Úplné znění
Stanov společnosti Starochodovská a.s.
ke dni 26.06.2014
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Článek 1
Založení akciové Společnosti
Akciová společnost Starochodovská a.s. (dále jen „Společnost“) byla založena dne
13. května 2010 v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. --------------------------------------------------------------------------------------Článek 2
Obchodní firma a sídlo Společnosti
1. Obchodní firma Společnosti: Starochodovská a.s. ---------------------------------------------2. Sídlem Společnosti je Praha. ------------------------------------------------------------------------Článek 3
Trvání Společnosti
Společnost je založena na dobu neurčitou. ------------------------------------------------------------Článek 4
Předmět činnosti
Předmětem činnosti Společnosti je: --------------------------------------------------------------------- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. -----------------------------------------Článek 5
Základní kapitál
Základní kapitál Společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). --------Článek 6
Internetové stránky
Společnost zřizuje v souladu se zákonem o obchodních korporacích internetové stránky na
adrese „www.novyopatov.cz“. --------------------------------------------------------------------------Článek 7
Akcie
1. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na: -----------------------------------------------------20 ks (slovy: dvacet kusů) kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má
jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). -------------------

2. Emisní kurs všech výše uvedených akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Akcie
nebudou obchodovány na žádném regulovaném trhu s investičními nástroji. ---------------3. Společnost může vydat jednotlivým akcionářům hromadné listiny nahrazující jednotlivé
akcie. Na žádost akcionáře Společnosti, který vlastní hromadnou listinu nahrazující akcie
Společnosti, je Společnost povinna vydat akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné
hromadné listiny. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné
listiny za akcie vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení takové žádosti. -----------Článek 8
Zastupování Společnosti
1. Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo. ----------------------------------------2. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně nebo ostatní dva členové
představenstva společně. ----------------------------------------------------------------------------3. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě Společnosti
připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva
společně. -----------------------------------------------------------------------------------------------Článek 9
Obchodní tajemství a mlčenlivost
1. Všichni členové orgánů a akcionáři Společnosti jsou povinni respektovat obchodní
tajemství a zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se Společnosti a její
činnosti, členů orgánů a akcionářů Společnosti, obchodních partnerů Společnosti a jejich
vztahů ke Společnosti, aby nemohlo dojít k ohrožení zájmů Společnosti, akcionářů ani
obchodních partnerů. --------------------------------------------------------------------------------2. Nelze poskytovat třetím osobám informace nad rámec informací zveřejňovaných podle
občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích či jiných právních předpisů,
pokud představenstvo nestanoví rozsah informací nad tento rámec. -------------------------3. Představenstvo je povinno vnitropodnikovými předpisy zajistit ochranu obchodního
tajemství ze strany zaměstnanců Společnosti a jejich mlčenlivost. ---------------------------Článek 10
Zákaz konkurence
1. Členové orgánů Společnosti nesmí: ---------------------------------------------------------------a) podnikat v předmětu činnosti stejném nebo obdobném oboru podnikání
Společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani vstupovat se Společností do
obchodních vztahů, --------------------------------------------------------------------------b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody Společnosti, -----------c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným
ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným
předmětem činnosti, -------------------------------------------------------------------------

d) být členem statutárního orgánu nebo jiného orgánu jiné právnické osoby se
stejným nebo obdobným předmětem činnosti, nebo osobou v obdobném
postavení, ledaže jde o koncern. -----------------------------------------------------------2. Jestliže člen orgánu upozornil valnou hromadu na některou z okolností podle odst. 1 nebo
vznikla-li tato skutečnost později a člen orgánu na ni písemně upozornil, má se za to, že
tento člen činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud valná
hromada vyslovila nesouhlas s činností podle odst. 1 do jednoho měsíce ode dne, kdy
byla na okolnosti podle odst. 1 upozorněna. -----------------------------------------------------3. Jestliže osoba uvedená v odst. 1 poruší některou zde stanovenou povinnost, Společnost
může požadovat, aby vydala prospěch, který v důsledku toho získala, nebo převedla
z toho vzniklá práva na Společnost, ledaže to vylučuje povaha získaných práv. Právo
Společnosti na náhradu škody tím není dotčeno. ------------------------------------------------4. Práva Společnosti podle odst. 3 zanikají, nebyla-li uplatněna u odpovědného člena orgánu
do tří měsíců ode dne, kdy se Společnost o této skutečnosti dověděla, nejpozději však
uplynutím jednoho roku od porušení. --------------------------------------------------------------II. Akcionáři
Článek 11
Základní práva a povinnosti akcionářů
1. Práva a povinnosti akcionáře stanoví zákon o obchodních korporacích a tyto stanovy. ---2. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit se na řízení Společnosti. Toto právo
akcionáři uplatňují na valné hromadě nebo mimo ni, kde mohou požadovat vysvětlení,
podávat návrhy a protinávrhy k navrhovanému pořadu jednání, navrhovat usnesení a
hlasovat. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím
zástupce na základě plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být
písemná, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných
hromadách a musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Zástupcem
akcionáře nemůže být člen orgánu Společnosti. -------------------------------------------------4. Na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč připadá 1 hlas na valné hromadě. ------5. Akcionář má právo na podíl na zisku Společnosti, který valná hromada podle
hospodářského výsledku schválila k rozdělení. --------------------------------------------------6. Pokud valná hromada nerozhodne o termínu výplaty podílu na zisku, stanovuje tento
termín představenstvo v souladu s potřebami vývoje likvidity Společnosti. Podíl na zisku
však musí být vyplacen nejpozději do 12 měsíců ode dne konání valné hromady, na které
došlo k rozhodnutí o jeho výplatě. -----------------------------------------------------------------7. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Společnost vyplatí podíl na zisku na své náklady a
nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. ---

8. Po dobu trvání Společnosti a ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn
požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Po zrušení Společnosti likvidací má
akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. -----------------------------------------------Článek 12
Kvalifikovaní akcionáři
1. Akcionář nebo akcionáři Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu, jsou kvalifikovaní akcionáři. ----------2. Kvalifikovaní akcionáři mohou písemně požádat představenstvo, aby svolalo
k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh
usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní. Představenstvo svolá valnou
hromadu za podmínek ustanovení § 367 a 368 zákona o obchodních korporacích. --------3. Pokud o to kvalifikovaný akcionář písemně požádá, zařadí představenstvo na pořad valné
hromady jím určenou záležitost za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i
usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. V dalším se představenstvo řídí ustanovením
§ 369 zákona o obchodních korporacích. ---------------------------------------------------------4. Kvalifikovaný akcionář může písemně požádat dozorčí radu, aby v záležitostech
uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. V dalším se dozorčí
rada řídí ustanovením § 370 zákona o obchodních korporacích. ------------------------------5. Každý kvalifikovaný akcionář je oprávněn se za Společnost domáhat náhrady újmy proti
členu představenstva nebo dozorčí rady za podmínek ustanovení § 371 a násl. zákona o
obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------III. Organizace Společnosti
Článek 13
Orgány Společnosti
1. Vnitřní struktura Společnosti je dualistická. ------------------------------------------------------2. Orgány Společnosti jsou: ---------------------------------------------------------------------------a) valná hromada, ------------------------------------------------------------------------------b) představenstvo, ------------------------------------------------------------------------------c) dozorčí rada. ---------------------------------------------------------------------------------A. VALNÁ HROMADA
Článek 14
Postavení a působnost
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Společnosti. ---------------------------------------------2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží: --------------------------------------------------a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v
důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem podle § 511 až
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h)
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515 zákona o obchodních korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných
právních skutečností, ----------------------------------------------------------------------------rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke
zvýšení základního kapitálu podle § 511 až 515 zákona o obchodních korporacích či
o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na
splacení emisního kursu, ------------------------------------------------------------------------rozhodování o vydání vyměnitelných a prioritních dluhopisů podle § 286 až 294
zákona o obchodních korporacích, ------------------------------------------------------------volba a odvolání členů představenstva, -------------------------------------------------------volba a odvolání členů dozorčí rady, ----------------------------------------------------------schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a
v případech stanovených právním předpisem i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, a stanovení podílu
na zisku pro členy představenstva a dozorčí rady, ------------------------------------------rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, ------------------------rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o jejich vyřazení z obchodování
na evropském regulovaném trhu, --------------------------------------------------------------rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně
určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, ----------rozhodnutí o přeměnách a o změně právní formy, ------------------------------------------schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala
podstatou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti, ------------------------------------------------------------------------rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou těmito stanovami, --------schválení majetkových účastí či zakládání dceřiných společností, -----------------------schválení rozvojové podnikatelské koncepce a koncepce mzdové a sociální politiky
Společnosti, ---------------------------------------------------------------------------------------rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto
stanovy svěřují do působnosti valné hromady. -----------------------------------------------

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti
nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy. -------------------------------Článek 15
Svolání a místo konání
1. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku
projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího
účetního období. -------------------------------------------------------------------------------------2. Valnou hromadu svolává představenstvo. V případě, že představenstvo bez zbytečného
odkladu valnou hromadu nesvolá a zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy
svolání valné hromady vyžadují, anebo představenstvo není dlouhodobě schopno se
usnášet, může valnou hromadu svolat jakýkoliv člen představenstva. V případě, kdy
Společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě
neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu
dozorčí rada; ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy
Společnosti. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen
dozorčí rady. -------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kdo je podle okolností oprávněn svolat valnou hromadu, považuje se pro účely těchto
stanov za svolavatele. -------------------------------------------------------------------------------4. Představenstvo svolá valnou hromadu: -----------------------------------------------------------a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta Společnosti na základě
jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení
z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny
základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, a
navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo jiné vhodné opatření, -----------b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že se Společnost dostala do úpadku, ----c) vyžadují-li to jiné vážné zájmy Společnosti, --------------------------------------------d) požádají-li o její svolání písemně kvalifikovaní akcionáři. ---------------------------5.

Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu na internetových
stránkách Společnosti a současně ji odešle všem akcionářům na elektronickou adresu (email) uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. ----

6.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat obchodní firmu a sídlo Společnosti,
datum, hodinu a místo konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo
náhradní valná hromada, pořad jejího jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována
jako člen orgánu Společnosti, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, lhůtu
pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, případně další náležitosti,
které v jednotlivých případech stanoví zákon o obchodních korporacích nebo tyto
stanovy. ------------------------------------------------------------------------------------------------

7.

Valná hromada se může konat také bez splnění požadavků zákona o obchodních
korporacích a těchto stanov, souhlasí-li s tím všichni akcionáři. ------------------------------

8.

Podle ustanovení § 437 zákona o obchodních korporacích představenstvo zveřejní hlavní
údaje z účetní závěrky, kterými jsou údaje o celkových aktivech, stálých, oběžných a
ostatních aktivech, údaje o celkových pasivech s uvedením údaje o základním kapitálu,
fondech tvořených ze zisku, cizích zdrojích a ostatních pasivech, údaje o celkových
výnosech a nákladech a výsledný zisk před i po zdanění, spolu se zprávou o
podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to alespoň 30 dnů přede
dnem konání příslušné valné hromady tak, že hlavní údaje z účetní závěrky spolu se
zprávou o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku uveřejní
Společnost na svých internetových stránkách. --------------------------------------------------Článek 16
Účast na valné hromadě

1.

Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní (nestanoví-li
zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy jinak), požadovat a dostat na ní
vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a záležitostí týkajících se osob
ovládaných Společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu
jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Osoba, která se podílí na
základním kapitálu Společnosti, je oprávněna vykonávat práva akcionáře jako
společníka, i když Společnost dosud nevydala akcie nebo zatímní listy, ačkoliv byl
splacen emisní kurz, a to ode dne, kdy podle zákona o obchodních korporacích nastávají

účinky zvýšení základního kapitálu, na němž se tato osoba podílí. -------------------------2.

Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: ------------------------------------------------a) pokud je v prodlení se splněním vkladové povinnosti, a to v rozsahu prodlení, -----b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepeněžitém vkladu, --------------------------------c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má
být prominuto splnění povinnosti, anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu
Společnosti pro porušení povinností při výkonu funkce, --------------------------------d) pokud porušil oznamovací povinnost podle zvláštního právního předpisu,
upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, ----------------------------------------------e) v jiných případech stanovených zákonem o obchodních korporacích nebo jiným
právním předpisem. ---------------------------------------------------------------------------

3.

Omezení výkonu hlasovacího práva uvedený v odstavci 2 písm. b), c) a e) se vztahuje i
na akcionáře, kteří jednají s akcionářem, který nemůže vykonávat hlasovací právo, ve
shodě. Omezení výkonu hlasovacího práva neplatí v případě, kdy všichni akcionáři
Společnosti jednají ve shodě (§ 78 zákona o obchodních korporacích). ---------------------

4.

Při prezenci se každý akcionář prokáže následujícími dokumenty: --------------------------a) akcionáři – fyzické osoby se prokážou platným průkazem totožnosti; ----------------b) členové statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se při prezenci prokážou
platným průkazem totožnosti a výpisem z veřejného rejstříku či jiným
dokumentem, ze kterého vyplývá oprávnění za právnickou osobu jednat. -----------Zmocněnec akcionáře se vždy prokáže také plnou mocí, která musí splňovat náležitosti
podle zákona o obchodních korporacích a těchto stanov. Zástupce, jehož právo
zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti, než z plné moci, je povinen tuto
skutečnost při prezenci doložit. --------------------------------------------------------------------

5.

Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Příslušné části
jednání valné hromady je oprávněn zúčastnit se i auditor, aby seznámil akcionáře se
svým zjištěním v souvislosti s auditem účetní závěrky, zprávy o podnikatelské činnosti
Společnosti, případně dalších dokumentů, jejichž audit vyžadují právní předpisy. Valné
hromady se dále mohou účastnit osoby určené představenstvem, jejichž účast bude nutná
k zajištění odborné podpory nebo technického zabezpečení valné hromady, popř. další
osoby, kterým umožní účast představenstvo. ----------------------------------------------------

6.

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje
obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické
osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla akcií a jmenovitou hodnotu
akcií, jež ji opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje
k hlasování. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím
určená osoba. Pokud Společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných
provést, uvede tuto skutečnost do listiny přítomných včetně důvodu odmítnutí. -----------

7.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem zařazeným
na pořad jednání valné hromady, doručí jej Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním
valné hromady. Představenstvo je povinno oznámit protinávrh se svým stanoviskem,
způsobem určeným zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami pro svolání
valné hromady. V dalším se právo uplatňovat návrhy a protinávrhy a povinnosti

představenstva v souvislosti s tím řídí ustanovením § 361 až 364 zákona o obchodních
korporacích. ------------------------------------------------------------------------------------------Článek 17
Jednání
1. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady a do doby jeho volby
svolavatel nebo jím určená osoba. -----------------------------------------------------------------2.

Po zahájení valné hromady navrhne svolavatel jako prvý bod jednání valné hromady
návrh představenstva na obsazení orgánů valné hromady, a to předsedy valné hromady,
zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (skrutátora).
Případný protinávrh na obsazení orgánů valné hromady musí obsahovat konkrétní jméno
osoby, tato osoba musí být přítomna a musí s případnou kandidaturou vyslovit souhlas.
Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu, nebo osoba pověřená sčítáním hlasů,
určí je svolavatel valné hromady. ------------------------------------------------------------------

3.

Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, poté o návrhu dozorčí rady, a potom o
návrzích akcionářů v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen,
o dalších protinávrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. ----------------------------------------

4.

Po zahájení valné hromady, popř. v případě změny počtu přítomných akcionářů
v průběhu konání valné hromady způsobující změnu usnášeníschopnosti valné hromady,
prohlásí předsedající, popř. svolavatel řídící valnou hromadu, zda je valná hromada
usnášeníschopná. -------------------------------------------------------------------------------------

5.

Vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti a osob ovládaných Společností, jsou-li
taková vysvětlení potřebná pro posouzení záležitostí zařazených na pořad jednání valné
hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ni se řídí ustanoveními § 357 až 360
zákona o obchodních korporacích. V případě, že akcionář přednáší svou žádost na valné
hromadě, nesmí přednes jeho žádosti trvat déle než 10 minut. --------------------------------

6.

K zajištění řádného průběhu zasedání může předseda valné hromady kdykoli v průběhu
jednání učinit organizační opatření nebo vyhlásit přestávku v jednání valné hromady. ---

7.

Ke všem bodům programu valné hromady se hlasování provádí veřejně (aklamací, tj.
zdvižením ruky). Návrh je přijat, pokud „PRO” hlasuje potřebná většina přítomných
akcionářů. Ke hlasování a sčítání hlasů je možno využít výpočetní techniku. Přesné
počty hlasů k jednotlivým návrhům budou sečteny a obsaženy ve zprávě o hlasování na
konci valné hromady a budou součástí zápisu z valné hromady. O záležitosti, která
nebyla zařazena na pořad jednání valné hromady, popř. která nebyla doplněna na pořad
jednání, může valná hromada rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři
a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. -----------------------------------------

8.

Při veřejném hlasování rozhoduje předseda valné hromady, příp. svolavatel, o pořadí
otázek, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel hlasování. V případě položení pouze
dvou z těchto otázek se výsledek zbývající otázky zaznamená podle počtu přítomných,
kteří nehlasovali při otázkách položených. -------------------------------------------------------

9.

K zápisu o valné hromadě se přiloží návrhy, prohlášení a jiná podání předložené
akcionáři na valné hromadě k projednání a listina přítomných na valné hromadě. ---------

10. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje představenstvo do 30 dnů od jejího
ukončení. Zápis musí být podepsán zapisovatelem, předsedou valné hromady, příp.
svolavatelem a ověřovatelem zápisu. -------------------------------------------------------------11. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za
celou dobu existence Společnosti. Náklady spojené s pořízením takové kopie nese
akcionář. ----------------------------------------------------------------------------------------------Článek 18
Rozhodování
1. Valná hromada je způsobilá platně se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící
akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 60 % základního kapitálu Společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na
kterou byla svolána, je ukončena. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu tak, aby
se konala do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat valná hromada původně svolaná.
Náhradní valná hromada musí mít nezměněný program. Podrobnosti stanoví § 414
zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------------------3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o
obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují jinou většinu. -----------------------4. V případě, že má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady
tento akcionář. -----------------------------------------------------------------------------------------Článek 19
Rozhodování per rollam
1. Rozhodnutí valné hromady může být přijato mimo valnou hromadu (dále také jen
„rozhodování per rollam“). Svolavatel zašle všem akcionářům návrh na hlasování per
rollam a návrh rozhodnutí na jejich email uvedený v seznamu akcionářů, včetně žádosti o
potvrzení přijetí e-mailové zprávy. V případě, že žádost o potvrzení nebude připojena k
e-mailové zprávě, je hlasování per rollam o této záležitosti neplatné. Jednotlivé hlasy je
nutno doručit písemně na adresu sídla Společnosti. ----------------------------------------------2. Návrh rozhodnutí obsahuje:-------------------------------------------------------------------------a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, ------------------------------------------b) 15 denní lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře; pro začátek jejího běhu je rozhodné
doručení návrhu akcionáři a -------------------------------------------------------------------c) podklady potřebné pro jeho přijetí. -----------------------------------------------------------3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce (2) písm. b) osobě oprávněné ke svolání
valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. ----------------4. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, aby rozhodnutí valné
hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné

listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření
týká. -----------------------------------------------------------------------------------------------------5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. -----------------------6. Výsledek rozhodování podle tohoto čl. 19, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba
oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a
těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. –
B. PŘEDSTAVENSTVO
Článek 20
Postavení a působnost
1. Představenstvo je statutárním orgánem Společnosti, který řídí činnost Společnosti,
zastupuje Společnost a zabezpečuje obchodní vedení Společnosti. Za tím účelem může
vydávat vnitřní předpisy. ----------------------------------------------------------------------------2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech Společnosti, které nejsou právními
předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Společnosti. ---3. Představenstvu přísluší: -----------------------------------------------------------------------------a) vykonávat usnesení a rozhodnutí valné hromady, --------------------------------------b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat vč. účasti notáře v
případech, kdy to vyžaduje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy, -c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: ----------------------------------------i. návrh na změnu stanov a informaci o změnách podle ust. § 431 až 434
zákona o obchodních korporacích, ----------------------------------------------ii. návrh na změny výše základního kapitálu, jakož i vydání vyměnitelných
nebo prioritních dluhopisů, -------------------------------------------------------iii. jedenkrát ročně zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího
majetku, ------------------------------------------------------------------------------iv. jedenkrát ročně zprávu o hospodaření a řádnou účetní uzávěrku a zajistí
její ověření auditorem, -------------------------------------------------------------v. návrh na rozdělení zisku mezi akcionáře a členy orgánů Společnosti, -----vi. návrh na způsob krytí ztrát vzniklých v uplynulém kalendářním roce, ----vii. návrh koncepce podnikatelské činnosti Společnosti, -------------------------viii. návrh koncepce mzdové politiky a mzdového rozpočtu a sociálního
programu, ----------------------------------------------------------------------------ix. návrh na zřízení či zrušení dalších orgánů neuvedených v čl. 13 těchto
stanov, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti a návrh rozpočtu
financování jejích činnosti včetně odměňování, -------------------------------x. návrh na zrušení Společnosti, ----------------------------------------------------xi. návrhy dalších opatření, která podle zákona o obchodních korporacích
spadají do povinností představenstva, a které jsou podle těchto stanov v
působnosti valné hromady, -------------------------------------------------------d) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a
ostatních dokladů Společnosti, ------------------------------------------------------------e) schvalovat organizační a podpisový řád Společnosti v souladu se stanovami
Společnosti. -----------------------------------------------------------------------------------

4. Představenstvo zastupuje Společnost v souladu s čl. 8 těchto stanov. -----------------------Článek 21
Organizace představenstva
1. Představenstvo má tři členy volené valnou hromadou. Funkční období člena
představenstva činí 5 let. Opětovná volba je možná. Představenstvo volí a odvolává svého
předsedu. -----------------------------------------------------------------------------------------------2. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
představenstvu. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon
funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení takového oznámení, neschválí-li
představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. ------------------------3. Člen představenstva vykonává svou funkci osobně. Může však zmocnit jiného člena
představenstva, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. ------------------------------------------4. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do
příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce
náhradního člena představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena
představenstva. ----------------------------------------------------------------------------------------Článek 22
Zasedání a usnášení
1. Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Mimořádné zasedání
představenstva svolává jeho předseda na písemnou žádost kteréhokoliv člena
představenstva, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh programu jednání, a to
nejpozději do 10 dnů od jejího doručení. ---------------------------------------------------------2. Pozvánka musí obsahovat pořad, dobu a místo konání a musí být odeslána doporučeně
poštou, faxem, elektronickou poštou nebo proti podpisu doručena členům představenstva
nejpozději 3 dni před dnem konání. Zasedání představenstva se však považuje za platně
svolané i bez dodržení uvedené třídenní lhůty, pokud všichni členové představenstva
prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají. Pozvánku může nahradit i zápis z posledního
zasedání představenstva, pokud obsahuje termín, místo a program zasedání. --------------3. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva, požádá-li o to
dozorčí rada, přitom využije přiměřeně postupu dle bodu 1 a 2 tohoto článku. ------------4. Zasedání představenstva řídí jeho předseda, popř. jím pověřený člen představenstva. ----5. Představenstvo je schopno se platně usnášet jen tehdy, je-li přítomen předseda
představenstva a minimálně jeden člen představenstva. Pro platnost usnesení
představenstva je třeba nadpoloviční většiny všech hlasů (každý člen má jeden hlas). ---6. O průběhu zasedání a přijatých rozhodnutích představenstva se pořizuje zápis, který
podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. Jestliže

některý člen představenstva hlasoval jinak než většina, musí být jeho odchylné mínění
zaznamenáno do zápisu, jestliže o to požádá. ----------------------------------------------------7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda vyvolat usnesení
představenstva per rollam písemným nebo dálnopisným či telefaxovým dotazem u všech
členů představenstva. Taková usnesení jsou platná, jestliže s usnesením per rollam
souhlasilo všech 100% členů, přičemž na nejbližším zasedání představenstva musí být
usnesení per rollam zapsáno do zápisu. Na rozhodování per rollam se přiměřeně použijí
ustanovení čl. 19 těchto stanov. --------------------------------------------------------------------8. Zasedání představenstva se koná zpravidla v sídle Společnosti. Náklady spojené se
zasedáním a s další činností představenstva nese Společnost. ---------------------------------Článek 23
Povinnosti členů představenstva
1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení
třetím osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen představenstva
jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného
hospodáře, tento člen představenstva, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze
spravedlivě požadovat. K právním jednáním Společnosti omezujícím odpovědnost člena
představenstva se nepřihlíží. ------------------------------------------------------------------------2. Jestliže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy vyžadují k určitým jednáním
představenstva předchozí souhlas dozorčí rady a dozorčí rada souhlas k takovému jednání
nedá nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité jednání, neodpovídají
členové představenstva Společnosti za újmu, která jí z důvodu splnění takového
rozhodnutí dozorčí rady vznikne. Za újmu takto vzniklou odpovídají členové dozorčí
rady, kteří při rozhodování o jednáních uvedených v první vět nejednali s péčí řádného
hospodáře. Jestliže dá dozorčí rada souhlas k jednáním uvedeným v první větě, za újmu
vzniklou z takového jednání odpovídají společně a nerozdílně členové představenstva i
dozorčí rady, kteří při rozhodování o tom, zda se má jednání uskutečnit, nejednali s péčí
řádného hospodáře. ----------------------------------------------------------------------------------C. DOZORČÍ RADA
Článek 24
Postavení a působnost
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon
působnosti představenstva a na veškerou činnost Společnosti. --------------------------------2. Dozorčí rada, jakož i jí pověření členové, mají právo nahlížet do všech dokladů a
záznamů týkajících se činnosti Společnosti, zejména do účetní evidence a vyžadovat si
informace od členů představenstva a zaměstnanců Společnosti a kontrolovat, zda jsou
účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se činnost Společnosti děje
v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. ----------------------------------------------

3. Dozorčí rada je povinna přezkoumat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě
také mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a
předkládá svá vyjádření valné hromadě. Představenstvo je povinno předložit dozorčí radě
nejméně jeden měsíc před valnou hromadou, která bude schvalovat účetní závěrku, účty a
zprávu o výsledcích hospodaření Společnosti spolu se stanoviskem nezávislého auditora,
pokud právní předpisy ověření auditorem vyžadují. --------------------------------------------4. Dozorčí radě přísluší též právo navrhovat představenstvu nebo valné hromadě opatření,
která považuje za žádoucí pro zvýšení efektivnosti podnikatelské činnosti Společnosti. --5. Dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje Společnost v řízení před soudy a jinými
orgánu proti členu představenstva. ----------------------------------------------------------------Článek 25
Organizace dozorčí rady
1. Dozorčí rada má tři členy volené valnou hromadou. --------------------------------------------2. Funkční období členů dozorčí rady činí 5 let. Opětovná volba je možná. --------------------3. Dozorčí rada volí a odvolává svého předsedu. ---------------------------------------------------4. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným
dozorčí radě. Nesmí tak učinit v době, která je pro Společnost nevhodná. Výkon funkce
končí uplynutím jednoho měsíce od doručení takového oznámení, neschválí-li dozorčí
rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. ------------------------------------5. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně. Může však zmocnit jiného člena
dozorčí rady, aby za něj při jeho neúčasti hlasoval. ---------------------------------------------6. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do
příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce
náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí
rady. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 26
Zasedání a usnášení
1. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. -----------------------------2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž je uvedeno
místo, datum, čas a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena
nejméně deset dní před zasedáním a to doporučeně poštou, faxem, elektronickou poštou
nebo osobně proti písemnému potvrzení převzetí. ----------------------------------------------3.

Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů
dozorčí rady, představenstvo nebo písemně akcionáři, kteří vlastní akcie Společnosti,
jejichž jmenovitá hodnota činí alespoň 30 % základního kapitálu Společnosti, pokud
současně uvedou důvod jejího svolání. ------------------------------------------------------------

4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů
Společnosti, její zaměstnance, akcionáře nebo auditora. --------------------------------------5. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. ---------------------------------------------------------6. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který
podepisuje dozorčí radou určený zapisovatel a předseda dozorčí rady. ---------------------7. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina
jejích členů. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členů dozorčí rady. Každý člen
dozorčí rady má jeden hlas. ------------------------------------------------------------------------8. Zasedání dozorčí rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Náklady spojené se
zasedáním a s další činností dozorčí rady nese Společnost. -----------------------------------Článek 27
Povinnosti členů dozorčí rady
Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím
osobám by mohlo Společnosti způsobit újmu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí
řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento
člen dozorčí rady, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat.
K právním jednáním Společnosti omezujícím odpovědnost člena dozorčí rady se nepřihlíží.-Článek 28
Vnitřní organizace Společnosti
Vnitřní organizaci Společnosti upravuje organizační řád, který schvaluje představenstvo
Společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Hospodaření Společnosti
Článek 29
Řádná účetní závěrka
1. Účetní období Společnosti je shodné s kalendářním rokem. -----------------------------------2. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s právními předpisy předepsanou
evidenci a účetnictví. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které
zabezpečuje vypracování a ověření řádné účetní závěrky za příslušný rok auditorem
schváleným valnou hromadou, pokud právní předpis ověření auditorem vyžaduje, a
předkládá ji ověřenou valné hromadě k projednání a schválení. ------------------------------3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím právním předpisům a
zásadám účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finanční situaci
Společnosti, o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých v uplynulém kalendářním
roce. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou právními předpisy a poskytuje údaje
o své činnosti orgánům Společnosti a orgánům stanoveným právními předpisy. ----------5. Představenstvo předkládá za každé účetní období valné hromadě zprávu o podnikatelské
činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, a to vždy tak, aby tuto zprávu projednala
valná hromada Společnosti konaná do 6 měsíců od posledního dne předchozího účetního
období (čl. 15 odst. 1). Tuto zprávu představenstvo předkládá dozorčí radě. Tato zpráva
je vždy součástí výroční zprávy zpracovávané podle právního předpisu. --------------------Článek 30
Rozdělení zisku
1. O rozdělení zisku rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. ----------------------2. Zisk je po provedení povinných zákonných odvodů a přídělu do rezervního fondu použit
pro tyto účely: ----------------------------------------------------------------------------------------a) příděl do účelových fondů tvořených ze zisku Společnosti ---------------------------b) výplata podílu na zisku členům představenstva a dozorčí rady ----------------------c) výplata podílu na zisku akcionářům ------------------------------------------------------d) dodatečný příděl do rezervního fondu ---------------------------------------------------e) zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů Společnosti --------------------------f) převodu do fondu nerozděleného zisku minulých let ----------------------------------g) jiné účely schválené valnou hromadou. --------------------------------------------------Článek 31
Fondy Společnosti
1. Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní
závěrce za rok, v němž poprvé čistý zisk vytvoří, a to ve výši 20 % z čistého zisku, avšak
ne více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku
představující 5 % z čistého zisku, až do dosažení výše 20 % základního kapitálu. Takto
vytvořený rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze k úhradě
ztráty. --------------------------------------------------------------------------------------------------2. O dodatečných přídělech do rezervního fondu nad minimální výši stanovenou v odstavci
1 tohoto článku rozhoduje valná hromada. -------------------------------------------------------3. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát Společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat
nepříznivý průběh jejího hospodaření. Použití rezervního fondu navrhuje představenstvo
ke schválení valné hromadě a o této skutečnosti informuje dozorčí radu. -------------------4. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy další fondy a přispívá do nich ze
svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. O jejich použití
rozhoduje představenstvo. --------------------------------------------------------------------------Článek 32
Krytí ztrát Společnosti
1. O způsobu krytí ztrát Společnosti vzniklých v uplynulém roce rozhoduje valná hromada
na návrh představenstva. -----------------------------------------------------------------------------

2. Představenstvo ve svém návrhu ke krytí ztrát předně navrhne: -------------------------------a) uhradit ztrátu z rezervního fondu; --------------------------------------------------------b) pokud je ztráta nižší než 50 % základního kapitálu, uhradit ztrátu ze zisků
budoucích období, tj. převedení ztráty na účet neuhrazené ztráty minulých let; ---c) kombinaci metod podle (a) a (b); ---------------------------------------------------------d) jiný způsob krytí ztráty, který umožňují obecně závazné předpisy nebo tyto
stanovy. ---------------------------------------------------------------------------------------Článek 33
Změny výše základního kapitálu
1. O změnách výše základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak
zejména na návrh představenstva a způsobem a za podmínek stanovených v ustanovení
§ 464 až 548 zákona o obchodních korporacích. K rozhodnutí valné hromady je zapotřebí
dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady musí mít
formu veřejné listiny. --------------------------------------------------------------------------------2. Má-li být zvýšení základního kapitálu Společnosti provedeno upsáním nových akcií,
musí usnesení valné hromady obsahovat údaje podle § 475 zákona o obchodních
korporacích. Mají-li být nové akcie upsány na základě veřejné nabídky, obsahuje
usnesení valné hromad také údaje podle § 476 zákona o obchodních korporacích. Na
zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií se použijí ustanovení § 474 a násl.
zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------------------3. Zvýšení základního kapitálu Společnosti z vlastních zdrojů se provede vydáním nových
akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu jimi upsaných akcií na
dosavadním základním kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií. --4. Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva se připouští po předchozím
pověření valnou hromadou, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního
kapitálu v době pověření. Společnost postupuje podle § 511 a násl. zákona o obchodních
korporacích. Pověření zvýšit základní kapitál je možno udělit na dobu nejdéle pět let ode
dne, kdy se valná hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně. K rozhodnutí
představenstva o zvýšení základního kapitálu je nutný souhlas všech členů představenstva
a osvědčuje se veřejnou listinou. O zvýšení základního kapitálu nemůže představenstvo
rozhodnout mimo zasedání. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se
zapisuje do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------5. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu Společnosti, nesmí základní
kapitál snížit pod minimální hranici stanovenou zákonem o obchodních korporacích a
snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. Snížení
základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští. --------------6. Pozvánka na valnou hromadu, na níž má dojít k rozhodnutí o snížení základního kapitálu,
musí kromě náležitostí podle čl. 15 obsahovat: -------------------------------------------------a. důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu, -----------------------b. způsob a rozsah provedení navrhovaného snížení, ---------------------------------

c. snižuje-li se základní kapitál na základě návrhu akcionářů, údaj, zda jde o
návrh na úplatné nebo bezplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu na úplatné
vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení. ------------------Článek 34
Zrušení a zánik Společnosti
1. K zániku Společnosti může dojít na základě usnesení valné hromady o zrušení
Společnosti s likvidací a v případech stanovených občanským zákoníkem a zákonem o
obchodních korporacích. ----------------------------------------------------------------------------2. Likvidátora Společnosti jmenuje valná hromada. -----------------------------------------------3. O zrušení Společnosti rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů
přítomných akcionářů. Rozhodnutí musí mít formu veřejné listiny. -------------------------4. Společnost zaniká po provedené likvidaci výmazem z obchodního rejstříku. --------------V. Ustanovení závěrečná
Článek 35
Výkladové ustanovení
1. V případě, že některé ustanovení stanov se, ať již vhledem k platnému právnímu řádu
nebo k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé
ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena.
Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného
právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov,
nebo, není-li takového ustanovení právního předpisu, takový způsob řešení, který je v
obchodním styku obvyklý. --------------------------------------------------------------------------2. Pro účely těchto stanov se --------------------------------------------------------------------------a) zákonem o obchodních korporacích rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, --------------------------------------------------------------------b) občanským zákoníkem rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ---------------c) právním předpisem jakýkoliv právní předpis, který nabyl účinnosti zákonem
stanoveným způsobem. -------------------------------------------------------------------------Článek 36
Postup při změně a doplňování stanov
1. O doplňování a změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva nebo
na základě protinávrhů akcionářů účastnících se valné hromady nebo na návrh dozorčí
rady, pokud valnou hromadu svolává dozorčí rada. Rozhodnutí valné hromady o změně
stanov musí mít formu veřejné listiny. Valná hromada o změně stanov nerozhoduje pouze
v těch případech, pokud se jedná o změnu stanov v důsledku zvýšení základního kapitálu
představenstvem Společnosti podle § 511 zákona o obchodních korporacích nebo
v důsledku jiných právních skutečností. ----------------------------------------------------------

2. Pokud Společnost rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií
či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení
převoditelnosti akcií na jméno nebo její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni
zápisu těchto skutečností do obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov nabývají
účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné
hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají účinnosti později. --------3. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož obsahem je změna obsahu stanov, toto
rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady
neplyne, zda, popřípadě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov
představenstvo v souladu s rozhodnutím valné hromady. --------------------------------------4. Jestliže dojde ke změně obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je
představenstvo Společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se
kterýkoliv člen představenstva o takové změně dozví, úplné znění stanov. -----------------5. Jestliže se mění druh nebo forma akcií, mění se práva spojená s tímto druhem nebo
formou akcií účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. Pokud
se mění podoba akcií, mění se právní postavení akcionáře až výměnou akcie nebo
prohlášením akcí za neplatné. ----------------------------------------------------------------------6. Představenstvo je povinno bez zbytečného odkladu po změně stanov zaslat rejstříkovému
soudu k založení do sbírky listin příslušné rozhodnutí o změně stanov společně s platným
úplným zněním stanov, podepsaným v souladu s čl. 8, a to ve dvojím vyhotovení. -------Článek 37
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích
Společnost se v souladu s ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích
podřizuje tomuto zákonu jako celku. ------------------------------------------------------------------Toto úplné znění stanov obchodní společnosti Starochodovská a. s. vypracovalo
představenstvo této obchodní společnosti.

…………………………………………...
JUDr. Jakub Sklenka
předseda představenstva

