
Pozvánka na valnou hromadu 
Představenstvo společnosti Paseka, zemědělská a.s. svolává 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

Paseka, zemědělská a.s. 

 

se sídlem Babice 80, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95, IČ: 25356411, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1376, 

 

která se bude konat dne 20.6.2014 od 09:00 hodin v kulturním domě v obci Paseka, č.p. 17,  PSČ 783 97, 

 

program jednání: 

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 

3. Změna stanov 

4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 

5. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 

6. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, zpráva dozorčí rady o 

její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami 

7. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013 

8. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 

9. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti s účinností od 30.6.2014 

10. Závěr 

 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže. 
 

Rozhodný den: 

Stanovy společnosti nestanoví rozhodný den k účasti na valné hromadě a tento není stanoven ani jiným způsobem.  Význam 

rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má 

osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. 

 

Účast na valné hromadě: 

I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě 

Registrace akcionářů bude zahájena v 08:00 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují 

předložením průkazu totožnosti. Osoby jednající jménem právnické osoby se prokazují kromě svého průkazu totožnosti také 

dokladem osvědčujícím existenci právnické osoby a jejich oprávnění za právnickou osobu jednat. Akcionář se zúčastňuje valné 

hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda 

byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 

 

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít přiložený formulář. 

 

II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění 

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, poukázkami na akcie, nebo zatímními listy, tj. 
zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné 
hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, a to buď osobně, svým statutárním orgánem, prostřednictvím svých zmocněnců, 
kteří se prokáží písemnou plnou mocí. 
Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři. 

 

a.       Počet akcií a hlasovací práva 

Základní kapitál společnosti činí 210 484 000,- Kč a je rozvržen na 210 484 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč. 
S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1000,- Kč je spojen jeden hlas. Akcionář není povinen vykonávat hlasovací 
práva spojená se všemi svými akciemi stejným způsobem. 
 
b.       Účast a hlasování na valné hromadě 

Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo 
jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji 
opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. 
Přítomnost na valné hromadě se dále eviduje na listině přítomných. Listina přítomných musí obsahovat jméno či obchodní firmu 
akcionáře, rodné číslo akcionáře-fyzické osoby, identifikační číslo akcionáře-právnické osoby, čísla akcií a jmenovitou hodnotu 
akcií, které opravňují akcionáře k hlasování, a podpis akcionáře nebo jeho zástupce. Je-li akcionář zastoupen, musí listina 
přítomných obsahovat i údaje o zástupci ve stejném rozsahu jako o akcionáři. Na valné hromadě jsou postupně projednávány 



jednotlivé body pořadu jednání. Předseda valné hromady je povinen na valné hromadě zabezpečit přednesení všech návrhů, 
protinávrhů a žádostí o vysvětlení podaných akcionáři, pokud se vztahují k předmětu jednání valné hromady a pokud na 
přednesení valné hromadě akcionář trvá. Dále je povinen zabezpečit na valné hromadě odpověď na žádosti akcionářů o 
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady, nejde-li o případy, kdy vysvětlení 
může být v souladu se zákonem odmítnuto. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek 
obdobného obsahu. Platí, že vysvětlení se akcionáři dostalo i tehdy, pokud bylo doplňující vysvětlení k bodům programu 
uveřejněno na internetových stránkách společnosti nejpozději v den předcházející konání valné hromady a je k dispozici 
akcionářům v místě konání valné hromady. Společnost upozorňuje akcionáře, že pokud hodlají uplatnit na valné hromadě 
protinávrhy k návrhům změn stanov, jsou povinni dle § 180 odst. 6 obchodního zákoníku doručit písemné znění svého návrhu 
nebo protinávrhu do sídla společnosti nejméně 5 pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Na valné hromadě se k 
bodům programu hlasuje podle jednacího a hlasovacího řádu, který je Přílohou č. 1 k této pozvánce.  
 
III. Způsob zasílání a získávání dokumentů 

 

Akcionáři mohou od  9.6.2014 do dne konání valné hromady (včetně): 

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 14.00 hod do řádné účetní závěrky, návrhu změn stanov a dalších dokumentů, 

týkajících se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů 

akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a dalších dokumentů 

pro valnou hromadu, a to v sídle společnosti na adrese Babice 130, pošta Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 783 95 

- získat na internetové adrese společnosti www.pasekaas.cz v elektronické podobě dokumenty týkající se pořadu jednání 

valné hromady, 

- vyžádat si zaslání kopie návrhu změn stanov na svůj náklad a své nebezpečí. 

 

IV. K jednotlivým bodům programu 

 

Ad bod 1) Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady, jehož znění tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

Zdůvodnění:  

Jednací a hlasovací řád byl na dosud konaných valných hromadách a odpovídá zákonným požadavkům pro jednání a 

hlasování na valné hromadě. Navrhované znění jednacího a hlasovacího řádu tvoří Přílohu č. 1 této pozvánky.  

 

Ad bod 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 

 

Návrh usnesení: 

Předsedou valné hromady se volí Mgr. Ing. Antonín Továrek 

Zapisovatelem na valné hromadě se volí Michal Vosinek 

Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí: Eliška Králíková a Růžena Čejková 

Osobami pověřenými sčítáním hlasů na valné hromadě se volí: Mgr. Martin Tuzar, Veronika Habrdová, Mgr. Martin Fajt, Mgr. 

Tomáš Čtvrtňák, Mgr. Jakub Taufer, Lenka Krupová, Mgr. Pavla Ježáková , Jan Konečný Lenka Čejková, Blanka Králová, Ing 

František Nevěřil  

 

Zdůvodnění: 

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti a 

navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a 

praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice. 

 

Ad bod 3) Změna stanov 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje návrh představenstva na změnu stanov společnosti. 

 
Zdůvodnění: 
Návrh na změnu stanov byl vypracován představenstvem společnosti v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o obchodních 
korporacích. Stanovy společnosti musí být v souladu s ustanovením § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uvedeny 
do souladu se zákonem a to ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona. Vysvětlující zpráva k návrhu změn stanov 
tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.  
 

 



Stanovy společnosti se mění takto:  

Článek I. 

Založení akciové společnosti 

1. Akciová společnost Paseka, zemědělská, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou smlouvou, obsahující rozhodnutí 

zakladatelů ve smyslu ustanovení § 172 odst. 2, a § 171 odst. 1 zákona č. 513/91 Sb. 

2. Společnost byla založena na dobu neurčitou. Je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B. 

vložce 1376, a má přiděleno identifikační číslo 25356411. 

Článek II. 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

Obchodní firma společnosti:  Paseka, zemědělská, a.s. 

Sídlo společnosti:   Babice 

Internetové stránky společnosti jsou umístěny na adrese www.pasekaas.cz 

 

Článek III. 

Předmět podnikání společnosti 

 zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje 

 

Volné živnosti:  

- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 

- činnost účetních, organizačních a ekonomických poradců, vedení účetnictví 

- ubytovací služby 

- zprostředkovatelská a poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb 

- pronájem nemovitostí, strojů a zařízení včetně doplňkových služeb 

- poradenské služby v oblasti zemědělství 

- výroba a opravy zemědělských strojů 

- vulkanizace 

- zemní práce 

- výroba a prodej výrobků z kostí a odpadů 

- stavby strojů s mechanickým pohonem 

- výroba a prodej komponentů, koncentrátů a krmných směsí 

Vázané živnosti:  

- elektroinstalatérství (montáž, opravy, údržba, revize) 

Koncesované živnosti: 

- silniční motorová doprava nákladní 

- silniční motorová doprava osobní 

- hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné 

desinfekce, desinsekce a deratizace 

- nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu 

- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

Řemeslné živnosti: 

- hostinská činnost 

- řeznictví a uzenářství 

- kovářství 

- zámečnictví 

- opravy motorových vozidel 

- opravy ostatních dopravních prostředků 

 

Článek IV. 

Zveřejňování a uveřejňování předepsaných skutečností 

(1) Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy ke zveřejnění, jsou publikovány v Obchodním věstníku. 

(2) Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy k uveřejnění, jsou oznamovány v souladu se zákonem a těmito 

stanovami.  

Článek V. 

Jednání a podepisování za společnost 

Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. Za společnost a představenstvo jedná:  

- předseda a místopředseda představenstva 

- předseda a jeden člen představenstva 

- místopředseda a jeden člen představenstva 

- dva pověření členové představenstva 

Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné 

jednat jménem společnosti.  



 

Článek VI. 

Základní kapitál společnosti a způsob splácení akcií 

1. Základní kapitál společnosti činí 210.484.000,- Kč (slovy dvěstědesetmilionůčtyři-staosmdesátčtyřitisíckorunčeských) 

2. Základní kapitál společnost byl upsán a splacen v plné výši. 

3. Další vklady do společnosti mohou být peněžité i nepeněžité při dodržení podmínek stanovených zákonem a těmito stanovami.  

4. Při upsání akcií nepeněžitým vkladem se splácí upsané akcie v plné výši při úpisu. Při upsání akcií peněžitým vkladem je třeba 

dodržet při splácení akcií usnesení valné hromady, stanovy a ustanovení obchodního zákoníku, zejména § 165 odst. 3., § 168 odst. 1, 

§ 177 a 204.  

 

Článek VII. 

Počet a jmenovitá hodnota akcií, jejich podoba a druh 

1. Základní kapitál společnosti, uvedený v čl. VI odst. 1 je rozdělen na: 

210.484 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 

2. Akcie znějí na jméno a jsou vydány v listinné podobě. Jedná se o akcie kmenové, nejsou s nimi spojena žádná zvláštní práva, než 

ta, která jsou vedena v obchodním zákoníku a těchto stanovách. Jsou převoditelné za podmínek a způsobem, upravených stanovami a 

nejsou veřejně obchodovatelné.  

3. Jiný druh nebo jiné hodnoty akcií společnost nevydává. Nejnižší vklad je Kč 1.000,-.  

 

Článek VIII. 

Akcie společnosti 

1. S vlastnictvím akcie jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona a stanov společnosti na jejím řízení,  zisku 

a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti 

2. Emisní kurs akcií se splácí způsoby stanovenými v obchodním zákoníku a to s ohledem na konkrétní předmět vkladu. Podrobnosti 

vždy předem určí valná hromada společnosti v souladu s platným zněním zákona. 

3. Převodem akcie se převádí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak.  

4. Důsledkem porušení povinnosti splatit řádně a včas upsané akcie je především povinnost zaplatit společnosti úroky z prodlení ve 

výši 16% ročně, přičemž jinak platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku. 

5. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá při hlasování jeden hlas. 

6. Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením. K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva.  

Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní, má s e za to, že 

s převodem souhlasí. Představenství nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií mezi akcionáři, nebo o převod akcií na osobu 

blízkou ve smyslu ust. § 116 Občanského zákoníku. 

 

Článek IX. 

Akcionář, jeho práva a povinnosti 

1. Akcionářem je fyzická nebo právnická osoba, která jako majitel akcie nebo zatímního listu je zapsána v seznamu akcionářů, 

vedeném společností.  

2. Akcionář je oprávněn podílet se na řízení společnosti s tím, že se účastní valné hromady, hlasuje na ní, požaduje na ní vysvětlení, 

uplatňuje návrhy a má právo podat protest. Má právo žádat o vydání kopie zápisu z jednání valné hromady nebo její částí a v souladu 

se zákonem má také právo žádat o svolání řádné nebo mimořádné valné hromady i právo žádat o zařazení určité záležitosti na pořad 

jednání valné hromady.  

a/ Způsob hlasování na valné hromadě je upraven v čl. VIII. stanov.  

b/ Právo požadovat vysvětlení má akcionář na valné hromadě. Obsahem práva na vysvětlení mohou být záležitosti týkající se 

společnosti, nikoliv osobních poměrů členů orgánu nebo zaměstnanců či obchodního tajemství společnosti a je-li takové vysvětlení 

potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady.  

c/ Způsobem upraveným v zákoně je akcionář oprávněn předložit valné hromadě jakýkoliv návrh, resp. protinávrh, pokud se týká 

záležitosti, zařazené na pořad jejího jednání, tj. především navrhovaného usnesení.  

d/ Právo na protest může akcionář uplatnit jen vůči rozhodnutí valné hromady; a to do skončení jejího jednání. Obsah každého protestu 

musí být zapsán v zápise z jednání valné hromady, jestliže o to protestující požádá.  

3. Akcionář má právo na podíl ze zisku, který valná hromada podle výsledku hospodaření určila k rozdělení (dividenda). Tento podíl se 

určuje poměrem součtu jmenovité hodnoty akcií akcionáře k součtu jmenovitých hodnot akcií všech akcionářů.  Akcionář není povinen 

vrátit dividendu přijatou v dobré víře.  

4. Po zrušení společnosti s likvidací, má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, počítaným podle odst. 3. tohoto článku. 

5. Akcionář je povinen plnit jen ty povinnosti, které mu ukládají obecně závazné právní předpisy, zejména zákon a tyto stanovy.  

 

 

 

 

 

 

 



Článek X.  

Orgány společnosti 

 

1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. 

2. Společnost má tyto orgány: 

Valná hromada 

Představenstvo 

Dozorčí rada 

3. Členy představenstva a dozorčí rady mohou být jen fyzické osoby, které splňují podmínky uvedené v ustanovení § 194 odst. 7 

obchodního zákoníku. 

4.  Za činnost v představenstvu a v dozorčí radě přísluší jejich členům vedle odměn podle mandátní smlouvy, resp. smlouvy o výkonu 

funkce a náhrad podle obecně závazných právních předpisů také podíl na zisku, který valná hromada urči la k  rozdělení (tantiéma).   

Výši a způsob rozdělení podílu na zisku stanoví valná hromada při schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku za předchozí 

hospodářský rok.  

Článek XI. 

Svolávání valné hromady 

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, nejpozději do 30.června každého roku.  

2. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, nestanoví-li zákon jinak. Za podmínek stanovených zákonem může 

valnou hromadu svolat soud nebo dozorčí rada.  

3. Valná hromada se svolává zpravidla do vhodných prostor v obci, v níž je sídlo společnosti.  

4. Valná hromada se svolává nejméně třicet dní přede dnem konání valné hromady uveřejněním pozvánky na valnou hromadu na 

internetových stránkách společnosti www.pasekaas.cz a zasláním pozvánky akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu vedenou 

v seznamu akcionářů. Další dokumenty týkající se jednání valné hromady, jejichž uveřejnění ukládá zákon, budou uveřejněny na 

internetových stránkách společnosti. 

5. Pozvánka musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem a podle rozhodnutí představenstva i údaje doplňující.  

 

Článek XII. 

Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.  

2. Na jednání valné hromady se může akcionář nechat v plném rozsahu svých práv zastoupit jiným akcionářem nebo může být 

zastoupen zákonným zástupcem. Podpis zastoupeného nemusí být úředně ověřen. Zmocnění k zastupování platí jen pro jednu valnou 

hromadu, a pro případnou náhradní valnou hromadu, konanou z důvodu nezpůsobilosti usnášení se valné hromady řádné. Zmocnění 

musí být odevzdáno při prezenci.  

3. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. 

Do působnosti valné hromady náleží též:  

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

smyslu ustanovení § 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,  

b) odsouhlasení těch jednání, která je oprávněna ze zákona zakázat,  

c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná 

hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti.  

 

Článek XIII. 

Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je způsobilá se usnášet platně tehdy, jsou-li na ni přítomni akcionáři, které vlastní akcie představující více než 30% 

základního kapitálu společnosti. Jednání valné hromady je neveřejné. Bez hlasovacího práva (pokud nejsou současně i akcionáři) jsou 

povinni se se jednání zúčastnit i členové představenstva, dozorčí rady a ředitel společnosti a mohou se ho zúčastnit také osoby 

zajišťující průběh jednání a hosté, pozváni představenstvem.  

2. Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje náležitosti uvedené v zákoně. Správnost listiny přítomných  potvrzují 

svými podpisy předseda valné hromady a zapisovatel.  

3. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií připadá jeden hlas. Hlasovací práva na valné hromadě vykonává akcionář osobně 

nebo svým zástupcem, v případě právnických osob svým statutárním orgánem nebo jinou, k tomu písemně pověřenou osobou.  

4. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu novou pozvánkou s tím, že lhůta 30 dnů 

uvedená v čl. 11 odst. 4 se zkracuje na 15 dnů. Náhradní valná hromada se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Musí mít nezměněný pořad jednání, a je schopna usnášení bez ohledu na kvorum uvedené v odst. 1. tohoto 

článku. 

5. Valná hromada rozhoduje zásadně jen o těch záležitostech, které byly zařazeny na její pořad jednání podle pozvánky. O záležitosti, 

která nebyla uvedena v pozvánce, lze rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři nebo jejich zmocněnci a všichni souhlasí 

s jejím projednáním a rozhodnutím.  

6. Je-li valná hromada podle stanov schopná usnášení, hlasuje se aklamací, a to zvednutím hlasovacího lístku, na němž je zapsán 

počet hlasů akcionáře. Valná hromada může schválit i jiný způsob hlasování. 

7. V případech zákonem zvlášť stanovených (např. o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu a zrušení společnosti 

s likvidací, její přeměně, sloučení, splynutí nebo rozdělení) je pro platnost rozhodnutí třeba souhlasu zákonem stanovené většiny hlasů 



přítomných akcionářů a musí o tom být pořízen notářský zápis. O ostatních otázkách valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů 

přítomných akcionářů. 

8. Návrhy na usnesení k jednotlivým bodům programu předkládá valné hromadě představenstvo, v případě mimořádné valné hromady i 

její svolavatel. Každý návrh, kterým akcionář chce změnit nebo doplnit návrh na usnesení nebo kterým podává návrh zcela nový,  musí 

být přesně formulován. Nejdříve se hlasuje o návrzích, které valné hromadě předkládá k rozhodnutí představenstvo nebo dozorčí rada. 

O protinávrzích se hlasuje v tom pořadí, v jakém byly podány. Po přijetí návrhu se v téže věci již nehlasuje.  

9. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro 

svolání valné hromady 

Článek XIV.  

Postavení, složení a působnost představenstva 

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který jedná jménem společnosti způsobem stanoveným v čl. V. těchto stanov. 

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

hromady nebo dozorčí rady a řídí společnost. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodáře a jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti. 

2. Představenstvo má 7 členů, které jednotlivě volí valná hromada. Ta je také oprávněna celé představenstvo nebo jednotlivé jeho 

členy odvolat. Funkční období člena představenstva trvá 4 roky. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však 

učinit v době, která je pro obchodní společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a 

doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva kterémukoliv z přítomných členů 

představenstva. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen 

k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i 

tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné 

hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud 

valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

3. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího 

zasedání valné hromady.  

4. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který je oprávněn zastupovat předsedu v  případě jeho 

nepřítomnosti. Představenstvo se může usnášet, jen je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů a rozhoduje většina hlasů všech 

členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy představenstva, 

jinak hlas předsedajícího, tj. člena představenstva zvoleného pro tento účel přítomnými členy tohoto orgánu.  

5. Představenstvo se schází podle potřeby nejméně jednou za dva měsíce. Schůze představenstva se konají podle rozpisu, nebo je 

svolává jeho předseda. Pozvání se děje způsobem dohodnutým členy tohoto orgánu. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena 

představenstva musí být schůze svolána tak, aby se konala nejpozději do 15 dnů po obdržení takové žádosti. Žádost musí být 

odůvodněna a musí obsahovat návrhu pořadu jednání.  

Článek XV. 

Postavení, složení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, kterému přísluší dohlížet na výkon funkce působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.  

2. Dozorčí rada má dvanáct členů. Funkční období člena dozorčí rady trvá čtyři roky. Opětovná volba téhož člena dozorčí rady je 

možná.  

Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být 

adresováno dozorčí radě i představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na 

zasedání dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo 

předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 

hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení 

z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením 

odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího 

zasedání valné hromady.  

4. Dozorčí rada volí svého předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě jeho nepřítomnosti.  

5. Dozorčí rada je povinna a oprávněna plnit všechny povinnosti, které tomuto orgánu ukládá zákon.  

6. Zasedání dozorčí rady se konají podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Svolává je předseda dozorčí rady zpravidla do sídla 

společnosti.  Pozvání se děje způsobem dohodnutým členy tohoto orgánu.  

7. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejich rozhodnutí se pořizuje zápis podepsaný jejím předsedajícím a zapisovatelem. Je 

schopná usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů a rozhoduje na základě souhlasu většiny hlasů všech členů. 

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady, v jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy dozorčí rady, jinak hlas 

předsedajícího, tj. člena dozorčí rady zvoleného pro ten účel přítomnými členy tohoto orgánu.  

 

 

 

 

 

 



Článek XVI. 

Zvýšení základního kapitálu 

1. Základní kapitál lze zvyšovat jen způsoby a za podmínek, jak jsou uvedeny v zákoně a v těchto stanovách.  

2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho nové 

výše do obchodního rejstříku.  

3. Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upsáním nových akcií, pak valná hromada stanoví způsob podmínky jejich 

upisování a splácení.  

4. V případě zvyšování základního kapitálu uspáním nových akcií platí: 

a/ mimo případu, kdy se valná hromada usnese na vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání akcií, upisují se v prvním 

upisovacím kole akcionáři společnosti podle jejich dosavadního podílu na základním kapitálu nebo v případě rozhodnutí valné 

hromady, předem určený zájemce. V druhém kole upisování, pokud o jeho konání valná hromada rozhodne, upisují akcionáři 

společnosti bez rozdílu výše jejich dosavadního podílu na základním kapitálu a třetí osoby. V druhém kole se upisuji ty akcie, které 

nebyly upsány v kole prvním a akcie, jejich úpis byl v prvním kole neúčinný. Při upisování v případných dalších kolech, rozhodne-li tak 

usnesením valná hromada, se postupuje stejně.  

b/při úpisu akcií se jednotlivý upisovatelé zapisují do listiny upisovatelů. Pro účely zápisu se upisovatel – fyzická osoba prokazuje 

platným průkazem totožnosti. Upisovatel – právnická osoba musí být zastoupena statutárním orgánem a ten se vedle průkazu 

totožnosti prokazuje i svým výpisem z obchodního rejstříku ne starším než tři měsíce.  

c/upisovatelé mohou být zastoupeni zmocněncem na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem upisovatele – fyzické 

osoby nebo statutárního orgánu upisovatele-  právnické osoby. 

d/upisují-li se akcie na zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady, je upisovatel povinen ve lhůtě určené valnou hromadou splatit 

část jejich jmenovité hodnoty, kterou valná hromada stanoví, nejméně však 30% a případné emisní ážio, jinak je jeho upsání akcií 

neúčinné. Zbylou část jmenovité hodnoty akcií musí upisovatel splatit nejpozději do jednoho roku ode dne úpisu akcií. 

e/upsat akcie nepeněžitými vklady je možné, jen je-li to v důležitém zájmu společnosti a způsobem v obchodním zákoníku stanoveným. 

Nepeněžitým vkladem může být jen majetek, jehož hospodářská hodnota je zjistitelná a který může společnost hospodářsky využít  ve 

vztahu k předmětu podnikání.  

 

Článek XVII. 

Snížení základního kapitálu 

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada, přičemž základní kapitál nelze snížit pod minimální výši stanovenou 

obchodním zákoníkem. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Před zápisem snížení  

základního kapitálu do obchodního rejstříku a před splněním zákonem stanovených povinností při snižování základního kapitálu, nelze 

poskytnout akcionářům žádné plnění z důvodu snížení základního kapitálu ani z toho důvodu prominout nebo snížit nesplacené části 

jmenovitých hodnot jejich akcií.  

2. Je-li společnost povinna snížit základní kapitál, použije k tomu vlastní akcie nebo zatímní listy, má-li je ve svém majetku. Totéž platí, 

snižuje-li společnost základní kapitál i v ostatních případech.  

3. Nemá-li společnost ve svém majetku vlastní akcie (zatímní listy) nebo jejich počet nepostačuje ke snížení základního kapitálu 

v rozsahu určeném valnou hromadou, provede společnost snížení základního kapitálu těmito způsoby:  

a/ snížením jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů; 

b/vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů;  

4. V případě snížení základní kapitálu snížením jmenovité hodnoty akcií se snižuje jmenovitá hodnota akcií poměrně u všech akcií 

společnosti, ledaže účelem snížení je prominout nesplacenou část emisního kursu akcií.  

5. V případě snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu akcionářů platí:  

a/ pokud se berou akcie z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy, může rozhodnutí valné hromady určit, že základní kapitál bude 

snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu nebo že bude snížen o pevnou částku. Veřejný návrh smlouvy o 

koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo o bezplatném vzetí akcií z oběhu uveřejní představenstvo způsobem stanoveným pro 

svolání valné hromady.  

b/ kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu snížení výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Lhůta 

splatnosti kupní ceny nesmí předcházet dni zápisu snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; 

c/pokud se snižuje základní kapitál v rozsahu jmenovitých hodnot akcií vzatých z oběhu, musí rozhodnutí valné hromady obsahovat 

pověření pro představenstvo podat návrh na zápis snížené výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude 

akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy; 

d/pokud se snižuje základní kapitál o pevnou částku, ale součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu nedosáhne stanovené 

částky, o niž má být základní kapitál snížen a valná hromada nerozhodla o změně postupu při snižování základního kapitálu tak, že 

základní kapitál má být snížen v rozsahu součtu jmenovitých hodnot vzatých z oběhu, nelze tímto způsobem základní kapitál snížit. 

Valná hromada však může rozhodnout, že se v tomto případě sníží základní kapitál i jiným způsobem, který dovoluje obchodní zákoník; 

e/pokud součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu postupem stanovení pevné částky přesáhne tuto valnou hromadou 

stanovenou částku, postupuje společnost podle ust. § 183a odst. 6 písm. b) obchodního zákoníku; 

 

 

 

 

 



Článek XVIII. 

Hospodaření společnosti, účetnictví, fondy, rozdělení zisku 

1. Hospodářský (obchodní) rok je totožný s rokem kalendářním.  

2. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním předpisům.  

3. Sestavení řádné roční účetní závěrky spolu s návrhem na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a 

tantiem, popřípadě s návrhem na způsob krytí ztrát společnosti zajišťuje představenstvo. Řádná roční účetní závěrka podléhá kontrole 

auditorem a její zveřejňování se řídí obecně závazným předpisem.  

Účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku předloží představenstvo dozorčí radě. Po přezkoumání dozorčí radou předloží 

představenstvo roční závěrku valné hromadě. Dozorčí rada současně předloží této valné hromadě zprávu o výsledku svého 

přezkoumání.  

4. Roční 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 níž se společnost nachází a o výši dosaženého zisku 

nebo ztrát vzniklých v uplynulém obchodním roce.  

5. Společnost vytváří rezervní fond. Ten slouží ke krytí ztrát a rizik, jakož i k financování společnosti v období, která mohou nastat 

v jejím podnikání, kdy její příjmy nebudou dostatečné.  

6. Společnost dále vytváří rezervní fondy v případech uvedených v příslušných ustanoveních zákona. K vytvoření těchto fondů může 

společnost využít zisku včetně zisku nerozděleného z předchozích let, emisního ážia, kapitálových fondů a ostatních fondů společnosti, 

případně i fondů získaných snížením jmenovité hodnoty akcií.  

7. Společnost může vytvářet také jiné účelové fondy. O jejich vytvoření a stanovení pravidel pro doplňování a čerpání rozhodu je 

představenstvo.  

8. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva a po projednání tohoto návrhu dozorčí radou. 

9. Podíl na zisku vyplatí společnost na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v 

seznamu akcionářů. Podíl na zisku, který nemohl být akcionáři vyplacen, protože nesdělil společnosti číslo bankovního účtu, je 

převáděna na zvlášť za tímto účelem zřízený účet. Po uplynutí tří let od doby splatnosti propadá ve prospěch společnosti.  

10. Valná hromada může kdykoliv rozhodnout o tom, že část zisku bude použita na zvýšení základního kapitálu společnosti.  

11. K úhradě ztráty použije společnost přednostně zdrojů rezervního fondu. Nebude-li dostačovat tento fond, pak bude ztráta účetně 

převedena na účet “Neuhrazená ztráta minulých let“ nebo bude hrazena z účtu “Nerozdělený zisk minulých let“.  

 

Článek XIX. 

Zrušení a likvidace společnosti 

1. Společnost může být zrušena na základě: 

a) rozhodnutí valné hromady; 

b) rozhodnutí soudu; 

c) prohlášením konkursu na její majetek. 

2. Nepřejde-li po zrušení společnosti celé její obchodní jmění na právního nástupce, provede se likvidace společnosti způsobem 

stanoveným v obchodním zákoníku. 

Článek XX. 

Doplňování a změna stanov 

1. O doplnění nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada společnosti kvalifikovanou většinou.  

2. Návrh na doplnění nebo jakoukoliv změnu stanov může podat orgán společnosti nebo její akcionář.  

3. Pokud valná hromada rozhodne o změně stanov, pak představenstvo bez zbytečného odkladu zabezpečí vyhotovení úplného znění 

stanov a uložení jednoho jejich vyhotovení i do sbírky listin obchodního rejstříku.  

 

Článek XXI. 

Ostatní ustanovení 

1. V záležitostech, které nejsou výslovně upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení obecně závazných právních předpisů. 

2. Stanovy jsou přístupné k nahlédnutí v sídle společnosti v obvyklou pracovní dobu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ad bod 4) Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za 

rok 2013 

 

Návrh usnesení:  

Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013. 

 

Zdůvodnění: 

Stejně jako v minulých letech představenstvo společnosti vypracovalo zprávu o podnikatelské činnosti společnosti  a souhrnnou  

vysvětlující zprávu týkající se některých záležitostí uvedených ve výroční zprávě společnosti za rok 2013. Představenstvo dále 

zajistilo zpracování řádné účetní závěrky společnosti za účetní období kalendářního roku 2013 a jejich ověření auditorem, to vše 

v souladu s příslušnými právními a účetními předpisy, které vypracování těchto dokumentů vyžadují. Výše uvedené dokumenty 

představenstvo předkládá valné hromadě k projednání. 

 

Ad bod 5) Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na rozdělení zisku za rok 2013 a seznámení společnosti se 

zprávou auditora o ověření řádné účetní závěrky  

Návrh usnesení:  

Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora o ověření řádné účetní závěrky. 

 

Zdůvodnění:  

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2013, návrh na rozdělení zisku. Představenstvo navrhuje valné 

hromadě, aby zisk vykázaný v účetní závěrce za rok 2013 byl rozdělen následovně: povinný příděl do zákonného rezervního 

fondu dle stanov a v souladu s obchodním zákoníkem min. 5% z čistého zisku, tj. 346.200 Kč; povinný příděl  do zvláštního 

rezervního fondu na krytí vlastních akcií ve výši 108.800,- Kč; a částka 6.467.946,85 Kč bude převedena na účet nerozdělených 

zisků z minulých let. Řádná účetní závěrka společnosti podléhá v souladu se zákonem o účetnictví ověření auditorem. . Auditor 

potvrdil správnost a soulad s právními předpisy. 

 

Ad bod 6) Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2013, zpráva 

dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu za rok 2013 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada bere na vědomí vyjádření dozorčí rady společnosti k řádné účetní závěrce za rok 2013, k návrhu na rozdělení 

zisku za rok 2013, zprávu dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí rady o výsledcích přezkumu za rok 2013. 

 

Zdůvodnění:  

Dozorčí rada společnosti sledovala v průběhu celého kalendářního roku 2013 a hodnotila vývoj a vedení obchodní činnosti 

společnosti, zejména pak její finanční situaci a aktivity v této oblasti. V návaznosti na své zjištění pak dozorčí rada vypracovala 

zprávu o výsledcích její činnosti za účetní období kalendářního roku 2013 v souladu s platnými právními předpisy a stanovami 

společnosti, kterou předkládá valné hromadě společnosti k jejímu projednání a vzetí na vědomí. Dozorčí rada společnosti v 

rámci své zprávy konstatuje, že nezjistila nedostatky a nemá námitek ohledně podnikatelské činnosti, fungování a aktivit 

společnosti či jejích orgánů podléhajícím kontrolní činnosti dozorčí rady.  Dozorčí rada dále přezkoumala řádnou účetní závěrku 

za rok 2013 včetně návrhů představenstva na její schválení a návrh na rozdělení zisku za rok 2013. Výše uvedené dokumenty 

jsou podle dozorčí rady vypracovány řádně, v souladu s příslušnými právními předpisy a stanovami společnosti.  

 

Ad bod 7) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2013. 

 

Návrh usnesení: 
Schvaluje se řádná účetní závěrka společnosti za účetní období kalendářního roku 2013. 
 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) 

Aktiva celkem………………………370 887                             Pasiva celkem ……………………...378 887 

Stálá  aktiva ………………………..246 424                            Základní kapitál ……………………..210 484 
Dlouhodobý hmotný majetek ….…246 412                            Vlastní kapitál ……………………….218 688 
Oběžná aktiva ……………………..119 212 
                                             Hospodářský výsledek před zdaněním ……… 6 922 
                                             Hospodářský výsledek po zdanění ……………5 570 
Výnosy celkem ……………………180 631                             Náklady celkem ……………………175 061           
 
Zdůvodnění:  
V souladu se zákonem a stanovami společnosti valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti. 
 



Ad bod 8) Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2013 

 

Návrh usnesení:  
Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti vykázaný v řádné účetní závěrce za rok 2013 – bude rozdělen následovně:  

- povinný příděl do zákonného rezervního fondu dle stanov a v souladu s obchodním zákoníkem min. 5% z čistého 
zisku, tj. 346.200 Kč 

- povinný příděl do zvláštního rezervního fondu na krytí vlastních akcií ve výši 108.800,- Kč 
- částka 6.467.946,85 Kč bude převedena na účet nerozdělených zisků z minulých let. 

Zdůvodnění:  pro neukončené soudní spory je nedořešena finanční situace podniku, není vyřešeno financování nutných investic 
zejména na nákup pozemků. Pozemky jsou pro hospodaření podniku absolutní prioritou.   
Společnost je dle zákona povinna odvést 5% z čistého zisku do rezervního fondu společnosti. Auditorem bylo společnosti 

doporučeno do zvláštního fondu na krytí vlastních akcií převést povinný příděl ve výši 108.800 Kč. S ohledem na neukončené 

soudní spory a potřebu zajištění případné rezervy (a dostatečné likvidity) převádí výše navrhovanou částku na účet 

nerozdělených zisků z minulých let. Tento způsob neohrozí stabilitu společnosti v případě neúspěchu v soudních sporech.  

 

Ad bod 9) Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a dozorčí rady společnosti s účinností od 

1.4.2014 

 

Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje ve znění předloženém valné hromadě: 

a) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a paní Janou Krasulovou 

b) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a paní Ing. Barborou Kotlánovou 

c) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a paní Ing. Alenou Moťkovou 

d) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a paní Andreou Šlesingerovou 

e) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a paní Jaroslavou Šaršovou 

f) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Františkem Juránkem 

g) smlouvu o výkonu funkce člena představenstva mezi společností a panem Zdeněk Vychodil 

h) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Janou Bohušovou 

i) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Oldřichem Blahou 

j) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Ing. Josefem Pelikánem 

k) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Jarmilou Kristkovou 

l) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Alicí Vrablicovou 

m) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Marií Utěšenou 

n) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Janem Paikerem 

o) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Evou Krystovou 

p) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Michaelou Gajdošíkovou 

q) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Františkem Nevěřilem 

r) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a paní Růženou Čejkovou 

s) smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi společností a panem Jaromírem Ničem 

 

Zdůvodnění: 

Smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a představenstva, 

resp. člena dozorčí rady a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena orgánu společnosti. Valná hromada je 

povinna v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, společnosti schválit smlouvu o 

výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. Podle přechodných ustanovení zákona o obchodních korporacích je 

nutné ujednání smluv o výkonu funkce uzpůsobit tomuto zákonu do 30.6.2014. Návrh smluv vychází ze standardního vzoru 

smlouvy o výkonu funkce doposud používané společností, a to včetně výše odměny a jiných plnění, a respektuje dosavadní 

praxi společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou. Všechny citované smlouvy o výkonu funkce 

člena představenstva a člena dozorčí rady jsou ode dne 21. 5. 2014 k nahlédnutí na internetových stránkách společnosti a jsou 

rovněž k nahlédnutí pro akcionáře v sídle společnosti i na valné hromadě.  

 


