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Zpracoval: 
Mgr. Karla Hackelová

Oddělení sekretariát primátora

Kont.osoba: 
Mgr. Karla Hackelová

Oddělení sekretariát primátora

NÁVRH USN. ZM/N 3425
Zastupitelstvo města Jablonec nad Nisou

A. b  e  r  e     n  a     v  ě  d  o  m  í 
konání řádné Valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost
a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 490 99 469 dne 16. 6. 2022 v 10.00 v
Krušnohorském divadle v Teplicích,

B. d  e  l  e  g  u  j  e 
ustanovením § 84, odst. 2. písm. f) zák. č. 128/2000 Sb. v platném znění (zákon o
obcích) na tuto řádnou valnou hromadu společnosti Severočeská vodárenská společnost
a.s., primátora města RNDr. Jiřího Čeřovského, nar.        1955, bytem     
                 Jablonec nad Nisou;

C. p  o  v  ě  ř  u  j  e 
RNDr. Jiřího Čeřovského jako delegovanou osobu hlasováním a výkonem hlasovacích
práv statutárního města Jablonec nad Nisou jako akcionáře společnosti Severočeská
vodárenská společnost, a.s., přičemž ponechává na zvážení delegované osoby,
jak bude hlasovat, podmínkou je přitom neoslabení postavení statutárního města
Jablonec nad Nisou jako akcionáře a hospodárné fungování společnosti a jejích orgánů.

Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou, www.mestojablonec.cz
tel.: 483 357 111, fax: 483 357 353, e-mail: mujablonec@mestojablonec.cz



Důvodová zpráva 
 

Valná hromada společnosti Severočeské vodárenská společnost, a.s. se uskuteční dne 
16. 6. 2022 od 10:00 v Krušnohorském divadle v Teplicích.  
V souladu se stanovami společnosti rozesílá SVS a.s. pozvánku a materiály na valnou hromadu 
měsíc před valnou hromadou. Lze je tedy pravděpodobně očekávat nejdříve v pátek 
13. 5. 2022. Pozvánka a materiály na valnou hromadu budou zveřejněny, jakmile 
je statutární město obdrží. 
 
 
Plánovaný program valné hromady 
Na VH budou projednány body vyplývající ze zákona o obchodních korporacích: 

• Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 
2021 

• Zpráva dozorčí rady za rok 2021 

• Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021 
a rozhodnutí o rozdělení zisku  

• Určení auditora pro účetní období roku 2022 a 2023 

• Aktualizace Stanov SVS a.s. –uvedení do souladu s aktuální legislativou 

• Volba 5 členů představenstva    

• Volba 1 člena dozorčí rady za zaměstnance 
 



                          Severočeská vodárenská společnost a.s. 
                                       Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 466, u Krajského soudu v Ústí nad Labem 
 

                                       Člen skupiny Severočeská voda 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 

 

Představenstvo společnosti 
Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále též jen „SVS“) 

se sídlem v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČO 490 99 469,  
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 

 
svolává 

 
řádnou valnou hromadu, 

která se bude konat dne 16. června 2022 v 10:00 hod. 
v Krušnohorském divadle v Teplicích 

(U Císařských lázní 761, Teplice, PSČ 415 01) 
 
 

Pořad jednání valné hromady: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů 

zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021 
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2021 
5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, konsolidované účetní závěrky za rok 2021 a rozhodnutí 

o rozdělení zisku 
6. Určení auditora pro účetní období roku 2022 a 2023 
7. Aktualizace stanov SVS 
8. Volba 5 členů představenstva 
9. Volba 1 člena dozorčí rady  
10. Závěr valné hromady 

 
Po skončení pořadu jednání valné hromady bude následovat diskuse. 
 

Bod jednání Návrh usnesení valné hromady 
k bodu pořadu: 

Zdůvodnění usnesení / vyjádření 
představenstva k tomuto bodu: 

1. Zahájení 
 

K tomuto bodu není přijímáno usne-
sení valné hromady. 

Valnou hromadu zahajuje svolavatel – 
člen představenstva pověřený předsta-
venstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je 
zvolen předseda valné hromady, a to 
v souladu s ust. § 402 a ust. § 422 a násl. 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o ob-
chodních korporacích), ve znění pozděj-
ších předpisů (dále jen „ZOK“). 
 

2. Schválení jednacího a 
hlasovacího řádu, 
volba předsedy valné 
hromady, zapisova-
tele, ověřovatelů zá-
pisu a osob pověře-
ných sčítáním hlasů 

 
 

I. Valná hromada schvaluje jednací 
a hlasovací řád valné hromady. 
 

II. Valná hromada volí: 
 

a) předsedu valné hromady; 
b) zapisovatele; 
c) ověřovatele zápisu; 
d) osoby pověřené sčítáním 

hlasů. 

Valná hromada schvaluje jednací a hla-
sovací řád valné hromady, a to v souladu 
s čl. 17 odst. 2. písm. r) a v souladu s čl. 
24 odst. 5 stanov SVS (dále též jen „Sta-
novy SVS“); povinnost zvolit osoby zajiš-
ťující organizaci průběhu valné hromady 
vyplývá rovněž z ust.  
§ 422 ZOK a z článku 24 odst. 1 Stanov 
SVS. Jednací a hlasovací řád je nedílnou 
přílohou této pozvánky na řádnou valnou 
hromadu společnosti SVS. 
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3. Zpráva představen-
stva o podnikatelské 
činnosti a stavu ma-
jetku společnosti za 
rok 2021 

 
 

K tomuto bodu není přijímáno usne-
sení valné hromady. 
 

V souladu s ust. § 436 odst. 2 ZOK a čl. 
26 odst. 4. písm. c) Stanov SVS před-
kládá představenstvo valné hromadě 
zprávu o podnikatelské činnosti a stavu 
majetku společnosti za rok 2021, která 
tvoří přílohu této pozvánky na řádnou val-
nou hromadu společnosti a je nedílnou 
součástí Výroční zprávy 2021, jež je zve-
řejněna na internetových stránkách 
www.svs.cz a současně je akcionářům 
k dispozici v sídle společnosti v Teplicích, 
Přítkovská 1689, PSČ 415 50. 
 

4. Zpráva dozorčí rady 
za rok 2021 

 

K tomuto bodu není přijímáno usne-
sení valné hromady. 
 

V souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK a čl. 
31 odst. 4 Stanov SVS předkládá dozorčí 
rada valné hromadě svou zprávu o své 
kontrolní činnosti za rok 2021, která tvoří 
přílohu této pozvánky na řádnou valnou 
hromadu společnosti a je nedílnou sou-
částí Výroční zprávy 2021, jež je zveřej-
něna na internetových stránkách 
www.svs.cz a současně je akcionářům 
k dispozici v sídle společnosti v Teplicích, 
Přítkovská 1689, PSČ 415 50. 
 

5. Schválení řádné 
účetní závěrky za rok 
2021, konsolidované 
účetní závěrky za rok 
2021 a rozhodnutí o 
rozdělení zisku  

 

I. Valná hromada schvaluje řádnou 
účetní závěrku za rok 2021. 
 

II. Valná hromada schvaluje konsoli-
dovanou účetní závěrku za rok 
2021. 
 

III. Valná hromada schvaluje návrh 
na rozdělení zisku a ukládá před-
stavenstvu provést rozdělení 
zisku dle schváleného návrhu. 

 

Valná hromada schvaluje v souladu s ust. 
§ 403, ust. § 421 odst. 2 písm. g) a ust. § 
436 ZOK, jakož i v souladu s čl. 17 odst. 
2 písm. g) Stanov SVS, účetní závěrky, a 
v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. h) 
ZOK, jakož i v souladu s čl. 17 odst. 2 
písm. h) Stanov SVS, rozhoduje o rozdě-
lení zisku. 
 
Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na 
rozdělení zisku jsou nedílnou přílohou 
této pozvánky na řádnou valnou hromadu 
společnosti SVS.   
 
Úplná řádná a konsolidovaná účetní zá-
věrka za rok 2021 je k dispozici akcioná-
řům 30 dnů před konáním valné hromady 
a dále pak též po dobu 30 dnů od schvá-
lení nebo neschválení účetní závěrky na 
internetových stránkách www.svs.cz. 
Úplná řádná a konsolidovaná účetní zá-
věrka za rok 2021 je též k dispozici akci-
onářům v sídle společnosti v Teplicích, 
Přítkovská 1689, PSČ 415 50. 
 

6. Určení auditora pro 
účetní období roku 
2022 a 2023 

Valná hromada schvaluje auditora 
k provedení povinného auditu pro 
účetní období roku 2022 a 2023, a to 
společnost KPMG Česká republika 
Audit, s.r.o., IČO: 496 19 187 

Na základě zákona č. 93/2009 Sb., o au-
ditorech a o změně některých zákonů 
(zákon o auditorech), ve znění pozděj-
ších předpisů, přísluší valné hromadě ur-
čit auditora (auditorskou společnost) 
k provedení povinného auditu. Pouze s 
takto určeným auditorem je účetní jed-
notka oprávněna v souladu s ust. § 17 
uvedeného zákona následně uzavřít 
smlouvu o provedení auditorských 

http://www.svs.cz/
http://www.svs.cz/
http://www.svs.cz/
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služeb. 

Z důvodu harmonizace postupu v oblasti 
účetních metodik a statutárního auditu ve 
skupině Severočeská voda a na doporu-
čení výboru pro audit představenstvo na-
vrhuje určit auditorem pro účetní období 
roku 2022 a 2023 společnost KPMG 
Česká republika Audit, s.r.o., IČO: 496 
19 187. 

7. Aktualizace Stanov 
SVS 

Valná hromada schvaluje nové úplné 
znění Stanov SVS, které tvoří přílohu 
tohoto usnesení. 

Valná hromada schvaluje v souladu s čl. 
17 odst. 2 písm. a) Stanov SVS a ust. § 
421 odst. 2 písm. a) ZOK nové znění Sta-
nov SVS, a to v souladu s následující 
změnou legislativy v důsledku novelizace 
ZOK: 

- změna užitého pojmosloví ZOK 
- změna a úprava textace ustano-

vení ZOK 
- změna paragrafového znění ZOK 

 

Provedené změny Stanov reagují na 
změnu legislativy, jež přinesla novelizace 
ZOK. Změny jsou vesměs pouze formál-
ního charakteru, jež zachycují nově uží-
vané zákonné pojmosloví a zachycují 
drobné změny v textaci některých usta-
novení ZOK a přečíslování paragrafo-
vého znění ZOK, o které se Stanovy SVS 
opírají nebo z nichž vychází.  

Nové úplné znění Stanov SVS tvoří pří-
lohu této pozvánky na řádnou valnou hro-
madu společnosti a současně je zveřej-
něno na internetových stránkách 
www.svs.cz společně s verzí, kde jsou 
přehledně vyznačeny návrhy veškerých 
změn Stanov SVS. 

8. Volba 5 členů předsta-
venstva  

Valná hromada s účinností ode dne 
22. června 2022 volí členy předsta-
venstva následující osoby: 

- MUDr. TOMÁŠ INDRA, MBA, 
dat. nar. 14. července 1966, by-
tem Růžový palouček 2203/4, 
Ústí nad Labem-centrum, 400 
01 Ústí nad Labem; 

- Ing. DAVID VOTAVA, dat. nar. 
26. dubna 1971, bytem Borový 
vrch 371/10, Liberec XIII-Nové 
Pavlovice, 460 01 Liberec; 

- Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, 
dat. nar. 12. února 1978, bytem 

Představenstvo má dle čl. 27 odst. 1 Sta-
nov SVS 5 členů. V souladu s čl. 27 odst. 
2 Stanov SVS jsou členové představen-
stva voleni a odvoláváni valnou hroma-
dou. 
 
Ke dni 21. června 2022 končí funkční ob-
dobí následujícím členům představen-
stva: 
 
- MUDr. TOMÁŠ INDRA, MBA, dat. 

nar. 14. července 1966, bytem Rů-
žový palouček 2203/4, Ústí nad La-
bem-centrum, 400 01 Ústí nad La-
bem; 

- Ing. DAVID VOTAVA, dat. nar. 26. 
dubna 1971, bytem Borový vrch 

http://www.svs.cz/
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Oblouková 297, Skorotice, 403 
40 Ústí nad Labem; 

- Mgr. JOSEF HORINKA, dat. 
nar. 7. prosince 1968, bytem 
Zlatá výšina 810, 463 34 Hrá-
dek nad Nisou; 

- Ing. VLADISLAV RAŠKA, dat. 
nar. 30. ledna 1961, bytem Hlu-
boká 1195/11, Děčín II-Nové 
Město, 405 02 Děčín. 
 

371/10, Liberec XIII-Nové Pavlo-
vice, 460 01 Liberec; 

- Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, dat. 
nar. 12. února 1978, bytem Oblou-
ková 297, Skorotice, 403 40 Ústí 
nad Labem; 

- Mgr. JOSEF HORINKA, dat. nar. 
7. prosince 1968, bytem Zlatá vý-
šina 810, 463 34 Hrádek nad Ni-
sou; 

- Ing. VLADISLAV RAŠKA, dat. 
nar. 30. ledna 1961, bytem Hlu-
boká 1195/11, Děčín II-Nové 
Město, 405 02 Děčín. 

 
Představenstvo proto v souladu se Sta-
novami SVS navrhuje za členy předsta-
venstva SVS zvolit následující kandidáty, 
a to s účinností ode dne 22. června 2022: 
 
- MUDr. TOMÁŠ INDRA, MBA, dat. 

nar. 14. července 1966, bytem Rů-
žový palouček 2203/4, Ústí nad La-
bem-centrum, 400 01 Ústí nad La-
bem; 

- Ing. DAVID VOTAVA, dat. nar. 26. 
dubna 1971, bytem Borový vrch 
371/10, Liberec XIII-Nové Pavlo-
vice, 460 01 Liberec; 

- Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, dat. 
nar. 12. února 1978, bytem Oblou-
ková 297, Skorotice, 403 40 Ústí 
nad Labem; 

- Mgr. JOSEF HORINKA, dat. nar. 
7. prosince 1968, bytem Zlatá vý-
šina 810, 463 34 Hrádek nad Ni-
sou; 

- Ing. VLADISLAV RAŠKA, dat. 
nar. 30. ledna 1961, bytem Hlu-
boká 1195/11, Děčín II-Nové 
Město, 405 02 Děčín. 

9. Volba 1 člena dozorčí 
rady  

 

Valná hromada s účinností ode dne 
22. června 2022 volí členem dozorčí 
rady SVS Ing. MARTINA MATZEKA, 
dat. nar. 7. prosince 1976, bytem Dr. 
Vrbenského 3313, 415 01 Teplice 
 

 
 
  

Dozorčí rada má dle čl. 32 odst. 1 Stanov 
SVS 12 členů. V souladu s čl. 32 odst. 2 
Stanov SVS jsou členové dozorčí rady 
voleni a odvoláváni valnou hromadou. 
Představenstvo navrhuje, dle čl. 32 odst. 
2 Stanov SVS, do volby dva zaměst-
nance. 
 
Ke dni 21. června 2022 končí funkční ob-
dobí následujícímu členu dozorčí rady 
nominovaného z řad zaměstnanců: 
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- Ing. MARTIN MATZEK, dat. nar. 
7. prosince 1976, bytem Dr. Vrben-
ského 3313, 415 01 Teplice. 

 
Představenstvo proto v souladu se Sta-
novami SVS navrhuje za člena dozorčí 
rady SVS z řad zaměstnanců zvolit násle-
dujícího kandidáta, a to s účinností ode 
dne 22. června 2022: 
 

− Ing. MARTIN MATZEK, dat. nar. 
7. prosince 1976, bytem Dr. Vr-
benského 3313, 415 01 Teplice. 

10.  Závěr valné hromady 
 

K tomuto bodu není přijímáno usne-
sení valné hromady. 

Valnou hromadu ukončí předseda valné 
hromady. 

 
Registrace akcionářů bude zahájena v 8:00 hodin a bude probíhat v místě konání valné hromady.  
 
V místě konání valné hromady budou přijata nezbytná hygienická opatření, která budou ke dni konání valné 
hromady vyžadována platnými a účinnými právními předpisy České republiky vydanými v souvislosti s bo-
jem proti pandemii covid-19, přičemž účastníci valné hromady budou mít povinnost tato opatření dodržovat.   
 
Rozhodný den 
Valné hromady se může zúčastnit pouze akcionář, který je k rozhodnému dni zapsán v seznamu akcionářů, 
který společnost SVS vede.  
 
Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 9. června 2022 Hlasování na valné hromadě bude 
umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti SVS vlastnili v rozhodný den. K převodům akcií 
nebo samostatně převoditelných práv spojených s akcií učiněných po rozhodném dni, se nepřihlíží. 
 
Podmínky pro výkon hlasovacího práva stanovené zákonem a Stanovami SVS 
Akcionářem (městem/městysem/obcí) delegovaná osoba, pověřená výkonem akcionářských práv, bude za-
nesena do prezenční listiny po předložení: 
 

i. průkazu totožnosti; 
ii. usnesení zastupitelstva o delegování zástupce na valnou hromadu; nebo 
iii. výpisu z usnesení zastupitelstva o tom, že osoba, která se registruje k účasti na valné hromadě, je 

zastupitelstvem delegována k jednání na valné hromadě. 
 

Dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, je právo delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec ma-
jetkovou účast, vyhrazeno zastupitelstvu obce. Nebude-li platné usnesení zastupitelstva předloženo, ne-
bude moci tato osoba vykonávat akcionářská práva, ale může se valné hromady zúčastnit pouze jako host. 
 
Delegovaný zástupce obce se může nechat zastoupit zástupcem na základě písemné plné moci. Z plné 
moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém 
období. Podpis zástupce delegovaného usnesením zastupitelstva na této plné moci musí být úředně ově-
řen. Takový zástupce akcionáře se musí při prezenci prokázat:  
 

i. průkazem totožnosti, a 
ii. usnesením nebo výpisem z usnesení zastupitelstva o delegování zástupce obce na valnou hro-

madu; a případně  
iii. plnou mocí udělenou tímto delegovaným zástupcem s jeho úředně ověřeným podpisem, pokud zá-

stupcem akcionáře je odlišná osoba od osoby uvedené v usnesení anebo ve výpisu z usnesení 
zastupitelstva dle předchozího bodu.  

 
Osoba pověřená výkonem akcionářských práv by měla být vybavena listinnou akcií pro objasnění případ-
ných neshod.  
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Úplná řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2021 a Výroční zpráva 2021 je k dispozici akcionářům 
30 dnů před konáním valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo neschválení účetní závěrky na 
internetových stránkách www.svs.cz a v sídle společnosti SVS v Teplicích, Přítkovská 1689, PSČ 415 50. 
 
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. 
 
V příloze:  
 
k bodu č. 2 – Jednací a hlasovací řád 
k bodu č. 3 – Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2021 
k bodu č. 4 – Zpráva dozorčí rady za rok 2021 
k bodu č. 5 – Hlavní údaje z řádné a konsolidované účetní závěrky 2021 a návrh na rozdělení zisku 
k bodu č. 7 – Nové úplné znění Stanov SVS 

 
 
 
 
 
.................................................................. 
          MUDr. Tomáš Indra, MBA             
          předseda představenstva  
Severočeská vodárenská společnost a. s. 

http://www.svs.cz/


příloha k bodu č. 2 

 
 

JEDNACÍ A HLASOVACÍ ŘÁD VALNÉ HROMADY 

SEVEROČESKÁ VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST a.s. 

 

 
1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti: 

- vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou k rozhodnému dni pro účast na valné hromadě vedeni v knize 
akcionářů společnosti, 

- jejich oprávnění zástupci, 
- členové představenstva a dozorčí rady. 

Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci 
organizačního týmu valné hromady. 

 
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na listině 

přítomných své rodné číslo a podepíše se na listinu přítomných. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží plnou 
moc s úředně ověřeným podpisem. Pokud se valné hromady za právnickou osobu zapsanou ve veřejných rejstřících 
zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku (výpis z evidence 
u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji totožnost a předloží při prezenci 
plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto plnou mocí je nutno 
předložit výpis z veřejného rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně ověřenou kopii. 
Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena na jednu nebo více valných hromad v určitém období. Zástupce 
akcionáře – obce, městyse, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím 
zastupitelstva obce, městyse, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust.  
§ 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do listiny přítomných zaznamenán čas 

jejich příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat 
nepoužité hlasovací lístky. Tato skutečnost bude zapsána s uvedením času odchodu do přílohy listiny přítomných a 
akcionář ji potvrdí svým podpisem. 

 
4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, 

kteří mají akcie představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat. 
Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, vyčká se jednu hodinu. Pokud ani po této době 
nebude valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu, a to tak, aby se konala 
nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada 
musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výše jejich 
jmenovité hodnoty. 

 
5. Valnou hromadu zahajuje člen představenstva pověřený představenstvem /dále jen „svolavatel“/ a řídí ji až do 

okamžiku, kdy je zvolen předseda valné hromady. 
 

6. Po zahájení seznámí svolavatel valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování 
a zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží návrh jednacího a hlasovacího 
řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou svých 
funkcí a zvolený předseda valné hromady převezme další řízení valné hromady. 

 
7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, tj. hlasovat 

k navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat k nim způsobem, formou a ve 
lhůtách dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů, své protinávrhy. Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, 
členové představenstva a dozorčí rady předsedovi valné hromady buď písemně, předáním do informačního 
střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je limitováno na 3 minuty. 

 
8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a protinávrhy, podané podle 

tohoto jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání. 
 

9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu představenstva. Pokud takový není, hlasuje se nejdříve o návrhu 
předkladatele. Umožnuje se hlasování o souhrnných usneseních. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších 
návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. 



 
10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s číslem uvedeným v listině přítomných. Toto 

číslo je rovněž uvedeno na listině přítomných. Hlasovací lístky k jednotlivým bodům hlasování obdrží akcionář po 
řádné prezenci. Na tomto hlasovacím lístku se akcionář podepíše a vyznačí křížkem svou vůli u otázky, ke které se 
hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud akcionář 
s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko 
"ZDRŽEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá 
hlasovací lístek. Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je 
rovněž hlasovací lístek s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému 
usnesení, než k němuž se hlasuje. Dojde-li k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné 
hodnoty, je nutno požádat o pomoc osobu pověřenou sčítáním hlasů /dále jen „skrutátor“/. Skrutátor upraví křížek 
na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto úpravu. V případě ztráty 
hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je nutno učinit zápis. 

 
11. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, 

že bylo dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předseda valné hromady dostane od 
skrutátorů oznámení o tomto předběžném výsledku hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů 
pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady. Pokud první předložený návrh nebyl schválen 
a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. 
Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem. Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do 
hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění. 

 
12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části na náklady akcionáře, pokud 

společnost neuveřejní zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne ukončení valné hromady na svých 
internetových stránkách. 

 
13. Valná hromada má jako poslední záležitost na svém pořadu jednání též diskuzi, ve které se akcionáři mohou 

vyjadřovat k záležitostem týkajících se společnosti, přičemž o případných návrzích vzešlých z takové diskuze 
nemůže tato valná hromada rozhodovat. To však nebrání kvalifikovanému akcionáři takovýto návrh doručit 
společnosti ve lhůtě 8 dnů před dnem konání další valné hromady jako žádost kvalifikovaného akcionáře o zařazení 
jím určené záležitosti na pořad valné hromady či případně požádat v zákonem stanovené formě představenstvo, aby 
svolalo k projednání jimi navržené záležitosti další valnou hromadu. 

 
14. Svolavatel i předseda valné hromady dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Svolavatel i předseda valné 

hromady jsou oprávněni zakročit nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním 
či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh jednání valné hromady. Svolavatel i předseda valné hromady jsou 
oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a vykázat ji z jednací místnosti. 

 
15. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu, či nastane-li situace neřešená obecně 

závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání 
valné hromady předseda valné hromady. 

 
 

Prosím berte na vědomí, že SVS jako správce zpracovává Vaše osobní údaje (zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje 
související s účastí na valné hromadě) na základě svého oprávněného zájmu pro své vnitřní administrativní potřeby a tvorbu statistik 
a evidencí a dále na základě plnění právní povinnosti. Veškeré informace o zpracování osobních údajů a o právech s tím souvisejících 
jsou dostupné na webových stránkách https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/. 
 
 

 

https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/


příloha k bodu č. 3 

                                                                                                                                           

 

 

 

Vážení akcionáři, dámy a pánové,  

 

všechny společnosti skupiny Severočeská voda dobře zvládly druhý rok pandemie onemocnění covid-19 a své úsilí 

i přes nejrůznější omezení zaměřily na bezproblémový chod vodárenské infrastruktury, zákaznické služby a 

investiční činnost. 

Krizový štáb společností pokračoval ve své činnosti a v celé skupině průběžně implementoval mimořádná opatření 

ministerstva zdravotnictví.  

V obdobích nejpřísnějších hygienických opatření jsme ve společnostech zavedli speciální režimy práce v 

kancelářích (omezení fyzicky přítomných zaměstnanců, home office, distanční formy vedení porad, pracovních 

týmů, školení apod.) i na jednotlivých pracovištích a v terénu (oddělení provozních pracovníků a týmů zhotovitelů 

na stavbách, používání ochranných pomůcek apod.) Některá z nich pro nás mohou být v budoucnosti inspirací pro 

zavádění nových, efektivnějších procesů, a to jak v komunikačních nástrojích, tak pracovních postupech. 
 

Zkušenosti z jarních měsíců nám pomohly při podzimním zesílení pandemie neomezovat naše činnosti a služby, 

pouze měnit formu jejich poskytování s prioritou bezpečnosti a ochrany zdraví našich zákazníků, obchodních 

partnerů i našich zaměstnanců. 

Uplynulý rok byl pro společnosti skupiny Severočeská voda zejména ve znamení dokončování činností spojených 

s koncem přechodného období a s přípravou na vstup do období rutinního fungování vlastnického provozního 

modelu se servisním prvkem. Tyto činnosti sledují cíle nového podnikatelského záměru SVS na roky 2021–2025, 

jehož realizace byla v tomto roce zahájena. Hlavním cílem je stále úsilí o to, být stabilní, odborně zdatnou a 

efektivně fungující společností, která zodpovědně spravuje vodohospodářský majetek a podporuje jeho 

hospodárné rozšiřování, obnovu a rozvoj.  

V rámci investiční činnosti se podařilo plnit schválený investiční plán a realizovat téměř tři stovky akcí na celém 

území působnosti SVS. I přes nepříznivé okolnosti, způsobené pokračováním pandemie onemocnění covid-19 se 

investiční činnost nezbrzdila, ale v průběhu roku nebývala na intenzitě a rychlosti. Podařilo se tak dokončit například 

výstavbu nové čistírny odpadních vod v Příšovicích na Liberecku, rekonstrukci úpravny vody v Malešově na 

Litoměřicku či unikátní stavbu, jakou je přemostění Labe při rekonstrukci přivaděče pitné vody pro Ústí nad Labem. 

Všem zaměstnancům bych proto tímto chtěl poděkovat za jejich obětavost, pracovní nasazení a osobní kázeň při 

aplikaci proticovidových opatření, které byly po celé období na vysoké úrovni. 

Rok 2021 sice přinesl mnoho překážek, přesto se díky všem zaměstnancům podařilo plnit naše poslání – obnovovat 

a rozvíjet vodohospodářský majetek, zajistit plynulé zásobování kvalitní pitnou vodou pro všechny zákazníky a do 

přírody vracet čistou a nezávadnou vodu. To je pro budoucnost severočeského vodárenství dobrá zpráva. 

 

 

MUDr. Tomáš Indra, MBA 

předseda představenstva SVS 

 

 



příloha k bodu č. 4 

                                                                                                                                                                             

 

 

Vážení akcionáři, dámy a pánové, 

 

dozorčí rada Severočeské vodárenské společnosti a.s. je dvanáctičlenný kontrolní orgán, jehož deset členů zastupuje 

akcionáře, města a obce, a dva jeho členové zaměstnance společnosti. Úkolem dozorčí rady je dohlížet na výkon působnosti 

představenstva a na uskutečňování podnikatelské činnosti. Funkční období členů dozorčí rady je čtyřleté.  

 

Dozorčí rada zasedala v roce 2021 celkem desetkrát. Jednání se účastnil rovněž generální ředitel společnosti a předseda 

představenstva. V případě projednávání konkrétních témat byli na zasedání přizváni i další členové managementu.  

 

Dozorčí rada byla průběžně informována o aktuálních úkolech, vývoji hospodaření a stavu společnosti, zabývala se 

aktuálními informacemi o činnosti projektového týmu a řídícího výboru projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury 

po roce 2020“ včetně schvalování příslušných dokumentů, sledovala průběžné plnění operativních plánů i strategických plánů 

a plnila další úkoly spadající do její působnosti. 

Dozorčí rada rovněž přezkoumala řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 včetně návrhu na rozdělení zisku a 

doporučuje valné hromadě tuto účetní uzávěrku i návrh na rozdělení zisku schválit. 

Dozorčí rada v uplynulém období nezaznamenala žádné porušení povinností členů představenstva ani nedostatky 

v hospodaření společnosti. Mohu tedy konstatovat, že představenstvo i management Severočeské vodárenské společnosti a. 

s. zabezpečují chod společnosti plně v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské činnosti.  

 

Ing. Petr Beitl 

předseda dozorčí rady SVS 

 
 



příloha k bodu č. 5 

                                                                                               

 
 

Hlavní údaje z účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku 
 
 
 

Společnost sestavila řádnou a konsolidovanou účetní závěrku za rok 2021 v souladu s platnou 
legislativou a stanovami společnosti. 

 
 

 
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč) 

Zisk za účetní období 529 179 

Aktiva celkem 22 051 525 

Základní kapitál 7 605 482 

Vlastní kapitál 20 634 840 

 
 
 

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč) 

Zisk za účetní období 513 237 

Aktiva celkem 24 539 452 

Základní kapitál 7 605 482 

Vlastní kapitál 20 969 474 

 
 
 

Návrh na rozdělení zisku 2021 (v Kč) 

 
 

Zisk k rozdělení 529 179 239,95 

Příděl do Rezervního fondu  
(5% ze zisku dle stanov společnosti) 

26 458 962,00 

Příděl do Fondu reinvestic 502 720 277,95 

Nerozdělený zisk  0 

Rozdělení celkem 529 179 239,95 



                                                                                                                                                  příloha k bodu č. 7 

 
 

 

 

 

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. 

 

 

 

 

STANOVY 

 

 

 
 

 

 

Schváleny valnou hromadou dne 16. 6. 2022
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HLAVA I.  

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 

ČLÁNEK 1 

ZALOŽENÍ, VZNIK A TRVÁNÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

 

1. Akciová společnost Severočeská vodárenská společnost a.s. (dále jen "společnost") byla 

založena jednorázově Fondem národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, 

Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným zakladatelem na základě 

zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení § 172 odst. 

2, 3 a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník) ze dne 23. 9. 1993 ve formě 

veřejné listiny. 

 

2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu 

v Ústí nad Labem pod spisovou značkou: B 466, a to ke dni 1. 10. 1993. 

 

3. Společnost byla založena na dobu neurčitou. 

 

 

ČLÁNEK 2 

OBCHODNÍ FIRMA SPOLEČNOSTI 

 

Obchodní firma společnosti zní: Severočeská vodárenská společnost a.s. 

 

 

ČLÁNEK 3 

SÍDLO SPOLEČNOSTI 

 

Sídlo společnosti je: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice 

Pobočka společnosti sídlí na adrese: Pražská 36, 460 31 Liberec 

 

 

ČLÁNEK 4 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO SPOLEČNOSTI 

 

Identifikační číslo společnosti je 49099469. 

 

 

ČLÁNEK 5 

PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI 

 

Předmětem podnikání společnosti je: 

1. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; 

2. Projektová činnost ve výstavbě; 

3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 

4. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona – 

obory činnosti: 

- Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody; 

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 
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- Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 

- Zprostředkování obchodu a služeb; 

- Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 

- Pronájem a půjčování věcí movitých; 

- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce; 

- Projektování elektrických zařízení.  

 

 

ČLÁNEK 6 

JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

 

1. Společnost je zastupována některým z následujících způsobů: 

a) předseda představenstva, 

b) místopředseda představenstva společně s dalším členem představenstva, 

c) v případě pověření předsedou místopředseda představenstva samostatně, 

d) členové představenstva na základě písemného zmocnění představenstvem, 

e) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených mu představenstvem, 

f) zaměstnanec pověřený určitou činností, v případě úkonů, k nimž při této činnosti 

obvykle dochází, 

g) další osoby v rozsahu plné moci udělené jim představenstvem. 

2. Osoba zastupující společnost je povinna uvést při svém zastupování společnosti 

na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím 

dálkového přístupu vždy své jméno, příjmení a dále její postavení ve společnosti nebo titul, 

na jehož základě společnost zastupuje. Podepisuje se tak, že k obchodní firmě společnosti 

a otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. Pravidla pro podepisování jsou blíže 

stanovena účinným podpisovým řádem. 
 

 

HLAVA II. 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE SPOLEČNOSTI 

 

ČLÁNEK 7 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI 

 

1. Základní kapitál společnosti činí 7.605.482.000,- Kč (slovy: sedm miliard šestsetpět 

milionů čtyřistaosmdesátdva tisíce korun českých). 

 

2.  Základní kapitál společnosti byl plně splacen vkladem zakladatele. 

 

 

ČLÁNEK 8 

PRAVIDLA POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

1. Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí § 464 až § 466, § 468 až § 515, § 546 

až § 548 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích), v platném znění /dále jen „zákon č. 90/2012 Sb.“/. Usnesením 
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valné hromady může být k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu v souladu s §511 

zákona č. 90/2012 Sb. pověřeno představenstvo. 

 

2. V pozvánce na valnou hromadu se uvedou kromě náležitostí dle § 407 zákona č. 90/2012 

Sb. též minimálně záležitosti dle § 475, či příp. dle § 476, dle § 485, dle § 498 a § 500, dle 

§ 507, dle § 515 odst. 3 nebo příp. dle § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb.  

 

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných 

ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, 

pokud se akcie upisují peněžitými vklady. Každý akcionář má přednostní právo i na upsání 

akcií, které v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. neupsal jiný akcionář. 

 

4. Při zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií stanoví v souladu s účinnými 

právními předpisy podmínky a způsob splácení valná hromada. Zbývající část emisního 

kurzu akcií je upisovatel povinen uhradit nejpozději do 1 roku od zápisu zvýšení základního 

kapitálu do obchodního rejstříku /§ 344 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb./. 

 

5. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního 

rejstříku.  

 

 

ČLÁNEK 9 

SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU 

 

1. Snížení základního kapitálu společnosti se řídí § 467 a § 516 až 548 zákona č. 90/2012 Sb. 

 

2. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V pozvánce nebo oznámení, které 

se týká svolání valné hromady, se uvedou kromě náležitostí podle § 407 zákona č. 90/2012 

Sb. též minimálně náležitosti dle § 516 či příp. dle § 526, dle § 528 odst. 2 a 3, dle § 532 ve 

spojení s § 323 odst. 1 a 2, dle § 536, nebo příp. dle § 537 a § 538 zákona č. 90/2012 Sb.  

 

3. Základní kapitál nesmí být snížen pod minimální výši stanovenou v § 246 odst. 2 zákona č. 

90/2012 Sb. 

 

4. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů. 

 

5. Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu se zapíše do obchodního rejstříku, 

přičemž návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku podává představenstvo bez 

zbytečného odkladu.  

 

6. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k jeho snížení vlastní akcie nebo 

zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu 

použije společnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie nebo zatímní listy. 

Jiným postupem lze snižovat základní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje 

ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném valnou hromadou nebo pokud by tento 

způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení základního kapitálu. 

 

7. Akcie se vezmou z oběhu na základě losování (§ 527 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.) nebo na 

základě smlouvy (§ 532 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.). Postup losování určí valná hromada. 

Akcie lze vzít z oběhu na základě losování pouze tehdy, jestliže stanovy společnosti v době, 
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kdy byly tyto akcie upisovány, umožňovaly snížení základního kapitálu vzetím akcií z 

oběhu na základě losování. 

 

8. Účinky snížení základního kapitálu společnosti nastávají okamžikem zápisu jeho nové výše 

do obchodního rejstříku. 

 

 

ČLÁNEK 10 

VYDÁNÍ DLUHOPISŮ 

 

Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo 

na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, 

pokud současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu (§ 286 zákona č. 90/2012 

Sb.). Usnesení valné hromady o vydání dluhopisů musí obsahovat náležitosti podle § 287 

zákona č. 90/2012 Sb. a musí být přijato alespoň dvěma třetinami hlasů přítomných akcionářů.  

 

 

ČLÁNEK 11 

AKCIE 

 

1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 7 605 482 akcií na jméno s jmenovitou hodnotou 

1.000,- Kč. 

 

2. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě. Akcie nejsou kótované. 

 

 

ČLÁNEK 12 

OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI 

 

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné mezi obcemi, které byly 

akcionáři společnosti k 31. 12. 2000 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady 

společnosti. 

 

2. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné na jiné obce nežli uvedené 

v odst. 1 pouze s předchozím souhlasem valné hromady. 

 

3. Dozorčí rada, resp. valná hromada, je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií 

na jméno v případech, kdy nepůjde o převod mezi obcemi. 

 

 

ČLÁNEK 13 

SEZNAM AKCIÍ A AKCIONÁŘŮ 

 

1. Společnost vede seznam akcionářů, do něhož se zapisuje: 

a) název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů; jmenovitá hodnota akcie, 

b) jméno a bydliště nebo název a sídlo akcionáře, 

c) číslo bankovního účtu, 

d) číselné označení listinné akcie 

e) oddělní nebo převod samostatně převoditelného práva, a 
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f)  změny těchto zapisovaných údajů. 

  

2. Za vedení seznamu akcionářů odpovídá představenstvo společnosti. 

 

3. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu 

akcionářů. Společnost zapíše nového vlastníka akcií do seznamu akcionářů bez zbytečného 

odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář 

způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, 

nemůže se domáhat neplatnosti usnesení valné hromady proto, že mu společnost na základě 

této skutečnosti neumožnila účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. 

 

 

HLAVA III. 

PRÁVNÍ POSTAVENÍ AKCIONÁŘŮ 

 

ČLÁNEK 14 

POMĚR AKCIONÁŘŮ KE SPOLEČNOSTI 

 

1. Akcionářem může být pouze obec (§ 1 zákona č. 128/2000 Sb.) a Česká republika. 

Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů podílet se podle zákona č. 90/2012 Sb. a stanov 

společnosti na jejím řízení, na jejím zisku, který valná hromada určila k rozdělení, a na 

likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 

 

2. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat 

vrácení svých vkladů. 

 

3. Akcionář je povinen dodržovat stanovy společnosti a oznamovat neprodleně společnosti 

změny údajů vedených v seznamu akcionářů. 

 

4. Je-li pro společnost a jednotlivého akcionáře přínosné, aby byl do vlastnictví společnosti 

vložen další majetek akcionáře, mohou se o tom dohodnout i bez zvyšování základního 

kapitálu. 

 

 

ČLÁNEK 15 

VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV 

 

1. Práva, která akcionářům podle zákona a těchto stanov náleží, vykonávají akcionáři zejména 

na valné hromadě společnosti, kde akcionář má právo: 

 

a) požadovat a obdržet vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové 

vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu 

nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, 

b) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na program valné hromady, 

c) hlasovat na valné hromadě společnosti. 

 

2. V případech stanovených zákonem č. 90/2012 Sb., stanovami nebo rozhodnutím valné 

hromady může samostatně převoditelné právo spojené s akciemi společnosti, popřípadě jiné 

právo s akciemi společnosti spojené, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je 

oprávněna vykonávat toto právo k určitému dni stanovenému zákonem č. 90/2012 Sb., 
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stanovami nebo rozhodnutím valné hromady (dále jen „rozhodný den“), a to i v případě, že 

po rozhodném dni dojde k převodu akcie nebo samostatně převoditelného práva. Takovou 

oprávněnou osobou je osoba, která byla k rozhodnému dni zapsána do seznamu akcionářů 

společnosti. 

 

 

HLAVA IV. 

ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

 

ČLÁNEK 16 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI 

 

Společnost je zřízena v dualistickém systému a má tyto orgány: 

A. valnou hromadu 

B. představenstvo 

C. dozorčí radu 

D. výbor pro audit 

E. poradní orgány 

 

 

A. VALNÁ HROMADA 

 

 

ČLÁNEK 17 

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

 

2. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

pověřeným představenstvem podle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. nebo o změnu, 

ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva 

ke zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona č. 90/2012 Sb. či o možnosti 

započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního 

kursu, 

c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle § 286 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb., 

d) volba a odvolání členů představenstva, a to včetně rozhodování o schválení smluv 

o výkonu funkce členů představenstva, 

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, a to včetně 

rozhodování o schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady,  

f) určení auditora pro ověření řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky (§ 17 

odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů) a rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo 

ověření dalších dokumentů, pokud takovéto určení požaduje obecně závazný právní 

předpis,  

g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky 

a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky, 
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h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo rozhodnutí o úhradě 

ztráty, a to na základě projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku, 

i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 

j) rozhodnutí o kotaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního 

předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na regulovaném trhu, rozhodování o podání 

žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském 

regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském 

regulovaném trhu, 

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

určení výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na 

rozdělení likvidačního zůstatku, 

l) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 

obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, upravující přeměny 

obchodních společností a družstev, stanoví jinak, 

m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala 

podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 

n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  

o) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl 

na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, 

p) rozhodování o pronájmech majetku a kontraktech společnosti v případě nesouhlasu 

dozorčí rady s rozhodnutím představenstva dle článku 26 odst. 4 písm. f) a g), 

q) schvalování podnikatelského záměru (koncepce podnikatelské činnosti) společnosti, 

r) schválení jednacího řádu valné hromady, 

s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon č. 90/2012 Sb. nebo tyto stanovy svěřují do 

působnosti valné hromady. 

 

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

zákon č. 90/2012 Sb. nebo stanovy.  

 

 

ČLÁNEK 18 

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

 

1. Akcionář je oprávněn:  

a) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní,  

b) požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitosti, která se týká společnosti 

nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu 

záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na 

ní. Akcionář může takovouto svou žádost o vysvětlení podat též písemně. Vysvětlení 

záležitostí týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo 

na valné hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne toto 

vysvětlení akcionáři společnost ve lhůtě 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i 

když to již není potřebné pro posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon 

akcionářských práv na ní. Informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá a musí 

poskytovat dostatečný a pravdivý obraz o dotazované skutečnosti. Vysvětlení může být 

poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Platí, 

že vysvětlení se dostalo akcionáři i tehdy, pokud byla informace uveřejněna na 

internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné 
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hromady a je k dispozici akcionářům v místě konání valné hromady. Představenstvo 

může poskytnutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud: 

aa) by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu, 

bb) jde o vnitřní informaci nebo utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, 

cc) je požadované vysvětlení veřejně přístupné.  

Splnění podmínek pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení posoudí představenstvo a sdělí 

důvody akcionáři. Sdělení o odmítnutí poskytnutí vysvětlení je součástí zápisu z valné 

hromady. Akcionář má právo požadovat, aby dozorčí rada určila, že podmínky 

pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení nenastaly, a představenstvo je povinno mu je sdělit. 

Dozorčí rada o žádosti akcionáře rozhodne přímo na jednání valné hromady, a nelze-li 

to, tak do 5 pracovních dnů ode dne konání valné hromady. V případě, že s poskytnutím 

vysvětlení dozorčí rada nesouhlasí nebo se v zákonné lhůtě nevyjádří anebo v případě 

odmítnutí nebo neposkytnutí informace ve lhůtě 15 dní ode dne konání valné hromady, 

rozhodne o tom, zda je společnost povinna informaci poskytnout, soud na návrh 

akcionáře, avšak pouze, pokud akcionář podá návrh na zahájení řízení u soudu v 

prekluzivní lhůtě 1 měsíce ode dne konání valné hromady, na které bylo odmítnuto 

poskytnutí vysvětlení, resp. od marného uplynutí 15 denní lhůty k poskytnutí vysvětlení 

ve složitějších věcech. 

 

c) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. 
Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním valné 

hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách 

společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné 

hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. Obsahují-

li návrhy a protinávrhy zdůvodnění, uveřejní s nimi představenstvo i toto zdůvodnění. 

Akcionář má právo uplatňovat své návrhy k záležitostem, které budou zařazeny na 

pořad valné hromady, také před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu. Návrh 

doručený společnosti nejpozději 5 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu 

uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem spolu s pozvánkou na valnou hromadu; 

d) vykonávat svá práva na valné hromadě osobně, resp. prostřednictvím svého statutárního 

orgánu, jde-li o právnickou osobu, nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné 

plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen písemnou plnou moc, 

podepsanou zastoupeným akcionářem, odevzdat při prezenci; z plné moci musí 

vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v 

určitém období. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně 

ověřen. Zástupce právnické osoby předloží doklad, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn 

za zastupovanou právnickou osobu udělit zplnomocnění. Pokud je touto právnickou 

osobou obec, předloží zástupce usnesení obecního zastupitelstva o jeho delegaci k 

zastupování obce na valné hromadě v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zmocněnec je povinen oznámit nejpozději 10 

dnů před konáním valné hromady akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro 

akcionáře význam při posuzování, zda v daném případě hrozí střet jeho zájmů a zájmů 

zmocněnce. Členové orgánů společnosti mohou přijmout zmocnění akcionářem, pouze 

pokud uveřejní informace podle předchozí věty spolu s pozvánkou na valnou hromadu. 

S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba za 

předpokladu, že akcionář při prezenci doloží, že taková osoba je minimálně ve vztahu 

k akcionáři vázána povinností mlčenlivosti v obdobném rozsahu, jako je akcionář vázán 

povinností mlčenlivosti vůči společnosti, a to buď doložením příslušného smluvního 

ujednání mezi akcionářem a takovou osobou anebo tím, že tato osoba je profesionálním 
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poradcem vázaným zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokát, daňový poradce 

apod.). 

 

2. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady, osoby pověřené 

představenstvem k technickému zabezpečení průběhu valné hromady a další osoby dle 

rozhodnutí představenstva. 

 

3. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje náležitosti dle § 413 

zákona č. 90/2012 Sb. Listina přítomných akcionářů může být pořízena s použitím 

výpočetní techniky. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných 

provést, uvede se tato skutečnost do listiny přítomných včetně důvodů odmítnutí. Správnost 

listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel valné hromady nebo jím určená 

osoba.  

 

 

ČLÁNEK 19 

ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA 

 

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, nejpozději však do šesti 

měsíců od posledního dne uplynulého účetního období. 

 

2. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení 

valné hromady podán odůvodněný protest, ledaže navrhovatel nepodal protest ze závažného 

důvodu. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.  

 

3. Každý akcionář, člen představenstva, člen dozorčí rady nebo likvidátor /dále jen 

„navrhovatel“/ se může dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady podle ustanovení 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o neplatnosti rozhodnutí orgánu 

spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Důvodem neplatnosti usnesení 

valné hromady je i rozpor usnesení valné hromady s dobrými mravy. Nebylo-li právo 

dovolat se neplatnosti usnesení valné hromady uplatněno do tří měsíců ode dne, kdy se 

navrhovatel o takovémto usnesení dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do 

jednoho roku od přijetí usnesení, nebo nebylo-li návrhu na vyslovení neplatnosti vyhověno, 

nelze platnost usnesení valné hromady již přezkoumávat, ledaže právní předpisy stanoví 

jinak.  

 

 

ČLÁNEK 20 

SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY 

 

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, a to minimálně jednou za účetní období. Valnou 

hromadu svolává popřípadě také člen představenstva, pokud ji představenstvo 

bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon č. 90/2012 Sb. svolání valné hromady vyžaduje 

anebo pokud představenstvo dlouhodobě není schopno se usnášet, ledaže zákon č. 90/2012 

Sb. stanoví jinak. V případě, že společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené 

představenstvo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, 

svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada zároveň navrhne potřebná opatření. 

Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.  
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2. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 

hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji ve stejné lhůtě zašle 

akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž pro vyloučení pochybností 

se uvádí, že tato povinnost je splněna, i pokud je pozvánka na valnou hromadu zaslána 

pouze do datové schránky akcionáře. Pozvánka na valnou hromadu musí být na 

internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. 

Zaslání pozvánky na valnou hromadu na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, respektive 

do datové schránky akcionáře, může být nahrazeno zasláním elektronickou poštou na 

emailovou adresu uvedenou v seznamu akcionářů. 

 

3. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:  

a) obchodní firmu a sídlo společnosti; 

b) datum, hodinu a místo konání valné hromady; 

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada; 

d) pořad jejího jednání, 

e) uvedení jména, příjmení a data narození osoby, je-li navrhována jako člen voleného 

orgánu společnosti,  

f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je vždy sedmý den předcházející 

konání valné hromady a vysvětlení významu rozhodného dne pro hlasování na valné 

hromadě; 

g) podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva; 

h) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení 

valné hromady, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva 

ke každé navrhované záležitosti; 

i) další náležitosti, uložené zákonem, těmito stanovami nebo usnesením valné hromady.  

 

4. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu 

obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. 

Úplný návrh změny stanov představenstvo společnosti uveřejní spolu s pozvánkou na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému 

akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti 

zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce 

na valnou hromadu. 

 

5. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné 

hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, 

koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím kvalifikovaný 

akcionář souhlasí. Odvolání nebo odložení konání valné hromady oznámí společnost 

akcionářům způsobem obdobným pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před 

konáním valné hromady, jinak uhradí akcionářům, kteří se na valnou hromadu dostavili 

podle původní pozvánky, s tím spojené vynaložené náklady.  

 

6. Pokud o to požádají akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 

1% základního kapitálu společnosti /dále jen „kvalifikovaný akcionář“/, 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. Taková žádost 

kvalifikovaného akcionáře však musí být doručena společnosti nejpozději 15 dnů před 

konáním valné hromady, případně, je-li určen, nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k 

účasti na valné hromadě. V případě, že žádost kvalifikovaného akcionáře byla doručena po 

uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění 



 

12 
 

pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 

dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem č. 

90/2012 Sb. a těmito stanovami pro svolání valné hromady. Pokud nebude mít žádost o 

zařazení jím určenou záležitost kvalifikovaného akcionáře náležitosti, které požaduje zákon 

č. 90/2012 Sb. případně tyto stanovy, nebude tato záležitost zařazena na program jednání 

valné hromady. Práva kvalifikovaného akcionáře se řídí ust. § 365 a násl. zákona č. 90/2012 

Sb. 

 

7. Bez splnění požadavků zákona č. 90/2012 Sb. a těchto stanov na svolání valné hromady se 

valná hromada může konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti.  

 

 

ČLÁNEK 21 

DALŠÍ DŮVODY KE SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY 

 

Představenstvo je dále povinno svolat valnou hromadu: 

a) jestliže o její konání požádá kvalifikovaný akcionář, a to k projednání jím navržených 

záležitostí, přičemž v žádosti uvede návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je 

odůvodní. Představenstvo poté svolá valnou hromadu do 40 dnů ode dne, kdy mu byla 

doručena žádost o svolání valné hromady kvalifikovaného akcionáře, přičemž lhůta pro 

uveřejnění a svolání takovéto valné hromady se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není 

oprávněno pořad valné hromady navržený kvalifikovaným akcionářem měnit. Pokud 

nesvolá představenstvo valnou hromadu navrženou kvalifikovaným akcionářem, 

zmocní soud ke svolání valné hromady kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá a 

současně jej zmocní ke všem jednáním za společnost s valnou hromadou souvisejících; 

b) bez zbytečného odkladu, vyžadují-li to vážné zájmy společnosti a současně požádá-li o 

její svolání dozorčí rada; 

c) bez zbytečného odkladu, a to i bez žádosti dozorčí rady v případě uvedeném v ust. § 403 

odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě 

jakékoli 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, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne 

valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření; 

d) ve lhůtách a způsobem uvedeným v ust. § 377 zákona č. 90/2012 Sb. 

 

 

ČLÁNEK 22 

ODVOLÁNÍ NEBO ZMĚNA DATA KONÁNÍ VALNÉ HROMADY 

 

Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným zákonem 

a stanovami pro svolání valné hromady, a to nejpozději jeden týden před původně stanoveným 

oznámením data jejího konání. 

 

 

ČLÁNEK 23 

NÁHRADNÍ VALNÁ HROMADA 

 

Není-li valná hromada schopna se usnášet po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku 

jejího jednání, svolá představenstvo příp. jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou 

hromadu, a to novou pozvánkou a způsobem stanoveným pro svolání valné hromady zákonem 
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č. 90/2012 Sb. a stanovami, přičemž náhradní valná hromada bude mít shodný obsah jejího 

jednání s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být 

odeslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Pozvánka 

nemusí obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření představenstva 

společnosti ke každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Náhradní valná 

hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, musí 

mít nezměněný pořad jednání a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů 

a výše jmenovité hodnoty jejich akcií. 

 

 

ČLÁNEK 24 

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

 

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

sčítáním hlasů. 

 

2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí člen 

představenstva, jehož tím představenstvo pověří, pokud představenstvo svolalo valnou 

hromadu, příp. jiný svolavatel valné hromady.  

 

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, a to v souladu s § 423 zákona 

č. 90/2012 Sb.  

 

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

zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 

 

5. Jednání valné hromady v podrobnostech upravuje jednací a hlasovací řád valné hromady 

přijímaný valnou hromadou na návrh jejího svolavatele v úvodu každé valné hromady 

společnosti dle pořadí stanoveného v programu jednání valné hromady. 

 

 

ČLÁNEK 25 

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 

 

1. Valná hromada rozhoduje usnesením. Rozhodnutí valné hromady je účinné okamžikem 

jeho přijetí, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady nebo zákon č. 90/2012 Sb. jinak. Valná 

hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého 

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

mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 

 

2. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada 

rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí 

s projednáním této záležitosti. 

 

3. Každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů 

ve společnosti je 7.605.482 hlasů. 
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4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li 

k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny. 

 

5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: 

a) změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu podle § 511 a 

násl. zákona č. 90/2012 Sb. nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 

skutečností, 

b) změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 a násl. 

zákona č. 90/2012 Sb. či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti 

proti pohledávce na splacení emisního kursu, tím není dotčeno oprávnění 

představenstva zvyšovat základní kapitál, 

c) o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů podle § 421 odst. 2 písm. d) zákona 

č. 90/2012 Sb.,  

d) schvalování smluv uvedených v § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., 

e) zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku, se 

vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů. 

 

6. Pokud valná hromada rozhoduje o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje 

se souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při 

hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných 

akcionářů. 

 

7. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: 

a) změně druhu nebo formy akcií, 

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, 

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno, 

d) vyřazení akcií z obchodování na regulovaném trhu a vyřazení akcií z obchodování na 

evropském regulovaném trhu  

 

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. 

 

8. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: 

a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů, 

b) o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům dle ust. § 

34 zákona odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., 

c) vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií, 

d) zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady  

 

se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. 

 

9. Pro přijetí rozhodnutí o spojení akcií nebo o změně druhu akcií na akcie, se kterými není 

spojeno hlasovací právo, se vyžaduje souhlas všech dotčených akcionářů.  

 

10. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu 

představenstva. Pokud nebude tento návrh přijat, hlasuje se o protinávrzích ke každému 

předloženému návrhu v pořadí, v jakém byly předloženy. Pokud je některý z těchto návrhů 

schválen, o dalším se již nehlasuje. Byla-li valná hromada svolána dle § 367 zákona č. 

90/2012 Sb., hlasuje se nejdříve o návrhu akcionáře nebo akcionářů, kteří o svolání valné 
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hromady požádali. Technické podmínky hlasování upravuje jednací a hlasovací řád valné 

hromady, který předkládá svolavatel valné hromady. 

 

11. Akcionář nevykonává své hlasovací právo: 

a) je-li 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) v jiných případech stanovených právním předpisem.  

 

12. Připouští se rozhodování per rollam podle ust. § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb. 

V takovém případě zašle osoba oprávněná ke svolání valné hromady všem akcionářům 

postupem pro svolání valné hromady dle zákona č. 90/2012 Sb. a těchto stanov návrh 

rozhodnutí s náležitostmi dle ustanovení § 418 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. Nedoručí-li 

akcionář ve lhůtě 15 dnů od doručení návrhu osobě oprávněné ke svolání valné hromady 

souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se v případě 

rozhodování valné hromady per rollam počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. 

 

13. Vyžaduje-li zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, návrh 

rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny; v takovém případě se akcionářům 

zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření akcionáře se uvede i obsah 

návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká; podpis na vyjádření musí být 

úředně ověřen. Takové rozhodnutí je přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření 

posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené 

pro doručení vyjádření akcionářů, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí 

rozhodnutí. 

 

14. Připouští se hlasování na valné hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu (per 

rollam) s využitím technických prostředků. Podmínky rozhodování nebo hlasování podle 

předchozí věty určí v každém jednotlivém případě představenstvo. Za hlasování na valné 

hromadě s využitím technických prostředků se považuje i korespondenční hlasování.  

 

 

B. PŘEDSTAVENSTVO 

 

 

ČLÁNEK 26 

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA 

 

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. 

Představenstvo zastupuje společnost navenek. 

 

2. Představenstvo může pověřit obchodním vedením společnosti zcela nebo zčásti jiného. Tyto 

činnosti mohou být též vykonávány v pracovněprávním vztahu dle zvláštního právního 

předpisu zaměstnancem společnosti, přičemž tento zaměstnanec může být současně členem 

představenstva, připouští-li to platná právní úprava. Při takovém pověření obchodním 

vedením zůstává nedotčena odpovědnost osob, které jsou členy představenstva, stanovená 

zákonem č. 90/2012 Sb. za porušení povinnosti vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. 
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Jestliže jsou činnosti spadající pod obchodní vedení vykonávány v pracovněprávním vztahu 

dle zvláštního právního předpisu zaměstnancem společnosti, který je současně členem 

představenstva, postupuje se v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb. 

 

3. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými 

právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady,  dozorčí 

rady nebo do působnosti jiného orgánu společnosti. 

 

4. Představenstvu přísluší zejména: 

a) uskutečňovat obchodní vedení a zajišťovat provozní záležitosti společnosti, schvalovat 

rozpočty a obchodní a investiční plány společnosti, 

b) svolávat valnou hromadu a organizačně ji zabezpečovat v případech a v souladu 

se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb., 

c) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: 

- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn, 

- návrhy pro změnu stanov, 

- návrhy pro zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, 

- řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mimořádnou účetní závěrku, 

- v souladu se stanovami návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo 

úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend, po projednání 

v dozorčí radě, 

- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 

nezpracovává-li společnost výroční zprávu, a zpracovávat další materiály k 

projednání na valné hromadě, 

d) vykonávat usnesení, případně rozhodnutí valné hromady, 

e) rozhodovat o použití rezervního fondu, 

f) kromě případů, kdy je vyžadován souhlas valné hromady, rozhodovat samostatně 

o pronájmech majetku společnosti a o zcizení majetku společnosti do hodnoty majetku 

ve výši 10 milionů Kč, nad 10 milionů Kč po schválení dozorčí radou, 

g) rozhodovat samostatně o kontraktech společnosti s plněním do výše 50 milionů Kč 

hodnoty kontraktu, nad 50 milionů Kč po schválení dozorčí radou, 

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

dokladů společnosti, 

i) na návrh dozorčí rady jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti; stanovit 

jeho působnost, pravomoci a dohlížet na jeho činnost podle stanov, 

j) navrhovat valné hromadě zásady pro oceňování vkládaného infrastrukturního majetku 

obcí, pokud bude zvyšován základní kapitál, 

k) vykonávat práva společnosti jako akcionáře nebo společníka v jiných obchodních 

společnostech, 

l) rozhodovat o zvýšení základního kapitálu dle § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.,  

m) schvalovat nabytí infrastrukturního majetku, 

n) rozhodovat o výši vodného a stočného.  

 

5. Účetní závěrku uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň po 

dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo 

neschválení účetní závěrky. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční 

zprávu zpracovanou podle právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se 

výroční zpráva, uveřejní představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské 

činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.   
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ČLÁNEK 27 

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 

 

1. Představenstvo společnosti má pět členů. Členem představenstva může být fyzická osoba, 

která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní 

skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona 

č. 90/2012 Sb. 

 

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Člen představenstva 

vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen představenstva v souladu 

s ust. § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zmocnil pro 

jednotlivý případ jiného člena představenstva, aby za něho při jeho neúčasti na zasedání 

představenstva hlasoval. 

 

3. Funkční období jednotlivých členů představenstva je čtyřleté. Funkce člena představenstva 

zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 2 měsíců od 

uplynutí jeho funkčního období. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

 

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

představenstvu. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce 

odstupujícího člena představenstva končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo 

projednat představenstvo společnosti na svém nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení 

z funkce dozvědělo. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání 

představenstva, končí výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, 

neschválí-li představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen 

představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období 

a představenstvo nepostupuje dle odst. 5 tohoto článku, musí valná hromada zvolit do dvou 

měsíců nového člena představenstva. 

 

5. Představenstvo, u kterého počet členů volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, 

může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady při dodržení ustanovení 

odst. 1 tohoto článku. 

 

6. Členové představenstva volí a odvolávají svého předsedu a místopředsedu. Místopředseda 

představenstva vstupuje do práv a povinností předsedy představenstva v případě 

nepřítomnosti předsedy představenstva.   

 

 

 

ČLÁNEK 28 

SVOLÁVÁNÍ A ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA 

 

1. Představenstvo zasedá kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři 

měsíce. 

 

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. 

předsedou pověřený člen představenstva, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva 
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doručena zpravidla 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové 

představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky nebo e-mailem. I v takovém případě 

však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí 

potvrdit její přijetí. Souhlasí-li všichni členové představenstva, nemusí být dodržena 7denní 

lhůta, avšak všichni členové představenstva musí potvrdit přijetí pozvánky. 

 

3. Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. předsedou pověřený člen 

představenstva, je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý z 

členů představenstva nebo dozorčí rada, pokud současně uvedou důvod jeho svolání. 

 

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

jinak (tím není dotčen článek 28 odst. 6 těchto stanov). Zasedání představenstva řídí jeho 

předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda, nebo pověřený člen 

představenstva. 

 

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

společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 

 

6. Připouští se jednání a rozhodování (hlasování) představenstva s využitím technických 

prostředků. Podmínky jednání, rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí 

předseda představenstva (resp. místopředseda) nebo jím pověřený člen představenstva, a to 

podle toho kdo z nich jednání představenstva v souladu s těmito stanovami svolává. 

 

7. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi představenstva nese společnost. 

 

8. Jednání představenstva v podrobnostech upravuje Statut a jednací řád představenstva. 

 

 

ČLÁNEK 29 

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA  

 

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni nejméně tři 

členové. 

 

2. K přijetí rozhodnutí v záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je 

zapotřebí, aby pro ně hlasovali nejméně tři členové. Každý člen představenstva má jeden 

hlas. 

 

3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy představenstva a rozhodování o generálním 

řediteli společnosti nehlasuje ten člen představenstva, o kterého se jedná. 

 

4. K rozhodování o zvýšení základního kapitálu podle § 511 zákona č. 90/2012 je zapotřebí 

souhlasu nejméně čtyř členů představenstva. O rozhodnutí musí být pořízena veřejná listina. 

 

5. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení 

společnosti. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu 

týkajícího se obchodního vedení společnosti; tím není dotčena povinnost člena 

představenstva jednat s péčí řádného hospodáře.  
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6. O průběhu jednání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných.  

 

 

ČLÁNEK 30 

ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA MIMO ZASEDÁNÍ 

/tzv. „rozhodování per rollam“/ 

 

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

případech učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to i s využitím technických prostředků 

(podmínky rozhodování nebo hlasování v tomto případě určí předseda představenstva, resp. 

místopředseda, nebo předsedou pověřený člen představenstva, a to podle toho, kdo z nich 

v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí představenstva mimo jeho 

zasedání). V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí 

souhlasně vyjádřit všichni členové představenstva. Hlasující se pak považují za přítomné. 

 

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

představenstva. 

 

3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

zajišťuje předseda představenstva, příp. místopředseda, nebo předsedou pověřený člen 

představenstva, a to podle toho kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na 

rozhodnutí představenstva mimo jeho zasedání. 
 
 

C. DOZORČÍ RADA 

 

 

ČLÁNEK 31 

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti 

představenstva a na činnost společnosti. Jestliže to vyžadují zájmy společnosti, dozorčí rada 

svolá valnou hromadu a navrhne potřebná opatření. 

 

2. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu 

se zákonem č. 90/2012 Sb. nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím 

osobám.  

 

3. Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti 

kontroly působnosti představenstva.  

 

4. Dozorčí rada kontroluje a ověřuje postupy ve věcech společnosti a je oprávněna kdykoliv 

nahlížet do všech, a tedy i účetních dokladů, spisů a záznamů, týkajících se činnosti 

společnosti a zjišťovat stav hospodaření společnosti. Přitom kontroluje a valné hromadě 

předkládá závěry a doporučení, týkající se zejména: 

a) kontroly účetních zápisů, zda jsou vedeny řádně a v souladu se skutečností, 

b) kontroly podnikatelské či jiné činnosti společnosti, zda se děje v souladu s obecně 

závaznými předpisy, stanovami společnosti a usneseními valné hromady, 
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c) přezkoumání řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní účetní závěrky 

a návrhu na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá 

své vyjádření valné hromadě. 

Oprávnění dle čl. 31 odst. 4 písm. a) a b) těchto stanov mohou členové dozorčí rady využívat 

jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce. 

 

5. Dozorčí radě dále přísluší: 

a) svolat valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, 

b) pozastavit nebo omezit výkon práv člena představenstva, vyžadují-li to zájmy 

společnosti. V případě, že dozorčí rada pozastaví či omezí výkon práv více 

než 2 členům představenstva, je povinna neprodleně svolat valnou hromadu, 

c) uplatnit právo na náhradu škody, kterou má společnost vůči členovi představenstva, 

d) schvalovat zcizení majetku společnosti s hodnotou přesahující 10 milionů Kč, 

e) schvalovat kontrakty společnosti s plněním přesahujícím 50 milionů Kč, 

f) schvalovat převody akcií na jméno, pokud je dle těchto stanov neschvaluje valná 

hromada, 

g) navrhovat pro jednání představenstva jmenování a odvolání generálního ředitele, 

h) schvalovat všechny návrhy zvýhodňující materiální postavení členů představenstva, 

dozorčí rady a jejich rodinných příslušníků nebo osob, se kterými mají společné 

obchodní dohody, 

i) schvalovat získání a zcizení majetkových účastí, včetně majetkových vkladů 

nebo jejich zvýšení v obchodních společnostech, družstvech a jiných právních 

subjektech, 

j) schvalovat návrh představenstva valné hromadě na zrušení společnosti 

k) schvalovat návrh představenstva na jmenování likvidátora, 

l) schvalovat návrh představenstva na použití rezervního fondu. 

 

6. Dozorčí rada se vyjadřuje před konečným schválením v představenstvu k: 

a) návrhům na jmenování členů představenstva dle Článku 27 odst. 5 těchto stanov, 

b) návrhům rozpočtů, obchodních a investičních plánů společnosti, 

c) návrhům na zastoupení společnosti v orgánech jiných obchodních společností, v nichž 

má společnost majetkovou účast. 

 

7. Kvalifikovaný akcionář může požádat dozorčí radu, aby v záležitostech uvedených 

v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. Dozorčí rada přezkoumá výkon 

působnosti představenstva bez zbytečného odkladu a nejpozději do 2 měsíců ode dne 

doručení žádosti písemně informuje kvalifikovaného akcionáře o výsledcích provedeného 

přezkumu.  

 

 

ČLÁNEK 32 

SLOŽENÍ, USTAVENÍ A FUNKČNÍ OBDOBÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY 

 

1. Dozorčí rada společnosti má dvanáct členů. Členem dozorčí rady může být fyzická osoba, 

která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a nenastala u ní 

skutečnost, která je překážkou provozování živnosti ve smyslu ust. § 46 odst. 1 zákona 

č. 90/2012 Sb. 
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2. Všechny členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada, představenstvo navrhuje 

do volby dva zaměstnance. Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, 

která současně nesmí být členem představenstva, prokuristou, nebo osobou oprávněnou 

podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. 

 

3. Člen dozorčí rady vykonává svou funkci osobně; to však nebrání tomu, aby člen dozorčí 

rady v souladu s ust. § 159 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění, zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena dozorčí rady, aby za něho při jeho neúčasti 

na zasedání dozorčí rady hlasoval. 

 

4. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je čtyřleté, neskončí však dříve, než je 

zvolen nový člen dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho 

funkčního období. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 

 

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí 

radě nebo valné hromadě. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon 

funkce odstupujícího člena dozorčí rady končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla 

projednat dozorčí rada společnosti na svém nejbližším zasedání poté, co jí bylo odstoupení 

doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí 

výkon funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada 

na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, 

je odvolán nebo skončí jeho funkční období a dozorčí rada nepostupuje dle odst. 6 tohoto 

článku, musí valná hromada zvolit do dvou měsíců nového člena dozorčí rady. 

 

6. Pokud počet členů dozorčí rady volených valnou hromadou neklesl pod polovinu, je dozorčí 

rada oprávněna namísto nanejvýš dvou členů dozorčí rady, jejichž členství v dozorčí radě 

zaniklo, nebo kteří se své funkce vzdali, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné 

hromady, při dodržení ustanovení odst. 1 tohoto článku. 

 

7. Členové dozorčí rady volí a odvolávají předsedu a dva místopředsedy dozorčí rady. Jeden 

z místopředsedů dozorčí rady vstupuje do práv a povinností předsedy dozorčí rady v případě 

nepřítomnosti předsedy dozorčí rady.   

 

 

ČLÁNEK 33 

SVOLÁVÁNÍ A ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY 

 

1. Dozorčí rada zasedá, kdykoli to vyžadují zájmy společnosti, jinak nejméně jednou za tři 

měsíce. 

 

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, popř. 

předsedou pověřený člen dozorčí rady, a to písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum 

a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena 

zpravidla 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její 

zasedání svolat i telefonicky nebo e-mailem. I v takovém případě musí pozvánka obsahovat 

výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. Souhlasí-li všichni 

členové dozorčí rady, nemusí být dodržena 7 denní lhůta, avšak členové dozorčí rady musí 

potvrdit přijetí pozvánky. 
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3. Předseda, popř. místopředseda či předsedou pověřený člen dozorčí rady, je povinen svolat 

zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva 

nebo písemně kvalifikovaný akcionář, pokud současně uvede naléhavý důvod jejího 

svolání. 

 

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak 

(tím není dotčen článek 33 odst. 6 těchto stanov). 

Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání jeden 

z místopředsedů dozorčí rady. 

 

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

její zaměstnance nebo akcionáře. 

 

6. Připouští se jednání a rozhodování (hlasování) dozorčí rady s využitím technických 

prostředků. Podmínky jednání, rozhodování nebo hlasování podle předchozí věty určí 

předseda dozorčí rady (resp. místopředseda) nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady, a 

to podle toho kdo z nich jednání dozorčí rady v souladu s těmito stanovami svolává. 

 

7. Náklady spojené se zasedáním i s dalšími činnostmi dozorčí rady nese společnost. 

 

8. Jednání dozorčí rady v podrobnostech upravuje Statut a jednací řád dozorčí rady. 

 

 

ČLÁNEK 34 

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY 

 

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomno nejméně sedm jejích členů. 

 

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

aby pro ně hlasovalo nejméně sedm členů dozorčí rady. 

 

3. Při volbě a odvolání předsedy, místopředsedy dozorčí rady, dotyčná osoba nehlasuje. 

 

4. O průběhu jednání dozorčí rady a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané 

předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. 

 

 

ČLÁNEK 35 

ROZHODOVÁNÍ DOZORČÍ RADY MIMO ZASEDÁNÍ 

 

1. Jestliže s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada v nutných případech 

učinit rozhodnutí i mimo zasedání, a to i s využitím technických prostředků (podmínky 

rozhodování nebo hlasování v tomto případě určí předseda dozorčí rady, resp. 

místopředseda nebo předsedou pověřený člen dozorčí rady, a to podle toho kdo z nich 

v souladu s těmito stanovami zasílá návrh na rozhodnutí dozorčí rady mimo jeho zasedání. 

V takovém případě se však k návrhu na rozhodování mimo zasedání musí souhlasně 

vyjádřit všichni členové dozorčí rady. Hlasující se pak považují za přítomné. 

 

2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí 

rady. 
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3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady 

zajišťuje předseda dozorčí rady, příp. její místopředseda nebo předsedou pověřený člen 

dozorčí rady, a to podle toho kdo z nich v souladu s těmito stanovami zasílal návrh na 

rozhodnutí dozorčí rady mimo její zasedání. 

 

 

ČLÁNEK 36 

ZÁKAZ KONKURENCE A DALŠÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  

PRO PŘEDSTAVENSTVO A DOZORČÍ RADU 

 

1. Pro členy představenstva a dozorčí rady platí zákaz konkurenčního jednání. 

Pokud ze stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývají další omezení, člen 

představenstva nebo člen dozorčí rady nesmí: 

a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, 

ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, 

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  

/dále jen „zákaz konkurence “/.  

Toto ustanovení neplatí pro toho člena orgánu společnosti, který obdrží k činnosti týkající 

se zákazu konkurence, uvedenému v tomto ustanovení, valnou hromadou společnosti 

předem písemný souhlas. Pokud byla valná hromada výslovně upozorněna na některou 

z okolností zákazu konkurence nebo pokud vznikla tato skutečnost později a člen orgánu 

společnosti na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen orgánu společnosti činnost, 

které se zákaz konkurence týká, zakázanou nemá. Toto však neplatí, pokud valná hromada 

vyslovila nesouhlas s činností, které se zákaz konkurence člena orgánu společnosti týká, do 

jednoho měsíce ode dne, kdy byla na okolnosti tohoto zákazu konkurence člena orgánu 

společnosti upozorněna. 

 

2. Člen voleného orgánu společnosti je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodáře. Člen orgánu společnosti musí svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou 

a s potřebnými znalostmi a pečlivostí a ctít obchodní tajemství společnosti ve smyslu 

ustanovení § 504 OZ vůči třetím stranám. Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten člen 

orgánu společnosti, který mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně 

předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu společnosti. Má se za to, 

že jedná nedbale ten, kdo není péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí 

funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodil z toho pro sebe důsledky. Člen voleného orgánu 

společnosti musí též zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 

jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak 

dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu 

společnosti. 

 

3. Členové voleného orgánu společnosti odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu 

stanoveném obecně závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí zaviněným 

porušením povinností při výkonu své funkce.  
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4. Člen voleného orgánu společnosti, který porušil povinnost péče řádného hospodáře, vydá 

společnosti prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získal. Není-li vydání 

prospěchu možné, nahradí ho člen voleného orgánu společnosti v penězích. 

 

5. Nenahradil-li člen voleného orgánu společnosti škodu, kterou jí způsobil porušením 

povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti 

za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na společnosti 

nemůže domoci.  

 

6. Člen voleného orgánu společnosti je povinen řídit se pravidly o střetu zájmů v souladu s § 

54 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Zejména, dozví-li se člen voleného orgánu společnosti, že 

může dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem společnosti, informuje o tom bez zbytečného 

odkladu orgán, jehož je členem, a současně též jako člen představenstva informuje o tomto 

dozorčí radu či jako člen dozorčí rady informuje o tomto valnou hromadu. To platí obdobně 

pro možný střet zájmu osob členovi voleného orgánu společnosti blízkých. 

 

 

ČLÁNEK 37 

ODMĚNY ČLENŮ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI, 

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE 

 

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna za výkon funkce. O odměňování 

členů představenstva a dozorčí rady rozhoduje valná hromada. 

 

2. V případě kratšího než celoročního působení člena představenstva nebo dozorčí rady 

v orgánu společnosti mu přísluší poměrná část odměny. Uvedené neplatí, bylo-li členství 

v orgánu společnosti kratší než dva měsíce.  

 

3. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejích změn, valná 

hromada. Smlouva o výkonu funkce se řídí ust. § 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. Smlouva 

o výkonu funkce musí obsahovat údaje o odměňování člena statutárního orgánu v souladu 

s ust. § 60 a § 61 zákona č. 90/2012 Sb. 

 

4. Pokud o tom rozhodne valná hromada, členové představenstva a/nebo dozorčí rady mají 

nárok na podíl na zisku /dále jen „tantiémy“/. Výši tantiém určí vždy valná hromada. 

K rozhodnutí o výplatě tantiém členům těchto orgánů společnosti je nutný souhlas 

tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Podíl na zisku se členům těchto orgánů 

vyplatí vždy do tří (3) měsíců od rozhodnutí valné hromady, ledaže valná hromada rozhodne 

jinak.  

 

5. Výše tantiém se určuje vždy jednotlivě pro předsedu představenstva, místopředsedu 

představenstva, členy představenstva, předsedu dozorčí rady, místopředsedy dozorčí rady a 

členy dozorčí rady. Pokud se některý z členů orgánu společnosti zasloužil o zisk společnosti 

zvláště významným způsobem, může valná hromada schválit mimořádně vyšší tantiému 

konkrétnímu členovi orgánu společnosti.  

 

6. Práva a povinnosti mezi společností a členem jejího orgánu se řídí přiměřeně ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, o příkazu, ledaže by z právních 

předpisů plynulo něco jiného. 
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D. VÝBOR PRO AUDIT 

 

ČLÁNEK 38 

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VÝBORU PRO AUDIT 

1. Výbor pro audit je orgánem společnosti, který vykonává, aniž je tím dotčena odpovědnost 

členů představenstva nebo dozorčí rady, zejména následující činnosti: 

 

a) sleduje postup sestavování účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 

b) hodnotí účinnost vnitřní kontroly společnosti, vnitřního auditu a případně systémů řízení 

rizik, 

c) sleduje proces povinného auditu účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky, 

d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské společnosti a zejména 

poskytování doplňkových neauditorských služeb společnosti, 

e) doporučuje auditora k provedení povinného auditu; 

f) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opatření, která 

byla auditorem přijata s cílem tato rizika zmírnit; 

g) informuje dozorčí radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích získaných ze 

sledování procesu povinného auditu; 

h) informuje dozorčí radu, jakým způsobem povinný audit přispěl k zajištění integrity 

systémů účetnictví a finančního výkaznictví; 

i) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb; 

j) vykonává další působnost podle zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské 

unie.  

2. Členové výboru pro audit 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 škodu. Povinnost mlčenlivosti trvá i po 

ukončení výkonu funkce. 

 

3. Členové výboru pro audit se účastní valné hromady společnosti a jsou povinni seznámit 

valnou hromadu s výsledky své činnosti. 

 

4. Valná hromada může rozhodnout o tom, že členové výboru pro audit mají nárok na odměnu 

za výkon své funkce, v takovém případě bude odměňování upraveno smlouvou o výkonu 

funkce, jejíž znění podléhá schválení valnou hromadou. 

 

5. Společnost zveřejní na svých internetových stránkách seznam členů výboru pro audit; u 

těchto osob uvede takové údaje, které se zapisují u členů dozorčí rady do obchodního 

rejstříku. 

 

 

ČLÁNEK 39 

POČET ČLENŮ VÝBORU PRO AUDIT A FUNKČNÍ OBDOBÍ 

1. Výbor pro audit má 3 členy, které jmenuje a odvolává valná hromada z členů dozorčí rady 

nebo ze třetích osob. Členové výboru pro audit nemohou být členy představenstva, nebo 

prokuristy.  
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2. Většina členů výboru pro audit musí být nezávislá a odborně způsobilá.  

 

3. Nejméně jeden člen výboru pro audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním 

auditorem nebo osobou, jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti účetnictví zajišťují 

předpoklad řádného výkonu funkce člena výboru pro audit, a to s ohledem na odvětví, ve 

kterém společnost působí, ledaže zákon stanoví jinak. Tento člen musí být vždy nezávislý. 

 

4. Členem výboru pro audit může být pouze fyzická osoba. 

 

5. Výbor pro audit si ze svého středu volí svého předsedu a místopředsedu. 

 

6. Funkční období jednotlivého člena výboru pro audit je čtyřleté. 

 

7. Člen výboru pro audit může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

výboru pro audit. Výkon funkce takového člena výboru pro audit končí uplynutím jednoho 

měsíce ode dne doručení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na žádost odstupujícího 

člena jiný okamžik zániku funkce. 

 

8. Funkce člena výboru pro audit zaniká volbou nového člena výboru pro audit valnou 

hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne něco jiného. 

 

 

ČLÁNEK 40 

ZASEDÁNÍ A ROZHODOVÁNÍ VÝBORU PRO AUDIT 

1. Výbor pro audit je způsobilý se usnášet za účasti nadpoloviční většiny všech členů. Při 

rozhodování má každý z členů výboru pro audit jeden hlas. Pokud se v tomto článku hovoří 

o většině všech členů nebo o většině hlasů všech členů, rozumí se tím většina z počtu členů 

výboru pro audit určeného stanovami. 

 

2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů. V případě 

rovnosti hlasů nerozhoduje hlas předsedy výboru pro audit. 

 

3. Jednání výboru pro audit se řídí jednacím řádem výboru pro audit, který upravuje zejména 

způsob svolání zasedání, opatření proti nečinnosti, náležitosti pozvánky, lhůty pro doručení, 

podklady, účast dalších osob na zasedání, průběh zasedání, náležitosti zápisu a další 

podrobnosti. Jednací řád výbor pro audit přijímá nebo mění dvoutřetinovou většinou hlasů 

všech členů. 

 

4. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda výboru pro audit, nebo v jeho 

nepřítomnosti místopředseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné 

podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem 

členům výboru pro audit. Usnesení je přijato, jestliže hlasovala alespoň dvoutřetinová 

většina všech členů a pro přijetí usnesení hlasovala nadpoloviční většina všech členů. Další 

podrobnosti k průběhu hlasování per rollam může stanovit jednací řád výboru pro audit. 

 

5. Účast členů výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby člen 

výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru pro audit, aby za něj 
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při jeho neúčasti hlasoval. V odůvodněných případech je možná i jiná forma účasti člena 

výboru pro audit na zasedání, včetně hlasování (například s využitím technických 

prostředků umožňujících přenos hlasu, případně i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, 

telefonická konference či videokonference). Takto zúčastněná osoba se považuje za 

přítomnou na zasedání. Další podrobnosti může stanovit jednací řád výboru pro audit. 

 

6. Výbor pro audit může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů 

společnosti, její zaměstnance nebo jiné osoby. Jde-li o zaměstnance či členy jiných orgánů 

společnosti, jsou tito povinni se dostavit. 

 

7. Zasedání výboru pro audit se konají dle potřeby. Četnost zasedání může být určena v 

jednacím řádu výboru pro audit. 

 

 

E. PORADNÍ ORGÁNY 

 

ČLÁNEK 41 

POSTAVENÍ A PŮSOBNOST PORADNÍCH ORGÁNŮ 

1. Představenstvo je oprávněno na základě svého rozhodnutí zřídit ad hoc poradní orgány 

představenstva (dále jen „poradní orgán“). V rámci rozhodnutí o zřízení poradního orgánu 

se vymezí jeho působnost a počet jeho členů. Členové poradního orgánu jsou voleni a 

odvoláváni představenstvem. 

 

2. Bude-li poradní orgán kolektivním orgánem, přiměřeně se použijí pro jeho rozhodování 

pravidla pro rozhodování představenstva dle těchto stanov, nestanoví-li rozhodnutí o zřízení 

poradního orgánu jinak. 

 

3. Práva a povinnosti mezi společností a členem poradního orgánu se řídí přiměřeně 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ledaže ze 

smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona č. 90/2012 Sb. vyplývá něco 

jiného. 

 

4. Výkon funkce člena poradního orgánu může být úplatný anebo bezúplatný, přičemž 

případná výše odměny za výkon funkce člena poradního orgánu se stanoví ve smlouvě o 

výkonu funkce, jejíž znění podléhá schválení valnou hromadou. Není-li odměňování ve 

společnosti sjednáno ve smlouvě o výkonu funkce, platí, že je výkon funkce takového člena 

poradního orgánu bezúplatný. 

 

5. Výkon funkce člena poradního orgánu zaniká rozhodnutím o zrušení poradního orgánu 

orgánem, jenž jej zřídil, odvoláním, smrtí člena poradního orgánu anebo zánikem 

společnosti. 

 

6. Člen poradního orgánu může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 

představenstvu. V takovém případě končí výkon jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od 

doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný 

okamžik zániku funkce.  
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ČLÁNEK 42 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A PODPISOVÝ ŘÁD 

 

1. Vnitřní organizaci společnosti upravuje její organizační řád a podpisový řád vydaný 

generálním ředitelem společnosti. Vydávat další vnitřní předpisy společnosti je oprávněn 

generální ředitel, popřípadě další osoby na základě a v rozsahu stanoveném v organizačním 

řádu. 

 

2. Organizační řád a podpisový řád společnosti schvaluje představenstvo. Další vnitřní 

předpisy schválení představenstva nepodléhají. 

 

 

HLAVA V. 

HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

 

ČLÁNEK 43 

ÚČETNÍ OBDOBÍ 

 

Účetní období je totožné s kalendářním rokem. Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem.  

 

 

ČLÁNEK 44 

EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ SPOLEČNOSTI 

 

1. Společnost vede účetnictví předepsaným způsobem pro akciovou společnost a v souladu s 

právními předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo, které zabezpečuje 

ověření roční účetní závěrky za příslušný rok auditorem. 

 

2. Sestavení účetní závěrky (řádné, mimořádné a konsolidované, popřípadě i mezitímní) 

a návrh na rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, včetně stanovení výše a způsobu 

vyplácení dividend, tantiém a popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje 

představenstvo. Sestavenou závěrku ověřenou auditorem, určeným valnou hromadou 

společnosti, předloží představenstvo spolu s uvedenými návrhy dozorčí radě k 

přezkoumání. Ověřenou a přezkoumanou závěrku pak představenstvo předloží ke schválení 

valné hromadě. 

 

3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným 

právním předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace 

o majetkové a finanční situaci, v niž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo 

ztrát vzniklých v uplynulém účetním období. 

 

4. Účetní závěrku společnosti uveřejní představenstvo na internetových stránkách společnosti 

alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení 

nebo neschválení účetní závěrky. . 

 

5. Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo výroční zprávu zpracovanou podle 

právních předpisů upravujících účetnictví. Nezpracovává-li se výroční zpráva, uveřejní 

představenstvo společně s účetní závěrkou zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o 

stavu jejího majetku. 
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6. Finanční asistence dle ust. § 311 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. je povolena. 

 

 

ČLÁNEK 45 

ROZDĚLOVÁNÍ ZISKU A JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ SPOLEČNOSTI 

 

1. O rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti rozhoduje valná hromada na návrh 

představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 

 

2. Společnost nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet 

zálohy, pokud by si tím přivodila úpadek podle jiného právního předpisu.  

 

 

ČLÁNEK 46 

DIVIDENDY 

 

1. Akcionář má právo na podíl ze zisku a jiných vlastních zdrojích společnosti (dividendu), 

který valná hromada schválila k rozdělení při splnění podmínek daných zákonem č. 90/2012 

Sb. a těmito stanovami. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií 

k základnímu kapitálu. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání 

valné hromady, která o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. 

 

2. Splatnost dividendy a způsob výplaty určí valná hromada. 

 

3. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada o 

rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů rozhodla. 

 

 

ČLÁNEK 47 

ZPŮSOB ÚHRADY ZTRÁTY 

 

1. O způsobu krytí ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. 

 

2. Případné ztráty vzniklé při hospodaření společnosti budou kryty především z jejího 

rezervního fondu. Způsob použití rezervního fondu a schvalování jeho použití vyplývá 

z článku 48 stanov. 

 

 

ČLÁNEK 48 

REZERVNÍ FOND 

 

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti, jakož i k opatřením, která mají překonat 

nepříznivý průběh jejího hospodaření. 

 

2. Rezervní fond se vytváří z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za rok, v němž 

poprvé společnost čistý zisk vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne 

více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku 

nejméně 5 % z čistého zisku, až do doby, kdy dosáhne výše 20 % základního kapitálu. 
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3. O případné další tvorbě rezervního fondu nad hranici stanovenou v předchozím odstavci 

rozhoduje valná hromada. 

 

4. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo po předchozím projednání v dozorčí 

radě. 

 

 

ČLÁNEK 49 

VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH FONDŮ 

 

1. Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze 

svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou hromadou. 

 

2. Pravidla pro tvorbu a čerpání těchto fondů stanoví představenstvo.  

 

3. Pokud společnost vykáže v rozvaze a aktivech vlastní akcie, vytvoří ve stejné výši zvláštní 

rezervní fond na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond na vlastní akcie společnost zruší nebo 

sníží, pokud vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo použije na snížení základního 

kapitálu. Tento zvláštní rezervní fond není společnost oprávněna použít jinak, než jak je 

v tomto čl. 49 odst. 3 stanov uvedeno. Na vytvoření nebo doplnění zvláštního rezervního 

fondu na vlastní akcie může společnost použít nerozdělený zisk nebo jiné fondy, které může 

použít podle svého uvážení.  

 

 

 

HLAVA VI. 

ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

 

ČLÁNEK 50 

ZRUŠENÍ SPOLEČNOSTI 

 

O zrušení společnosti, kromě způsobů stanovených zákonem, rozhoduje valná hromada. 

Zrušení společnosti se řídí obecně závaznými právními předpisy.  

 

 

ČLÁNEK 51 

ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

 

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. 

 

 

HLAVA VII. 

SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 

ČLÁNEK 52 

 

1. V případě, kdy zákon nebo tyto stanovy vyžadují uveřejnění určitých skutečností, 

uveřejňuje je společnost na svých internetových stránkách: http://www.svs.cz, 

pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Na těchto internetových stránkách je zřízena sekce 

pro akcionáře, ve které budou uveřejňovány dokumenty podléhající obchodnímu tajemství, 
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a tato bude přístupna výhradně akcionářům. Skutečnosti podléhající zveřejnění budou 

publikovány v obchodním věstníku.  

 

2. Písemnosti určené akcionářům majícím akcie na jméno, odesílá společnost na jejich adresu 

uvedenou v seznamu akcionářů (čl. 20 odst. 2 tím není dotčen). Tito akcionáři jsou povinni 

neprodleně oznámit generálnímu řediteli všechny změny údajů obsažených v tomto 

seznamu. Pro doručování písemností akcionářům se přiměřeně použije úpravy § 45 a násl. 

občanského soudního řádu v účinném znění. 

 

3. Písemnosti určené ostatním osobám se odesílají na jejich adresu oznámenou společnosti. 

 

 

ČLÁNEK 53 

PRÁVNÍ POMĚRY SPOLEČNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ 

 

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající 

ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů 

z nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí obecně 

závaznými právními předpisy České republiky. 

 

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

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

řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a 

rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně-

právních předpisů, podle sídla společnosti. 

 

 

ČLÁNEK 54 

POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV A JEJICH ÚČINNOST 

 

1. O změnách stanov, nejde-li o zvýšení základního kapitálu představenstvem nebo o změnu, 

ke které došlo na základě jiných právních skutečností, rozhoduje valná hromada na návrh 

představenstva po projednání v dozorčí radě. K tomuto jejímu rozhodnutí je zapotřebí 

kvalifikované dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. O rozhodnutí valné 

hromady o změnách stanov se pořizuje veřejná listina. 

 

2. Změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího 

rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později. 

 

3. Pokud však společnost rozhodla o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení 

či spojení akcií, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií 

na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností 

do obchodního rejstříku.  

 

 

ČLÁNEK 55 

VÝKLADOVÉ USTANOVENÍ 

 

1.  V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo 

k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení 
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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 – způsob řešení, jenž je v obchodním styku 

obvyklý. 

 

2. Právní poměry a právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. a ostatními obecně závaznými právními předpisy. 

 

 

ČLÁNEK 56 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Společnost je akciovou společností ve smyslu § 243 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., 

v platném znění. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy 

vyplývající ze stanov společnosti jakož i pracovněprávní vztahy i jiné vztahy uvnitř 

společnosti se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a zákonem č. 90/2012 Sb. Společnost 

je podřízena zákonu č. 90/2012 Sb. jako celku. Systém vnitřní struktury společnosti je 

dualistický ve smyslu ust. § 435 a násl. zákona č. 90/2012 Sb.  

 

2. Stanovy jsou uloženy u společnosti a jsou na požádání k dispozici každému akcionáři. 

 

3. Toto znění stanov bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti dne 

8. června 2001. 

 

4. Valná hromada dne 18. 6. 2004 schválila změny stanov. 

 

5. Na základě zákona č. 178/2005 Sb. a v souladu s ustanovením § 173 odst. 4 obchodního 

zákoníku vyhotovilo a dne 20. 2. 2006 schválilo představenstvo společnosti toto úplné znění 

stanov. 

 

6. Valná hromada schválila změnu stanov 7. června 2007. 

 

7. Valná hromada schválila změnu stanov 2. června 2011. 

 

8. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 19. 6. 2014. 

 

9. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 15. 6. 2017. 

 

10. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 18. 6. 2020. 

 

11. Valná hromada schválila změnu stanov v Teplicích dne 16. 6. 2022. 

 


