Úplné znění Stanov akciové společnosti Silnice LK a.s.
i.

FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Obchodní firma společnosti: Silnice LK a.s.
2. Sídlo společnosti: Jablonec nad Nisou
3. Společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na dobu neurčitou.
II.
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
Předmětem podnikání společnosti je:
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
- projektová činnost ve výstavbě,
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady,
- opravy silničních vozidel,
- zámečnictví, nástrojařství,
- obráběčství,
- klempířství a oprava karoserií,
- výkon zeměměřičských činností,
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly
o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná
vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní
příležitostná osobní,
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany,
- vodoinstalatérství, topenářství,
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu,
- montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny.
III.
ZÁKLADNÍ KAPITÁL
1. Výše základního kapitálu činí 267.000.000,- Kč (slovy: dvě stě šedesát sedm
milionů korun českých).
2. Základní kapitál společnosti je rozdělen na 2670 ks (slovy: dva tisíce šest set
sedmdesát kusů) akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno
sto tisíc korun českých), v zaknihované podobě. S každou akcií je spojen jeden hlas.
Akcie nebudou kótovány.
3. Základní kapitál a emisní kurz byl v celém rozsahu splacen.
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IV.
AKCIE
1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se, podle zákona
a stanov společnosti, na jejím řízení, zisku a na likvidačním zůstatku při zániku
společnosti.
2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž jsou uvedeny údaje požadované v §
264 zákona o obchodních korporacích (dále jen „ZOK").
3. V případě, že akcionář projeví zájem prodat své akcie, je povinen učinit přednostně
písemnou nabídku ostatním akcionářům společnosti. Neprojeví-li ostatní akcionáři
společnosti zájem o koupi nabízených akcií ve lhůtě do 30 (slovy: třiceti) dnů od
obdržení nabídky, je akcionář oprávněn prodat akcie třetí osobě.
V.
ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
A. Zvýšení základního kapitálu
1. o zvýšení základního kapitálu rozhoduje na návrh představenstva valná hromada
(§ 474 a následující ZOK) nebo představenstvo (§ 511 a následující ZOK). Základní
kapitál může být zvýšen upsáním nových akcií, z vlastních zdrojů společnosti,
podmíněně nebo kombinovaně.
2. Pozvánka na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu,
musí obsahovat kromě náležitostí podle § 407 ZOK:
a) důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
b) způsob a rozsah tohoto zvýšení,
c) navrhovaný druh, podobu, formu a počet akcií, pokud mají být vydány nové
akcie společnosti,
d) jmenovité hodnoty nových akcií nebo novou jmenovitou hodnotu dosavadních
akcií,
Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se
pozvánce i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho
určení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno
představenstvo, včetně případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs
představenstvem určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu akcií, uvedou se i práva s
nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydání na práva spojená s akciemi dříve
vydanými.
3. Dosavadní akcionář má přednostní právo upsat nové akcie společnosti.
4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne jeho zápisu do obchodního
rejstříku.
5. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, jestliže akcionáři
splatili emisní kurs dříve upsaných akcií. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje
základní kapitál upisováním akcií a jejich emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými
vklady.
6. Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada
rozhodnout, že použije čistého zisku nebo jeho části anebo jiného vlastního zdroje
vykázaného v řádné účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního
kapitálu. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich
bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich
akcií, nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních akcií.
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B. Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie
V případě zvýšení základního kapitálu je upisovatel povinen splatit emisní kurs akcií, které
upsal, v rozsahu a ve lhůtě určených usnesením valné hromady o zvýšení základního
kapitálu. Při porušení této povinnosti je upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši
20 % (slovy: dvacet procent) ročně. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií
nebo jeho splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby ji splatil nejpozději do 60 (slovy:
šedesáti) dnů od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty je představenstvo povinno
uplatnit postup podle § 345 ZOK, pokud valná hromada společnosti nerozhodne o snížení
základního kapitálu upuštěním od vydání akcií postupem podle § 536 ZOK.
C. Snížení základního kapitálu
1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí
obsahovat náležitosti uvedené v § 516 ZOK a tytéž náležitosti se uvedou v pozvánce
na valnou hromadu. Návrh na zápis usnesení valné hromady o snížení základního
kapitálu je představenstvo povinno podat bez zbytečného odkladu od usnesení
valné hromady.
2. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální výši uvedenou v
§ 517 odst. 1 ZOK.
3. Možnost losování akcií k jejich vzetí z oběhu za účelem snížení základního kapitálu
se nepřipouští.
4. Snížení jmenovité hodnoty akcií nebo nesplacených akcií, na které byly vydány
zatímní listy, se provede výměnou akcií nebo zatímních listů za akcie nebo zatímní
listy s nižší jmenovitou hodnotou nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na
dosavadní akcii nebo zatímním listu s podpisem člena nebo členů představenstva
oprávněných jednat jménem společnosti.
5. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání
akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty
akcií, pokud společnost nepostupuje podle § 345 ZOK. Upuštění od vydání
nesplacených akcií se provede způsobem uvedeným v § 536.
VI.
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ
1. Akcionář má zejména povinnost:
a) splatit emisní kurs jím upsaných akcií a to ve stanovené lhůtě splatnosti. Při
porušení této povinnosti je jako upisovatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve
výši 20 % (slovy: dvacet procent) ročně,
b) poskytovat společnosti součinnost a plnit ta z rozhodnutí orgánů společnosti,
která jsou pro všechny akcionáře závazná.
2. Akcionář má zejména právo:
a) na podíl na zisku (dividendu), který se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho
akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, a to ve výši, kterou valná
hromada podle výsledku hospodaření společnosti schválila k rozdělení;
b) na podíl na likvidačním zůstatku po zrušení společnosti s likvidací,
c) volit prostřednictvím valné hromady orgány společnosti a být do těchto orgánů
volen,
d) účastnit se valné hromady, hlasovat na valné hromadě;
e) požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady za podmínek
ustanovení § 428 a následujících ZOK.
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VII.
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
Společnost je řízena dualistickým systémem a má tyto orgány:
- valná hromada,
- představenstvo,
- dozorčí rada.
Právní poměry společnosti se podle § 777 odst. 5 ZOK řídí právní úpravou ZOK.
VIII.
VALNÁ HROMADA
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář má právo zúčastnit se
na jejím jednání osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci s úředně
ověřeným podpisem. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo
dozorčí rady společnosti.
2. Do výlučné působnosti valné hromady patří:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-ii o změnu v důsledku zvýšení základního
kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě
jiných právních skutečností,
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke
zvýšení základního kapitálu,
c) rozhodování o možností započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti
pohledávce na splacení emisního kursu,
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
e) volba a odvolání členů dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady volených
a odvolávaných zaměstnanci,
f) schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných mezi členy dozorčí rady
společnosti a společností,
g) schvalování vnitřního předpisu upravujícího plnění poskytované členům dozorčí
rady společnosti,
h) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech,
kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
i) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
j) rozhodnutí o vytvoření a zásadách použití dalších fondů vytvářených ze zisku,
k) 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,
l)
rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,
m) jmenování a odvolání likvidátora,
n) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou
změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti,
p) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího
zrušení,
q) schválení smlouvy uzavírané se členem orgánu společnosti se společností podle
§ 55 a následujících ZOK,
r) další rozhodnutí, která ZOK nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné
hromady.
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a) Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období, a to nejpozději do 6
(slovy: šesti) měsíců od posledního dne účetního období. V případě potřeby
může být valná hromada svolána kdykoliv.
b) Valnou hromadu svolává představenstvo popřípadě jeho člen, pokud se
představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon
stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není
dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li ZOK jinak.
c) Představenstvo je povinno uveřejnit pozvánku na valnou hromadu tak, že ji
zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu
akcionářů nejméně 30 (slovy: třicet) dní před konáním valné hromady. V
případě náhradní valné hromady činí tato lhůta 15 (patnáct) dnů. Pozvánka bude
svolavatelem současně zveřejněna na internetových stránkách společnosti, a to
nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Pro náležitosti pozvánky
na valnou hromadu se použije ustanovení § 407 ZOK.
4. Akcionáři se zapisují na valné hromadě do listiny přítomných, jejíž náležitosti jsou
stanoveny v § 413 odst. 1 ZOK.
5.
a) Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního
kapitálu společnosti. Pro posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí
a při stanovení, kdy akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo, platí
ustanovení § 426 ZOK.
b) Jestliže valná hromada není schopna se usnášet, svolá představenstvo náhradní
valnou hromadu, která se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který byla
svolána původní valná hromada. Valná hromada musí mít nezměněný pořad
jednání. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo nejméně 15 (slovy:
patnáct) dnů před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka musí být
uveřejněna nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů ode dne, na který byla
svolána původní valná hromada.
c) Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud ZOK
nevyžaduje většinu jinou.
6. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který obsahuje náležitosti ve smyslu
ustanovení § 423 ZOK. Zápis podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a
ověřovatelé zápisu. Forma veřejné listiny se vyžaduje pouze v zákonem
stanovených případech.

1.

2.

3.
4.

IX.
PŘEDSTAVENSTVO
Členem představenstva může být pouze osoba, která splňuje podmínky stanovené
v ustanovení § 46 ZOK a nejsou u ní dány překážky výkonu funkce. Funkční období
člena představenstva jsou tři (3) roky. Opětovná volba je možná. Funkce člena
představenstva je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady téže společnosti.
Dojde-li k zániku funkce člena představenstva (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán
nebo jinak skončí jeho funkční období), musí valná hromada do dvou měsíců zvolit
nového člena představenstva.
Představenstvo má tři členy. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu
a místopředsedu.
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové
představenstva.
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5.

6.

7.

8.

1.

2.

3.

Člen představenstva je vázán omezeními, která pro něho vyplývají z ustanovení §
441 ZOK (zákaz konkurence). S porušením zákazu konkurence jsou spojeny
důsledky uvedené v § 5 ZOK. Člen představenstva je povinen vykonávat činnost
člena statutárního orgánu s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o
důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo
společnosti způsobit škodu.
Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Rozhoduje o všech věcech,
které nejsou zákonem nebo těmito stanovami vyhrazeny jiným orgánům
společnosti. Řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem způsobem vyplývajícím
z ustanovení těchto stanov. Zabezpečuje obchodní vedení včetně řádného vedení
účetnictví společnosti.
Představenstvu přísluší zejména:
a) zabezpečovat řízení podnikatelské činnosti a zajišťovat provozní záležitosti
společnosti
b) vykonávat zaměstnavatelská práva,
c) svolávat valnou hromadu,
d) zajišťovat zpracování a předkládat valné hromadě k projednání záležitosti,
náležející do její působnosti,
e) provádět v souladu se zákonem a těmito stanovami usnesení valné
hromady,
f) předkládat dozorčí radě k přezkoumání řádnou, mimořádnou popřípadě i
mezitimní
g) účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty,
h) používat, podle zásad stanovených valnou hromadou, nerozdělený zisk,
i) rozhodovat, podle zásad stanovených valnou hromadou, o použití
prostředků fondů společnosti
Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud
jsou v souladu s právními předpisy a stanovami. Nikdo však není oprávněn udělovat
představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 2
ZOK.
X.
DOZORČÍ RADA
Dozorčí rada má šest (6) členů, které volí a odvolává Valná hromada společnosti.
Funkční období člena dozorčí rady je pět (5) let. Dojde-li k zániku funkce člena dozorčí
rady (zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období) postupuje
se dle zákona. Opětovná volba do funkce člena dozorčí rady je možná.
Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování
podnikatelské činnosti společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do
všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolují, zda účetní
zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost
společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny
valné hromady.
Dozorčí radě přísluší dále zejména:
a)
kontrolovat, jak jsou ve společnosti dodržovány právní předpisy, tyto
stanovy a usnesení valné hromady,
b)
účastnit se valné hromady a seznamovat valnou hromadu s výsledky své
kontrolní činnosti,
c)
navrhovat představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje za
vhodná,
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d)

4.

5.

6.

7.

8.

projednávat podnikatelské záměry společnosti včetně finančních plánů,
rozpočtů, organizační struktury a jejich změn,
e)
vyjadřovat se ke zprávě o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za
uplynulý rok, kterou předkládá představenstvo valné hromadě,
f)
přezkoumat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, případně mezitímní
účetní závěrku společnosti,
g)
projednávat čtvrtletní výsledky hospodaření společnosti,
h)
projednávat výroční zprávu zpracovanou podle platných právních předpisů,
i)
ověřovat postup představenstva ve věcech společnosti a vyžadovat
informace od členů představenstva a auditorů účetní závěrky společnosti,
j)
kontrolovat, zda účetní zápisy v příslušných dokumentech jsou řádně
vedeny v souladu se skutečností,
k)
účastnit se zasedání představenstva prostřednictvím pověřeného člena
dozorčí rady,
l)
pozastavit výkon usnesení představenstva, má-li zato, že usnesení je v
rozporu s právními předpisy, stanovami nebo zájmy společnosti,
Dozorčí rada dává předchozí souhlas představenstvu k:
a)
uzavření smlouvy, kterými se zcizuje nemovitý majetek společnosti,
b)
ke všem právním jednáním představenstva, jejichž plnění přesáhne
20.000.000 Kč (slovy: dvacet milionů korun českých);
c)
rozhodnutí o poskytnutí ručení za splnění závazku jiných osob,
d)
rozhodnutí o zastavení nemovitého majetku společnosti k zajištění závazků
jiných osob,
e)
rozhodnutí o majetkových účastech společnosti na jiných právnických
osobách či sdruženích, včetně jejich převodů a změn,
Dozorčí rada svolá valnou hromadu, vyžaduje-li to zájem společnosti. Ve sporu
zahájeném proti představenstvu nebo proti členu představenstva zastupuje
společnost dozorčí radou určený člen dozorčí rady.
Zasedání dozorčí rady svolává nejméně dvakrát ročně předseda dozorčí rady,
který jej také řídí. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou
nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad
jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 5 dnů před konáním zasedání
a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. Hrozí-li nebezpečí
z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí
rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost
jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li
kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti
představenstva. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného
odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí rady nebo představenstvo
společnosti.
Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů dozorčí
rady. Ke schválení rozhodnutí je zapotřebí většiny všech hlasů členů dozorčí rady.
Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí
všichni členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování
nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak
považují za přítomné osoby.
O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis, jehož
náležitosti jsou uvedeny v ustanovení § 450 ZOK.
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9.

1.

2.
3.

4.

Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence včetně důsledků jeho porušení a
povinnost vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat
mlčenlivost obdobně jako pro členy představenstva.

XI.
TVORBA A POUŽITÍ REZERVNÍHO FONDU A JINÝCH FONDŮ ZE ZISKU
Společnost vytváří rezervní fond ze zisku. Tento fond se ročně doplňuje o částku do
výše max. 5% z čistého zisku, vykázaného v řádné účetní závěrce za rok. Rezervní
fond může společnost použít pouze k úhradě ztráty. O způsobu použití rezervního
fondu rozhoduje představenstvo společnosti.
Společnost vytváří vedle rezervního fondu též fond odměn, sociální fond a fond
rozvoje.
O přidělení prostředků z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce do fondu
odměn, sociálního fondu a fondu rozvoje a o výši těchto přídělů rozhoduje valná
hromada společnosti.
O použití prostředků z fondu odměn, sociálního fondu a fondu rozvoje rozhoduje
představenstvo podle zásad stanovených valnou hromadou
XII.
ROZDĚLENÍ ZISKU NEBO JINÝCH VLASTNÍCH ZDROJŮ A ÚHRADA ZTRÁT

1.

Rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztrát náleží do výlučné působnosti valné
hromady. Návrh rozhodnutí předkládá valné hromadě představenstvo po přezkoumání
návrhu dozorčí radou.
2. Celková částka k rozdělení nesmí ve společnosti překročit součet výsledku hospodaření
posledního účetního období, výsledku hospodaření minulých let (nerozdělený zisk
minulých let nebo neuhrazená ztráta minulých let, jiný výsledek hospodaření) a
ostatních disponibilních fondů (fondy, se kterými může společnost nakládat dle svého
uvážení) snížený o příděly do rezervních a jiných fondů zřizovaných v souladu se
zákonem a stanovami.
3. Valná hromada nemůže rozhodnout o rozdělení zisku, aniž by nejdříve rozhodla
o přidělení v součtu přinejmenším poloviny částky, která se má rozdělit jako zisk,
do fondu odměn, sociálního fondu a fondu rozvoje.
4. Zisk nebo jiné vlastní zdroje nelze rozdělit, pokud vlastní kapitál vyplývající z poslední
účetní závěrky nebo vlastní kapitál po rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů
klesne pod úroveň základního kapitálu zvýšeného o fondy, se kterými společnost
nemůže podle svého uvážení disponovat.
5. Pro způsob úhrady ztráty společnosti se použijí přiměřeně ustanovení ZOK.
XIII.
ZASTUPOVÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ
1. Společnost zastupují dva členové představenstva.
2. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní
firmě společnosti připojí dva členové představenstva svůj podpis.
XIV.
ODPOVĚDNOST ZA HOSPODAŘENÍ
1. Společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem. Akcionáři neručí za závazky
společnosti.
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2. Stát ani jiná právnická osoba neručí za závazky společnosti a společnost neručí za
závazky státu nebo jiných právnických osob, pokud by výslovně takovou záruku
nepřevzala.
3. Zásady finančního hospodaření společnosti se řídí obecně závaznými právními
předpisy.
XV.
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝKAZNICTVÍ
1. Účetní závěrky se provádějí a podléhají kontrole podle obecně závazných právních
předpisů.
2. Společnost zpracovává a příslušným orgánům poskytuje výkazy o své činnosti podle
obecně závazných právních předpisů.
XVI.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti
předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její kapitál na
právního nástupce.
2. Společnost se ruší:
a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným
v rozhodnutí, popř. dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato;
b) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, a to dnem uvedeným v tomto
rozhodnutí, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci;
c) rozhodnutím valné hromady o sloučení, splynutí nebo rozdělení společnosti nebo
její přeměně v jinou formu obchodní společnosti;
d) v dalších případech stanovených zákonem.
3.

1.

2.
3.
4.

5.

Likvidace společnosti se provede podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku (dále jen „OZ"), popř. podle ZOK a zvláštního zákona, stanoví-li jiný
způsob likvidace. Vstup společnosti do likvidace se zapisuje do obchodního rejstříku.
Po dobu likvidace se užívá obchodní firmy společnosti s dovětkem „v likvidaci".
XVII.
LIKVIDÁTOR
Zápisem likvidace společnost do obchodního rejstříku přechází podle § 188 OZ
působnost statutárního orgánu zastupovat společnost na likvidátora zapsaného
v obchodním rejstříku.
Likvidátora povolá valná hromada, a to bez zbytečného odkladu, jinak jej jmenuje
soud.
Zemře-li likvidátor, odstoupí-li ze své funkce nebo nemůže-li ji vykonávat, je nový
likvidátor jmenován stejným způsobem, jako je uvedeno v předchozím odstavci.
Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při
výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá
plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o
změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Likvidátor je
oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.
Likvidátor oznámí vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Zároveň
je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit nejméně dvakrát za sebou s alespoň
dvoutýdenním časovým odstupem rozhodnutí o zrušení společnosti s výzvou pro
věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší než tři měsíce
od druhého zveřejnění.
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6.

V průběhu likvidace je likvidátor povinen zejména:
a) sestavit ke dni vstupu do likvidace zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis
jmění společnosti;
b) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu;
c) dokončit běžné záležitosti společnosti;
d) vypořádat závazky společnosti;
e) vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně a poplatky;
f) zpeněžit majetek společnosti;
g) průběžně informovat představenstvo a dozorčí radu o průběhu likvidace.
7. Likvidátor podá do 30 (slovy: třicet) dnů od skončení likvidace rejstříkovému soudu
návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.
8. Likvidátoru náleží za jeho činnost odměna, kterou určuje ten, kdo jej povolal.
XVIII.
POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNĚ STANOV

1.0 doplňování a změně stanov rozhoduje valná hromada, resp. v její
působnosti jediný akcionář.
2. Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, toto
rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o změně stanov.
3. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti,
je představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoliv
člen představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov.
4. Rozhoduje-li společnost o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, o štěpení akcií
či spojení více akcií do jedné akcie, o změně formy nebo druhu akcií nebo omezení
převoditelnosti akcií na jméno či její změně, o podání žádosti o registraci nebo její
zrušení, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do
obchodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada,
nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne valná hromada, neplyne-li
z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti
později.
5. Vztahy vyplývající z těchto stanov, právní následky s nimi spojené a řešení otázek
s tím souvisejících se řídí českým právem.
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