
 

Příloha č. 2 

Vysvětlující zpráva k návrhu změny stanov 
Valná hromada 20.6.2014 

 

Důvodem změny stanov je rekodifikace občanského práva a obchodních korporací, která ukládá společnostem 

přizpůsobit své stanovy do 6 měsíců od 1.1.2014 nové právní úpravě. 

 

Většina změn ve stanovách je technické přizpůsobení se nové právní terminologii a znění zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen 

„ZOK“ nebo „zákon o obchodních korporacích“). 

 

Níže jsou popsány hlavní změny stanov společnosti.  

 

Čl. II. Obchodní jméno a sídlo 

Z praktických důvodů je jako sídlo uvedena obec Babice, přesná adresa je uvedena v obchodním rejstříku. 

Doplňuje se adresa internetových stránek společnosti, které jsou významným zdrojem informací pro akcionáře, 

například při svolávání valné hromady.  

 

Text změny:  

„Sídlo společnosti: Babice 

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

 

Čl. IV. Zveřejňování a uveřejňování předepsaných skutečností 

Odst. 2: Uveřejňování se za účelem snížení nákladů společnosti přesouvá na internetové stránky společnosti. 

Tento postup vyhovuje ustanovením zákona o obchodních korporacích. Skutečnosti, stanovené obecně závaznými 

právními předpisy k uveřejnění – mezi které patří také uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a jednotlivých 

dokumentů bude namísto v celostátně distribuovaném deníku Právo uveřejněn na internetových stránkách 

společnosti.  

Text změny: 

Odst. 2 nově zní: „Skutečnosti, stanovené obecně závaznými právními předpisy k uveřejnění, jsou oznamovány 

v souladu se zákonem a těmito stanovami.“ 

 

Čl. X. Orgány společnosti 

Ve společnosti i nadále zůstává zachován dualistický systém vnitřní struktury společnosti (tzn. představenstvo a 

dozorčí rada) 

Text změny: 
„Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury.“ 
 

Čl. XI. Svolávání valné hromady 

Odst. 4.: Nově se doplňuje v souladu se zákonem, že svolavatel valné hromady dle § 406 ZOK nejméně 30 dnů 

přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti 

a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno. Požadavky na náležitosti pozvánky zůstávají dle 

zákonného znění. 

Text změny: 

„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.“ 

 

Čl. XII. Postavení a působnost valné hromady 

odst. 3: Nově se v souladu s novou právní úpravou do stanov výslovně doplňuje možnost valné hromady měnit 

stanovy společnosti a další působnosti příslušející valné hromadě.  

Text změny: 

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

valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:  

http://www.pasekaas.cz/


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,“ 
 

Čl. XIII. Rozhodování valné hromady 

Odst. 9: Nově se doplňuje dle nové právní úpravy, která výslovně umožňuje, aby akcionáři souhlasili s tím, že se 

valná hromada může konat i v případě, že nebyly splněny požadavky pro její konání. Taková možnost ale musí být 

výslovně zakotvena ve stanovách – pokud stanovy takové ustanovení neobsahují, nemohou společníci souhlasit s 

konáním valné hromady, která byla vadně svolána (viz § 411 odst. 2 ZOK). 

Text změny: 

„Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků 

stanovených zákonem pro svolání valné hromady.“ 

 

Čl. XIV. Postavení, složení a působnost představenstva 

Provedeny pouze terminologické úpravy. Nově vymezena péče řádného hospodáře dle zákona a doplnění 

podmínky pro odstoupení z funkce člena představenstva dle § 59 odst. 5 ZOK.  

Text změny: 

Doplnění odst. 1: „Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a 

jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti.“ 

Doplnění odst. 2: „… Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro 

obchodní korporaci nevhodná.“ 

 

Čl. XV. Postavení, složení a působnost dozorčí rady 

Zákon o obchodních korporacích povinnou účast zaměstnanců v dozorčích radách akciových společností zrušil. 

Podle předchozí právní úpravy byla účast zaměstnanců v dozorčích radách povinná u akciových společností s více 

než 50 zaměstnanci (§ 200 a 201 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku). Podle ní minimálně jednu třetinu 

členů dozorčí rady volí zaměstnanci. Zákon o obchodních korporacích úpravu účasti zástupců zaměstnanců v 

dozorčí radě nezná a ani přechodná ustanovení ji neupravují. Nicméně stanoví v § 448 odst. 2 ZOK, že členy 

dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Nová právní úprava neumožňuje volbu části dozorčí rady zaměstnanci 

společnosti. Stávajícím členům dozorčí rady zvolených ve smyslu § 200 obchodního zákoníku doběhne funkční 

období, aniž by muselo být ukončeno. Nově je také vymezena péče řádného hospodáře dle zákona a doplnění 

podmínky pro odstoupení z funkce člena dozorčí rady dle § 59 odst. 5 ZOK.  

Text změny: 

Odst. 2: Vypouští se věty: „Osm z nich jednotlivě volí valná hromada, jež je také oprávněna celou nebo její členy 

odvolat. Čtyři členy volí zaměstnanci společnosti“ 

Doplňuje se věta: „… Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro 

obchodní korporaci nevhodná. ...“ 

 

Čl. XVIII. Hospodaření společnosti, účetnictví, fondy, rozdělení zisku. 

Odst. 9.: Nabytí účinnosti zákon o obchodních korporacích, došlo mimo jiné ke změně týkající se výplaty podílů na 

zisku, tzv. dividend. Dle ust. § 348 odst. 3 ZOK platí, že akciová společnost vyplatí podíl na zisku pouze 

bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Dle ust. § 264 odst. 2 ZOK se do 

seznamu akcionářů zapisuje mimo jiné číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní 

služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a 

změny zapisovaných údajů. 

Text změny: Doplnění odst. 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.“ 
 

 


