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 STANOVY 
 
                U N I P E T R O L, a.s. 
 
 
 I. V š e o b e c n á   u s t a n o v e n í 
 
 �l.1 
 Založení spole�nosti 
 
UNIPETROL a.s. (dále jen "spole�nost") byla založena jednorázov� Fondem národního majetku 
�R jako jediným zakladatelem zakladatelskou listinou ze dne 27.12.1994. 
 
 �l.2 
 Obchodní firma a sídlo spole�nosti 
 
1. Obchodní firma (dále jen "firma") spole�nosti zní: UNIPETROL, a.s. 
 
2. Sídlem spole�nosti je:  Praha 1, Klimentská 10 , PS� 110 05  
 
 �l.3 
 Trvání spole�nosti 
 
Spole�nost je založena na dobu neur�itou. 
 
 �l. 4 
                                                        P�edm�t podnikání spole�nosti 
 
1. P�edm�tem podnikání  spole�nosti je 
 
-              �innost podnikatelských, finan�ních, organiza�ních a ekonomických poradc� 
-              �innost technických poradc� v oblasti   - výzkumu a vývoje 
                  - chemie   
                                                                                - ochrany životního prost�edí 
                                                                                -  logistiky 
-             výzkum a vývoj v oblasti p�írodních a technických v�d 
-             služby v oblasti administrativní správy a služby organiza�n� hospodá�ské povahy 
              u fyzických a právnických osob 
-             poskytování služeb v oblasti bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci 
-             poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software 
-             zpracování dat, služby databank, správa sítí 
-             zprost�edkování obchodu 
-             zprost�edkování služeb 
-             po�ádání odborných kurz�, školení a jiných vzd�lávacích akcí v�etn� lektorské �innosti
  
2. Základním posláním spole�nosti je 
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-             strategické �ízení rozvoje skupiny p�ímo �i nep�ímo ovládaných spole�ností 
-      koordinace a obstarávání záležitostí spole�ného zájmu skupiny p�ímo �i nep�ímo                                

ovládaných spole�ností 
- zajiš�ování financování a rozvoj systém� financování ve spole�nostech, které jsou 

sou�ástí holdingu 
- rozvoj lidských zdroj� a systém� �ízení lidských zdroj� ve spole�nostech, které jsou 

sou�ástí holdingu  
-            správa, nabývání a nakládání s majetkovými ú�astmi a ostatním majetkem spole�nosti,                 
zejména 

    - zakládání obchodních spole�ností, ú�ast na jejich zakládání a jiné nabývání                       
majetkových ú�astí na podnikání jiných právnických osob,  
    - výkon akcioná�ských a jim obdobných práv v p�ímo �i nep�ímo ovládaných                       
spole�nostech, 

                -  pronájem nemovitostí a poskytování základních služeb zajiš�ujících �ádný provoz                        
nemovitosti. 
 
 �l. 5 

Vznik spole�nosti a zápis spole�nosti do obchodního rejst�íku 
 
1. Spole�nost vznikla dne 17. února 1995 zápisem do obchodního rejst�íku. 
 
2. Spole�nost je zapsána v obchodním rejst�íku vedeném  M�stským soudem v Praze v oddíle B, 
vložce 3020 a má p�id�leno identifika�ní �íslo 61672190. 
 
3. Návrhy na zápisy do obchodního rejst�íku podává p�edstavenstvo spole�nosti, které je 
odpov�dné za aktuálnost a v�asnost provád�ných zápis�. 
 
 �l. 6 
 Jednání  spole�nosti 
 
Jménem spole�nosti jedná p�edstavenstvo ve všech záležitostech spole�nosti vždy spole�n� 
dv�ma �leny p�edstavenstva, z nichž alespo� jeden je p�edsedou nebo místop�edsedou 
p�edstavenstva. Podepisování za spole�nost se uskute��uje tak, že �lenové p�edstavenstva, kte�í 
jsou oprávn�ni jednat jménem spole�nosti, p�ipojí sv�j podpis k  firm� spole�nosti. 
 
 �l. 7 
 Zastupování spole�nosti 
 
1. Jednat za spole�nost jejím jménem je oprávn�n zmocn�nec spole�nosti na základ� plné moci, 
a to pouze v jejím rozsahu. Plná moc musí mít písemnou formu v zákonem stanovených 
p�ípadech a musí být v ní uveden její rozsah.   
 
2. Zam�stnanci spole�nosti mohou jednat za spole�nost jejím jménem  jako zástupci bu� na 
základ� plné moci  nebo na základ� § 15 obchodního zákoníku. 
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3. Za spole�nost je oprávn�n jednat i prokurista, je-li prokura ud�lena. Ud�lení prokury je ú�inné 
od jejího zápisu v obchodním rejst�íku. Prokurista podepisuje za spole�nost tak, že k  firm�  
spole�nosti p�ipojí sv�j podpis a dodatek ozna�ující prokuru. 
 
 
 II. Z á k l a d n í   k a p i t á l     a   a k c i e   s p o l e � n o s t i 
 
 �l. 8 
 Základní kapitál spole�nosti 
 
Základní kapitál spole�nosti �iní 18 133 476 400 K�  (slovy  osmnáctmiliard 
jednostot�icett�imilion��ty�istasedmdesátšesttisíc�ty�ista K�). 
 
 �l. 9 
 Akcie spole�nosti,  

zp�sob splácení emisního kursu a d�sledky porušení uhrazovací povinnosti 
 
1. Základní kapitál spole�nosti je rozd�len na 181 334 764 kus� (slovy 
jednostoosmdesátjednamilion�t�istat�icet�ty�itisícsedmsetšedesát�ty�i kus�) kmenových akcií o 
jmenovité hodnot� 100 K� zn�jících na majitele. 
 
2. Akcie jsou vydány v zaknihované podob� zápisem v evidenci St�ediska cenných papír� a jsou 
kotované. 
 
3. Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs  jím upsaných akcií, které jsou spláceny 
pen�žitým vkladem, do šesti m�síc� ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu v obchodním 
rejst�íku. Nepen�žité vklady musí být splaceny p�ed podáním návrhu na zápis zvýšení 
základního kapitálu v obchodním rejst�íku  zp�sobem podle odstavce 4 až 6 tohoto �lánku.  
 
4. Je-li nepen�žitým vkladem v�c movitá, je upisovatel povinen p�edat p�edm�t vkladu 
spole�nosti a zabezpe�it nabytí vlastnického práva spole�nosti ke splacenému vkladu p�ed 
podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst�íku. 
 
5. Je-li nepen�žitým vkladem v�c nemovitá, je upisovatel povinen p�edat spole�nosti p�ed 
podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejst�íku p�edm�t vkladu a 
písemné prohlášení s ú�edn� ov��eným podpisem a zabezpe�it nabytí vlastnického práva 
spole�nosti ke splacenému p�edm�tu vkladu s tím, že p�ípadný návrh na vklad do katastru 
nemovitostí bude podán do patnácti dn� po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejst�íku. 
 
6. U ostatních nepen�žitých vklad� je vklad splacen uzav�ením písemné smlouvy o vkladu. Je-li 
nepen�žitým vkladem know-how, vyžaduje se ke splacení i p�edání dokumentace, v níž je 
know-how zachyceno. Je-li nepen�žitým vkladem podnik nebo jeho �ást, vyžaduje se ke 
splacení i p�edání podniku nebo jeho �ásti. O p�edání dokumentace, ve které je know-how 
zachyceno, jakož i o p�edání podniku �i jeho �ásti, sepíší spole�nost a vkladatel zápis. 
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7. P�i porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou �ást, zaplatí 
upisovatel úroky z prodlení ve výši 20 % ro�n�. 
 
8. Jestliže upisovatel neuhradí splatnou �ást emisního kursu upsaných akcií, vyzve jej 
p�edstavenstvo, aby ji splatil do šedesáti  dn� ode dne doru�ení výzvy. Po marném uplynutí této 
lh�ty vylou�í p�edstavenstvo upisovatele ze spole�nosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v 
p�im��ené lh�t�, kterou mu ur�í. Postup p�i prohlášení zatímního listu nevráceného vylou�eným 
akcioná�em za neplatný a vydání nového zatímního listu stanoví § 177 odst. 5 až 7 obchodního 
zákoníku. Namísto postupu podle p�edchozích v�t m�že bu� p�edstavenstvo podat žalobu na 
splacení emisního kursu akcií, pop�ípad� jeho splatné �ásti, proti upisovateli, který je v prodlení 
s jeho splacením nebo valná hromada rozhodnout o snížení základního kapitálu upušt�ním od 
vydání akcií v rozsahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty 
akcií. 
 
9. �ástka placená na splacení emisního kursu akcií nebo hodnota splaceného nepen�žitého 
vkladu se nejprve zapo�te na emisní ažio. Pokud tato �ástka nebo hodnota neposta�uje na 
splacení splatné �ásti jmenovité hodnoty všech upsaných akcií, zapo�ítává se postupn� na 
splacení splatné �ásti jmenovitých hodnot jednotlivých akcií. 
 
 �l. 10 
 Práva a povinnosti akcioná�� 
 
1. Akcioná�em se rozumí  
 
a) vlastník akcií spole�nosti,  
b) vlastník  zatímních list� spole�nosti, 
c) osoba, která se podílí na základním kapitálu spole�nosti, a to ode dne zápisu základního 

kapitálu, na n�mž se podílí, do obchodního rejst�íku, do dne vydání akcií nebo zatímních 
list� spole�nosti. 

 
2. Práva a povinnosti akcioná�� stanoví právní p�edpisy a tyto stanovy. Akcioná�em spole�nosti 
m�že být tuzemská i zahrani�ní právnická nebo fyzická osoba. 
 
3. Akcioná� má právo na podíl ze zisku spole�nosti (dividendu), který valná hromada podle 
hospodá�ského výsledku  schválila k rozd�lení. Tento podíl se ur�uje pom�rem jmenovité 
hodnoty jeho akcií  ke jmenovité hodnot� akcií všech akcioná�� v rozhodný den. Akcioná� není 
povinen vrátit spole�nosti dividendu p�ijatou v dobré ví�e; v pochybnostech se dobrá víra 
p�edpokládá. 
 
4. �ástka ur�ená k vyplacení jako podíl na zisku spole�nosti nesmí být vyšší, než je hospodá�ský 
výsledek ú�etního období vykázaný v ú�etní záv�rce snížený o povinný p�íd�l do rezervního 
fondu podle § 217 odst. 2 obchodního zákoníku a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o 
nerozd�lený zisk z minulých let a fondy vytvo�ené ze zisku, které spole�nost m�že použít dle 
svého volného uvážení. 
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5.  Spole�nost není oprávn�na rozd�lit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcioná�e, je-li vlastní 
kapitál zjišt�ný z �ádné nebo mimo�ádné ú�etní záv�rky nebo by v d�sledku rozd�lení zisku byl 
nižší než základní kapitál spole�nosti, zvýšený o 
 
a) upsanou jmenovitou hodnotu akcií, pokud byly upsány akcie spole�nosti na zvýšení 

základního kapitálu a zvýšený základní kapitál nebyl ke dni sestavení �ádné nebo 
mimo�ádné ú�etní záv�rky zapsán v obchodním rejst�íku, a 

b) tu �ást rezervního fondu nebo ty rezervní fondy, které podle zákona a stanov nesmí 
spole�nost použít k pln�ní akcioná��m. 

 
6. Nerozhodne-li valná hromada jinak, je dnem splatnosti dividendy den, který následuje dva 
m�síce po datu konání valné hromady, která o výplat� dividendy rozhodla, a �íselným 
ozna�ením se shoduje se dnem konání této valné hromady. 
 
7. Neur�í-li usnesení valné hromady nebo dohoda s akcioná�em jinak, je spole�nost povinna 
vyplatit dividendu na své náklady a nebezpe�í na adrese akcioná�e vedené v evidenci 
zaknihovaných cenných papír� St�ediska cenných papír� v �ásti ur�ené pro emitenta k 
rozhodnému dni. P�edstavenstvo je povinno oznámit den splatnosti dividendy, místo a zp�sob 
její výplaty zp�sobem ur�eným  pro svolání valné hromady  (�l. 14 odst.5 t�chto stanov). 
 
8. Právo na výplatu dividendy je samostatn� p�evoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla 
o výplat� dividendy. 
 
9. Po dobu trvání spole�nosti, ani v p�ípad� jejího zrušení nem�že akcioná� žádat vrácení svých  
vklad�.  Za vrácení vklad� se nepovažuje pln�ní poskytnuté 
 
a) v d�sledku snížení základního kapitálu, 
b) p�i odkoupení akcií spole�nosti, jsou-li spln�ny zákonem stanovené podmínky, 
c) p�i vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný, 
d) p�i rozd�lování podílu na likvida�ním z�statku. 
 
10. P�i zrušení spole�nosti s likvidací má akcioná� právo na podíl na likvida�ním z�statku. Výše 
tohoto podílu se ur�í stejn� jako p�i ur�ení akcioná�ova podílu ze zisku (dividendy). 
 
11. S akcií je spojeno právo akcioná�e ú�astnit se na �ízení spole�nosti. Toto právo uplat�uje 
zásadn� na valné hromad�, p�i�emž musí respektovat organiza�ní opat�ení pro jednání valných 
hromad. Akcioná� je oprávn�n ú�astnit se valné hromady, hlasovat na ní, má  právo požadovat a 
dostat na ní vysv�tlení záležitostí týkajících se spole�nosti, je-li takové vysv�tlení pot�ebné pro 
posouzení p�edm�tu jednání valné hromady  a uplat�ovat návrhy a protinávrhy. Akcioná� 
p�ítomný na valné hromad� má právo na vysv�tlení podle p�edchozí v�ty i ohledn� záležitostí 
týkajících se osob ovládaných spole�ností. Informace m�že být odmítnuta z d�vod� uvedených 
v § 180 odst. 4 obchodního zákoníku. 
 
12. Jestliže akcioná� hodlá uplatnit na valné hromad� protinávrhy k návrh�m, jejichž obsah je 
uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v p�ípad�, že o rozhodnutí valné hromady 
musí být po�ízen notá�ský zápis, je povinen doru�it písemné zn�ní svého návrhu nebo 
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protinávrhu spole�nosti nejmén� p�t pracovních dn� p�ede dnem konání valné hromady; to 
neplatí, jde-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgán� spole�nosti. P�edstavenstvo je 
povinno uve�ejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejmén� t�i dny 
p�ed oznámeným datem konání valné hromady.  
 
13. Akcioná� má p�ednostní právo upsat �ást nových akcií spole�nosti upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu spole�nosti, pokud se akcie 
upisují pen�žitými vklady. Toto právo m�že být ve stejném rozsahu pro všechny akcioná�e 
omezeno nebo vylou�eno  rozhodnutím valné hromady, a to jen v d�ležitém zájmu spole�nosti. 
 
14. Akcioná� nebo akcioná�i, kte�í mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota p�esahuje t�i 
procenta základního kapitálu spole�nosti, mohou požádat 
 
a) aby p�edstavenstvo svolalo mimo�ádnou valnou hromadu k projednání jimi navržených 

záležitostí, 
b) aby p�edstavenstvo za�adilo jimi ur�enou záležitost na po�ad jednání valné hromady. 

Pokud žádost došla po uve�ejn�ní oznámení o jejím konání, uve�ejn�ní p�edstavenstvo 
dopln�ní po�adu jednání valné hromady zp�sobem dle �l. 14 odst. 5 t�chto stanov; 
jestliže takové uve�ejn�ní není již možné, lze ur�enou záležitost na po�ad jednání této 
valné hromady za�adit jen postupem podle �l.15 odst. 6 t�chto stanov, 

c) aby dozor�í rada p�ezkoumala výkon p�sobnosti p�edstavenstva v záležitostech 
ur�ených v žádosti, 

d) aby dozor�í rada uplatnila právo na náhradu škody, které má spole�nost v��i �lenovi 
p�edstavenstva, 

e) aby p�edstavenstvo podalo žalobu na splacení emisního kursu akcií proti akcioná��m, 
kte�í jsou v prodlení s jeho splacením, nebo uplatnilo postup podle �l. 9 odst. 8 t�chto 
stanov, 

f) aby soud jmenoval znalce pro p�ezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládanou osobou a 
propojenými osobami podle § 66a odst. 12 obchodního zákoníku, jsou-li pro to závažné 
d�vody, i když nejsou spln�ny p�edpoklady § 66a odst. 13 obchodního zákoníku, 

g) aby soud odvolal likvidátora jmenovaného valnou hromadou a nahradil ho jiným. 
 
15. Zneužití v�tšiny stejn� jako menšiny hlas� ve spole�nosti je zakázáno. 
 
16. Smlouvy, jejichž ú�elem je zvýhodn�ní jakéhokoliv akcioná�e na úkor spole�nosti nebo 
jiných akcioná��, jsou neplatné. 
 
17. Akcioná�, který získá bu� sám nebo spole�n� s jinými osobami jednáním ve shod� podíl na 
hlasovacích právech spole�nosti, který mu umož�uje ovládnutí spole�nosti, je povinen do 
šedesáti dn� ode dne, který následuje po dnu, v n�mž akcioná� tento podíl získal nebo p�ekro�il, 
u�init nabídku p�evzetí všem vlastník�m akcií spole�nosti. Tato povinnost zaniká, pokud 
akcioná� ve stejné lh�t� sníží sv�j podíl na hlasovacích právech pod rozsah, který založil jeho 
povinnost dle tohoto odstavce nebo tím, že p�evedl akcie na jinou osobu s cílem nevykonávat 
sám ani prost�ednictvím jiných osob rozhodující vliv ve spole�nosti. Zánik povinností je v obou 
p�ípadech podmín�n rozhodnutím Komise pro cenné papíry na základ� písemné žádosti 
akcioná�e. To neplatí, jestliže byly akcie p�evedeny na osobu, kterou akcioná� ovládá nebo která 
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ovládá akcioná�e nebo se kterou akcioná� jedná ve shod� anebo se kterou je majetkov� nebo 
osobn� propojen, a to i v p�ípad�, že byla takto p�enechána dispozice s hlasovacími právy. 
Podrobná pravidla a výjimky p�i pln�ní této povinnosti stanoví obchodní zákoník; v konkrétním 
p�ípad� rozhoduje na žádost akcioná�e Komise pro cenné papíry. 
 
18. Akcioná�, který dosáhne nebo p�ekro�í podíl na všech  hlasovacích právech spole�nosti 
v rozsahu 3 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 40 %, 50 % nebo  75 %, nebo sníží sv�j 
podíl na všech hlasovacích právech pod tyto hranice, je povinen do t�í pracovních dn� poté, co 
se o této skute�nosti dov�d�l nebo dov�d�t mohl, podat oznámení spole�nosti a Komisi pro 
cenné papíry. Oznamovací povinnost nemá akcioná�, pokud je jeho podíl na hlasovacích 
právech zjistitelný z evidence St�ediska cenných papír� a vlastník t�chto akcií uzav�el se 
St�ediskem cenných papír� smlouvu o tom, že bude plnit jeho oznamovací povinnost ve vztahu 
ke spole�nosti a Komisi pro cenné papíry. Oznamovací povinnost nemá ani akcioná�, který je 
ovládanou osobou a jeho ovládající osoba splní oznamovací povinnost p�i pln�ní své 
oznamovací povinnosti. Podrobnosti v�etn� výpo�tu podílu na hlasovacích právech spole�nosti 
a d�sledky nespln�ní oznamovací povinnosti stanoví zvláštní právní p�edpis upravující 
podnikání na kapitálovém trhu  a obchodní zákoník. 
 
19. Akcioná� má povinnost bez zbyte�ného odkladu nahlásit p�ípadné zm�ny v t�ch údajích o 
své osob�, které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci zaknihovaných cenných papír�. 
Spole�nost neodpovídá za jakékoliv d�sledky opomenutí této povinnosti. 
  
 
 III. O r g a n i z a c e   s p o l e � n o s t i 
 
 �l. 11 
 Orgány spole�nosti 
 
1. Orgány spole�nosti jsou: 
 
A. Valná hromada. 
B. P�edstavenstvo. 
C. Dozor�í rada. 
 
2. Valná hromada se skládá z akcioná��. �leny ostatních orgán� spole�nosti mohou být �eské i 
cizí fyzické osoby zp�sobilé k �ádnému pln�ní jim sv��ených úkol� na základ� svých odborných 
znalostí a zkušeností, spl�ující požadavky dle právních p�edpis�. 
 
 
 A. V a l n á  h r o m a d a 
 
 �l.12 
 Postavení a p�sobnost valné hromady 
 
l. Valná hromada je nejvyšším orgánem spole�nosti.  
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2. Valné hromad� p�ísluší: 
 
a) rozhodnutí o zm�nách stanov, nejde-li o zm�nu v d�sledku zvýšení základního kapitálu 

p�edstavenstvem podle § 210 obchodního zákoníku a �l. 28 odst. 7 t�chto stanov nebo o 
zm�nu, ke které došlo na základ� jiných právních skute�ností; 

b) rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o pov��ení p�edstavenstva k rozhodnutí o 
zvýšení základního kapitálu podle § 210 obchodního zákoníku a �l. 28 odst. 7 t�chto 
stanov, rozhodnutí o možnosti zapo�tení pen�žité pohledávky v��i spole�nosti proti 
pohledávce na splacení emisního kursu; 

c) rozhodnutí o vydání dluhopis� podle § 160 obchodního zákoníku; 
d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu; 
e) rozhodnutí o fúzi, p�evodu jm�ní na jednoho akcioná�e nebo rozd�lení, pop�ípad� o 

zm�n� právní formy spole�nosti; 
f) rozhodnutí o zrušení spole�nosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, v�etn� 

ur�ení výše jeho odm�ny, schválení návrhu rozd�lení likvida�ního z�statku; 
g) schválení nepen�žitého vkladu nebo ur�ení orgánu spole�nosti, který rozhodne o 

schválení hodnoty nepen�žitého vkladu p�i pov��ení p�edstavenstva k rozhodnutí o 
zvýšení základního kapitálu podle § 210 obchodního zákoníku a �l. 28 odst. 7 t�chto 
stanov; 

h) rozhodnutí o vylou�ení nebo omezení p�ednostního práva na získání vym�nitelných 
nebo prioritních dluhopis� nebo upisování nových akcií spole�nosti na zvýšení 
základního kapitálu pro akcioná�e spole�nosti; 

i) rozhodnutí o vydání op�ních list� pro uplatn�ní p�ednostního práva na získání 
vym�nitelných a prioritních dluhopis�, na upisování akcií p�i uplatn�ní práv z prioritních 
dluhopis� anebo na upisování akcií p�i zvýšení základního kapitálu spole�nosti; 

j) rozhodnutí o zm�n� formy nebo druhu akcií a o zm�n� práv spojených s ur�itým 
druhem akcií, rozhodnutí o št�pení �i spojení akcií, rozhodnutí o vydání hromadné 
listiny nahrazující akcie; 

k) rozhodnutí o kotaci ú�astnických cenných papír� spole�nosti podle zvláštního 
právního p�edpisu a o jejich vy�azení z obchodování na oficiálním trhu; 

l) rozhodnutí o nabytí vlastních akcií spole�nosti v p�ípadech, kdy je takovéto rozhodnutí 
požadováno obchodním zákoníkem; 

m) rozhodnutí o z�ízení a zrušení jakýchkoliv fond� z�izovaných ze zisku a o pravidlech 
jejich použití;  

n) volba a odvolání �len� dozor�í rady s výjimkou �len� dozor�í rady, kte�í jsou voleni a 
odvoláváni zam�stnanci spole�nosti podle ustanovení § 200 obchodního zákoníku, a 
rozhodnutí o potvrzení jejich volby dle § 38l odst. 6 obchodního zákoníku; 

o) rozhodování o odm��ování �len� p�edstavenstva a dozor�í rady, schválení smlouvy o 
výkonu funkce �len� dozor�í rady; 

p) ud�lování p�edchozího souhlasu s uzav�ením smlouvy o úv�ru nebo p�j�ce mezi 
spole�ností a �lenem p�edstavenstva, dozor�í rady, prokuristou nebo jinou osobou, která 
je oprávn�na jménem spole�nosti takovou smlouvu uzav�ít, nebo osobami jim blízkými 
anebo smlouvy, jejímž obsahem je zajišt�ní závazk� t�chto osob nebo bezplatný p�evod 
majetku ze spole�nosti t�mto osobám; 

q) ud�lování p�edchozího souhlasu s uzav�ením smlouvy o úv�ru nebo o p�j�ce s osobou 
jinou, než jsou osoby uvedené v písmenu p) anebo o zajišt�ní závazku takové osoby, 
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pokud jménem této jiné osoby jsou oprávn�ny uzav�ít takové smlouvy osoby uvedené v 
písmenu p); to neplatí, jde-li o poskytnutí p�j�ky nebo úv�ru ovládající osobou ovládané 
osob� anebo zajišt�ní závazk� ovládané osoby ovládající osobou; 

r) ud�lování p�edchozího souhlasu s uzav�ením smlouvy o bezplatném p�evodu majetku na 
akcioná�e; 

s) schválení ro�ní zprávy o podnikatelské �innosti spole�nosti a stavu jejího majetku; 
t) schválení �ádné nebo mimo�ádné ú�etní záv�rky a konsolidované ú�etní záv�rky a 

v zákonem stanovených p�ípadech i mezitímní ú�etní záv�rky, rozhodnutí o rozd�lení 
zisku v�etn� p�ípadného podílu zam�stnanc� na rozd�lení zisku, rozhodnutí o úhrad� 
ztráty a stanovení tantiém; 

u) schválení smluv uvedených v § 67a obchodního zákoníku; 
v) rozhodnutí o ur�ení rozhodného dne pro vznik práva na výplatu dividendy; 
w)  schválení ovládací smlouvy, smlouvy o p�evodu zisku a smlouvy o tichém spole�enství, 

jakož i jejich zm�n; 
x)   ud�lování souhlasu k uzav�ení smlouvy, na jejímž základ� má spole�nost nabýt nebo 

zcizit majetek, pokud je takový souhlas vyžadován podle § 193 odst. 2 obchodního 
zákoníku; 

y)   rozhodnutí o dalších otázkách, které obchodní zákoník nebo tyto stanovy zahrnují do 
p�sobnosti valné hromady. 

 
3. Valná hromada si nem�že vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesv��uje zákon nebo 
tyto stanovy. P�sobností valné hromady k rozhodování o nakládání s majetkem spole�nosti není 
dot�ena p�sobnost dozor�í rady dle § 193 odst. 2 obchodního zákoníku. 
 
4. Náklady spojené s jednáním valné hromady nese spole�nost; akcioná��m nep�ísluší náhrada 
náklad� spojených s ú�astí na valné hromad�. 
 
 �l.13 
 Ú�ast na valné hromad� 
 
1. Každý akcioná� se m�že ú�astnit valné hromady osobn� nebo prost�ednictvím zástupce na 
základ� písemné plné moci. Zástupcem akcioná�e nem�že být �len p�edstavenstva nebo dozor�í 
rady spole�nosti. 
 
2. Rozhodným dnem pro ú�ast na valné hromad� je sedmý kalendá�ní den p�ede dnem konání 
valné hromady. 
 
3. Fyzické osoby uvedené v odstavci 1 tohoto �lánku se na valné hromad� prokazují platným 
dokladem totožnosti. Statutární orgán akcioná�e, pop�ípad� �len statutárního orgánu akcioná�e je 
dále povinen se prokázat ú�edn� ov��eným výpisem z obchodního rejst�íku ne starším než t�i 
m�síce od data konání valné hromady, a zástupce akcioná�e je povinen se prokázat písemnou 
plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávn�ní. V p�ípad� plné moci ud�lené 
právnické osob� je zástupce povinen p�edložit též ú�edn� ov��ený výpis z obchodního rejst�íku, 
pop�ípad� i písemnou plnou moc prokazující oprávn�ní jednat za tuto právnickou osobu.  Plné 
moci a výpisy z obchodního rejst�íku uvedené ve v�t� druhé a t�etí jsou dot�ené osoby povinny 
odevzdat spole�nosti.  
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4. Valné hromady se  ú�astní �lenové p�edstavenstva a �lenové dozor�í rady. �ásti jednání valné 
hromady  projednávající  ú�etní záv�rku  je oprávn�n se ú�astnit i auditor této záv�rky. Ostatní 
osoby se mohou valné hromady ú�astnit pouze s jejím souhlasem; ve�ejnosti není valná hromada 
p�ístupná. 
 
5. P�ítomní akcioná�i, pop�ípad� jejich zástupci, se zapisují do listiny p�ítomných, jež obsahuje  
firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydlišt� fyzické osoby, která je 
akcioná�em, pop�ípad� jejího zástupce, a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji oprav�ují k hlasování, 
pop�ípad� údaj o tom, že akcie neoprav�uje k hlasování. Pokud spole�nost odmítne zápis ur�ité 
osoby do listiny p�ítomných provést, je povinna uvést tuto skute�nost do listiny p�ítomných 
v�etn� uvedení d�vodu odmítnutí. Do listiny p�ítomných se zapisují rovn�ž osoby uvedené v 
odstavci 4 tohoto �lánku. Správnost listiny p�ítomných potvrzují svými podpisy p�edseda valné 
hromady a zapisovatel zvolení v souladu s �l.15 odst.1 t�chto stanov. 
 
 �l. 14 
 Svolávání  valné hromady 
 
1. Valná hromada spole�nosti se koná nejmén� jedenkrát za rok nejpozd�ji do šesti m�síc� od 
posledního dne ú�etního období. V p�ípadech, kdy svolání valné hromady ukládá zákon a 
p�edstavenstvo bez zbyte�ného odkladu nerozhodlo o jejím svolání nebo není dlouhodob� 
schopné usnášení, je oprávn�n svolat valnou hromadu i �len p�edstavenstva. 
 
2. P�edstavenstvo svolá valnou hromadu bez zbyte�ného odkladu poté, co zjistí, že celková 
ztráta spole�nosti na základ� jakékoliv ú�etní záv�rky dosáhla takové výše, že p�i jejím uhrazení 
z disponibilních zdroj� spole�nosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu 
nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti p�edpokládat, nebo pokud zjistí, že se spole�nost 
dostala do úpadku, a navrhne valné hromad� zrušení spole�nosti nebo p�ijetí jiného opat�ení, 
nestanoví-li zvláštní právní p�edpis n�co jiného. 
 
3. Na žádost akcioná�e nebo akcioná�� podle �l. 10 odst.14 písm. a) t�chto stanov svolá 
p�edstavenstvo mimo�ádnou valnou hromadu tak, aby se konala do �ty�iceti dn� ode dne, kdy 
mu došla žádost o její svolání; lh�ta uvedená v odstavci 5 tohoto �lánku se zkracuje na patnáct 
dn�. P�edstavenstvo není oprávn�no navržený po�ad jednání m�nit; dopln�n m�že být pouze se 
souhlasem osob, které o svolání mimo�ádné valné hromady požádaly.  
 
4. Na základ� rozhodnutí p�edstavenstva se valná hromada svolává i v dalších p�ípadech; jestliže 
to vyžadují zájmy spole�nosti, svolává valnou hromadu dozor�í rada, která též valné hromad� 
navrhuje pot�ebná opat�ení. 
 
5. Valná hromada je svolávána oznámením o konání valné hromady v Obchodním v�stníku a 
Hospodá�ských novinách, které musí být uve�ejn�no nejmén� t�icet dní p�ed jejím konáním.  
Pokud akcioná� z�ídí ve prosp�ch spole�nosti zástavní právo alespo� k jedné akcii spole�nosti 
jako jistotu na úhradu náklad� za zaslání oznámení o konání valné hromady a požádá o zaslání 
oznámení o konání valné hromady na adresu uvedenou v žádosti, je spole�nost povinna mu na 
uvedenou adresu na jeho náklad oznámení zasílat. 
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6. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat firmu a sídlo spole�nosti, datum, hodinu a 
místo konání valné hromady, ozna�ení, zda se svolává �ádná, mimo�ádná nebo náhradní valná 
hromada, po�ad jejího jednání, rozhodný den k ú�asti na valné hromad�, pop�ípad� další 
náležitosti stanovené zákonem.  
 
7. Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být ur�eny tak, aby co nejmén� 
omezovaly možnost akcioná�� ú�astnit se valné hromady. 
 
8. Valnou  hromadu lze odvolat nebo zm�nit datum jejího konání na pozd�jší dobu. Odvolání 
valné hromady nebo zm�na data jejího konání musí být oznámeny zp�sobem stanoveným v 
odstavci 5 tohoto �lánku, a to nejpozd�ji jeden týden p�ed oznámeným datem jejího konání, 
jinak je spole�nost povinna uhradit akcioná��m, kte�í se dostavili podle p�vodního oznámení, 
ú�eln� vynaložené náklady.  P�i ur�ení nového data konání valné hromady musí být dodržena 
lh�ta podle odstavce 5, pop�ípad� odstavce 3 tohoto �lánku. 
 
9. Svolává-li  valnou hromadu p�edstavenstvo, musí být svolání a navrhovaný po�ad jednání 
oznámeny dozor�í rad� a p�edstavenstvo je povinno doplnit program jednání podle požadavk� 
dozor�í rady, které musí být p�edloženy tak, aby  byla dodržena lh�ta ke svolání valné hromady 
podle odstavce 5 tohoto �lánku. V p�ípad� svolání valné hromady dozor�í radou musí být 
svolání a navrhovaný po�ad jednání oznámeny p�edstavenstvu. Dozor�í rada je povinna doplnit 
program jednání podle požadavk� p�edstavenstva, které musí být p�edloženy tak, aby byla 
dodržena lh�ta ke svolání valné hromady podle odstavce 5 tohoto �lánku. Zárove� s oznámením 
o konání valné hromady, nejpozd�ji však ve lh�t� podle odstavce 5 tohoto �lánku, p�edloží 
svolavatel druhému orgánu též písemné materiály k jednotlivým jím navrhovaným bod�m 
po�adu jednání valné hromady.  
 
10. Valná hromada je organiza�n� zabezpe�ována p�edstavenstvem. Pokud po�et �len� 
p�edstavenstva klesl pod polovinu, zabezpe�uje organiza�n� valnou hromadu orgán spole�nosti, 
který ji svolal.  
 
 �l. 15 
 Jednání a rozhodování valné hromady 
 
1. Valná hromada volí svého p�edsedu, zapisovatele, dva ov��ovatele zápisu a osoby pov��ené 
s�ítáním hlas� a schválí jednací �ád, kterým se jednání valné hromady �ídí. K návrhu 
p�edstavenstva, pop�ípad� dozor�í rady, je-li svolavatelem valné hromady dozor�í rada, jsou tito 
funkcioná�i voleni hlasováním uskute�n�ným pomocí hlasovacích lístk�, a to nadpolovi�ní 
v�tšinou hlas� p�ítomných akcioná��. 
 
2. Jednání valné hromady zahajuje a do zvolení p�edsedy valné hromady �ídí p�edstavenstvem  
pov��ený �len p�edstavenstva, pop�ípad�, je-li svolavatelem dozor�í rada, jí pov��ený �len 
dozor�í rady; dále �ídí jednání valné hromady její  p�edseda.  
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3. Valná hromada je zp�sobilá usnášení, jsou-li p�ítomni a� už osobn� nebo prost�ednictvím 
zástupce na základ� plné moci akcioná�i, kte�í mají akcie s jmenovitou hodnotou p�edstavující 
více než polovinu základního kapitálu spole�nosti. 
 
4. P�i posuzování zp�sobilosti valné hromady �init  rozhodnutí a p�i hlasování na valné hromad� 
se nep�ihlíží k akciím nebo zatímním list�m, s nimiž není spojeno právo hlasovat nebo pokud 
nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat, ani k hlasovacím práv�m, které  
nevykonává obchodník s cennými papíry nebo jiné osoby podle § 183b odst.4 obchodního 
zákoníku. Zákaz výkonu hlasovacích práv uvedený níže sub b) až d) se vztahuje i na akcioná�e, 
kte�í jednají s akcioná�em, který nem�že vykonávat hlasovací právo, ve shod�. Akcioná� 
nem�že vykonávat hlasovací právo 
 
a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splácením emisního kursu 

nesplacených  akcií nebo jeho �ásti,  
b) rozhoduje-li valná hromada o jeho nepen�žitém vkladu, 
c) rozhoduje-li valná hromada o tom,  

- zda jemu nebo osob�, s níž jedná ve shod�, má být poskytnuta výhoda nebo jim má být 
prominuto spln�ní povinnosti, 
- zda má být odvolán z funkce �lena orgánu pro porušení povinností p�i výkonu funkce, 

d) pokud porušil povinnost u�init nabídku p�evzetí ostatním akcioná��m, 
e) pokud porušil zákonem stanovenou oznamovací povinnost týkající se jeho podílu na 

hlasovacích právech spole�nosti, 
f) v dalších p�ípadech pokud tak stanoví zákon. 
 
5. Není-li valná hromada po uplynutí jedné hodiny od stanoveného za�átku jejího jednání 
zp�sobilá usnášení, svolá p�edstavenstvo náhradní valnou hromadu novým oznámením 
uve�ejn�ným do patnácti dní ode dne, kdy byla svolána p�vodní valná hromada, zp�sobem 
stanoveným v �l. 14 odst.  5 t�chto stanov s tím, že lh�ta tam uvedená se zkracuje na patnáct dní. 
Náhradní valná hromada se musí konat nejpozd�ji do šesti týdn� ode dne, kdy se m�la konat 
p�vodn� svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezm�n�ný po�ad jednání a 
je zp�sobilá usnášení bez ohledu na po�et p�ítomných akcioná�� a výši jmenovité hodnoty jejich 
akcií. Spole�nost nemusí žádat o nový výpis z evidence zaknihovaných cenných papír�, avšak 
nový nabyvatel akcie je oprávn�n prokázat právo ú�asti na náhradní valné hromad� jinak. 
 
6. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném po�adu jednání, m�že valná hromada 
rozhodnout pouze tehdy, jsou-li p�ítomni všichni akcioná�i a jednomysln� souhlasí s 
projednáním této záležitosti. 
 
7. Hlasovací právo akcioná�e se �ídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, p�i�emž každých 100 K�  
(slovy jednosto K�) jmenovité hodnoty akcií   p�edstavuje jeden hlas. 
 
8. Valná hromada rozhoduje v�tšinou hlas� p�ítomných akcioná��, pokud obchodní zákoník  
nevyžaduje v�tšinu jinou. 
 
9. Kvalifikovaná v�tšina dvou t�etin hlas� p�ítomných akcioná�� je zapot�ebí k rozhodnutí valné 
hromady  
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a) o zm�n� stanov, nejde-li o zm�nu stanov v d�sledku zvýšení základního kapitálu 
 p�edstavenstvem nebo o zm�nu, ke které došlo na základ� jiných právních skute�ností, 
b) o zvýšení základního kapitálu nebo o pov��ení p�edstavenstva podle § 210 obchodního 

zákoníku a �l. 28 odst 7 t�chto stanov �i o možnosti zapo�tení pen�žité pohledávky v��i 
spole�nosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, 

c) o snížení základního kapitálu, 
d) o vydání dluhopis�, podle § 160 obchodního zákoníku, 
e) o zrušení spole�nosti s likvidací a návrhu rozd�lení likvida�ního z�statku, 
f)          o potvrzení volby �len� dozor�í rady dle § 38l odst. 6 obchodního zákoníku. 
 
10. Kvalifikovaná v�tšina t�í �tvrtin hlas� p�ítomných akcioná�� je zapot�ebí pro rozhodnutí 
valné hromady 
 
a) o vylou�ení nebo omezení p�ednostního práva na získání vym�nitelných a prioritních 

dluhopis� nebo upisování nových akcií spole�nosti na zvýšení základního kapitálu dle § 
204a obchodního zákoníku, 

b) zvýšení základního kapitálu nepen�žitými vklady, 
c)         o schválení ovládací smlouvy, schválení smlouvy o p�evodu zisku,jakož i jejich zm�n, 
d)         o fúzi, rozd�lení a zm�n� právní formy spole�nosti, 
e)         o schválení smlouvy ve smyslu ustanovení �l. 12 odst. 2 písm. u) t�chto stanov.  
 
11. Vedle kvalifikované, pop�. prosté v�tšiny hlas� p�ítomných akcioná�� je zapot�ebí též 
kvalifikovaná v�tšina t�í �tvrtin hlas� p�ítomných akcioná�� majících dané akcie pro rozhodnutí 
valné hromady 
 
a) o zm�n� druhu nebo formy akcií, 
b) o zm�n� práv spojených s ur�itým druhem akcií, 
c)  o vy�azení z obchodování na oficiálním trhu. 
 
12. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcioná��, jejichž 
akcie se mají spojit. 
 
13.  O rozhodnutích podle odstavce 9 až 12 tohoto �lánku  (s výjimkou rozhodnutí podle odst. 9 
písm. f) tohoto �lánku), jakož i rozhodnutí o p�evodu jm�ní na jednoho akcioná�e musí být 
po�ízen notá�ský zápis.  
 
14. Hlasuje se na výzvu p�edsedy valné hromady nejprve o návrhu svolavatele valné hromady. 
Není-li tento návrh p�ijat, hlasuje se o protinávrzích v po�adí, v jakém byly podány. Výsledek 
hlasování zjiš�ují a oznamují osoby pov��ené s�ítáním hlas� p�edsedovi valné hromady a 
zapisovateli. 
 
15. Hlasování se uskute��uje pomocí hlasovacích lístk�, pokud valná hromada nerozhodne 
jinak. 
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16. O pr�b�hu jednání valné hromady se po�izuje zápis, který obsahuje firmu a sídlo spole�nosti, 
místo a dobu konání valné hromady, jméno p�edsedy valné hromady, zapisovatele, ov��ovatel� 
zápisu a osob pov��ených s�ítáním hlas�, popis projednávaných bod�, rozhodnutí valné 
hromady s uvedením výsledk� hlasování a obsah protestu akcioná��, �len� p�edstavenstva nebo 
dozor�í rady týkajícího se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu 
se p�iloží návrhy a prohlášení, p�edložená na  valné hromad� k projednání a listina p�ítomných 
na valné hromad�. Zápis podepisuje zapisovatel, p�edseda valné hromady a ov��ovatelé zápisu. 
Zápis z jednání valné hromady musí být vyhotoven do t�iceti dn� ode dne konání valné 
hromady. Náležitosti, zp�sob vyhotovení a ov��ení zápisu, jakož i vydávání jeho kopií a 
archivace se �ídí § 188 a 189 obchodního zákoníku. 
 
 
 B. P � e d s t a v e n s t v o 
 
 �l. 16 
 Postavení a p�sobnost p�edstavenstva 
 
1. P�edstavenstvo je statutárním orgánem spole�nosti, jenž �ídí �innost spole�nosti a jedná jejím 
jménem. 
 
2. P�edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spole�nosti, pokud nejsou obchodním 
zákoníkem nebo t�mito stanovami vyhrazeny do p�sobnosti valné hromady nebo dozor�í rady. 
 
3. Tyto stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozor�í rady mohou omezit právo 
p�edstavenstva jednat jménem spole�nosti, avšak tato omezení nejsou ú�inná v��i t�etím 
osobám. 
 
4. P�edstavenstvu p�ísluší zejména: 
 
a) zabezpe�ovat obchodní vedení  spole�nosti; 
b) zajiš�ovat �ádné vedení ú�etnictví a ostatních doklad� spole�nosti; 
c) svolávat valnou hromadu; 
d) zajiš�ovat zpracování a  p�edkládat dozor�í rad� k p�ezkoumání a valné hromad� ke 

schválení  �ádnou, mimo�ádnou, konsolidovanou, pop�ípad� i mezitímní ú�etní záv�rku 
v�etn� návrhu na rozd�lení zisku nebo úhradu ztráty; 

e) p�edkládat valné hromad� jedenkrát ro�n� zprávu o podnikatelské �innosti spole�nosti a 
o stavu jejího majetku;  

f) vykonávat usnesení valné hromady; 
g) p�edkládat dozor�í rad� k projednání, pop�. ke schválení záležitosti, které dle t�chto 

stanov jsou v p�sobnosti dozor�í rady; 
h) rozhodovat v souladu s �l. 28 odst. 7 t�chto stanov a pov��ení valné hromady o zvýšení 

základního kapitálu spole�nosti; 
i) rozhodovat v rámci valnou hromadou schválených pravidel o použití fond� spole�nosti 

z�izovaných ze zisku s tím, že ustanovení �l. 27 t�chto stanov tímto není dot�eno; 
j)  ud�lovat a odvolávat prokuru; 
k) vést seznam majitel� zatímních list�; 
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l) rozhodovat o odmítnutí podání informace požadované akcioná�em na valné hromad� za 
podmínek stanovených v § 180 odst. 4 obchodního zákoníku; 

m) jmenovat a odvolávat vedoucí zam�stnance spole�nosti s tím, že ustanovení �l. 16 odst. 
4 písm. n) t�chto stanov tímto není dot�eno; 

n) jmenovat a odvolávat generálního �editele spole�nosti, a to p�i zvážení stanoviska 
dozor�í rady v této v�ci; 

o) jmenovat a odvolávat auditora spole�nosti za ú�elem ov��ení �ádné ú�etní záv�rky 
spole�nosti, p�ípadn� dalších dokument�, jejichž ov��ení je požadováno zákonem, a to 
p�i zvážení stanoviska dozor�í rady v této v�ci. 

 
5. K u�in�ní dále uvedených úkon� je p�edstavenstvo povinno si vyžádat p�edchozí souhlas 
dozor�í rady: 
 
a) zatížení, zcizení nebo pronájem majetku spole�nosti v p�ípad�, že ú�etní hodnota 

p�íslušného majetku v jedné smlouv�, p�ípadn� v n�kolika souvisejících smlouvách, 
p�evýší 200.000.000,- K�; 

b) vydání dluhopis�, pokud není k jejich vydání vyžadován souhlas valné hromady, 
c) p�ijetí úv�ru nebo jiného finan�ního zadlužení, které v každém jednotlivém p�ípad� 

p�evýší 300.000.000,- K�; 
d) uskute�n�ní investice s finan�ními náklady v jedné smlouv�, p�ípadn� v n�kolika 

souvisejících smlouvách, p�evyšujícími 300.000.000,- K�; 
e) poskytnutí odškodn�ní, ru�ení nebo jiného zajišt�ní za závazky t�etích osob; to neplatí v 

p�ípad� poskytnutí odškodn�ní, ru�ení nebo jiného zajišt�ní za závazky osob ovládaných 
spole�ností, pokud výše takovýchto závazk�, odškodn�ní, ru�ení �i jiného zajišt�ní 
nep�ekro�í 150.000.000,- K�; 

f) poskytnutí sponzoringu a dar� p�evyšujících v každém jednotlivém p�ípad� 1.000.000,- 
K�; 

g) z�ízení a zrušení zahrani�ní organiza�ní složky spole�nosti; 
h) uzav�ení smluv o založení obchodních spole�ností nebo družstev a smluv o sdružení 

nebo založení zájmových sdružení a o vkladech do obchodních spole�ností nebo 
družstev, o nabývání, zastavení a zcizování ú�astí v jiných obchodních spole�nostech 
nebo družstvech, a to i se sídlem mimo území �eské republiky; 

i) výkonu hlasovacích práv na valných hromadách spole�ností, které jsou ovládány p�ímo 
spole�ností, tj. v takových spole�nostech, ve kterých spole�nost p�ímo vlastní nejmén� 
50% majetkový podíl na jejich základním kapitálu a které podle poslední �ádné ú�etní 
záv�rky nebo konsolidované �ádné ú�etní záv�rky, sestavují-li takovéto spole�nosti 
konsolidovanou �ádnou ú�etní záv�rku, dosáhly obratu ve výši nejmén� 15.000.000,- K� 
(dále jen „p�ímo ovládané spole�nosti“), a to v následujících záležitostech:  

 
- rozhodování o volb� a jmenování statutárních a kontrolních orgán� nebo �len� 

statutárních a kontrolních orgán� p�ímo ovládaných spole�ností a odvolání 
kontrolních orgán� nebo �len� kontrolních orgán� p�ímo ovládaných 
spole�ností, 

- rozhodování o fúzi p�ímo ovládané spole�nosti  s jinou osobou nebo o jiné 
p�em�n� p�ímo ovládané spole�nosti, 
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- rozhodování o zm�n� stanov nebo zakladatelského dokumentu p�ímo ovládané 
spole�nosti, 

- rozhodování o rozd�lení �istého zisku na základ� nekonsolidované �ádné ú�etní 
záv�rky p�ímo ovládané spole�nosti, 

- rozhodování o zrušení p�ímo ovládané spole�nosti, 
- rozhodování o prodeji podniku p�ímo ovládané spole�nosti (nebo jeho �ásti) t�etí 

osob� nebo o nájmu �i zástav� podniku p�ímo ovládané spole�nosti (nebo jeho 
�ásti) t�etí osob�, a 

- rozhodování o zm�n� právní formy p�ímo ovládané spole�nosti. 
 
6. K u�in�ní dále uvedených rozhodnutí je p�edstavenstvo povinno si vyžádat p�edchozí 
stanovisko dozor�í rady: 
 
a) stanovení strategie a dlouhodobého podnikatelského plánu spole�nosti, jakož i ro�ního a 

st�edn�dobého podnikatelského plánu spole�nosti, v�etn� zdroj� a prost�edk� pro jejich 
zabezpe�ení a mechanismu kontrolování jejich pln�ní; 

b) rozhodování o jakýchkoli zm�nách organiza�ní struktury a organiza�ního �ádu 
spole�nosti na první a druhé manažerské úrovni pod p�edstavenstvem spole�nosti s tím, 
že v p�ípadech, kdy je nutné tyto zm�ny provést bezodkladn�, m�že být stanovisko 
dozor�í rady poskytnuto i následn�; 

c) odvolání statutárních orgán� �i �len� statutárních orgán� p�ímo ovládaných spole�ností s 
tím, že v p�ípadech, kdy je nutné takovéto úkony provést bezodkladn�, m�že být 
stanovisko dozor�í rady poskytnuto i následn�; 

d) p�ijetí a zm�nám jednacího �ádu p�edstavenstva; 
e) dokument�m p�edkládaným p�edstavenstvem valné hromad�; 
f) návrh�m p�edstavenstva na zvýšení základního kapitálu p�edstavenstvem ve smyslu 

ustanovení § 210 obchodního zákoníku a ustanovení �l. 28 odst. 7 t�chto stanov; 
g) návrh�m manažerských smluv generálního �editele a �len� p�edstavenstva spole�nosti, 

kte�í jsou zam�stnanci spole�nosti, v�etn� stanovení jejich smluvní mzdy; 
h) použití rezervního fondu v souladu s ustanovením �l. 27 odst. 5 t�chto stanov. 
 
7. P�edstavenstvo se p�i své �innosti �ídí právními p�edpisy, t�mito stanovami a jednacím �ádem 
p�edstavenstva. P�edstavenstvo se �ídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud 
jsou v souladu s právními p�edpisy a t�mito stanovami. 
 
 �l.17 
 Složení, ustavení a funk�ní období p�edstavenstva 
 
1. P�edstavenstvo spole�nosti má sedm �len�, kte�í jsou voleni a odvoláváni dozor�í radou. 
 
2.  Funk�ní období �len� p�edstavenstva je t�íleté. Op�tovné zvolení za �lena p�edstavenstva je 
možné. 
 
3. �lenové p�edstavenstva mohou ze své funkce �lena p�edstavenstva odstoupit; jsou však 
povinni to písemn� oznámit dozor�í rad�. Výkon jejich funkce kon�í dnem, kdy odstoupení 
dozor�í rada projednala nebo  projednat m�la. Dozor�í rada je povinna projednat odstoupení na 
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nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dov�d�la. Jestliže �len p�edstavenstva, 
který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na zasedání dozor�í rady, kon�í výkon funkce 
uplynutím dvou m�síc� po takovém oznámení, neschválí-li dozor�í rada na žádost odstupujícího 
�lena p�edstavenstva jiný okamžik zániku jeho funkce.  
 
4. Pokud �len p�edstavenstva zem�e, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skon�í jeho 
funk�ní období, musí dozor�í rada zvolit nového �lena p�edstavenstva do t�í m�síc� ode dne, 
kdy daná skute�nost nastala. 
 
5. P�edstavenstvo volí ze svého st�edu p�edsedu a dva místop�edsedy, kte�í každý samostatn� v 
plném rozsahu zastupují p�edsedu p�edstavenstva p�i výkonu jeho p�sobnosti.  
 
 �l. 18 
 Odpov�dnost a zákaz konkurence 
 
1. �lenové p�edstavenstva jsou povinni vykonávat svou p�sobnost  s pé�í �ádného hospodá�e a 
zachovávat ml�enlivost o d�v�rných informacích a skute�nostech, jejichž prozrazení t�etím 
osobám by mohlo spole�nosti zp�sobit škodu. 
 
2. �lenové p�edstavenstva, kte�í zp�sobili spole�nosti porušením právních povinností p�i 
výkonu p�sobnosti p�edstavenstva škodu, odpovídají za tuto škodu spole�n� a nerozdíln�. 
Smlouva mezi spole�ností a �lenem p�edstavenstva nebo ustanovení stanov vylu�ující nebo 
omezující odpov�dnost �lena p�edstavenstva za škodu, jsou neplatné. 
 
3. Každý, kdo pomocí svého vlivu ve spole�nosti úmysln� p�im�je osobu, která je �lenem 
p�edstavenstva, jednat ke škod� spole�nosti nebo akcioná��, ru�í za spln�ní povinnosti k náhrad� 
škody, jež vznikla v souvislosti s takovým jednáním. 
 
4.  �lenové p�edstavenstva, kte�í odpovídají spole�nosti za škodu, ru�í za závazky spole�nosti 
spole�n� a nerozdíln�, jestliže odpov�dný �len p�edstavenstva škodu neuhradil a v��itelé 
nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku spole�nosti pro její platební 
neschopnost nebo z d�vodu, že spole�nost zastavila platby. Rozsah ru�ení je omezen rozsahem 
povinnosti �len� p�edstavenstva k náhrad� škody. Ru�ení �lena p�edstavenstva zaniká, jakmile 
zp�sobenou škodu nahradí. 
 
5.  Za škodu zp�sobenou spole�nosti pln�ním pokynu valné hromady odpovídají �lenové 
p�edstavenstva jen, je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními p�edpisy. 
 
6. Odpov�dnost �len� p�edstavenstva ve zvláštních p�ípadech stanoví obchodní zákoník a další 
právní p�edpisy. 
 
7.  �len p�edstavenstva nesmí 
 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání spole�nosti ani vstupovat se 

spole�ností do obchodních vztah�, 
b) zprost�edkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody spole�nosti, 
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c) ú�astnit se na podnikání jiné spole�nosti jako spole�ník s neomezeným ru�ením nebo 
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným p�edm�tem podnikání, 

d)       vykonávat �innost jako statutární orgán nebo �len statutárního nebo jiného orgánu jiné                   
právnické osoby se stejným nebo obdobným p�edm�tem podnikání, ledaže jde o                          
koncern. 

 
8.  Pokud �len p�edstavenstva poruší ustanovení odstavce 7 tohoto �lánku, je spole�nost 
oprávn�na na tomto �lenu požadovat : 
 
a) aby vydal prosp�ch z obchodu, p�i kterém porušil zákaz konkurence, 
b) aby p�evedl tomu odpovídající práva na spole�nost, 
c) náhradu škody. 
 
9.  Práva uvedená v odstavci 8 písm. a) a b) tohoto �lánku zanikají, nebyla-li uplatn�na u 
odpov�dného �lena p�edstavenstva do t�í m�síc� ode dne, kdy se spole�nost o této skute�nosti 
dov�d�la, nejpozd�ji však uplynutím jednoho roku od jejich vzniku; právo na náhradu škody tím 
není dot�eno. 
 
10. �len p�edstavenstva je povinen oznámit dozor�í rad�  výkon funkce statutárního orgánu 
nebo �lena statutárního nebo jiného orgánu jiné  právnické osoby; tím není dot�eno ustanovení 
odstavce 7 písm.d) tohoto �lánku. 
 
 �l. 19 
 Zasedání a rozhodování p�edstavenstva 
 
1. P�edstavenstvo rozhoduje na svých zasedáních, není-li t�mito stanovami ur�eno jinak. 
 
2. P�edstavenstvo zasedá nejmén� jedenkrát za dva týdny. 
 
3. Zasedání p�edstavenstva svolává písemnou pozvánkou jeho p�edseda, který zasedání �ídí. Za 
podmínek stanovených jednacím �ádem p�edstavenstva, m�že být zasedání svoláno i 
dálnopisem nebo telefaxem, pop�ípad� jinou formou. 
 
4. Na písemnou žádost kteréhokoliv �lena p�edstavenstva nebo písemnou žádost dozor�í rady 
musí být svoláno zasedání, a to nejpozd�ji do dvou týdn� následujících po doru�ení takovéto 
žádosti s tím, že zasedání p�edstavenstva se musí konat nejpozd�ji do t�í týdn� následujících po 
dni doru�ení takové žádosti; žádost musí být od�vodn�na a musí obsahovat návrh po�adu 
jednání. 
 
5. P�edstavenstvo m�že p�izvat  na své zasedání podle své úvahy i �leny dozor�í rady, 
zam�stnance spole�nosti nebo jiné osoby.  Pro zam�stnance spole�nosti je pozvání závazné. 
 
6. Zasedání p�edstavenstva se �lenové zú�ast�ují osobn�, zastupování je nep�ípustné. Na základ� 
žádosti dozor�í rady se zasedání p�edstavenstva m�že ú�astnit �len dozor�í rady. 
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7. P�edstavenstvo je schopno se platn� usnášet jen tehdy, je-li na zasedání p�ítomna 
nadpolovi�ní v�tšina všech �len�. K p�ijetí usnesení je t�eba v�tšiny hlas� všech, nikoliv jen 
p�ítomných, �len�. 
 
8. O pr�b�hu a usnesení zasedání se po�izuje zápis, který podepisuje p�edseda p�edstavenstva a 
p�edstavenstvem ur�ený zapisovatel. V zápisu z jednání p�edstavenstva musí být jmenovit� 
uvedeni �lenové p�edstavenstva, kte�í hlasovali proti jednotlivým usnesením p�edstavenstva 
nebo se zdrželi hlasování. Pokud není prokázáno n�co jiného, platí, že neuvedení �lenové 
hlasovali pro p�ijetí usnesení.  
 
9. P�edstavenstvo m�že p�ijmout rozhodnutí mimo zasedání, písemným hlasováním nebo 
hlasováním pomocí prost�edk� sd�lovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni �lenové 
p�edstavenstva. Záznam o hlasování musí být p�ipojen k zápisu o nejbližším zasedání 
p�edstavenstva. 
 
10. Náklady spojené se zasedáním i s další �inností p�edstavenstva nese spole�nost. �len�m 
p�edstavenstva náleží náhrada náklad�, spojených s výkonem jejich funkce. 
 
11. Pravidla jednání p�edstavenstva stanoví v podrobnostech jednací �ád p�edstavenstva. 
 
 
 C. D o z o r � í  r a d a 
 
 �l.20 
 Postavení a p�sobnost dozor�í rady 
 
1. Dozor�í rada je kontrolním orgánem spole�nosti. Dohlíží na výkon p�sobnosti p�edstavenstva 
a uskute��ování podnikatelské �innosti spole�nosti. 
 
2. �lenové dozor�í rady jsou oprávn�ni nahlížet do všech doklad� a záznam� týkajících se 
�innosti spole�nosti a kontrolují, zda ú�etní zápisy jsou �ádn� vedeny v souladu se skute�ností a 
zda podnikatelská �innost spole�nosti se uskute��uje v souladu s právními p�edpisy, stanovami 
a pokyny valné hromady. Dozor�í rada má právo si vyžádat pro svou kontrolní �innost 
informace od auditora spole�nosti a pr�b�žn� s ním spolupracovat. 
 
3. Dozor�í rad� p�ísluší : 
 
a) kontrolovat p�i dohlédací �innosti na výkon p�sobnosti p�edstavenstva zejména pln�ní 

úkol� uložených p�edstavenstvu valnou hromadou, dodržování stanov spole�nosti a 
právních p�edpis� v �innosti spole�nosti, podnikatelskou �innost spole�nosti, stav jejího 
majetku , její pohledávky a závazky a vedení a pr�kaznost ú�etnictví a p�edkládat valné 
hromad� výsledky, záv�ry a doporu�ení vyplývající z kontrolní �innosti; 

b) p�ezkoumat �ádnou, mimo�ádnou, konsolidovanou a p�ípadn� i mezitímní  ú�etní 
záv�rku a návrh na rozd�lení zisku nebo úhradu ztráty a podat valné hromad� zprávu o 
tomto p�ezkoumání; 
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c) projednávat všechny návrhy p�edstavenstva p�edkládané valné hromad� a dávat   
p�ípadn� valné hromad� své vyjád�ení k t�mto záležitostem; 

d) svolávat valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spole�nosti a na valné hromad�  
 navrhovat pot�ebná opat�ení; 
e) požádat p�edstavenstvo o dopln�ní programu valné hromady; 
f) volit a odvolávat �leny p�edstavenstva, potvrzovat volbu �len� p�edstavenstva dle § 38l 

odst. 6 obchodního zákoníku; 
g) zastupovat spole�nost prost�ednictvím svého ur�eného �lena ve sporu proti �len�m 

p�edstavenstva v �ízení p�ed soudy a jinými orgány; 
h) vykonávat další p�sobnost, kterou jí sv��uje obchodní zákoník nebo tyto stanovy. 
 
4. Dozor�í rada ud�luje p�edstavenstvu sv�j p�edchozí souhlas k úkon�m p�edstavenstva podle 
ustanovení �l. 16 odst. 5 t�chto stanov. 
 
5. Na základ� žádosti p�edstavenstva dozor�í rada poskytuje p�edstavenstvu své p�edchozí 
stanovisko k rozhodnutím p�edstavenstva podle ustanovení �l. 16 odst. 4 písm. n) a o) a �l. 16 
odst. 6 t�chto stanov. 
 
6. Návrh na volbu, pop�. odvolání �len� p�edstavenstva je oprávn�n podat kterýkoliv �len 
dozor�í rady. Volba, pop�. odvolání �len� p�edstavenstva se provádí tajným hlasováním p�i 
zasedání dozor�í rady; dohoda o hlasování mimo zasedání se v tomto p�ípad� nep�ipouští. 
 
7. Dozor�í rada se �ídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 
s právními p�edpisy a t�mito stanovami. 
 
 �l. 21 
 Složení, ustavení a funk�ní období dozor�í rady 
 
1. Dozor�í rada má dvanáct �len�, z toho osm �len� dozor�í rady volí a odvolává valná hromada 
a �ty�i �leny dozor�í rady volí zam�stnanci spole�nosti, má-li spole�nost v první den ú�etního 
období, v n�mž se koná valná hromada, která volí �leny dozor�í rady více než padesát 
zam�stnanc� v pracovním pom�ru na pracovní dobu p�esahující polovinu týdenní pracovní doby 
stanovené zvláštním právním p�edpisem.  
 
2.  Právo volit �leny dozor�í rady mají pouze zam�stnanci, kte�í jsou ke spole�nosti v pracovním 
pom�ru. Zvolena m�že být pouze fyzická osoba, která je v dob� volby v pracovním pom�ru ke 
spole�nosti nebo je zástupcem nebo �lenem zástupce zam�stnanc� podle zvláštního právního 
p�edpisu. Volby �len� dozor�í rady volených zam�stnanci spole�nosti organizuje p�edstavenstvo 
na základ� volebního �ádu p�ipraveného a schváleného po projednání se zam�stnanci 
spole�nosti, kte�í spl�ují podmínky v�ty první tohoto odstavce. 
 
3. Funk�ní období �len� dozor�í rady je t�íleté. Op�tovné zvolení za �lena dozor�í rady je 
možné. 
 
4. �lenové dozor�í rady mohou ze své funkce �lena dozor�í rady odstoupit; jsou však povinni to 
písemn� oznámit dozor�í rad�. Výkon jejich funkce kon�í dnem, kdy odstoupení projednala 



 

 

 
 

21 

  

nebo m�la projednat dozor�í rada. Dozor�í rada je povinna  projednat odstoupení na nejbližším 
zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dov�d�la. Jestliže �len dozor�í rady oznámí své 
odstoupení na zasedání dozor�í rady, kon�í výkon funkce uplynutím dvou m�síc� po takovém 
oznámení,neschválí-li dozor�í rada na žádost odstupujícího �lena dozor�í rady jiný okamžik 
zániku jeho funkce.  
 
5. Neklesl-li po�et �len� dozor�í rady zvolených valnou hromadou pod polovinu, m�že dozor�í 
rada jmenovat náhradní �leny do p�íštího zasedání valné hromady; jinak musí být noví �lenové 
dozor�í rady zvoleni do t�í m�síc� ode dne, kdy skon�il výkon funkce stávajících �len� dozor�í 
rady. 
 
6. Dozor�í rada volí ze svého st�edu p�edsedu a dva místop�edsedy, kte�í každý samostatn� v 
plném rozsahu zastupují p�edsedu dozor�í rady p�i výkonu jeho p�sobnosti.  
 

�l. 22 
 Zasedání a rozhodování dozor�í rady 
 
1. Dozor�í rada rozhoduje na svých zasedáních.  
 
2. Dozor�í rada zasedá podle pot�eby, nejmén� však jednou za dva m�síce. 
 
3. Zasedání dozor�í rady svolává písemnou pozvánkou jeho p�edseda, který též zasedání �ídí. Za 
podmínek stanovených v jednacím �ádu dozor�í rady m�že být zasedání svoláno i dálnopisem 
nebo telefaxem, pop�ípad� jinou formou. 
 
4. Dozor�í rada m�že p�ijmout rozhodnutí mimo zasedání, písemným hlasováním nebo 
hlasováním pomocí prost�edk� sd�lovací techniky, pokud s tím souhlasí všichni �lenové dozor�í 
rady. Záznam o hlasování musí být p�ipojen k zápisu o nejbližším zasedání dozor�í rady. 
 
5. P�edseda je povinen svolat zasedání dozor�í rady vždy, požádá-li o to n�který z �len� dozor�í 
rady nebo  p�edstavenstvo; žádost musí obsahovat navržený po�ad jednání a d�vody jejího 
svolání.  
 
6. Zasedání dozor�í rady se koná zpravidla v sídle spole�nosti, ledaže by se dozor�í rada usnesla 
jinak. 
 
7. Dozor�í rada m�že p�izvat na zasedání podle své úvahy  i �leny p�edstavenstva,  zam�stnance  
spole�nosti nebo jiné osoby. Pro zam�stnance spole�nosti je takové pozvání závazné. 
 
8. O pr�b�hu zasedání dozor�í rady se po�izuje zápis, který podepisuje p�edseda dozor�í rady a 
dozor�í radou ur�ený zapisovatel. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny �len�, jestliže tito o 
to požádají a vždy se uvede odchylný názor �len� dozor�í rady zvolených zam�stnanci. 
 
9. Dozor�í rada je schopna platn� se usnášet, je-li p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina jejích �len�. K 
p�ijetí usnesení je pot�ebná nadpolovi�ní v�tšina hlas� všech �len� s výjimkou rozhodnutí o 
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potvrzení volby �len� p�edstavenstva dle § 38l odst. 6 obchodního zákoníku, k n�muž se 
vyžaduje souhlas dvou t�etin všech �len� dozor�í rady. 
 
10. Náklady spojené se zasedáním i s další �inností dozor�í rady nese spole�nost. �len�m 
dozor�í rady náleží náhrada náklad� spojených s výkonem jejich funkce. 
 
11. Pravidla jednání a výkonu kontrolní �innosti stanoví v podrobnostech jednací �ád dozor�í 
rady, který schvaluje dozor�í rada. 
 

�l. 23 
Výbory dozor�í rady 

 
1. Dozor�í rada povinn� z�izuje následující výbory: 
 
a) výbor personální a pro odm��ování, 
b) výbor finan�ní a pro audit, 
c) výbor pro správu a �ízení spole�nosti,  
d) výbor pro strategii a rozvoj (dále spole�n� jen „výbory dozor�í rady“). 
 
2.  Každý z výbor� dozor�í rady je složen ze �ty� �len�. 
 
3. �lenové výbor� dozor�í rady jsou jmenováni a odvolávání dozor�í radou s tím, že dozor�í 
rada m�že o jejich jmenování �i odvolání rozhodnout kdykoliv. Funk�ní období �len� výbor� 
dozor�í rady �iní t�i roky, ledaže p�íslušný �len výboru dozor�í rady p�estane být �lenem dozor�í 
rady d�íve; v takovém p�ípad� skon�í funk�ní období p�íslušného �lena výboru dozor�í rady k 
tomuto d�ív�jšímu dni. Výbory dozor�í rady mohou být složeny pouze ze �len� dozor�í rady. 
 
4.  Výbor personální a pro odm��ování 
 
Do p�sobnosti výboru personálního a pro odm��ování náleží podpora realizace strategických 
cíl� spole�nosti prost�ednictvím p�edkládání stanovisek a doporu�ení dozor�í rad� 
v záležitostech týkajících se struktury �ízení, v�etn� organiza�ních �ešení, systému odm��ování 
a výb�ru vhodných osob schopných pomáhat v dosažení úsp�chu spole�nosti. Do p�sobnosti 
výboru personálního a pro odm��ování náleží zejména: 
 
a) p�edkládání doporu�ení dozor�í rad� týkajících se jmenování a odvolání �len� 

p�edstavenstva, 
b) pravidelné posuzování a p�edkládání doporu�ení týkajících se zásad a systému 

odm��ování �len� p�edstavenstva a generálního �editele, v�etn� manažerských smluv a 
motiva�ního systému, a p�edkládání dozor�í rad� návrh� týkajících se vytvá�ení t�chto 
systém� s ohledem na realizaci strategických cíl� spole�nosti, 

c) p�edkládání dozor�í rad� stanovisek týkajících se zd�vodn�ní odm�ny závislé na 
dosažených výsledcích v souvislosti s hodnocením stupn� realizace stanovených úkol� a 
cíl� spole�nosti, 

d) posuzování systému �ízení lidských zdroj� ve spole�nosti,  
e) doporu�ování kandidát� na funkci generálního �editele spole�nosti, 
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f) informování dozor�í rady o všech skute�nostech týkajících se �innosti výboru 
personálního a pro odm��ování. 

 
5.  Výbor finan�ní a pro audit 
 
Do p�sobnosti výboru finan�ního a pro audit náleží poradenství pro dozor�í radu ohledn� 
správného zavád�ní pravidel sestavování rozpo�t�, rozpo�tového a finan�ního výkaznictví a 
interní kontroly ve spole�nosti, a také spolupráce s auditory spole�nosti. Do p�sobnosti výboru 
finan�ního a pro audit náleží zejména: 
  
a) spolupráce s auditory spole�nosti a p�edkládání dozor�í rad� doporu�ení ohledn� volby 

auditor� a odm�ny pro auditory spole�nosti, 
b) p�ezkoumávání ú�etních záv�rek spole�nosti, 
c) projednávání veškerých záležitostí nebo výhrad, které mohou souviset s p�ezkoumáním 

ú�etních záv�rek, 
d) posuzování dopis� auditora spole�nosti pro p�edstavenstvo, a také nestrannosti a 

objektivity audit� a odpov�dí p�edstavenstva spole�nosti, 
e) kontrolování ú�etnictví spole�nosti, 
f) posuzování systému interní kontroly spole�nosti a výro�ní zprávy, 
g) ro�ní kontrolování programu interních audit�, koordinace p�sobení interních a externích 

auditor� a p�ezkoumávání podmínek provád�ní interních audit�, 
h) spolupráce s odd�leními spole�nosti zodpov�dnými za audit a kontrolu v�etn� 

pravidelného posuzování jejich �inností a výsledk�, 
i)  posuzování veškerých dalších záležitostí souvisejících s auditem spole�nosti, na které 

poukázal výbor nebo dozor�í rada, 
j) informování dozor�í rady o všech skute�nostech týkajících se p�sobnosti výboru 

finan�ního a pro audit. 
 
6. Výbor pro správu a �ízení spole�nosti 
 
Do p�sobnosti výboru pro správu a �ízení spole�nosti náleží zpracovávání a p�edkládání 
stanovisek a doporu�ení dozor�í rad� ohledn� organiza�ní struktury spole�nosti, postavení 
spole�nosti jako emitenta kotovaných cenných papír� a sou�ásti mezinárodní kapitálové 
skupiny. Do p�sobnosti výboru pro správu a �ízení spole�nosti náleží  zejména: 
 
a) hodnocení implementace princip� správy a �ízení spole�nosti, 
b) p�edkládání doporu�ení dozor�í rad� týkajících se implementace pravidel správy a �ízení 

spole�nosti, 
c) vyjad�ování se k normativním dokument�m týkajícím se správy a �ízení spole�nosti, 
d) p�ípadné posuzování zpráv o souladu pravidel správy a �ízení spole�nosti s pravidly 

správy a �ízení spole�nosti p�ipravenými Burzou cenných papír� Praha, a.s. nebo �eskou 
národní bankou, pokud taková pravidla jsou vypracována, 

e) p�edkládání stanovisek k navrhovaným zm�nám korpora�ních dokument� spole�nosti, a 
zpracovávání návrh� takových zm�n v p�ípad� dokument� dozor�í rady, 

f) monitorování �ízení spole�nosti z hlediska jeho souladu se zákonnými požadavky, 
v�etn� platných pravidel správy a �ízení spole�nosti, 
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g) informování dozor�í rady o všech skute�nostech týkajících se p�sobnosti výboru pro 
správu a �ízení spole�nosti. 

 
7. Výbor pro strategii a rozvoj 
 
Do p�sobnosti výboru pro strategii a rozvoj náleží zpracovávání a p�edkládání stanovisek a 
doporu�ení dozor�í rad� ohledn� strategie spole�nosti, vyjad�ování se k strategickým plán�m a k 
zamýšleným investicím a divesticím, které mohou mít významný vliv na stav majetku 
spole�nosti. Do p�sobnosti výboru pro strategii a rozvoj náleží zejména: 
 
a) hodnocení vlivu jakékoli plánované a provedené investice a divestice na majetek 

spole�nosti, 
b) hodnocení opat�ení, smluv, dopis� o zám�ru a dalších dokument� souvisejících s 

nabýváním, prodejem, zat�žováním nebo jinou formou disponování s majetkem 
spole�nosti, 

c) vyjad�ování se ke všem dokument�m se strategickým významem p�edkládaným 
p�edstavenstvem spole�nosti dozor�í rad�, 

d) vyjad�ování se k dlouhodobým strategickým plán�m a výro�ním technickým a 
hospodá�ským plán�m, 

e) informování dozor�í rady o všech skute�nostech týkajících se p�sobnosti výboru pro 
strategii a rozvoj. 

 
8. Každý z výbor� dozor�í rady volí ze svého st�edu p�edsedu a místop�edsedu, který je pov��en 
zastupováním p�edsedy v jeho nep�ítomnosti. 
 
9. Zasedání výbor� dozor�í rady se konají podle pot�eby, nejmén� však jednou za �tvrtletí. 
 
10. Jednání výbor� dozor�í rady svolává p�edseda p�íslušného výboru a v p�ípad� jeho 
nep�ítomnosti jeho místop�edseda nebo jakýkoliv jiný pov��ený �len výboru. 
 
11. Výbor dozor�í rady je usnášeníschopný, jestliže všichni �lenové tohoto výboru byli �ádn� 
pozváni na jeho zasedání a je-li na zasedání p�ítomna nadpolovi�ní v�tšina všech �len� tohoto 
výboru. 
 
12. K p�ijetí usnesení výboru dozor�í rady je t�eba souhlasu nadpolovi�ní v�tšiny všech jeho 
�len�. 
 
13. O zasedáních výbor� dozor�í rady se po�izuje zápis, který podepisuje p�edseda, respektive 
místop�edseda nebo jiný pov��ený �len výboru. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny �len�, 
pokud o to požádají. Zápis musí být archivován po celou dobu existence spole�nosti. 
 
14. Podrobnosti o zp�sobu zasedání výbor� dozor�í rady a jejich p�sobnosti stanoví jednací �ád 
výbor� dozor�í rady, který schvaluje dozor�í rada. 
  

�l. 24 
 Odpov�dnost a zákaz konkurence 
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1. �lenové dozor�í rady jsou povinni vykonávat svou p�sobnost  s pé�í �ádného hospodá�e a 
zachovávat ml�enlivost o d�v�rných informacích a skute�nostech, jejichž  prozrazení t�etím 
osobám by mohlo spole�nosti zp�sobit škodu. 
 
2. Jestliže je k ur�itým jednáním p�edstavenstva vyžadován p�edchozí souhlas dozor�í rady a 
dozor�í rada souhlas k takovému jednání nedá nebo využije-li dozor�í rada svého práva zakázat 
p�edstavenstvu ur�ité jednání jménem spole�nosti, odpovídají �lenové dozor�í rady spole�nosti 
za škodu v p�ípadech a v rozsahu stanoveném v § 201 odst. 4 obchodního zákoníku. 
 
3.  Na �leny dozor�í rady se vztahuje �l. 18 odst.  2, odst. 4 až  9 t�chto stanov obdobn�.  
 
 
 IV. H o s p o d a � e n í   s p o l e � n o s t i 
 
 �l.25 
  Ú�etní záv�rka 
 
1. Spole�nost vede p�edepsaným zp�sobem a v souladu s právními p�edpisy ú�etnictví. Za �ádné 
vedení ú�etnictví odpovídá p�edstavenstvo, které zabezpe�uje ov��ení �ádné, mimo�ádné, 
konsolidované, pop�ípad� mezitímní ú�etní záv�rky  auditorem. 
 
2. Spole�nost vytvá�í soustavu informací p�edepsanou právními p�edpisy a poskytuje údaje o 
své �innosti orgán�m stanoveným t�mito p�edpisy. 
 
3. Je-li na po�adu jednání valné hromady projednání a schválení  ú�etní záv�rky, uve�ejní 
p�edstavenstvo hlavní údaje ú�etní záv�rky nejmén� t�icet dní p�ed konáním valné hromady 
zp�sobem stanoveným v �l. 14 odst. 5 t�chto stanov s uvedením doby a místa, v n�mž je ú�etní 
záv�rka k nahlédnutí pro akcioná�e spole�nosti.  Spole�nost je povinna zve�ejnit údaje z  ú�etní 
záv�rky, jakož i výro�ní zprávu zp�sobem a v rozsahu ur�eném právními p�edpisy. 
 
4. Ú�etní záv�rka musí být sestavena zp�sobem, odpovídajícím právním p�edpis�m a zásadám 
�ádného ú�etnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a finan�ní situaci, v níž se 
spole�nost nachází a o výši dosaženého zisku nebo ztráty. 
 
5. Spole�nost zpracovává výro�ní zprávu v rozsahu stanoveném právními p�edpisy, jejíž 
sou�ástí je �ádná ú�etní záv�rka a zpráva o podnikatelské �innosti spole�nosti a stavu jejího 
majetku. 

 
�l. 26 

 Rozd�lení zisku, pop�. úhrady ztráty  a vytvá�ení fond� 
 
1. Zisk lze po provedeném povinném p�íd�lu do rezervního fondu použít v souladu s 
rozhodnutím valné hromady zejména k rozd�lení mezi akcioná�e, ke zvýšení základního 
kapitálu z vlastních zdroj� spole�nosti, k dalším (dobrovolným) p�íd�l�m do rezervního fondu, k 
p�íd�l�m do ostatních fond� spole�nosti napl�ovaných ze zisku, ke stanovení podílu �len� 
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p�edstavenstva a dozor�í rady na zisku, ke stanovení podílu zam�stnanc� spole�nosti na zisku, 
jakož i k dalším zákonem dovoleným ú�el�m, pop�ípad� i k úhrad� ztráty nebo k p�evodu na 
ú�et nerozd�leného zisku. Pro rozhodnutí valné hromady o zp�sobu rozd�lení nerozd�leného 
zisku z p�edchozího období platí p�edchozí v�ta p�im��en�. 
 
2. Spole�nost povinn� z�izuje a používá rezervní fond podle t�chto stanov. 
 
3. Spole�nost m�že z�izovat další ú�elové fondy napl�ované ze zisku p�i respektování platných 
p�edpis� pro jejich z�izování a hospoda�ení s nimi a p�i respektování pravidel stanovených 
valnou hromadou. 
 
4. Ztrátu spole�nosti vzniklou p�i hospoda�ení lze krýt v souladu s rozhodnutím valné hromady z 
nerozd�leného zisku z minulých období, z emisního ažia, z ostatních kapitálových fond�, z 
ostatních fond� tvo�ených ze zisku, z rezervního fondu, snížením základního kapitálu, pop�ípad�  
úhradou ztráty z výsledku budoucí podnikatelské �innosti. 
 
 �l. 27 
 Rezervní fond 
 
1. Rezervní fond byl vytvo�en p�i založení spole�nosti ve výši 500 000 K�  (slovy p�tsettisíc K�) 
p�íplatkem jediného zakladatele nad emisní kurs akcií a dopl�uje se ro�n� o p�t procent �istého 
zisku, maximáln� však do výše dvaceti procent základního kapitálu (povinná �ást rezervního 
fondu).Povinná �ást rezervního fondu m�že být použita  pouze na úhradu ztráty spole�nosti.  
 
2. Celková výše  rezervního fondu v�etn�  povinné  �ásti rezervního fondu, nesmí p�esáhnout 
jednu t�etinu základního kapitálu spole�nosti zapsaného v obchodním rejst�íku k prvnímu dni 
daného ú�etního období. 
 
3. Rezervní fond v �ásti, v níž není dopl�ován povinn�  podle odstavce 1 tohoto �lánku, lze 
dopl�ovat v souladu s rozhodnutím valné hromady z vlastních zdroj� spole�nosti, zejména 
dalšími p�íd�ly ze zisku ur�eného k rozd�lení, z rozdílu mezi emisním kursem a jmenovitou 
hodnotou akcií, z ostatních kapitálových fond�, jakož i z nerozd�leného zisku z p�edchozích 
období.  
 
4. Za podmínek uvedených v § 216a obchodního zákoníku lze rezervní fond doplnit snížením 
základního kapitálu. 
 
5. O použití rezervního fondu rozhoduje p�edstavenstvo; to neplatí v p�ípad� rozhodování o 
použití povinné �ásti rezervního fondu, které je sv��eno valné hromad�. 
 
6. Podíl na �istém zisku spole�nosti lze ur�it teprve  po dopln�ní povinné �ásti rezervního fondu 
v souladu s t�mito stanovami. 
 
7. Další rezervní fondy z�izuje spole�nost v p�ípadech stanovených zákonem; použití t�chto 
fond� je možné pouze pro ú�ely tam stanovené. Výše t�chto rezervních fond� se nezapo�ítává  
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do maximální výše dle odstavce 2 tohoto �lánku. P�i vytvá�ení t�chto rezervních fond� používá 
spole�nost vlastní zdroje v tomto po�adí: nerozd�lený zisk, fondy ze zisku a kapitálové fondy. 
 
 �l. 28 
 Zvýšení základního kapitálu 
 
1. O zvýšení  základního kapitálu spole�nosti rozhoduje valná hromada s výjimkou p�ípadu, kdy 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je podle odstavce 7 tohoto �lánku v p�sobnosti 
p�edstavenstva. Ú�inky zvýšení základního kapitálu, jakož i zm�na stanov v d�sledku 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu zvýšení základního kapitálu v 
obchodním rejst�íku.  
 
2. V oznámení o svolání valné hromady, která má rozhodovat o zvýšení základního kapitálu, 
musí být uvedeny krom� náležitostí obsažených v �l. 14 odst. 6 t�chto stanov též náležitosti 
uvedené v § 202 odst. 2, pop�ípad� odst. 3 a 4 obchodního zákoníku. 
 
3. Má-li být zvýšení základního kapitálu spole�nosti provedeno upsáním nových akcií, valná 
hromada v souladu s § 203 a 204 obchodního zákoníku stanoví zp�sob a podmínky jejich 
upisování i splácení. Upisování nových akcií nem�že za�ít d�íve, než usnesení valné hromady o 
zvýšení základního kapitálu bude v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku zapsáno do 
obchodního rejst�íku, ledaže byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejst�íku a 
upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí 
návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního 
rejst�íku. Upsání akcií je neú�inné, bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kapitálu 
do obchodního rejst�íku Pro uplatn�ní p�ednostního práva stávajících akcioná�� k upisování, 
splácejí-li se upisované nové akcie pen�žitými vklady, platí § 204a obchodního zákoníku. 
 
4. P�i zvýšení základního kapitálu spole�nosti z vlastních zdroj� spole�nosti rozhodne valná 
hromada o zp�sobu zvýšení bu� vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozd�lením mezi 
akcioná�e podle podílu jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu, nebo zvýšením 
jmenovité hodnoty dosavadních akcií. Podmínky a postup p�i tomto zp�sobu zvýšení základního 
kapitálu stanoví § 208  a 209  obchodního zákoníku. 
 
5. O podmín�ném zvýšení základního kapitálu (§ 207 obchodního zákoníku) rozhodne valná 
hromada zárove� s rozhodnutím o vydání vym�nitelných �i prioritních dluhopis� podle § 160 
obchodního zákoníku. 
 
6. O kombinovaném zvýšení základního kapitálu m�že valná hromada rozhodnout za podmínek 
stanovených v § 209a obchodního zákoníku. 
 
7. Usnesením valné hromady lze pov��it p�edstavenstvo, aby za podmínek stanovených 
obchodním zákoníkem a t�mito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním 
nových akcií, které budou spláceny pen�žitými �i nepen�žitými vklady, nebo z vlastních zdroj� 
spole�nosti s výjimkou nerozd�leného zisku, a to až do výše jedné t�etiny základního kapitálu 
spole�nosti v dob� rozhodnutí valné hromady o pov��ení p�edstavenstva. Zvýšit základní kapitál 
rozhodnutím p�edstavenstva lze i opakovan�. O zvýšení základního kapitálu upisováním akcií je 
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p�edstavenstvo oprávn�no rozhodnout v p�ípad�, je-li emisní kurs akcií splácen nepen�žitým 
vkladem uskute�n�ným na základ� rozhodnutí o privatizaci podle zákona �. 92/1991 Sb., o 
podmínkách p�evodu majetku státu na jiné osoby, v platném zn�ní a v ostatních p�ípadech za 
podmínky, že usnesení valné hromady o pov��ení p�edstavenstva ur�í zp�sob zvýšení 
základního kapitálu, druh vkladu, kterého lze použít ke splacení emisního kursu akcií, pov��uje-
li se p�edstavenstvo zvýšením základního kapitálu upisováním akcií a nep�ekro�itelný rozsah 
zvýšení základního kapitálu pro daný zp�sob zvýšení; pokud je p�edstavenstvo pov��eno 
rozhodnout o zvýšení základního kapitálu nepen�žitými vklady, musí pov��ení ke zvýšení 
základního kapitálu obsahovat i ur�ení, který orgán spole�nosti rozhodne o ocen�ní 
nepen�žitého vkladu na základ� posudku znalce. Návrh rozhodnutí o zvýšení základního 
kapitálu musí být projednán s dozor�í radou spole�nosti a o p�ijatém rozhodnutí musí být 
informována valná hromada na nejbližším zasedání. 

 
�l. 29 

Snížení základního kapitálu 
 

1. O snížení základního kapitálu spole�nosti rozhoduje valná hromada. Ú�inky snížení 
základního kapitálu, jakož i zm�na stanov v d�sledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu a 
snížení základního kapitálu nastávají ke dni zápisu snížení základního kapitálu do obchodního 
rejst�íku. 
 
2. V oznámení o svolání valné hromady, která má rozhodovat o snížení základního kapitálu, 
musí být uvedeny krom� náležitostí obsažených v �l. 14 odst. 6 t�chto stanov též náležitosti 
uvedené v § 211 odst. 1 obchodního zákoníku. 
 
3. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek v��itel�. Práva v��itel� 
p�i snížení základního kapitálu stanoví § 215,  216 a § 216a odst. 4 obchodního zákoníku. 
 
4. P�edstavenstvo je povinno podat do t�iceti dn� po p�ijetí usnesení valné hromady o snížení 
základního kapitálu návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejst�íku.  
 
5. O postupu a zp�sobu snížení základního kapitálu rozhodne v souladu s § 213 a násl. 
obchodního zákoníku valná hromada. 
      
 �l. 30 
 Zrušení a zánik spole�nosti 
 
1. Rozhodnutí o zrušení spole�nosti s likvidací nebo o fúzi, p�evodu jm�ní na jednoho akcioná�e 
�i o jejím rozd�lení  náleží do p�sobnosti valné hromady. 
 
2. P�i zrušení spole�nosti s likvidací rozhodne valná hromada na návrh likvidátora o rozd�lení 
likvida�ního z�statku. Likvida�ní z�statek p�itom bude rozd�len mezi akcioná�e v pom�ru 
odpovídajícím jmenovité hodnot� jejich akcií. 
 
3. Valná hromada m�že zrušit své rozhodnutí o zrušení spole�nosti a jejím vstupu do likvidace 
do doby, než bylo zapo�ato s rozd�lováním likvida�ního z�statku. Dnem ú�innosti tohoto 
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rozhodnutí kon�í funkce likvidátora a likvidátor je povinen p�edat všechny doklady o pr�b�hu 
likvidace p�edstavenstvu spole�nosti. 
 
4. Spole�nost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejst�íku. 
 
 
 V. Z á v � r e � n á    u s t a n o v e n í 
 
 �l. 31 
 Oznamování 
 
1. Skute�nosti stanovené právními p�edpisy se zve�ej�ují v Obchodním v�stníku. Povinnost 
uve�ejnit skute�nosti ur�ené právními p�edpisy nebo t�mito stanovami je spln�na uve�ejn�ním v 
Obchodním v�stníku a Hospodá�ských novinách, nestanoví-li  právní p�edpis jinak. 
 
2. Písemnosti ur�ené akcioná��m majícím zatímní listy, zasílá spole�nost na jejich adresu, 
uvedenou v seznamu majitel� zatímních list�. Tito akcioná�i jsou povinni neprodlen� oznámit 
spole�nosti všechny zm�ny údaj� obsažených v tomto seznamu. 
 
3. Písemnosti ur�ené ostatním osobám se zasílají na jejich adresu oznámenou spole�nosti. 
 
 �l. 32 
 Postup p�i zm�n� stanov 
 
1. O zm�n� stanov rozhoduje valná hromada, nejde-li o zm�nu stanov v d�sledku zvýšení 
základního kapitálu p�edstavenstvem podle § 210 obchodního zákoníku a �l. 28 odst. 7 t�chto 
stanov nebo o zm�nu, ke které došlo na základ� jiných právních skute�ností. 
 
2. Je-li na po�adu jednání valné hromady zm�na stanov spole�nosti, musí oznámení o konání 
valné hromady alespo� charakterizovat podstatu navrhovaných zm�n a návrh zm�n stanov musí 
být akcioná��m k nahlédnutí v sídle spole�nosti ve lh�t� dle �l. 14 odst. 5 t�chto stanov. 
Akcioná� má rovn�ž právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na sv�j náklad a nebezpe�í; 
na tato práva musí být akcioná�i upozorn�ni v oznámení o konání valné hromady. 
 
3. Hodlá-li akcioná� uplatnit na valné hromad� protinávrh k návrhu zm�n stanov, je povinen 
doru�it spole�nosti písemné zn�ní svého návrhu, pop�. protinávrhu nejmén� p�t pracovních dn� 
p�ede dnem konání valné hromady; p�edstavenstvo je povinno uve�ejnit jeho protinávrh se svým 
stanoviskem, pokud je to možné, nejmén� t�i dny p�ed oznámeným datem konání valné 
hromady. 
 
4. O rozhodnutí o zm�n� stanov musí být po�ízen notá�ský zápis a schválený text zm�ny stanov 
je sou�ástí tohoto notá�ského zápisu. 
 
5. P�ijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož d�sledkem je zm�na v obsahu stanov, toto 
rozhodnutí nahrazuje rozhodnutí o zm�n� stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady neplyne, 
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zda, pop�ípad� jakým zp�sobem se stanovy m�ní, rozhodne o zm�n� stanov p�edstavenstvo 
v souladu s rozhodnutím valné hromady. 
 
6. Jestliže dojde ke zm�n� v obsahu stanov na základ� jakékoliv právní skute�nosti, je 
p�edstavenstvo povinno vyhotovit bez zbyte�ného odkladu poté, co se kterýkoliv �len 
p�edstavenstva o takové zm�n� doví, úplné zn�ní stanov. 
 

�l. 33 
Zm�na stanov 

 
1. Zm�ny stanov nabývají platnosti a ú�innosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, 
neplyne-li z rozhodnutí valné hromady o zm�n� stanov nebo ze zákona, že nabývají ú�innosti 
pozd�ji. 
 
2. Tyto stanovy byly p�ijaty dne 27.12.1994 a platí ve zn�ní zm�n schválených rozhodnutím 
valné hromady ze dne 20.12.1995, 27.6.1996, 24.3.1997, 27.3.1997, 15.7.1997, 29.5.1998, 
29.1.1999, 19.8.1999, 29.6.2001, 17.1.2003 a 13.4.2006. 
 
 
 
 
V Praze dne 1.8.2006 
 
 
 
 
 
---------------------------------                                              -------------------------------------- 
    Francois Vleugels                                                               Marek Mroczkowski 
p�edseda p�edstavenstva                                                   místop�edseda p�edstavenstva 
     UNIPETROL, a.s.                                                                 UNIPETROL, a.s. 


