STANOVY SPOLEČNOSTI

VÍNO BLATEL, a.s.
(dále jen „Společnost“)

I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Čl. 1
Vznik společnosti

1.

Obchodní firma Společnosti zní: VÍNO BLATEL, a.s.

2.

Sídlem Společnosti je: Blatnice pod Svatým Antonínkem.

3.

Internetové stránky Společnosti jsou umístěny na adrese www.vinoblatel.cz.
Čl. 2
Předmět podnikání a předmět činnosti Společnosti

1.

2.

Předmětem podnikání Společnosti je:
a)

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

b)

Hostinská činnost

c)

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

d)

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

e)

Zámečnictví, nástrojářství

Předmětem činnosti Společnosti je:
a)

Zemědělská výroba
Čl. 3
Základní kapitál

1.

Základní kapitál Společnosti činí 25.525.000,- Kč (slovy: dvacet pět miliónů pět set dvacet pět
tisíc korun českých).

2.

Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen.
Čl. 4
Akcie

1.

Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 199 ks (slovy: sto devadesát devět kusů) listinných
akcií na jméno takto:
a)

22 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun
českých);

b)

31 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých);

c)

39 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých);

d)

31 ks akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých);

e)

36 ks akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč (slovy: sto korun českých);

f)

40 ks akcie o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých).

2.

Všechny akcie Společnosti jsou vydány jako cenné papíry na řad.

3.

Ve Společnosti je vydán pouze jeden druh akcií, s nimiž jsou spojena veškerá práva stanovená
právními předpisy či těmito stanovami.
Čl. 5
Převoditelnost akcií

1.

Převoditelnost akcií Společnosti je omezena, a to tak, že převod nebo zastavení akcií je podmíněn
předchozím souhlasem valné hromady Společnosti. Žádost akcionáře o udělení souhlasu musí být
písemná s uvedením předmětu převodu (identifikace akcií) a identifikace osoby kupující akcie
a musí být doručena správní radě Společnosti společně s návrhem na svolání valné hromady,
na níž má být o žádosti rozhodováno. V případě odstoupení od / ukončení smlouvy o převodu
akcií se k znovunabytí akcií původním akcionářem souhlasu valné hromady nevyžaduje.

2.

K akciím akcionáře, který hodlá své akcie převést (ať již úplatně či bezúplatně, všechny nebo
část) (dále jen „převádějící akcionář“) na třetí osobu nebo jiného akcionáře (dále jen
„zájemce“), mají zbývající akcionáři předkupní právo za těchto podmínek:
a)

3.

Má-li převádějící akcionář zájem převést své akcie na zájemce, je povinen doručit všem
ostatním akcionářům písemnou nabídku na převod akcií, jejíž přílohou soupis následujících
informací o převodu akcií a výzva:
i.

nabízená kupní cena za akcie (jedná-li se o úplatný převod);

ii.

identifikace zájemce o nabytí akcií;

iii.

další podstatné podmínky převodu, včetně zajištění úhrady kupní ceny za akcie či
dalších podmínek převodu, které mají podstatný vliv na převod (odkládací podmínky,
zálohy, slevy, prohlášení a záruky apod.);

iv.

výzvu ostatním akcionářům k doručení buď (i) závazné nabídky na koupi všech
převáděných akcií za stanovených podmínek, nebo (ii) závazného vzdání se svého
předkupního práva ve vztahu ke konkrétnímu převodu akcií; a to obojí písemným
prohlášením doručeným převádějícímu akcionáři.

b)

Předkupní právo musí akcionář uplatnit písemně u převádějícího akcionáře nejpozději
do patnácti (15) dní ode dne, kdy mu byla doručena nabídka dle předchozího bodu a).
Do uplynutí této lhůty u všech oprávněných akcionářů nesmí převádějící akcionář své akcie
převést. Akcionář, který uplatnil své předkupní právo, má právo na koupi akcií za podmínek
odpovídajících nabídce. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne právo na uzavření
smlouvy o převodu akcií všem těmto akcionářům, a to každému ke koupi takové části akcií
v poměru jejich dosavadních podílů na základním kapitálu Společnosti, nedohodnou-li
se jinak. V případě, že je zájemcem některý z akcionářů a současně jiný akcionář uplatnil
předkupní právo, má právo na koupi poměrné části nabízených akcií také zájemce.

c)

Nevyužije-li žádný z oprávněných akcionářů předkupního práva ve stanovené lhůtě nebo
vzdají-li se všichni akcionáři svého předkupního práva, může převádějící akcionář akcie
převést na zájemce, a to na základě a za podmínek dle nabídky.

Akcie se převádí rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie vůči Společnosti se vyžaduje
oznámení změny osoby akcionáře Společnosti a předložení akcie Společnosti; Společnost
provede zápis změny bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána.
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Čl. 6
Akcionáři a seznam akcionářů
1.

Má se za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů.

2.

Do seznamu akcionářů se vedle náležitostí vyžadovaných právními předpisy zapíše také
e-mailová adresa akcionářů. Za tímto účelem jsou akcionáři povinni sdělit Společnosti jejich
e-mailovou adresu.

II. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
Čl. 7
Systém vnitřní struktury a orgány Společnosti
1.

Systémem vnitřní struktury Společnosti je systém monistický.

2.

Ve Společnosti jsou zřízeny následující orgány:
A.
B.

valná hromada
správní rada.
A.

VALNÁ HROMADA

Čl. 8
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
pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

b)

rozhodování o změně výše základního kapitálu a pověření správní rady ke zvýšení základního
kapitálu;

c)

rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce
Společnosti na splacení emisního kursu;

d)

rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

e)

volba a odvolání členů správní rady;

f)

schvalování smluv o výkonu funkce uzavíraných Společností se členy správní rady, včetně
jejich změn;

g)

schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených
případech i mezitímní účetní závěrky;

h)

rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

i)

schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti Společnosti;

j)

rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Společnost před jejím vznikem;
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3.

k)

schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na zisku
nebo jiných vlastních zdrojích Společnosti;

l)

rozhodnutí o přeměně Společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních společností
a družstev stanoví jinak;

m)

schválení poskytnutí finanční asistence ze strany Společnosti;

n)

rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné
hromady.

Pokud má Společnost jediného akcionáře, vykonává působnost valné hromady tento jediný
akcionář.
Čl. 9
Účast na valné hromadě

1.

Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní.

2.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování
na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení
na jedné nebo na více valných hromadách. Současná přítomnost akcionáře a jeho zmocněnce
na valné hromadě není přípustná, ledaže daná valná hromada rozhodne jinak. Omezení dle
předchozí věty se neuplatní, je-li akcionář současně členem správní rady Společnosti. V takovém
případě je současná přítomnost akcionáře – člena správní rady Společnosti a jeho zmocněnce
přípustná.

3.

Valné hromady se vždy účastní členové správní rady. Jednání valné hromady se mohou vedle
doprovodu akcionáře v souladu s odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto článku účastnit
i další osoby pozvané správní radou Společnosti či další hosté, jejichž přítomnost připustí
rozhodnutí dané valné hromady.
Čl. 10
Svolávání valné hromady

1.

Valná hromada se koná nejméně jednou (1) za účetní období, nejpozději do šesti (6) měsíců
od posledního dne předcházejícího účetního období.

2.

Valnou hromadu svolává správní rada Společnosti, popřípadě její člen, pokud správní rada
nesvolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o obchodních
korporacích“) svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud není správní rada schopná
se dlouhodobě usnášet, ledaže Zákon o obchodních korporacích stanoví jinak.

3.

Valnou hromadu svolává oprávněná osoba tak, že pozvánku na valnou hromadu (i) uveřejní
na internetových stránkách Společnosti uvedených v Čl. 1 odst. 3. těchto stanov a současně (ii) ji
zašle všem akcionářům Společnosti na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů,
a to dle stavu seznamu akcionářů ke dni vyhotovení pozvánky, nejméně třicet (30) dní před
konáním valné hromady, nestanoví-li zákon jinak. Zaslání pozvánky může být nahrazeno jejím
odesláním elektronickou formou na e-mailovou adresu akcionáře, který o to Společnost písemně
požádá a v žádosti označí e-mailovou adresu pro zasílání pozvánek na valné hromady.

4.

Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat náležitosti požadované platnými právními
předpisy.

5.

Valná hromada se může konat i bez řádného svolání (tedy bez splnění požadavků zákona a těchto
stanov na svolání valné hromady či na obsah pozvánky), pokud s tím nejpozději na valné hromadě
vysloví souhlas všichni akcionáři Společnosti.
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6.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý (7.) den předcházející dni konání valné
hromady. Pro určení rozhodného dne se časový úsek v předchozí větě považuje za lhůtu (nikoli
za dobu), která bude počítána zpětně ode dne, na který je valná hromada svolána; připadne-li tak
konec lhůty na den, který není pracovním dnem, je rozhodným dnem první pracovní den
předcházející takovému dni.
Čl. 11
Rozhodování valné hromady a způsob hlasování

1.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž
jmenovitá hodnota přesahuje 50 % (slovy: padesát procent) základního kapitálu Společnosti.

2.

Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla
svolána, pak osoba pověřená řízením valné hromady tuto skutečnost oznámí přítomným
akcionářům. V takovém případě svolá správní rada Společnosti, je-li to stále potřebné, náhradní
valnou hromadu se shodným pořadem, a to tak, aby se konala do šesti (6) týdnů ode dne, na který
byla svolána původní valná hromada. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle
nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a lhůta
uvedená v Čl. 10 odst. 3. těchto stanov se zkracuje na patnáct (15) dnů, přičemž pozvánka nemusí
obsahovat zdůvodnění návrhu usnesení valné hromady ani vyjádření správní rady Společnosti ke
každé navrhované záležitosti zařazené na pořad valné hromady. Náhradní valná hromada je
schopna se usnášet bez ohledu na ustanovení odst. 1. tohoto článku.

3.

S každou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) je na valné
hromadě Společnosti spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve Společnosti tedy činí
2.552.500 hlasů (slovy: dva milióny pět set padesát dva tisíc pět set hlasů).

4.

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy
vyžadují většinu jinou.

5.

Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky.

6.

Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady. V případě nepřijetí
návrhu svolavatele valné hromady se přistoupí k hlasování o případných návrzích a protinávrzích
akcionářů, a to v pořadí jejich podání.

7.

Pokud ze zákona nevyplývá něco jiného, může valná hromada pokračovat v jednání, jestliže bylo
v průběhu sčítání hlasů dosaženo většiny potřebné k rozhodnutí nebo jestliže je zřejmé, že této
většiny nemůže být dosaženo. Konečný výsledek hlasování se uvede v zápise z jednání
valné hromady.
Čl. 12
Řízení valné hromady

1.

Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby
pověřené sčítáním hlasů; může tak zvolit i osoby, které nejsou akcionáři Společnosti.

2.

Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž
platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen, nebo nemůže-li z vážných důvodů pokračovat
v jejím řízení. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním
hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že (i) předsedou
valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba, a/nebo (ii) že předseda valné hromady
provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.

3.

Předseda valné hromady nebo osoba pověřená řízením valné hromady jsou povinni
na valné hromadě zabezpečit seznámení akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými
akcionáři.
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4.

Předseda valné hromady je oprávněn přijímat opatření organizačního charakteru, a to za účelem
zajištění řádného průběhu valné hromady v souladu s právními předpisy.

5.

Valná hromada je oprávněna schválit jednací řád, v němž mohou být stanoveny organizační
záležitosti průběhu valné hromady tak, aby byl při zachování práv akcionářů zajištěn řádný
a efektivní průběh valné hromady. V jednacím řádu může valná hromada především stanovit
podrobnější postup pro podávání žádostí o vysvětlení, uplatňování návrhů a protinávrhů
či podávání protestů.

6.

O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který zapisovatel vyhotoví do 15 dnů ode dne jejího
ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady (nebo svolavatel) a ověřovatel
zápisu. Zápis o valné hromadě musí obsahovat náležitosti stanovené v ZOK; k zápisu se přiloží
předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
Čl. 13
Rozhodování per rollam

1.

Akcionáři Společnosti mohou přijímat rozhodnutí o záležitostech spadajících do působnosti valné
hromady také formou rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu), a to za podmínek
stanovených Zákonem o obchodních korporacích.
B.

SPRÁVNÍ RADA

Čl. 14
Postavení a působnost správní rady
1.

Statutárním orgánem Společnosti je správní rada.

2.

Správní radě přísluší obchodní vedení a dohled nad činností Společnosti, přičemž správní rada
dále určuje základní zaměření těchto oblastí.

3.

V rámci své působnosti správní rada zejména:
a)

svolává valnou hromadu a předkládá jí zprávy a jiné dokumenty v souladu s platnými
právními předpisy a těmito stanovami;

b)

vykonává usnesení valné hromady, jsou-li v souladu s právními předpisy a těmito stanovami;

c)

zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou,
konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh
na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty;

d)

pokud Společnost nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu, vyhotovuje
správní rada zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, v níž
zhodnotí stav majetku a podnikatelskou činnost Společnosti v účetním období, za něž
se sestavuje účetní závěrka, a předpokládaný další vývoj podnikatelské činnosti Společnosti;

e)

předkládá valné hromadě svá vyjádření, doporučení a návrhy v případě, že tak stanoví zákon
nebo tyto stanovy;

f)

vyžaduje předložení zpráv týkajících se činnosti Společnosti v případě, že tak stanoví zákon
nebo tyto stanovy;

g)

seznamuje valnou hromadu s výsledky své dohledové činnosti;

h)

rozhoduje v dalších věcech, pokud tak stanoví zákon nebo tyto stanovy.
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4.

Správní rada se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu
s právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny
týkající se obchodního vedení nebo dohledu nad činností Společnosti. Tím není dotčeno
oprávnění správní rady požádat valnou hromadu z vlastní iniciativy o udělení pokynu týkajícího
se obchodního vedení v souladu se zákonem.
Čl. 15
Složení a funkční období správní rady

1.

Správní rada Společnosti má tři (3) členy. Členy správní rady volí a odvolává valná hromada
Společnosti. Správní rada volí a odvolává ze svých členů svého předsedu. Správní rada, jejíž počet
členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady.
Doba výkonu funkce náhradního člena správní rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena
správní rady.

2.

Je-li členem správní rady Společnosti právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou
fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené
Zákonem o obchodních korporacích pro samotného člena správní rady, aby ji v orgánu
zastupovala. Zanikne-li právnická osoba, která je členem správní rady, s právním nástupcem,
stává se členem správní rady její právní nástupce.

3.

Funkční období člena správní rady činí deset (10) let, nestanoví-li smlouva o výkonu funkce
u konkrétního člena správní rady jinak. Opětovná volba člena správní rady je možná.

4.

Člen správní rady může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení
projednala nebo měla projednat správní rada. Správní rada je povinna projednat odstoupení bez
zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení Společnosti
doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání správní rady, končí výkon
funkce uplynutím dvou (2) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li správní rada na jeho žádost
jiný okamžik zániku funkce.

5.

Na člena správní rady se použijí ustanovení § 54 až 57 Zákona o obchodních korporacích o střetu
zájmů člena kontrolního orgánu.

6.

Zákaz konkurence člena správní rady
Člen správní rady:
a. nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného,
b. nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným
ručením,
c. nesmí se účastnit podnikání jiné obchodní korporace jako ovládající osoba jiné osoby
se stejným nebo obdobným předmětem činnosti ani nesmí být členem statutárního
orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo
osobou v obdobném postavení, ledaže jde o právnickou osobu náležející ke stejnému
koncernu.

7.

Pokud byla valná hromada členem správní rady na některou z okolností podle tohoto odstavce
upozorněna, nebo vznikla-li tato skutečnost později a člen správní rady na ni písemně upozornil,
má se za to, že člen správní rady činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá.
Čl. 16
Zasedání správní rady

1.

Zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením pořadu jednání, a to dle potřeby,
zpravidla nejméně jednou za tři (3) měsíce. Předseda správní rady je povinen svolat zasedání
správní rady nejpozději do jednoho (1) měsíce, pokud o to požádá jiný člen správní rady.
V případě, že pozice předsedy správní rady není obsazena či předseda správní rady nesvolá
zasedání správní rady ani do patnácti (15) dní po uplynutí lhůty pro její svolání, jsou ostatní
členové správní rady oprávněni svolat zasedání správní rady.
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2.

Zasedání správní rady svolá oprávněná osoba písemnou nebo elektronickou pozvánkou (postačuje
prostý e-mail) zaslanou ostatním členům správní rady, v níž uvede místo, datum a pořad jednání
správní rady. Zasedání správní rady se koná zpravidla v sídle Společnosti. Pozvánka spolu
s podklady pro konání zasedání správní rady musí být odeslány všem členům správní rady
nejpozději dva (2) dny před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto dobu
zkrátit.

3.

Členové správní rady se mohou vzdát práva na řádné svolání zasedání správní rady. V takovém
případě není nutné zasílat členům správní rady pozvánku. Vzdají-li se členové správní rady práva
na včasné a řádné svolání zasedání správní rady, uvede se tato skutečnost v zápisu ze zasedání.

4.

Zasedání správní rady řídí její předseda; v případě jeho nepřítomnosti svolavatel.

5.

O průběhu jednání správní rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané
předsedajícím a zapisovatelem a přílohou zápisu je seznam přítomných.

6.

Správní rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen správní rady má jeden (1)
hlas. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.

7.

Zasedání správní rady se může konat také s využitím technických prostředků, které umožňují
jednoznačnou identifikaci nepřítomné osoby (např. prostřednictvím videokonference,
telekonference).
III. ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Čl. 17
Zastupování Společnosti

1.

Společnost zastupuje předseda správní rady samostatně. Ostatní členové správní rady jsou
oprávněni zastupovat Společnost vždy společně s jedním dalším členem správní rady.
IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
Čl. 18
Rozdělování zisku Společnosti

1.

O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Společnosti rozhoduje valná hromada, a to
na návrh správní rady. O vyplacení podílu na zisku či jiných vlastních zdrojích Společnosti
rozhoduje správní rada.

2.

Podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní
závěrky schválené valnou hromadou. Na základě této účetní závěrky lze rozdělit zisk a jiné vlastní
zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka
sestavena.

3.

Podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojích lze vedle akcionářů rozdělit také mezi členy správní
rady Společnosti, pokud jim podíl na zisku přiznává smlouva o výkonu funkce. Valná hromada
může také rozhodnout, že se celý čistý zisk nebo jeho nerozdělená část převádí na účet
nerozděleného zisku minulých let.

4.

Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů a jejich výplatu lze realizovat pouze při respektování
podmínek a omezení stanovených platnými právními předpisy.

5.

Podíl na zisku je splatný v penězích, a to do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí
valné hromady o jeho rozdělení.
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Čl. 19
Úhrada ztráty Společnosti
1.

O způsobu úhrady ztráty Společnosti vzniklé v uplynulém účetním období rozhoduje valná
hromada v souladu s platnými právními předpisy.

2.

Valná hromada může rozhodnout i tak, že ztráta nebude uhrazena a bude převedena na účet
neuhrazených ztrát minulých let.
V. FONDY, ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU, FINANČNÍ ASISTENCE, DLUHOPISY
Čl. 20
Rezervní a účelové fondy

1.

Společnost vytváří zvláštní rezervní fondy pouze v případech a za podmínek stanovených
platnými právními předpisy.

2.

Společnost může zřídit také účelové fondy, o jejichž použití rozhoduje správní rada, ledaže
v konkrétním případě zákon svěřuje tuto kompetenci valné hromadě.
Čl. 21
Změny výše základního kapitálu

1.

O zvýšení nebo snížení základního kapitálu Společnosti rozhoduje valná hromada, popřípadě
správní rada na základě pověření valné hromady, a to za podmínek, které stanoví platné právní
předpisy. Zvýšení či snížení základního kapitálu Společnosti lze uskutečnit všemi způsoby, které
platné právní předpisy dovolují.
Čl. 22
Finanční asistence

1.

Společnost je oprávněna poskytnout finanční asistenci za podmínek stanovených v § 41
ve spojení s § 311 a násl. Zákona o obchodních korporacích.
Čl. 23
Dluhopisy

1.

Společnost je oprávněna vydat dluhopisy postupem dle § 286 a násl. Zákona o obchodních
korporacích.
VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Čl. 24
Právní poměry Společnosti

1.

Záležitosti výslovně neupravené těmito stanovami se řídí platnými právními předpisy, zejména
Zákonem o obchodních korporacích.

2.

Tyto stanovy nabývají účinnosti rozhodnutím valné hromady.

3.

Společnost je plně podřízena právní úpravě Zákona o obchodních korporacích, a to v souladu
s § 777 odst. 5 Zákona o obchodních korporacích.
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