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STANOVY 

AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michelské pekárny a. s. 
 

 

 

 

 

 

 

 

znění přijaté na řádné valné hromadě dne 12. 6. 1997, po změnách 

schválených na řádné valné hromadě konané dne 6. 11. 1997, na řádné 

valné hromadě konané dne 14. 1. 1999, na řádné valné hromadě konané 

dne 5. 5. 2000, na řádné valné hromadě konané dne 27. 6. 2001, po 

snížení základního kapitálu účinnému k 7. 5. 2003, na řádné valné 

hromadě konané dne 27. 6. 2003, na řádné valné hromadě konané dne 11. 

6. 2004, po snížení základního kapitálu účinnému k 17. 8. 2004, na řádné 

valné hromadě konané dne 28. 6. 2007, na řádné valné hromadě konané 

dne 29. 6. 2010, na mimořádné valné hromadě konané dne 27. 9. 2012, na 

řádné valné hromadě konané dne 25. 6. 2014, na řádné valné hromadě 

konané dne 22. 3. 2017, na řádné valné hromadě konané dne 17. 4. 2019 a 

na řádné valné hromadě konané dne 17.4.201923. 6. 2021. 
 



 2 

I.  ZÁKLADNÍ   USTANOVENÍ 
 

 

Článek 1 

 

Založení akciové společnosti 

 

Akciová společnost Michelské pekárny a.s. (dále jen „společnost“) byla založena 

jednorázově podle zakladatelského plánu státního podniku Michelské pekárny Praha ze 

dne 11. 3. 1991 na základě povolení Ministerstva zemědělství ČR, vydaného podle zákona 

č. 364/1990 Sb. 

 

 

Článek 2 
 

Obchodní firma a sídlo společnosti 

 

1. Obchodní firma společnosti zní:  Michelské pekárny, a.s. 

2. Sídlo společnosti:   Praha 
 

 

Článek 3 
 

Trvání společnosti 

 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

 

 

Článek 4 

 

Předmět podnikání společnosti 

 

Předmětem podnikání je: 

 

- pekařství, cukrářství, 

- mlynářství, 

- hostinská činnost, 

- silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí, 

- silniční motorová doprava nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí, 

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 

- činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence, 

- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení, 

- zámečnictví, nástrojařství, 

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
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Článek 5 
 

Základní kapitál společnosti 

 

1. Základní kapitál společnosti činí 3.445.498,-- Kč (slovy: tři miliony čtyři stačtyřista 

čtyřicet pět tisíc čtyři stačtyřista devadesát osm korun českých). 

2. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě 

obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 

 

 

Článek 6 

 

Počet, podoba, druh, forma, jmenovitá hodnota, obchodovatelnost a převody akcií 

 

1. Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 5 odst. 1 je rozdělen na 13.627 ks akcií na 

jméno ve jmenovité hodnotě 19,- Kč a na 167.715 ks akcií na majitele ve jmenovité 

hodnotě 19,- Kč. 

2. Akcie, uvedené v odstavci 1) jsou zaknihovanými akciemi kmenovými a byly emitovány 

v zaknihované podobě. Emitované akcie nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu dle obecně platných právních předpisů. Seznam akcionářů je 

nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. 

3. Převod akcie se uskutečňuje způsobem stanoveným obecně platnými právními předpisy 

a stanovami společnosti. 

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

Mezi samostatně převoditelná práva (tedy práva, která lze „odpojit od akcie“ a 

samostatně s nimi disponovat) patří právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na 

upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů a právo na vyplacení podílu 

na likvidačním zůstatku, případně další práva stanovená zákonem. Samostatně 

převoditelné právo spojené s akcií se převádí smlouvou o postoupení pohledávky. 

4. Akcie může být společným vlastnictvím více osob. Výkon práv spoluvlastníků se řídí 

platnými právními předpisy. 

5. Zemře-li akcionář, je oprávněn vykonávat práva s akcií spojená dědic, nestanoví-li 

zákon něco jiného. Je-li více dědiců, platí odst. 4) tohoto článku stanov obdobně. Pokud 

se dědicové nedohodnou, určí na návrh společnosti osobu oprávněnou vykonávat práva 

spojená s akcií do doby skončení řízení o dědictví soud. 

6. Zrušení registrace účastnických cenných papírů a rozhodnutí o změně druhu akcií 

nebo o případném omezení převoditelnosti akcií na jméno se řídí úpravou ustanovení 

zákona. Vlastní realizace uvedených změn je možná teprve poté, až tyto změny budou 

zapsány v obchodním rejstříku. 

7. Společnost může emitovat pouze akcie, příp. jiné druhy cenných papírů, které jsou 

dovoleny obecně platnými právními předpisy a za podmínek zde uvedených. 

 

 

Článek 6a 

  

Zatímní list 

 
Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým jsou spojena práva vyplývající z akcií, 
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které zatímní list nahrazuje, a povinnost splatit jejich emisní kurs. Bližší podmínky o 

obsahu, převodu a předložení zatímního listu k výměně za akcii stanoví zákon. 

 

 

Článek 6b 

 
Pravidla postupu při zvyšování základního kapitálu 

 

1. Při zvyšování základního kapitálu společnosti se použijí pravidla stanovená platnými 

právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.  

 
 Článek 6c 

 

Pravidla postupu při snižování základního kapitálu 

 

1. Při snižování základního kapitálu společnosti se použijí pravidla stanovená platnými 

právními předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích.  

 

Článek 6d 

 

1. Podmínky splácení vkladu a důsledky spojené s prodlením při jeho splacení, 

případně jeho nesplacením upravuje zákon.  

 

Článek 7 

Zápis společnosti do obchodního rejstříku, vznik společnosti 

 

1. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze. 

2. Společnost vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

 

Článek 8 

Nabývání vlastních akcií a zatímních listů 

 

1. Společnost nesmí upisovat vlastní akcie. Společnost může nabývat jí vydané akcie nebo 

zatímní listy, jen pokud to zákon dovoluje a při dodržení zákonem stanoveného postupu.  

 

Článek 9 

Vyměnitelné a prioritní dluhopisy 

 

1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat za podmínek a postupem 

stanoveným právními předpisy vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy. 

 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁŘŮ 

 

A) Právo na podíl ze zisku (dividendu) 
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1. Akcionář má právo na podíl ze zisku společnosti (dividendu), který valná hromada 

podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem 

jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 
2. Obchodní korporace nesmí vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani 

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

Případná další omezení jsou stanovena zákonem. 
3. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje statutární orgán. 

4. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o 

rozdělení zisku. 
5. Neurčí-li zákon, případně usnesení valné hromady anebo dohoda s akcionářem jinak, 

je společnost povinna vyplatit dividendu na své náklady a nebezpečí na adrese 

akcionáře vedené v seznamu akcionářů (u akcií na jméno), nebo na adrese vedené v 

evidenci zaknihovaných cenných papírů v části určené pro emitenta k rozhodnému dni, 

pokud vydala zaknihované akcie na majitelebankovní účet uvedený v seznamu 

akcionářů nebo jiný účet sdělený akcionářem, připouští-li to právní předpisy. 
6. Právo na výplatu dividendy je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada 

rozhodla o výplatě dividendrozdělení zisku. 

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

požadovat vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažuje plnění poskytnuté: 

a) v důsledku snížení základního kapitálu, 
b) při odkoupení akcií společnosti, 
c) při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, 
d) při rozdělování podílu na likvidačním zůstatku. 

 

 

B) Práva spojená s účastí na valné hromadě 

 
1. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat 

a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem 

jednání valné hromady, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu 

jednání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případě rozdílných 

návrhů k bodům programu podléhajícím schválení bude hlasováno tak, že nejprve se 

hlasuje o původním návrhu představenstva. Pokud je návrh přijat, je hlasování 

ukončeno, není-li přijat, hlasuje se o protinávrzích v pořadí, v jakém byly valné 

hromadě předloženy. Akcionář přítomný na valné hromadě má právo na vysvětlení i 

ohledně záležitostí týkajících se osob ovládaných společností. Vysvětlení záležitostí 

týkajících se probíhající valné hromady poskytne společnost akcionáři přímo na valné 

hromadě. Není-li to vzhledem ke složitosti vysvětlení možné, poskytne je akcionářům ve 

lhůtě do 15 dnů ode dne konání valné hromady, a to i když to již není potřebné pro 

posouzení jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní. Informace 

lze zcela nebo zčásti odmítnout za zákonem stanovených podmínek. 
2. Kvalifikovaný akcionář nebo akcionáři mohou požádat představenstvo o svolání valné 

hromady k projednání navržených záležitostí, postupem upraveným v těchto stanovách 

a zákonem. 
 

C) Právo na likvidační zůstatek 
 

Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře v poměru 

odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. 
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D) Další práva akcionářů a práva tzv. minoritních akcionářů 

 

1. Akcionář je oprávněn podat soudu návrh na vyslovení neplatnosti usnesení valné 

hromady, a to za zákonem stanovených podmínek. 

Práva tzv. minoritních akcionářů a jejich ochrana před majoritním rozhodnutím valné 

hromady se řídí zákonem o obchodních korporacích a případně příslušnými 

ustanoveními těchto stanov.  

 

Článek 10 

 

Nabídka převzetí 

 

vypuštěn 

 

Článek 11 

 

Oznamovací povinnost 

 

vypuštěn 

 

 

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 
 

Článek 12 

 

Orgány společnosti 

Systém vnitřní struktury společnosti je dualistický, přičemž společnost má tyto orgány: 

 

A)  valnou hromadu 

B)  představenstvo 

C)  dozorčí radu 

 

A)  Valná hromada 
 

Článek 13 

 

Postavení a působnost valné hromady 

 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 

2. Do působnosti valné hromady náleží: 

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

kapitálu pověřeným představenstvem 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 možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 

pohledávce na splacení emisního kursu, 
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d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

e) volba a odvolání členů představenstva, pokud stanovy neurčují, že jsou voleni 

a odvoláváni dozorčí radou 

f) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s 

výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 

g) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní 

závěrky a v zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, 

rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém, 

h) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 

i) 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, 

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

včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozděleníkonečné zprávy o 

průběhu likvidace a návrhu na použití likvidačního zůstatku, 

k) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, 

popřípadě o změně právní formy, 

k) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny 

obchodních společností a družstev stanoví jinak, 

l) schválení pachtu, převodu nebo zastavení obchodního závodu nebo takové jeho 

části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury 

obchodního závodu nebo podstatnou změnu v skutečného předmětu podnikání 

nebo činnosti společnosti, 

m) schválení smlouvy o tichém společenství včetně schválení jejích změn a jejího 

zrušenítiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na 

zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti, 

n) rozhodnutí o nabytí majetku ze strany společnosti od jejich zakladatelů nebo 

akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 255 zákona o obchodních 

korporacích,   

o) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do 

působnosti valné hromady. 

 

 

Článek 14 

 

Účast na valné hromadě 

 

1. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý akcionář společnosti. Přítomní akcionáři 

se zapisují do listiny přítomných, která musí obsahovat obchodní firmu nebo název a 

sídlo právnické nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího 

zástupce, čísla listinných akcií, pokud byly společností emitovány a jmenovitou hodnotu 

akcií, jež ji opravňují k hlasování, popř. údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování, 

případně další údaje vyžadované zákonem. Pokud společnost odmítne zápis určité 

osoby do listiny přítomných provést, je povinna uvést tuto skutečnost do listiny 

přítomných včetně uvedení důvodu odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzuje 

svolavatel. 

2. Akcionář se může účastnit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v 

zastoupení na základě písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je 

povinen před zahájením valné hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc 

signovanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá akceptace této plné moci a rozsah 
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zástupcova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci. musí být úředně 

ověřený. Akcionář - právnická osoba je povinen zároveň předložit aktuální výpis z 

obchodního rejstříku. 

3. Valné hromady se dále účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. 

4. O účasti dalších osob (auditorů, znalců, hostů apod.) může rozhodnout představenstvo. 

Tyto osoby však nehlasují, nemohou požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy. 

5. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě u akcií v zaknihované podobě je sedmý 

kalendářní den přede dnem konání valné hromady. K tomuto dni je představenstvo 

povinno zažádat v dostatečném předstihu o výpis ze zákonné evidence cenných papírů. 
 

 

Článek 15 
 

Svolání valné hromady 

 

1. Valnou hromadu svolává představenstvo alespoň jednou za účetní období, ledaže 

stanovy nebo zákon určí, že valná hromada má být svolána častěji. 

2. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního 

dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, 

popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a zákon 

svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě 

schopno se usnášet, ledaže zákon stanoví jinak.  

3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a a současně ji zašle 

akcionářům vlastnícím akcie na jméno nebo zaknihované akcie na adresu uvedenou v 

seznamu akcionářů nebo v evidenci zaknihovaných cenných papírů anebo v evidenci 

vedené schovatelem držícím imobilizované akcie v úschově.  Zasílání pozvánky na 

adresu akcionáře podle věty první může být nahrazeno uveřejněním pozvánky na 

vývěsce v sídle společnosti, uveřejněním pozvánky v Obchodním věstníku nebo osobním 

doručením akcionáři společnosti.   

4. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání na pozdější dobu, 

přičemž tato změna nebo odvolání musí být oznámeny způsobem stanoveným zákonem 

a těmito stanovami pro svolání valné hromady, a to nejméně jeden týden před 

oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří 

se dostavili podle původní pozvánky, účelně vynaložené náklady. V případě, že byla 

valná hromada svolána z podnětu kvalifikovaných akcionářů, je odvolání nebo 

odložení jejího konání možné, jen souhlasí-li s tím tito akcionáři. 

5. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: 

a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní 

závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti 

by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na 

všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné 

hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření, nestanoví-li 

zákon něco jiného, 

b)  na žádost kvalifikovaných akcionářů, splňuje-li zákonem stanovené požadavky, 

valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a 

stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena 

žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v 

tomto případě zkracuje na 15 dnů. V případě, že představenstvo nesvolá valnou 

hromadu ve lhůtě podle předchozí věty, zmocní soud k jejímu svolání kvalifikované 
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akcionáře, kteří o to požádají, a současně je zmocní ke všem jednáním za společnost, 

která s valnou hromadou souvisejí; uzná-li to za vhodné, může soud i bez návrhu 

zároveň určit předsedu valné hromady.  

Byla-li valná hromada svolána na podkladě zmocnění soudem, je tuto skutečnost 

třeba uvést v pozvánce. 

6. Vyžadují-li to zájmy společnosti nebo v dalších zákonem stanovených případech, může 

valnou hromadu svolat dozorčí rada. Pro způsob svolání platí přiměřeně ustanovení 

shora v tomto článku uvedená. 

7. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu, pokud nebyla valná hromada 

usnášeníschopná, novou pozvánkou. Bližší podmínky pro svolání náhradní valné 

hromady stanoví zákon. 

8. Je-li na pořadu jednání valné hromady projednání a schválení řádné, mimořádné a 

konsolidované, popřípadě mezitímní účetní závěrky, postupuje představenstvo zákonem 

stanoveným postupem. Vydala-li společnost akcie na majitele, hlavní údaje této účetní 

závěrky se v téže lhůtě, tj. účetní závěrku uveřejní způsobem určeným zákonem a těmito 

stanovami pro svolánípředstavenstvo na internetových stránkách společnosti alespoň 

po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je 

účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnostia po dobu 30 dnů od schválení 

nebo neschválení účetní závěrky. 

9. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese společnost; akcionáři nepřísluší 

náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě. 

10.Hlavními údaji z účetní závěrky se ve smyslu § 436 zákona o obchodních korporacích 

rozumí Aktiva celkem, Pasiva celkem, Stálá aktiva, Vlastní kapitál, Oběžná aktiva, Cizí 

zdroje, Ostatní aktiva, Ostatní pasiva, Výnosy celkem, Náklady celkem a Výsledek 

hospodaření po zdanění. 

 

 

 

Článek 16 

 

Jednání valné hromady 

 

1. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel 

nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Dále 

řídí jednání valné hromady zvolený předseda valné hromady. 

2. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby 

pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady 

svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl 

zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním 

hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že 

předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. 

Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání 

hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat zákonem 

stanovené údaje, tj. zejména: 

 firmu a sídlo společnosti, 

 místo a dobu konání valné hromady, 

 jména a příjmení orgánů zvolených akcionáři valné hromady dle bodu 2), 

 popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, 

 usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování, 
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 obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se 

usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 

4. Způsob vyhotovení a ověření zápisu a lhůta pro jeho vyhotovení a archivaci jsou 

stanoveny zákonem. Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie 

zápisu nebo jeho části za celou dobu existence společnosti, a to na svoje náklady. 

5. Osobní účast notáře na zasedání valné hromady při projednávání záležitostí 

stanovených zákonem zajišťuje představenstvo společnosti. 

6.  S akcionářem může být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba. Tato 

osoba však nehlasuje, nemůže požadovat vysvětlení ani uplatňovat návrhy ani jiná 

práva akcionáře. 

 

 

Článek 17 

 

Rozhodování valné hromady 

 

1. Valná hromada je způsobilá usnášet se, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím 

svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 

akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující více než 60 % 

základního kapitálu společnosti. 

2. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného začátku schopna 

usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených 

zákonem. 

3. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce, může valná hromada rozhodnout pouze 

tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této 

záležitosti. Na základě žádosti kvalifikovaných akcionářů představenstvo zařadí jimi 

určenou záležitost na pořad jednání valné hromady. Pokud žádost došla po zaslání a 

uveřejnění pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu 

jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před konáním valné hromady způsobem 

uvedeným v čl. 15 odst. 3 stanov. Není-li takovéto uveřejnění již možné, lze určenou 

záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen, jsou-li přítomni všichni 

akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti. 

4. S každou akcií společnosti je spojen jeden hlas. Ve společnosti je celkem 181 342 hlasů. 

5. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné 

hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno právo 

hlasovat, nebo pokud nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno vykonávat. 

Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: 

a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu 

nesplacených akcií nebo jeho části, 

b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, 

c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda s ním nebo s osobou, s níž jedná ve shodě, 

má být uzavřena smlouva mimo běžný obchodní styk, ledaže jde o smlouvu týkající 

se přeměny společnosti, smlouvu o prodeji obchodního závodu nebo jeho části nebo 

smlouvu o pachtu obchodního závodu nebo jeho části, zda jemu nebo osobě, s níž 

jedná ve shodě, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být prominuto splnění 

povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti pro porušení 

povinností při výkonu funkce; za rozhodování o uzavření smlouvy se nepovažuje 

rozhodování o jmenování orgánu nebo člena orgánu společnosti, 

d) v jiných případech stanovených zákonem. 

6. Neplatné jsou dohody o výkonu hlasovacích práv, kterými se akcionář zavazuje: 
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a) dodržovat při hlasování pokyny společnosti nebo některého z jejích orgánů o tom, 

jak má hlasovat nebo 

b) že bude hlasovat pro návrhy předkládané orgány společnosti nebo 

c) že jako protiplnění za výhody poskytnuté společností uplatní hlasovací právo určitým 

způsobem nebo že nebude hlasovat. 

7. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-

li k rozhodnutí podle zákona o obchodních korporacích zapotřebí kvalifikované většiny. 

Dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů rozhoduje valná hromada i 

v případě, rozhoduje-li o udělení pokynu představenstvu společnosti či o omezení jeho 

působnosti. 

8. Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány 

nejméně dvě třetiny nebo tři čtvrtiny hlasů, a to dle požadavků zákona. 

9. Kvalifikovaná většina dvou třetin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro 

rozhodnutí valné hromady o: 

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

představenstvem, 

b) zvýšení základního kapitálu, 

c) snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, 

d) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním 

zůstatku a rozhodnutí o fúzi společnosti, převodu jmění na jednoho akcionáře, 

rozdělení, změně právní formy. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo 

snížení základního kapitálu, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů 

přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo 

nichž byly vydány zatímní listy, 

e) pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu,  

f) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 

splacení emisního kursu. 

10. Rozhoduje-li valná hromada o: 

a) změně druhu nebo formy akcií, 

b) změně práv spojených s určitým druhem akcií, 

c) omezení převoditelnosti akcií na jméno, 

d) zrušení registrace akcií, 

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

11. Kvalifikovaná většina tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro 

rozhodnutí valné hromady o: 

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

dluhopisů nebo upisování nových akcií společnosti na zvýšení základního kapitálu, 

b) zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady. 

Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i 

souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií. 

12. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů,  

      jejichž akcie se mají spojit. 

13. Hlasování se děje hlasovacími lístky. Konkrétní způsob hlasování na valné hromadě    

      stanoví jednací a hlasovací řád společnosti, který schvaluje valná hromada. 

 

 

Článek 18 

 

Neplatnost usnesení valné hromady 
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Každý společník, jednatelčlen představenstva, člen dozorčí rady, je-li zřízena, nebo 

likvidátor se může za podmínek a postupem stanoveným zákonem dovolávat neplatnosti 

usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami.  

 

 

Článek 19 

 

Podnikatelská seskupení 

 

Úprava podnikatelských seskupení se řídí platnými právními předpisy. 

 

B) PŘEDSTAVENSTVO 

 
Článek 20 

 

Postavení a působnost představenstva 

 

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná za ni. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně 

závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti 

valné hromady nebo dozorčí rady. 

3. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito 

stanovami společnosti a jednacím řádem představenstva. Představenstvo se řídí 

zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s právními 

předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání členů 

představenstva vůči třetím osobám. Členové představenstva odpovídají za škodu/újmu, 

kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, pokud je pokyn valné 

hromady v rozporu s právními předpisy. 

4. Představenstvu přísluší, vedle dalších práv a povinností stanovených mu těmito 

stanovami a zákonem, zejména: 

a) řídit společnost a jednat za ni, 

b) jmenovat, odvolat ředitele společnosti, jeho náměstky, příp. další vedoucí 

zaměstnance dle zákoníku práce, 

c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a výkaznictví společnosti včetně jejího 

obchodního vedení, 

d) požadovat vyhotovení výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, včetně jeho 

převzetí, 

e) svolávat valnou hromadu, 

f) svolávat náhradní valnou hromadu za podmínek stanovených těmito stanovami a 

zákonem, 

g) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě zejména: 

 návrh koncepce podnikatelské činnosti, 

 návrh na změnu stanov, 

 návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, 

 řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a mezitímní účetní závěrku, návrh na 

rozdělení zisku a úhrady ztráty včetně stanovení výše a způsobu vyplacení 

tantiem, dividend a přídělů do fondů, 

 návrh na způsob krytí ztráty společnosti, 
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 zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku jako 

součástnebo výroční zprávy zpracovanézprávu zpracovanou podle zvláštního 

zákonaprávního předpisu v případě, že její zpracování vyžadované 

zákonemplatným právním předpisem,  

 návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami, je-li 

společností zřízen, 

 návrh na vydání jiného druhu akcií, 

 návrh na změnu druhu nebo formy akcií nebo práv spojených s určitým druhem 

akcií, 

 návrh na omezení převoditelnosti akcií na jméno, 

 návrh na schválení podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů 

společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo vyřazení těchto 

cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, 

 návrh na rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání 

vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o vyloučení nebo o omezení přednostního 

práva na upisování nových akcií, 

 návrh na úpravu odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 

 návrh na zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na likvidačním 

zůstatku a rozhodnutí o její fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, rozdělení 

nebo změně právní formy, 

 návrh prodeje obchodního závodu nebo jeho části, 

 návrhy na zřízení nebo zrušení dalších, v těchto stanovách neuvedených orgánů, 

jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti, 

h) vést seznam akcionářů s akciemi na jméno, pokud akcie nejsou zaknihované a není-

li seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papír 

i) upravovat organizačním řádem vnitřní organizaci společnosti, 

j) vydat pracovní řád, 

k) přijmout jednací řád představenstva, 

l) uzavírat manažerské (mandátní) smlouvy s vybraným okruhem vedoucích 

zaměstnanců společnosti, 

m)  v případě, že není obsazena funkce generálního ředitele ve společnosti, vykonává 

jeho pravomoc a působnost jeden z členů představenstva, který je určen 

rozhodnutím představenstva. Při výkonu práv a povinností (pravomoci a působnosti) 

generálního ředitele je takto určený člen představenstva vázán rozhodnutími 

představenstva. Tento člen představenstva je oprávněn vykonávat samostatně práva 

a povinnosti, včetně práva jednat za společnost, stanovená generálnímu řediteli 

v organizačním a podpisovém řádu společnosti, popř. jiných vnitřních předpisech 

společnosti. Pověření k výkonu pravomoci a působnosti generálního ředitele 

určenému členu představenstva končí dnem, kdy dojde k obsazení pozice 

generálního ředitele ve společnosti. 

 

 

Článek 21 

 

Složení, ustanovení a funkční období představenstva 

 

1. Představenstvo společnosti má 3 členy. Členem představenstva může být jen osoba, 

která splňuje podmínky vyžadované zákonem, případně těmito stanovami (dosažení 

osmnácti let věku, plná svéprávnost, bezúhonnost ve smyslu zákona o živnostenském 
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podnikání a u níž není dána překážka provozování živnosti stanovená zvláštním 

zákonem. 

2. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. 

3. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva 

je možná. 

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

představenstvu. Nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V případě 

odstoupení končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo 

projednat představenstvo, nejpozději však. Jestliže odstupující člen oznámí své 

odstoupení na zasedání představenstva, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců ode 

dne doručenípo takovém oznámení o odstoupení, neschválí-li představenstvo na žádost 

odstupujícího člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. 

5. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční 

období, může představenstvo za předpokladu, že počet členů neklesl pod polovinu, 

jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Pokud se vzdá člen 

představenstva své funkce, může za sebe navrhnout svého zástupce.  

6. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. V případě rovnosti hlasů 

je rozhodující hlas předsedy.  

 

 

Článek 22 

 

Svolání zasedání představenstva 

 

1. Představenstvo zasedá nejméně jednou za dva měsíce, zpravidla v sídle společnosti. 

2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda (místopředseda) písemnou pozvánkou, 

v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 

členům představenstva doručena nejméně deset dní před zasedáním. Pokud s tím 

souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telegraficky nebo 

telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti 

a členové představenstva musí potvrdit její přijetí., ledaže všichni členové 

představenstva akceptují jiný postup. Způsob a lhůta pro svolání zasedání 

představenstva nemusí být v případě souhlasu všech členů představenstva dodrženy. 

3. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva 

členové představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rada prostřednictvím jejího 

předsedy. 

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

společnosti, její zaměstnance nebo akcionáře. 

5. Člen představenstva vykonává svoji funkci osobně. 

 

 

Článek 23 

 

Zasedání představenstva 

 

1. Zasedání představenstva řídí předsedající, kterým je obvykle jeho předseda. V případě 

jeho nepřítomnosti to bude obvykle místopředseda. 

2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který 

podepisuje představenstvem určený zapisovatel a předsedající. Přílohou zápisu je 

seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedeni 



 15 

členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva 

nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno něco jiného, platí, že neuvedení 

členové hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis obdrží členové představenstva, osoby 

představenstvem určené a předseda dozorčí rady. 

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 

 

 

Článek 24 

 

Rozhodnutí představenstva 

 

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni alespoň dva 

členové představenstva. 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva 

je zapotřebí, aby pro ně hlasovali alespoň dva členové představenstva. 

3. Bližší podmínky způsobu rozhodování, řízení, svolávání zasedání stanoví jednací a 

hlasovací řád představenstva. Bude-li jednací a hlasovací řád představenstva v celku 

anebo ve své části v rozporu s těmito stanovami, platí příslušné ustanovení stanov. 

 

 

Článek 25 

 

Rozhodování představenstva mimo zasedání 

 

1. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva 

zajišťuje předseda představenstva. 

2. Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit 

rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se však musí k návrhu rozhodnutí 

vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 

3. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápise nejbližšího zasedání 

představenstva. 

 

 

Článek 25a 

 

Kombinované hlasování 

 

Hlasování představenstva může být provedeno kombinací hlasování na zasedání a 

hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky za podmínky, že: 

a) s takovým hlasováním vysloví souhlas všichni členové představenstva. Souhlas 

musí být vyjádřen v zápise z takto přijatého rozhodnutí podepsán v souladu 

s ustanovením článku 23 stanov. Tento souhlas může být dán nejpozději před 

zahájením hlasování o návrhu na schválení určitého rozhodnutí. Souhlas je 

možno dát také paušálně s hlasováním o všech návrzích, které budou přeloženy 

na jednom zasedání představenstva. 

b) hlasovat pomocí prostředků sdělovací techniky bude při jednom zasedání 

představenstva 1 člen představenstva a ostatní 2 členové představenstva se 

budou osobně účastnit tohoto zasedání. 

c) jako prostředek sdělovací techniky bude použit fax, telefon či elektronická 

pošta (e-mail). 
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d) pokud bude jako prostředek sdělovací techniky použit telefon, a to jak mobilní, 

tak připojený na pevnou telefonní síť nebo e-mail, musí být takové hlasování 

potvrzeno sdělením obsahu hlasování v písemné formě nebo prostřednictvím 

faxu. V obou případech musí potvrzení obsahovat vlastnoruční podpis člena 

představenstva v souladu s jeho podpisovým vzorem. Toto potvrzení musí být 

doručeno k rukám předsedy představenstva bez zbytečného odkladu po 

hlasování pomocí prostředků sdělovací techniky a bude připojeno k zápisu o 

rozhodnutí představenstva. Potvrzení dle tohoto bodu se nevyžaduje v případě, 

kdy email bude elektronicky podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

hlasujícího člena představenstva; tento email nahrazuje písemné potvrzení dle 

tohoto bodu. 

e) přílohou zápisu ze zasedání představenstva, na němž bylo použito 

kombinovaného hlasování podle tohoto článku, bude písemný záznam 

telefonického rozhovoru s takto hlasujícím členem představenstva, faxová 

zpráva člena představenstva obsahující hlasování či písemné vyhotovení zprávy 

obsahující hlasování, doručené elektronickou poštou. 

 

 

Článek 26 
 

Práva a povinnosti členů představenstva 

 

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného 

hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž 

prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Ti členové 

představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu 

působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. 

Smlouva mezi společností a členem představenstva nebo ustanovení stanov vylučující 

nebo omezující odpovědnost člena představenstva za škodu, jsou neplatné. Členové 

představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné 

hromady, pokud je pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy, neboť takovým 

pokynem se nemusí řídit. 

2. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky 

společnosti společně a nerozdílně, pokud odpovědný člen představenstva škodu 

neuhradil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku 

společnosti pro její platební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. 

Rozsah ručení je omezen rozsahem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. 

3. Pokud ze zákona, stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývá jinak, vztahují se 

na člena představenstva podmínky zákazu konkurence stanovené zákonem, tj. člen 

představenstva nesmí: 

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

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

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

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

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti. 

Porušení těchto ustanovení má zákonem stanovené důsledky. 

4. Pokud zakladatelé při založení společnosti nebo orgán oprávněný k volbě člena 

představenstva byli členem představenstva na některou z okolností podle předchozího 
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odstavce výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen 

představenstva na ni písemně upozornil, má se za to, že tento člen představenstva 

činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud některý ze zakladatelů 

nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností podle předchozího 

odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti upozorněn. 

4.5.Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - 

tantiéma, kterou schvaluje valná hromada.  

 

 

C. DOZORČÍ RADA 
 

Článek 27 

 

Postavení a působnost dozorčí rady 

 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 

2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 

podnikatelské činnosti společnosti. 

3. Dozorčí radě přísluší zejména: 

a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení 

valné hromady, 

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení 

dividend a tantiém a návrh na úhradu ztráty a podávat o výsledku zprávu valné 

hromadě, 

c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, 

d) předkládat valné hromadě i představenstvu své vyjádření, doporučení a návrhy, 

e) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a 

kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se 

podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy 

a stanovami. Oprávnění podle předchozí věty mohou členové dozorčí rady využívat 

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

funkce. 

 

4. Dozorčí rada se při své činnosti řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže 

jsou v rozporu se zákonem nebo stanovami. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči 

třetím osobám. 

 

 

Článek 28 

 

Schválení ustanovení a funkční období dozorčí rady 
 

1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 

2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. 

3. Funkční období člena dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena dozorčí rady je 

možná. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou 

oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. 

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

dozorčí radě. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení 
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projednala nebo měla projednat dozorčí rada. Jestliže odstupující člen oznámí své 

odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po 

takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího člena dozorčí 

rady jiný okamžik zániku funkce. Pokud člen dozorčí rady zemře, vzdá se funkce, je 

odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou 

měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. Dozorčí rada, jejíž počet členů zvolených 

valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího 

zasedání valné hromady. 

5. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu dozorčí rady. 

 

 

Článek 29 

 

Svolávání zasedání dozorčí rady 

 

1. Dozorčí rada zasedá nejméně čtyřikrát ročně, zpravidla v sídle společnosti. 

2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, 

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

doručena nejméně deset dnů před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové 

dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či telefaxem. I v takovém případě však 

musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit 

její přijetí., ledaže všichni členové dozorčí rady akceptují jiný postup. Způsob a lhůta 

pro svolání zasedání dozorčí rady nemusí být v případě souhlasu všech členů dozorčí 

rady dodrženy. 

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů 

dozorčí rady nebo na základě usnesení představenstva jeho předseda. 

4. Členem dozorčí rady může být pouze osoba, která musí vykonávat funkci člena dozorčí 

rady osobně. 

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

společnosti, její zaměstnance, akcionáře a další osoby podle svého uvážení. 

 

 

Článek 30 
 

Zasedání dozorčí rady 

 

1. Zasedání dozorčí rady řídí předsedající, kterým je zpravidla její předseda. 

2. O průběhu jednání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizuje zápis podepsaný 

předsedajícím; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu se jmenovitě uvedou 

členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi 

hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. 

3. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. 

4. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost. 

 

 

Článek 31 

 

Usnášení dozorčí rady 
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1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 

jejích členů. 

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

aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech, nikoli jen přítomných, členů dozorčí 

rady. 

3. Při volbě a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. 

 

 

Článek 32 

 

Práva a povinnosti členů dozorčí rady 

 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře 

a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení 

třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Tím nejsou dotčena oprávnění 

členů dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 

2. Pokud ze zákona, stanov nebo z usnesení valné hromady nevyplývá jinak, vztahují se 

na člena dozorčí podmínky zákazu konkurence, stanovené zákonem, tj. člen dozorčí 

rady nesmí: 

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

zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. 

b) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem 

činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. 

c) účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 

ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným 

předmětem činnosti. 

Porušení těchto ustanovení má zákonem stanovené důsledky. 

3. Pokud zakladatelé při založení společnosti byli členem dozorčí rady na některou z 

okolností podle předchozího odstavce výslovně upozorněni nebo vznikla-li tato 

skutečnost později a člen dozorčí rady na ni písemně upozornil, má se za to, že tento 

člen dozorčí rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To neplatí, pokud 

některý ze zakladatelů nebo orgán příslušný k jeho volbě vyslovil nesouhlas s činností 

podle předchozího odstavce do jednoho měsíce ode dne, kdy byl na tyto okolnosti 

upozorněn. 

3.4.Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném 

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

povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li takto škodu více členů dozorčí rady, 

odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 

4.5.Členům dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkcí odměna a podíl na zisku - 

tantiéma, které schvaluje valná hromada.  

 

 

Článek 32a 

 

Pravidla pro stanovení odměn členům představenstva a dozorčí rady 

 

Členům představenstva a dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna. Roční 

průměrná výše odměn jednotlivých členů představenstva a dozorčí rady za příslušný 

kalendářní rok nepřesáhne trojnásobek ročního průměrného platu zaměstnance k 31.12. 

příslušného kalendářního roku. Členům představenstva a dozorčí rady přísluší alikvotní 
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část odměny přiznané podle stanovených pravidel i v případě kratšího než ročního 

působení, působí-li jako člen představenstva nebo dozorčí rady déle než dva měsíce. Na 

odměny podle těchto pravidel lze poskytnout zúčtovatelnou zálohu. Konkrétní výši odměny 

jednotlivým členům představenstva a dozorčí rady určí představenstvo podle výše 

stanovených pravidel. 

 

 

Článek 33 

 

Vypuštěn. 

 

 

 III. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 
 

 

Článek 34 
 

Zastupování společnosti 

 

Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo společně 

předseda a místopředseda představenstva nebo za ni jedná jiná osoba v rozsahu plné moci 

udělené představenstvem. 

 

Článek 35 
 

Podepisování za společnost 

 

Za společnost podepisuje představenstvo, a to buď společně všichni jeho členové nebo 

společně předseda a místopředseda představenstva nebo ze ni podepisuje jiná osoba v 

rozsahu plné moci udělené představenstvem tak, že k obchodní firmě společnosti připojí 

svůj podpis. 

 

 

 

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 

 
Článek 36 

 
Evidence a účetnictví společnosti 

 

1. Evidence účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně 

závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo. 

2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními 

předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů. 

3. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. 
 

 

Článek 37 
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Účetní závěrka a zprávy o hospodaření 

 

1. Lhůty a postupy pro sestavování účetní závěrky, případně dalších zpráv vyžadovaných 

zákonem se řídí platnými právními předpisy. 

 

 

Článek 38 

 

vypuštěn 

 

 

Článek 39 
 

Způsob rozdělení zisku a úhrady ztráty společnosti 

 

1. Čistý zisk společnosti bude použit podle rozhodnutí valné hromady k přídělu do 

rezervního fondu, je-li zřízen a dalších fondů, případně k dalšímu použití podle 

rozhodnutí valné hromady, to vše při respektování omezujících ustanovení zákona. 

Valná hromada může rozhodnout i tak, že zisk nebo jeho část zůstane zatím 

nerozdělena. 

 

Článek 40 

 

vypuštěn 

 

 

Článek 41 

 

Vytváření dalších fondů 

 

Společnost vytváří sociální fond a fond odměn, případně i další podle své potřeby a přispívá 

do nich ze svého čistého zisku. Pravidla pro zřízení těchto fondů, pro jeho doplňování a 

použití, stanoví představenstvo. 

 

 

Článek 42 

 

Opční listy 

 

  

1. Společnost může vydat k uplatnění přednostního práva opční list. Opční list je cenný 

papír na doručitele. 

2. Opční list lze vydat jako zaknihovaný cenný papír. 

3. Náležitosti opčního listu a způsob nakládání s ním se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona. 

 

 

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

 
Článek 43 
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Zrušení společnosti 

 

Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v zákoně. Společnost se zrušuje buď s likvidací, 

nebo bez likvidace, zejména přechází-li její jmění na právního nástupce (fúze, převod 

jmění na společníka, rozdělení). O zrušení společnosti s likvidací a schválení podílů na 

likvidačním zůstatku a o její fúzi, převodu jmění na společníka a rozdělení rozhoduje valná 

hromada kvalifikovanou většinou dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.  

 

 

Článek 44 

 

Likvidace společnosti 

 

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými 

právními předpisy. 

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná 

hromada. Likvidační zůstatek přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru 

odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. 

3. Likvidátora jmenuje valná hromada. Není-li likvidátor jmenován bez zbytečného 

odkladu, jmenuje ho soud. 

 

 

Článek 45 

 

Zánik společnosti 

 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází 

její zrušení s likvidací nebo bez likvidace. Postup zániku společnosti se řídí zákonem. 

 

 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

 

Článek 46 
 

Oznamování 

 

1. Skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a 

usneseními valné hromady, zveřejňuje společnost oznámeními v Obchodním věstníku, 

pokud zákon nebo tyto stanovy nestanoví jinak. 

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

adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Tito akcionáři jsou povinni neprodleně 

oznámit představenstvu všechny změny údajů obsažené v tomto seznamu. 

3. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou 

společnosti. 

4. Plnění oznamovací povinnosti v případě získání zákonem určeného podílu na 

hlasovacích právech se řídí těmito stanovami a příslušnými právními předpisy. 
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Článek 47 

 

Právní poměry společnosti a řešení sporů 

 

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

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

nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí 

obecně závaznými právními předpisy. 

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

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

budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, rozhodne o 

sporné záležitosti příslušný soud. 

 

 

Článek 48 

 

 Postup při změnách a doplňování stanov 

 

1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. O těchto rozhodnutích se pořizuje zápis 

ve formě veřejné listiny. 

2. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, 

pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona neplyne, že nabývají 

účinnosti později. 

 

 

Článek 49 

 

Výkladové ustanovení 

 

V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, 

nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé 

ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. 

Namísto dotčeného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného 

právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, 

nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním 

styku obvyklý. 

 

 

Článek 50 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě, že společnost potřebuje opatrovníka k tomu, aby mohly být spravovány její 

záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva, určí soud opatrovníkem společnosti 

[•].  

2.1.Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 

zákona o obchodních společnostech a družstvech. 
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3.2.Stanovy společnosti Michelské pekárny, a.s. nabyly účinnosti dnem schválení valnou 

hromadou, která se konala 12. 6. 1997 a zcela nahradily dosavadní platné znění stanov 

společnosti Michelské pekárny, a.s. Tyto stanovy obsahují změny stanov schválené 

valnou hromadou, která se konala dne 6. 11. 1997, valnou hromadou, která se konala 

14. 1. 1999, valnou hromadou ze dne 5. 5. 2000, řádnou valnou hromadou ze dne 27. 

6. 2001, změny vyplývající ze snížení základního kapitálu společnosti na základě 

rozhodnutí řádné valné hromady konané dne 1. 7. 2002, účinnému k 7. 5. 2003, změny 

schválené valnou hromadou ze dne 27. 6. 2003, změny schválené valnou hromadou ze 

dne 11. 6. 2004, změny výše základního kapitálu účinné ke dni 17. 8. 2004 ,změnu 

schválenou valnou hromadou ze dne 28. 6. 2007,  změnu schválenou valnou hromadou 

ze dne 29. 6. 2010, změnu schválenou valnou hromadou dne 27. 9. 2012, úplné znění 

schválené valnou hromadou dne 25. 6. 2014, změny schválené valnou hromadou dne 

22. 3. 2017, změny schválené valnou hromadou dne 17. 4. 2019 a změny schválené 

valnou hromadou dne 17.4.201923. 6. 2021. 

4.3.Tyto stanovy budou deponovány ve Sbírce listin obchodního rejstříku vedeného 

Městským soudem v Praze. 

 

 

 

 


