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STANoVY sPoLEČ NosTl MULTlsoNlc, A.s.

CAST l.

zalo¾ ení  a vznik

č l. t

Zalo¾ ení  společ nosti

1. Obchodní  společ nost MULT|SONlC á.s., lČ . 004 72 000, zapsaná

v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vlo¾ ka 47

(dále jen ,,společ nost"), byla zalo¾ ena bez veřejné  nabí dky akcií .

Vznik, právní  poměry a zánik společ nosti, jako¾  i v¹ echny právní  vztahy

vyplývají cí  ze stanov společ nosti a pracovněprávní  i jiné  vztahy uvnitř

společ nosti se ří dí  č eskými obecně závaznými právní mi předpisy, zejmé na

zákonem č . 8912012 Sb., obč anským zákoní kem, ve znění  pozděj¹ í ch

předpisů  (dále jen NOZ) a zákonem č . 9012012 Sb., o obchodní ch

společ nostech a dru¾ stvech, ve znění  pozděj¹ í ch předpisů  (dále také  jen ZOK)

a těmito stanovami.

Společ nost je podří zena zákonu č . 90/2012 Sb., o obchodní ch společ nostech

a dru¾ stvech, ve znění  pozděj¹ í ch předpisů , jako celku.

č l. z

4. Společ nost je zalo¾ ena na dobu neurč itou.

č Ásr ll.
obchodní  firma a sí dlo

č l. g

1. Obchodní  firma společ nosti zní ,. MULTISONlC, a.s.

č l. +

1. Sí dlem společ nosti je: Č elákovice,

3.



a

č Ásr lll.
ú č e! a předmět podnikání

č l. s

Předmět podnikání  společ nosti

1, Předmětem podnikání  společ nosti je:

a. výroba, obchod a slu¾ by neuvedené  v pří lohách 1 a¾  3 ¾ ivnostenské ho

zákona.

č Ásr lv.
Jednání  za společ nost

č I. s

1. Za společ nost jedná samostatně předseda představenstva nebo

mí stopředseda představenstva nebo pí semně pověřený č len představenstva

(§ 164 odst. 2 NOZ).

2, Podepisování  za společ nost se děje tak, ¾ e k napsané , oti¹ těňé , č i jinak

vyznač ené  obchodní  firmě společ nosti, nebo k otisku razitka, které  obsahuje

obchodní  firmu společ nosti, připojí  svů j podpis předseda představenstva nebo

mí stopředseda představenstva nebo pověřený č len představenstva (§ 16'l

NoZ).

3. Společ nost mů ¾ e udělit prokuru, Udělení  prokury právnické  osobě je zakázáno

(§ 452 odst. 1 NOZ). Za společ nost je oprávněn v rámci udělené  prokury

jednat prokurista. Prokurista jedná za společ nost v rámci udělené  prokury

samostatně. Je-li prokura udělena ví ce osobám, jedná ka¾ dý z prokuristŮ za

společ nost v rámci udělené  prokury samostatně.

4. Prokurista podepisuje za společ nost tak, ¾ e k napsané , oti¹ těné , č i jinak

vyznač ené  obchodní  firmě společ nosti, nebo k otisku razitka, které  obsahuje

obchodní  firmu společ nosti, připojí  svů j podpis s ú dajem označ ují cí m prokuru

(§ 455 NoZ).



I
l č Ásr v.

Základní  kapitá! a změnv ieho vÝ¹ e

oddí l 1
Vý¹ e základní ho kapitálu

1. Základní  kapitál společ nosti je 6.001.000,-Kč  (slovy: ¹ est milionů  jeden tisí c

korun č eských).

oddí ! 2
Akcie

č l. a
Akcie

1. Základní  kapitál společ nostije rozdělen na:

a, 21 ks akcií  na jmé no v listinné  podobě o jmenovité  hodnotě 25.000,-Kč

(slovy: dvacet pět tisí c korun č eských);

b. 594 ks akcií  na jmé no v listinné  podobě o jmenovité  hodnotě 6,500,-Kč

(slovy: ¹ est tisí c pět set korun č eských);

c. 323 ks akcií  na jmé no v listinné  podobě o jmenovité  hodnotě 5.000,-Kč

(slovy: pět tisí c korun č eských),

2. Akcie musí  obsahovat nále¾ itosti stanovené  v § 259 ZOK.

3. Akcie na jmé no je cenným papí rem na řad (§ 263 odst. 1 ZOK, § 518 odst. 1

NoZ).

4. Akcie byly upsány peně¾ itými vklady, emisní  kurz akcií  byl splacen,

č l. g

Hromadné  listiny

1. Společ nost mů ¾ e akcie vydat jako hromadné  listiny (hromadné  akcie)

nahrazují cí jednotlivé  akcie (§ 524 NOZ, § 262 ZOK).

2. Pokud majitel hromadné  listiny po¾ ádá společ nost o vydání  jednotlivých

listinných akcií  nebo ví ce hromadných listin za hromadnou listinu, je



3.

společ nost povinna tyto akcie nebo nové  hromadné  listiny akcionáři do 60 dnů

vydat,

®ádost o vydání  jednotlivých akcií  nebo ví ce hromadných akcií  za hromadnou

akcii musí  obsahovat jmé no akcionáře, označ ení  hromadné  akcie, za kterou

mají  být vydány jednotlivé  akcie nebo nové  hromadné  akcie, ú daj, zda ¾ ádá o

vydání  jednotlivých akcií  nebo ví ce nových hromadných akcií , a pokud

po¾ aduje vydání  ví ce nových hromadných akcií , uvedení  poč tu akcií , které  má

ta která nová hromadná akcie nahrazovat.

Náklady na vydání  nových hromadných akcií  nebo jednotlivých akcií  nese

společ nost.

Společ nost je povinna zajistit znič ení  hromadných akcií , které  byly vyměněny

za jednotlivé  akcie nebo jiné  hromadné  akcie. Společ nost je povinna zajistit

znič ení  jednotlivých akcií , které  byly nahrazeny hromadnou akcií . Náklady na

znič ení  nese společ nost,

oddí | 4

č Ásr vl.
práva a povinnosti akcionářů

c!. 10

Rozhodný den

Akcionářská práva mů ¾ e vykonávat jen osoba, která měla tato práva v den,

ktený se svým pojmenování m shoduje .s pojmenování m dne konání  valné

hromady, v bezprostředně předcházejí cí m kalendářní m týdnu.

č l. tt

Práva a povinnosti akcionářů

Akcionář je oprávněn ú č astnit se valné  hromady a hlasovat na ní , má právo na

podí l na zisku, ktený valná hromada schválí  k rozděleni mezi akcionáře.

Akcionář má právo na vysvětlení  (§ 357 a¾  359 ZOK), právo uplatňovat návrhy

a protinávrhy (§ 361 a¾  363 ZOK), akcionáři, kteří  mají  akcie v hodnotě

dosahují cí  alespoň 5% (pěti procent) základní ho kapitálu společ nosti ke dni

4.

5.

1.

1.

1.



I konání  valné  hromady, mají  práva kvalifikovaných akcionářů  podle § 365 a

násl. ZOK.

é l,lz

kvalifi kovaní  akcionáři

1, Akcionář nebo akcionáři, ktený vlastní  akcie ve jmenovité  hodnotě dosahují cí

alespoň 5% (slovy: pěti procent) základní ho kapitálu společ nosti, jsou

kvalifikovanými akcionáři ve smyslu § 365 ZOK.

cAsT V!l.

svsté m vnitřní  strukturv společ nosti

č l. ts
1. Společ nost má dualistický systé m vnitřní  struktury.

č l.,ll
Orgány spoIeč nosti

Orgány společ nosti jsou:

valná hromada;
představenstvo;
dozorč í  rada.

oddí l 1
valná hromada,

cl. 15

Pů sobnost vaIné  hromady

Valná hromada je nejvy¹ ¹ í m
orgánem společ nosti.

Do pů sobnosti valné  hromady
nále¾ í :

a. rozhodování  o změně stanov,
nejde-li o změnu v dů sledku zvý¹ ení  základní ho kapitálu
představenstvem nebo o změnu, ke které  do¹ lo na základě jiných

právní ch skuteč ností ;

1.

a.

b.

c.

1.

2.



I rozhodování  o jmenování  a
odvolání  likvidátora;

rozhodování  o dal¹ í ch otázkách,
které  ZOK,jiný obecně závazný právní  předpis nebo stanovy zahrnují
do pů sobnosti valné  hromady.

cl. 16

ú č ast na valné  hromadě

Akcionář se mů ¾ e valné  hromady
zú č astnit bud' osobně, nebo v zastoupení  na základě pí semné  plné  moci.

Z plné  moci musí  vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení  na jedné  nebo na

ví ce valných hromadách (§ 399 ZOK). Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné

moci nemusí  být ú ředně ověřen.
Zástupce je povinen oznámit v

dostateč né m předstihu před konání m valné  hromady akcionáři ve¹ keré
skuteč nosti, které  by mohly mí t pro akcionáře význam při posuzování , zda v
dané m pří padě hrozí  střet jeho zfimů  a zá4mů  zmocněnce (§ 401 odst. 1

ZoK).

ěl.,ll
Svolávání  va!né  hromady představenstvem

Řaona valná hromada se koná
nejmé ně jednou za kalendářní  rok, nejpozději do ¹ esti měsí cŮ od poslední ho
dne ú č etní ho období  a svolává ji představenstvo, nestanoví -li ZOKjinak.

Představenstvo je povinno svolat
valnou hromadu bez zbyleč né ho odkladu poté , co zjistí , ¾ e celková ztráta
Spoleěnosú i na základě ú č etní  závěrky dosáhla takové  vý¹ e, ¾ e při její m
uhrazení  z disponibilní ch zdrojů  Společ nosí i by neuhrazená ztráta dosáhla
poloviny základní ho kapitálu nebo to lze s ohledem na v¹ echny okolnosti
předpokládat, nebo z jiné ho vá¾ né ho dů vodu, a navrhne valné  hromadě
zru¹ ení  Společ nosí i nebo přijetí  jiné ho opatření , nestanoví -li zvlá¹ tní  právní
předpis něco jiné ho (§ a03 odst. 2 ZOK). .

Představenstvo je povinno svolat
valnou hromadu, po¾ ádá-li o to dozorč í  rada.

Představenstvo je povinno svolat
valnou hromadu, po¾ ádqí Ji o to kvalifikovaní  akcionáři (Č l. 23) (§ 366 ZOK),
V ¾ ádosti o svolání  valné  hromady musí  být uveden návrh usnesení
k navr¾ eným zále¾ itostem nebo jejich odů vodnění .

cl. í 8
Svolání  valné  hromady č lenem představenstva

1. Č len představenstva je povinen svolat valnou hromadu v pří padech, kdy ZOK
stanoví  povinnost svolat valnou hromadu a představenstvo ji bez zbyteč né ho

b.

c.

1.

2.

1,

2.

3.

4.



1.

odkladu nesvolá, nebo pokud není  dlouhodobě schopno se usná¹ et (§ 402
odst.2 ZOK).

č l. tg
Svolání  valné  hromady dozorč í  radou

1. Dozorč í  rada je oprávněna valnou
hromadu svolat, jestli¾ e to vy¾ adují  zá4my společ nosti nebo nemá-li společ nost
představenstvo nebo neplní -li představenstvo dlouhodobě své  povinnosti a
valnou hromadu nesvolá anijeho č len (§ 404 ZOK).

c!.20
Svo!ání  valné  hromady akcionáři

Nespln í -l i představenstvo povin nost
svolat na ¾ ádost kvalifikovaných akcionářů  (č l. 23) valnou hromadu, postupuje
se podle § 368 ZOK.

ěl. zl
Doba a mí sto konaní  valné  hromady

Mí sto, datum a hodina konání
valné  hromady musí  být urč eny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly mo¾ nost
akcionářů  ú č astnit se jí  (§ 408 odst, 2 ZOK).

č l. zz
pozvánka na valnou hromadu

valná hromada se svolává
pí semnou pozvánkou. Pozvánka na valnou hromadu musí  obsahovat (§ 407
ZoK).

a. obchodní  firmu a sí dlo společ nosti;

b. mí sto, datum a hodinu konání
valné  hromady;

c. označ ení , zda se svolává řádná
nebo náhradní  valná hromada;

d. pořad jednání  valné  hromady,
vč etně osoby, je-li navrhována jako č len orgánu společ nosti;

e. rozhodný den k ú č asti na valné
hromadě a vysvětlení  jeho významu pro hlasování  na valné  hromadě;

1.

1.

f.

'.i

jeho zdů vodnění ;
návrh usnesení  valné  hromady a



2.

3.

4.

g. lhů tu pro doruč ení  vyjádření , bude-
li valná hromada rozhodovat korespondenč ní m hlasování m; tato lhŮta

nesmí  být krat¹ í  ne¾  15 (patnáct) dnů .
pozvánka na valnou hromadu musí

být v¹ em akcionářů m odeslána na adresu sí dla nebo bydli¹ tě uvedenou v
seznamu akcionářů  nejmé ně třicet (30) dnů  před konání m valné  hromady. Ve
stejné  lhů tě musí  být pozvánka uveřejněna na internetových stránkách

společ nosti (§ 406 odst. 1 ZOK),
Zasí lání  pozvánky na valnou

hromadu prostřednictví m dr¾ itele po¹ tovní  licence mŮ®e být nahrazeno
zasí lání m elektronickou po¹ tou.

Je-li valná hromada svolávána na

¾ ádost akcionářů  podle Č l. za odst. 4), lhů ta uvedená v odst. 2) se zkracuje na
patnáct (15) dnů .

c!.23
1. valná hromada se mů ¾ e konat i

bez splnění  po¾ adavků  zákona a stanov na svolání , pokud s tí m souhlasi
v¹ ichni akcionáři (§ 411 odst. 2 ZOK).

cl.24
1. Valná hromada mů ¾ e rozhodnout,

¾ e některé  ze zále¾ itostí  zařazených na pořad jednání  valné  hromady se
přelo¾ í  na pří ¹ tí  valnou hromadu, nebo ¾ e nebudou projednány. To neplatí ,
koná-li se valná hromada na ¾ ádost kvalifikované ho akcionáře, leda¾ e s tí m
tento akcionář souhlasí  (§ 409 ZOK),

cl.25
Odvo!ání  va!né  hromady a změna data konání

valnou hromadu lze odvolat nebo
změnit datum její ho konání  na pozděj¹ í  dobu. Odvolání  valné  hromady nebo
změna data její ho konání  musí  být oznámeny způ sobem stanoveným
zákonem a stanovami pro svolání  valné  hromady, a to nejpozději jeden týden
před oznámeným datem její ho konání , jinak je společ nosí  povinna uhradit
akcionářů m, kteří  se dostavili podle pů vodní  pozvánky, ú č elně vynalo¾ ené
náklady (§ 410 odst. 1 ZOK).

Je-li valná hromada svolána
z podnětu kvalifikované ho akcionáře, je odvolání  nebo odlo¾ ení  její ho konání
mo¾ né  jen s jeho souhlasem (§ 410 odst. 2 ZOK).

1.

2.



1,

2,

č l. ze
Náhradní  valná hromada

Není -li valná hromada schopna se
usná¹ et, svolá představenstvo, je-li to stále potřebné , náhradní  valnou
hromadu. Náhradní  valnou hromadu svolává představenstvo novou
pozvánkou způ sobem uvedeným v Č t. ZZ s tí m, ¾ e lhů ta uvedená v Č l. ZZ

odst. 2) se zkracuje na patnáct dnů .
pozvánka na valnou hromadu musí

být odeslána akcionářů m nejpozději do patnácti (15) dnů  ode dne, na ktery7

byla svolána pů vodní  valná hromada, Náhradní  valná hromada se musí  konat
do ¹ esti týdnů  ode dne, na ktený byla svolána pů vodní  valná hromada.
Zále¾ itosti, které  nebyly zařazeny do navrhované ho pořadu jednání  pů vodní
valné  hromady lze na náhradní  valné  hromadě rozhodnout, jen souhlasí -li
s tí m v¹ ichni akcionáři (§ 414 odst. 3 ZOK); jinak musí  mí t náhradní  valná
hromada nezměněný pořad jednání .

3. Náhradní  valná hromada je

schopna usná¹ ení  bez ohledu na ustanovení  Č t. +S odst, 1. (§ 414 odst. ,l

zoK).

é l. zl
Jednání  valné  hromady

Připou¹ tí  se hlasování  na valné
hromadě s vyu¾ ití m technických prostředků  - prostřednictví m pří mé ho
dvousměrné ho dálkové ho přenosu umo¾ ňují cí ho zvukově-obrazovou
dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem v reálné m
č ase (např. videokonference). Úmysl zú č astnit se valné  hromady a hlasovat
na takové to valné  hromadě s vyu¾ ití m technických prostředků  umo¾ ňují cí ch
dálkový přenos musí  akcionář předem, nejpozději jeden týden před konání m
valné  hromady, oznámit představenstvu Spo/eč nosí i, které  mu po prokázání
toto¾ nosti a urč ení  akcií , s nimi¾  je spojeno jeho hlasovací  právo, a sdělí
detaily o způ sobu dálkové ho přenosu a pří padně přidělí jedineč ný identifikač ní
kód (heslo), kteným se bude při dálkové m přenosu identifikovat. (§ 398 odst.
1,2 ZoK)

za hlasování  na valné  hromadě se
pova¾ uje i korespondenč ní  hlasování , (§ 398 odst. 4 ZOK)

Valná hromada volí  předsedu valné
hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené
sč í tání m hlasů . Valná hromada mů ¾ e rozhodnout, ¾ e předsedou valné
hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a v pří padě, ¾ e to
neohrozí  řádný prů běh valné  hromady, ¾ e předseda valné  hromady provádí
rovně¾  sč í tání  hlasů , (§ 422 odst. 1 ,2 ZOK)

1.

2.

3.

i'}



4.

5.

Do doby zvolení  předsedy ří dí
valnou hromadu svolavatel nebo jí m urč ená osoba. Toté ¾  platí , neby|-|i

předseda valné  hromady zvolen. (§ 422 odst. 1 ZOK)
Nebude-li zvolen zapisovatel,

ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sč í tání m hlasŮ, urč í  je svolavatel
valné  hromady. (§ 422 odst. 1 ZOK),

cI.28

Hlasování

Způ sob hlasování  urč í  svým
usnesení m valné  hromada.

Nejprve se hlasuje o pů vodně
předlo¾ ené m návrhu. Není -li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o
jednotlivých protinávrzich v pořadí , v jaké m byly podány. Pokud je některiý z
návrhů  přijat potřebnou vět¹ inou hlasů , o dal¹ í ch návrzí ch se nehlasuje.

ěl. zg

Korespondenč ní  hlasování

Akcionář mů ¾ e odevzdat hlasy
pí semně před konání m valné  hromady. (§ 398 odst. 4 ZOK) Na ¾ ádost vydá
Společ nost nebo svolavatel, není -li valná hromada svolávána
představenstvem, akcionáři kdykoliv v době od svolání  valné  hřomady do
zahájení  valné  hromady hlasovací  lí stky opatřené  pod-pisy alespoň dvou
č lenů  představenstva a identifikací  akcií , s nimi¾  je akcionář oprávněn
vykonávat hlasovací  právo. Akcionář musí  odevzdávané  hlasovací  lí stky
vlastnoruč ně podepsat; ú řední  ověření  podpisu se nevy¾ aduje.

Hlasovací  lí stek mů ¾ e být

odevzdán kdykoliv a¾  do ukonč ení  hlasování  o pří slu¹ né  věci.

č I. go

Schopnost usná¹ ení  va!né  hromady

1. Valná hromada je schopna se
usná¹ et, jsou-li pří tomni, at' u¾  osobně nebo prostřednictví m zástupce,
akcionáři, kteří  mají  akcie, jejich¾  jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (slovy:

třicet procent) základní ho kapitálu Společ nosti (§ 412 odst. ZOK).

č l. gt

Rozhodování  valné  hromady

1.

2.

1.

2,



-

1. Valná hromada rozhoduje prostou
vět¹ inou hlasů  pří tomných akcionářů , nevy¾ adují -li zákon nebo tyto stanovy
vět¹ inu jinou. (§ 415 ZOK)

cl.32

Rozhodování  per rollam

Připou¹ tí  se rozhodování  per rollam
(§ 418 odst. 1 ZOK).

Má-li být rozhodnutí  přijato per
rollam, za¹ le osoba oprávněná ke svolání  valné  hromady v¹ em akcionářů m na
adresu zapsanou v seznamu akcionářů  návrh rozhodnutí  valné  hromady, ktený

musí  obsahovat alespoň (§ 418 odst. 2 ZOK):

1,

2.

a.
jeho zdů vodnění ;

b.

akcionáře;
c.

text navrhované ho rozhodnutí  a

lhů tu pro doruč ení  vyjádření

podklady potřebné  pro přijetí

3.

rozhodnutí ,
d. pouč ení  pro akcionáře, zda se pro

vyjádření  (rozhodnutí ) akcionáře vy¾ aduje forma notářské ho zápisu.

Lhů ta pro vyjádření  akcionáře č iní  v
pří padě, ¾ e pro vyjádření  není  vy¾ adována forma notářské ho zápisu 15
(patnáct) dnů , je-li vy¾ adována forma notářské ho zápisu, č iní  lhů ta 30 (třicet)

dnů . (§ 418 odst. 2 pí sm. b) ZOK) Pro zač átek běhu lhů ty je rozhodné
doruč ení  návrhu akcionáři.

Vy¾ aduje-li zákon, aby rozhodnutí
valné  hromady bylo osvědč eno notářským zápisem, musí  mí t vy-jádření
(rozhodnutí ) akcionáře formu notářské ho zápisu (§ 419 odst. 2 ZOK).

Nedoruč í -li akcionář ve lhů tě
uvedené  v odst. 3) osobě oprávněné  ke svolání  valné  hromady souhlas s
návrhem usnesení , platí , ¾ e s návrhem nesouhlasí  (§ 419 odst. 1 ZOK).

Výsledek rozhodování , vč etně dne
jeho přijetí , oznámí  osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbyteč né ho
odkladu způ sobem urč ení m zákonem a těmito stanovami pro svolání  valné
hromady v¹ em akcionářů m Společ nosti (§ 420 ZOK).

č l. ss

Rozhodování  jediné ho akcionáře

4.

5

6.



1. Má-li Společ nost jediné ho

akcionáře, nekoná se valná hromada a pů sobnost valné  hromady podle § 12

odst. 1 ZOK vykonává tento akcionář. Rozhodnutí  akcionáře musí  mí t formu

notářské ho zápisu v těch pří padech, kdy se podle zákona o rozhodnutí  valné
hromady pořizuje notářský zápis. (§ 12 odst. 2 ZOK).

č t. s+

Zápis z valné  hromady

Zapisovatel je povinen do 15

(patnácti) dnů  od ukonč ení  valné  hromady vyhotovit zápis o její m prů běhu.

Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné  hromady nebo svolavatel a

ověřovatel nebo ověřovatelé  zápisu. (§ 423 odst. 1 ZOK)
Zápis z valné  hromady musí

obsahovat: (§ 423 odst. 2 ZOK)

1.

2.

a.

b.

hromady;
c.

zapisovatele, ověřovatelů
sč í tánim hlasů ;

d. popis projednání  jednotlivých

zále¾ itostí  zařazených na pořad jednání  valné  hromady;

e. usnesení  valné  hromady s

uvedení m výsledků  hlasování ;
f. obsah protestu akcionáře, č lena

představenstva nebo dozorč í  rady týkají cí ho se usnesení  valné
hromady, jestli¾ e o to protestují cí  po¾ ádá.

K zápisu se připojí  předlo¾ ené
návrhy, prohlá¹ ení  a listina pří tomných (§ 423 odst. 3 ZOK).

Zápis spolu s pozvánkou, listinou

pří tomných (vč etně přilo¾ ených plných mocí ) a s návrhy a prohlá¹ ení mi,

předlo¾ enými na valné  hromadě k projednání , se archivuje po celou dobu

trvání  Společ nosti v její m sí dle (§ 425 odst, 2ZOK).
Ka¾ dý akcionář mů ¾ e po¾ ádat

představenstvo o vydání  kopie zápisu nebo jeho č ásti po celou dobu existence
Společ nosti. Nejsou-li zápis nebo jeho č ást uveřejněny ve lhŮtě uvedené  v
odst. 1 na internetových stránkách Společ nosti, pořizuje se jejich kopie na

náklady Společ nosti. (§ 425 odst. 1 ZOK)

oddí l 2

Společ ná ustanovení  pro představenstvo a dozorč í  radu

firmu a sí dlo Společ nosti;
mí sto a dobu konání  valné

jmé no předsedy valné  hromady,

zápisu a osoby nebo osob pověřených

3.

4.

5.



I
1.

č l. gs

Funkč ní
představenstva a č lena dozorč í  rady je pětileté ,

2. V pří padě zániku funkce č lena
představenstva nebo dozorč í  rady zvolí  valná hromada do 2 (slovy: dvou)

měsí ců  nové ho č lena.
3. V pří padě zániku funkce č lena

představenstva nebo dozorč í  rady, mů ¾ e pří slu¹ ný orgán za předpokladu, ¾ e
poč et jeho č lenů  zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat

(kooptovat) náhradní  č leny do nejbli¾ ¹ í ho zasedání  valné  hromady (§ aaa
odst. 1, 454 odst. 1 ZOK).

č l. es

Svolávání  zasedání  představenstva a dozorč í  rady

Zasedáni představenstva a dozorč í
rady se konají  podle potřeby.

Zasedání  orgánu svolává jeho
předseda pí semnou pozvánkou , v ní ¾  uvede mí sto, datum a hodinu konání  a
program zasedání , Pozvánka musí  být č lenů m doruč ena nejmé ně pět (5) dnů
před zasedá-ní m. Pokud s tí m souhlasí  v¹ ichni č lenové  orgánu, lze jeho
zasedání  svolat i telegraficky, telefaxem nebo elektronickou po¹ tou. l v
takové m pří padě v¹ ak musí  pozvánka obsahovat vý¹ e uvedené  nálé ¾ itosti a
č lenové  orgánu musí  potvrdit její  přijetí .

Zasedání  orgánu se koná zpravidla
v sí dle společ nosti.

c!. 37

Zasedání  představenstva a dozorč í  rady

Zasedáni orgánu ří dí  jeho
předseda, v pří padě jeho nepří tomnostijí m pověřený č len.

O prů běhu zasedání  a přijatých

rozhodnutí ch (usnesení ch) se pořizuje zápis, ktelý podepisuje před-sedají cí  a
u zápisu z jednání  představenstva zapisovatel; pří lohou zápisu je seznam
pří tomných. (§ 440 odst. 2 a § 450 odst, 1 ZOK)

V zápisu z jednání  musí  být
jmenovitě uvedeni č lenové , kteří  hlasovali proti jednotlivým usnesení m nebo
se zdr¾ eli hlasování . Pokud není  prokázáno něco jiné ho, platí , ¾ e neuvedení
č lenové  hlasovali pro přijetí  usnesení .

období č lena

1.

3.

1.

2.

3.



4. V zápisu z jednání  dozorč í  rady se
také  uvedou stanoviska men¹ iny č lenů , jestli¾ e o to po¾ ádají  (§ 450 odst. 3
zoK)

5.

orgánu mů ¾ e stanovit jeho jednací  řád.

6.

dal¹ í  č inností  orgánu nese Společ nost,

Podrobnosti o způ sobu jednání

Náklady spojené  se zasedání mi i s

cl. 38
Rozhodování  představenstva a dozorč í  rady

Představenstvo a dozorč í  rada jsou

způ sobilé  se usná¹ et, je-li na zasedání  pří tomna nadpolovič ní  vět¹ ina jejich

č lenů  (§ 156 odst. 1 NOZ).
představenstvo a dozorč í  rada

rozhodují  hlasování m, a to prostou vět¹ inou hlasů  pří tomných č lenŮ. Při

hlasování  má ka¾ dý č len orgánu jeden hlas. (§ 440 odst. 1, § 449 odst. 2
ZOK) Dojde-li k rovnosti hlasů , rozhoduje hlas předsedy orgánu (§ 44 odst. 3
ZoK).

Při volbě a odvolání  předsedy
představenstva a dozorč i rady dotč ená osoba nehlasuje.

č l. sg
Rozhodování  představenstva a dozorč í  rady mimo zasedání

představenstvo nebo dozorč í  rada
mohou uč init rozhodnutí  i mimo zasedání , pří padně i pí semně nebo
prostřednictví m prostředků  sdělovací  techniky (telefax, elektronická po¹ ta,

videokonference, korespondenč ní  hlasování ), (§ 158 odst. 2 NOZ) Vět¹ ina pro

rozhodnutí  se poč í tá ze v¹ ech č lenů  pří slu¹ né ho orgánu.'Rozhodnutí  uč iněné  mimo

zasedání  musí  být uvedeno v zápisu nejbli¾ ¹ í ho zasedání  orgánu.
Ve¹ kerou organizač ní  č innost

spojenou s rozhodování m mimo zasedání  zaji¹ t'uje předseda orgánu.

č l. +o

Jednoč lenné  představenstvo a jednoč lenná dozorč í  rada

Má-li představenstvo nebo dozorč í
rada v souladu se stanovami společ nosti jediné ho č lena, nekoná se zasedání
jednoč lenné ho orgánu a ve¹ kerou pů sobnost vykonává tento jediný č len.

1.

2,

3.

1.

2.

3.

1.



1.

2.

3.

4.

5.

2, Rozhodnutí  jediné ho č lena orgánu
přijatá resp. uč iněná v pů sobnosti orgánu musí  mí t pí semnou formu, ú řední
ověření  podpisu jediné ho č lena orgánu se nevy¾ aduje.

3. Rozhodnutí  jediné ho č lena
představenstva v pů sobnosti představenstva musí  mí t formu notářské ho

zápisu, vy¾ aduje-li to zákon,

oddí l 3
představenstvo

tří č lenné .

odvolává valná hromada.

orgánem společ nosti (§ 435 odst. 1 ZOK).

Představenstvo společ nosti je

Č leny představenstva volí  a

6.

Představenstvo je statutární m

Představenstvu pří slu¹ í  obchodní
vedení  společ nosti (§ 435 odst. 2 ZOK).

Představenstvo rozhoduje o v¹ ech
zále¾ itostech společ nosti, které  nejsou obecně závaznými právní mi předpisy,

těmito stanovami nebo usnesení m valné  hromady vyhrazeny do pŮsobnosti

valné  hromady nebo dozorč í  rady.
Nikdo není  oprávněn udělovat

představenstvu pokyny týkají cí  se obchodní ho vedení  (§ a35 odst. 3 ZOK),
č len představenstva v¹ ak mů ¾ e po¾ ádat valnou hromadu o udělení  pokynu

týkají cí ho se obchodní ho veden; tí m není  dotč ena povinnost jednat s pé č í
řádné ho hospodáře (§ 51 odst. 2 ZOK)

Představenstvo uděluje proku ru.

Představenstvo předkládá valné
hromadě jedenkrát roč ně v¾ dy nejpozději do ¹ esti (6) měsí cŮ od skonč ení
ú č etní ho období  zprávu o podnikatelské  č innosti společ nosti a o stavu její ho

majetku. Tato zpráva je v¾ dy souč ástí  výroč ní  zprávy zpracovávané  podle

zvlá¹ tní ho právní ho předpisu.

oddí l 4

Dozorč í  rada

é l. +z

Postavení  a pů sobnost dozorč í  rady

7.

8.

1.

,4 .,

odst. 1 ZOK).
Dozorč í  rada má tři č leny (§ 448



7.

2.

3.

4.

Č leny dozorč í  rady volí  a odvolává

Dozorč í  rada je kontrolní m
orgánem společ nosti (§ 44 odst, 2 ZOK).

Clen dozorč í  rady nesmí  být

zároveň č lenem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle

zápisu v obchodní m rejstří ku jednat jmé nem společ nosti.
Dozorč í  rada dohlí ¾ í  na výkon

pů sobnosti představenstva a na č innost společ nosti (§ 446 odst. 1 ZOK),
Nikdo není  oprávněn udělovat

dozorč í  radě pokyny týkají cí  se její  zákonné  povinnosti kontroly pŮsobnosti
představenstva.

Č lenové  dozorč í  rady jsou

opravnenl ZeJmena:
a. kontrolovat dodr¾ ování  obecně

závazných právní ch předpisů , těchto stanov, a usnesení  valné
hromady;

b. nahlí ¾ et do v¹ ech dokladů  a
záznamů  týkají cí ch se č innosti společ nosti;

c. kontrolovat, zda ú č etní  zápisy jsou

řádně vedeny v souladu se skuteč ností  a zda podnikatelská č innost
společ nosti se uskuteč ňuje v souladu s právní mi předpisy, stanovami a
pokyny valné  hromady.

8. Dozorč í  rada urč í  své ho č lena,
ktený zastupuje Spo/eč nosť  v ří zení  před soudy a jinými orgány proti č lenu
představenstva. (§ 447 odst. 4 ZOK)

cAsT VlI!.

Hospodařen í  spo/eč nosí í

č l. +g

obchodní  rok a ú č etní  období

valná hromada.

5.

6.



1)

2)

1. Obchodní  rok je toto¾ ný s
kalendářní m rokem.

2. Úč etní m období m společ nostije
kalendářní  rok' 

č 1.1+

Rozdělová ní  hospodá řské  h o výs led ku S poleč nosti

1. O rozdělení  zisku a způ sobu
ú hrady ztráty společ nosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva,
po přezkoumání tohoto návrhu dozorč í  radou.

2. zisk lze rozdělit mezi akcionáře i

třetí  osoby (§ 34 odst. 1 ZOK).
3, o rozdělení  zisku třetí m osobám

rozhoduje valná hromada 1Č 1.1l odst, 5).

č l. +s
Poskytnutí  pří platku mimo základní  kapitál

Na vytvoření  vlastní ho kapitálu
společ nosti mohou akcionáři se souhlasem valné  hromady poskytnout společ nosti
pří platky mimo základní  kapitál (do ostatní ch kapitálových fondŮ); v rozhodnutí  o
udělení  souhlasu s poskytnutí m pří platku mů ¾ e valná hromada urč it lhů tu a
způ sob splacení  pří platku a pří padně udělit souhlas se započ tení m
pohledávky/pohledávek akcionáře proti společ nosti na pohledávku společ ností
proti akcionáři na splacení  pří platku.

Pří platky mohou být akcionářů m
vráceny jen se souhlasem valné  hromady a jen v rozsahu převy¹ ují cí m ztráty
společ nosti.

cAsT lx.

zru¹ ení  a zánik spo/bč nosí i

č l. +s

Zánik spo!eč nosti

1. Společ nost zaniká dnem výmazu
z obchodní ho rejstří ku (§ 185 NOZ).

-{ +
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