
 

NAVRHOVANÉ ZMĚNY STANOV A JEJICH STRUČNÉ VYSVĚTLENÍ 

 

V článku 9 Zvýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva 

Původní znění odstavce 1: 

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených tímto 

zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, 

podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou 

nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu 

v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen 

„pověření zvýšit základní kapitál“). Pověření představenstva k rozhodnutí zvýšení základního 

kapitálu nahrazuje rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí jmenovitou 

hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního vydány, jejich formu nebo údaj, že 

budou vydány jako zaknihované cenné papíry. Pověření dále určí, který orgán společnosti 

rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce. Představenstvo může 

v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení 

základního kapitálu stanovený limit. 

Nové znění odstavce 1: 

1. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby za podmínek určených tímto 

zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií, 

podmíněným zvýšením základního kapitálu nebo z vlastních zdrojů společnosti, nejvýše však 

o jednu polovinu dosavadní výše základního kapitálu v době, kdy valná hromada 

představenstvo zvýšením základního kapitálu pověřila (dále jen „pověření zvýšit základní 

kapitál“). Pověření představenstva k rozhodnutí zvýšení základního kapitálu nahrazuje 

rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu a určí maximální počet, jmenovitou 

hodnotu a druh akcií, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, jejich formu a 

údaj, zda se upisují listinné nebo zaknihované akcie. Pověření dále určí, který orgán 

společnosti rozhodne o ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce. 

Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková 

částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. 

Odůvodnění: 

Návrh změny reaguje na novelizovaná ustanovení § 511 odst. 2 písm. a) ZOK a § 475 písm. b) ZOK s tím, 

že se jedná jen o drobné úpravy formálního rázu. 

 

V článku 12 Akcie  

se vypouští slova „kmenových“  

Odůvodnění: 

ZOK po novele (§ 276 ZOK) již nepojmenovává akcie, které netvoří zvláštní druh, jako akcie kmenové. 

Nově se dle § 276 odst. 1 ZOK stanoví, že akcie, se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh 

a nenesou žádný zvláštní název druhu.  



 

V článku 14 Seznam akcionářů  

Původní znění odstavce 1: 

1. Společnost vede seznam akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, v němž se zapisuje 

označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo 

bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je 

plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a 

změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod 

samostatně převoditelného práva. 

Nové znění odstavce 1: 

1. Společnost vede seznam akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, v němž se zapisuje 

název druhu akcie, mají-li být vydány akcie různých druhů, její jmenovitá hodnota, jméno a 

bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu, číselné označení listinné akcie a změny 

zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod 

samostatně převoditelného práva. 

Do odstavce 2 se za první větu doplňuje věta: 

„Čísla bankovních účtů zapsaná v tomto seznamu poskytne společnost pouze s doloženým 

souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají.“ 

Odůvodnění: 

Navrhované změny reflektují nové znění § 264 odst. 2 ZOK a upřesňují podmínky poskytování opisu 

seznamu akcionářů dle § 266 odst. 1 ZOK. 

V článku 17 Uplatňování hlasovacího práva 

V odstavci 1 se za čtvrtou větu doplňuje věta: 

„Účast další akcionářem určené osoby na valné hromadě není přípustná.“ 

Původní znění odstavce 4: 

4. Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Výkon hlasovacího práva 

akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 30 % z celkového počtu hlasů, 

připadajících na vydané akcie společnosti. 

Nové znění odstavce 4: 

4. Každých 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. Celkový počet hlasů ve 

společnosti tedy činí 886.732 hlasů. 

Odůvodnění: 

Ve smyslu § 399 odst. 2 ZOK po novele může být po uplynutí přechodného období s akcionářem na 

valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, neurčí-li stanovy jinak. Navrhuje se zejména 

z kapacitních důvodů zachovat stávající stav, tedy aby se jednání valné hromady účastnil ve vztahu ke 

stejným akciím buď akcionář, nebo jeho zmocněnec a tzv. doprovod další osobou nebyl možný. 

Navrhuje se tak využít možnosti dané zákonem § 399 odst. 2 ZOK in fine a rozšíření okruhu osob, které 

se mohou zúčastnit valné hromady tak v souladu se zákonem výslovně nevyužít. 



Změna v odstavci 4 vyplývá z novelizovaného znění § 250 odst. 2 písm. e) ZOK, podle něhož musí 

stanovy obsahovat za všech okolností, tedy i když nebyly vydány akcie s různou jmenovitou hodnotou, 

celkový počet hlasů ve společnosti. Dále se navrhuje vypustit omezení výkonu hlasovacího práva 

nejvyšším přípustným počtem hlasů 30 %, protože se jedná o nedůvodnou deformaci akcionářských 

práv, byť připuštěnou zákonem, pokud tak určí stanovy společnosti. Tento nástroj, tzv. hlasovací strop, 

není v podmínkách společnosti potřebný a navrhuje se jej vypustit pro zjednodušení svolávání a 

organizace valné hromady a narovnání akcionářských práv.  

V článku 18 Výkon akcionářských práv 

Původní znění odstavce 2: 

2. Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení 

záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu 

záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. 

Akcionář může žádost podat písemně po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím 

konáním. 

Nové znění odstavce 2: 

2.Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení 

záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu 

záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. 

Akcionář může žádost o vysvětlení podat písemně. 

 

Původní znění odstavce 4: 

 

4.Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad 

valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitostem pořadu valné 

hromady, doručí ho společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, 

jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. 

Nové znění odstavce 4: 

4.Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad 

valné hromady. Návrhy a protinávrhy doručené společnosti nejpozději 3 dny před konáním 

valné hromady uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu na internetových stránkách 

společnosti. Jsou-li návrhy a protinávrhy doručeny nejpozději 5 dnů před konáním valné 

hromady, uveřejní představenstvo bez zbytečného odkladu i své stanovisko. 

 

Odůvodnění: 

Navrhovaná změna čl. 18 odst. 2 stanov reaguje na novelizované ust. § 357 odst. 2 ZOK. Je zřejmé, že 

žádost o vysvětlení může být podána až poté, co je znám pořad jednání valné hromady a současně je 

postaveno najisto, že žádost o vysvětlení je možno podat písemně i v průběhu konání valné hromady.  

Navrhovaná změna čl. 18 odst. 4 stanov rovněž představuje jejich uvedení do souladu s novým zněním 

ust. § 361 a 362 ZOK, kdy zákon již neurčuje, kdy musí být návrh či protinávrh společnosti doručen, ale 

pouze upravuje, jak s návrhem doručeným před konáním valné hromady společnost naloží. 

 



V článku 21 Postavení a působnost valné hromady 

Původní znění odst. 2 písm. f): 

f)rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, stanovení 

dividend a tantiém, 

Nové znění odst. 2 písm. f): 

f)rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,  

Původní znění odst. 2 písm. i): 

i)rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení 

výše jeho odměny, schválení návrhu likvidačního zůstatku, 

Nové znění odst. 2 písm. i): 

i)rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení 

výše jeho odměny, schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu na použití 

likvidačního zůstatku, 

Původní znění odst. 2 písm. j): 

j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, přeshraniční přeměně nebo 

rozdělení společnosti, případně o změně právní formy, 

Nové znění odst. 2 písm. j): 

j) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních 

společností a družstev stanoví jinak, 

Původní znění odst. 2 písm. k): 

k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu 

v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 

Nové znění odst. 2 písm. k): 

k) schválení převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by 

znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 

Původní znění odst. 2 písm. l): 

l) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn a zrušení,  

Nové znění odst. 2 písm. l): 

l) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podílu na 

zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti a jejích změn a zrušení, 

Vypouští se odst. 2 písm. o): 

o) převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, pokud jeho cena stanovená posudkem 

znalce činí v době převodu více než 500 tisíc Kč 

Dosavadní písmena p) a q) se nově označují jako o) a p). 



Odůvodnění: 

Navrhované textace písmen f), i), j), k) a l) odstavce 2 se přizpůsobují znění nebo novelizovanému znění 

dle § 421 odst. 2 písm. h), l), q), m) a o) ZOK. Navrhuje se ponechat v kompetenci valné hromady dle 

písm. k) stanov i schválení pachtu závodu nebo významné části jmění. Navrhuje se vypustit písm. o) 

s tím, že nakládání s významnou částí jmění představující infrastrukturní majetek dostatečně 

zabezpečuje čl. 21 odst. 2 písm. k) stanov. Běžné dispozice s majetkem společnosti spadají pod 

obchodní vedení, které přísluší ve smyslu § 435 odst. 2 ZOK představenstvu společnosti. 

V článku 24 Svolávání valné hromady 

Původní znění odstavce 4: 

4.Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a 

sídlo společnosti, údaj o zápisu osoby v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, 

datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná 

hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 

orgánu společnosti, a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li na pořadu jednání 

valné hromady rozhodování o změně stanov, musí pozvánka obsahovat upozornění na právo 

každého akcionáře nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov ve lhůtě uvedené v pozvánce. 

Nové znění odstavce 4: 

4.Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a 

sídlo společnosti, údaj o zápisu osoby v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, 

datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná 

hromada, pořad jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen 

voleného orgánu společnosti, a návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění. Je-li na 

pořadu jednání valné hromady rozhodování o změně stanov, musí pozvánka obsahovat 

alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný návrh 

změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na 

internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 

uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu změny 

stanov. Na toto právo musí být akcionář v pozvánce na valnou hromadu upozorněn. 

Odůvodnění: 

Představenstvo společnosti navrhuje změnu čl. 24 odst. 4 z důvodu uvedení jeho obsahu do souladu 

s novelizovaným zněním § 407 odst. 3 ZOK. Výslovně se připouští, aby pozvánka na valnou hromadu 

rozesílaná akcionářům obsahovala pouze stručný a výstižný popis navrhovaných změn stanov se 

zdůvodněním, zatímco s úplným návrhem usnesení na změnu stanov lze odkázat na pozvánku 

uveřejněnou v plném rozsahu na internetových stránkách společnosti.  

V článku 26 Náhradní valná hromada  

Původní znění: 

Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání 

usnášeníschopná, svolá představenstvo, případně jiný, kdo valnou hromadu svolává, náhradní 

valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává představenstvo novou pozvánkou či 

novým oznámením, způsobem uvedeným v zákoně a stanovách s tím, že lhůta tam uvedená se 

zkracuje na 15 dnů. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání valné hromady musí být 

uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 



Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní 

valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na 

ustanovení čl. 28 odst. 1 stanov společnosti.  

Nové znění: 

Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo, případně jiný, kdo valnou 

hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou hromadu svolává 

představenstvo novou pozvánkou či novým oznámením, způsobem uvedeným v zákoně a 

stanovách s tím, že lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15 dnů a pozvánka nemusí 

obsahovat odůvodnění návrhu usnesení nebo vyjádření představenstva k záležitostem 

zařazeným na pořad jednání valné hromady. Pozvánka musí být zaslána a oznámení o konání 

valné hromady musí být uveřejněno nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána 

původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne, na který 

byla svolána původní valná hromada, musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna 

usnášení bez ohledu na ustanovení čl. 28 odst. 1 stanov společnosti. 

Odůvodnění: 

Navržená změna odráží skutečnost, že valná hromada musí být usnášeníschopná nejen při zahájení 

jednání valné hromady, ale i v jejím průběhu. Náhradní valnou hromadu je proto možné svolat i 

k projednání těch záležitostí, které nemohla valná hromada projednat z důvodu poklesu kvora pod 

minimální hranici. Další změny vycházejí ze znění § 414 odst. 1 ZOK po novele. 

V článku 27 Jednání valné hromady 

Původní znění odstavce 5: 

5. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat 

neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. Akcionář 

se nemůže neplatnosti usnesení valné hromady dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné 

hromady podán protest, přičemž výjimky stanoví právní předpis. 

Nové znění odstavce 5: 

5. Každý akcionář, člen představenstva, dozorčí rady nebo likvidátor se může dovolávat 

neplatnosti usnesení valné hromady pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. 

Akcionář se nemůže neplatnosti usnesení valné hromady dovolávat, nebyl-li proti usnesení 

valné hromady podán odůvodněný protest, přičemž výjimky stanoví právní předpis. 

Odůvodnění: 

Novela ZOK v § 424 odst. 1 odstranila výkladovou nejasnost, zda je povinností akcionáře, případně jiné 

oprávněné osoby, uvést skutečnosti, pro které má za to, že navrhované usnesení odporuje právním 

předpisům či stanovám, tzn. zda musí být protest odůvodněný, což se staví po přijetí novely najisto. 

Protest tedy nemůže být jen vznesen, ale také, alespoň stručně, odůvodněn. 

V článku 28 Rozhodování valné hromady 

Původní znění odstavce 4: 
 

4.Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: 
a) změně stanov společnosti, 
b) záležitosti, v jejímž důsledku se mění stanovy, 



c) zvýšení základního kapitálu, 
d) pověření představenstva zvýšit základní kapitál, 
e) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kursu, 
f) snížení základního kapitálu, 
g) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
h)  zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 
i) schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu závodu nebo jeho části, ke smlouvě 
o pachtu závodu nebo jeho části a ke smlouvě zřizující zástavní právo k podniku nebo jeho části 
dle čl. 21 odst. 2 písm. k) stanov, 

 
se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná 
hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o záležitosti dle čl. 21 odst. 2 písm. 
k) stanov, vyžaduje se i souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu 
akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 

 
Nové znění odstavce 4: 
 

4.Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o: 
a) změně stanov společnosti, 
b) záležitosti, v jejímž důsledku se mění stanovy, 
c) zvýšení základního kapitálu, 
d) pověření představenstva zvýšit základní kapitál, 
e) možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kursu, 
f) snížení základního kapitálu, 
g) vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
h) zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 
i) schvalování smluv, na jejichž základě dochází k převodu, pachtu nebo zastavení závodu 
nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu 
podnikání nebo činností společnosti dle čl. 21 odst. 2 písm. k) stanov, 
 
se vyžaduje souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná 
hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu nebo o záležitosti dle čl. 21 odst. 2 písm. 
k) stanov, vyžaduje se i souhlas akcionářů za každý druh akcií, jejichž práva jsou tímto 
rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je potřeba alespoň dvoutřetinové většiny 
hlasů přítomných akcionářů. 

 
Původní znění odstavce 6: 
 

6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o  
a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních 
dluhopisů, 
b) umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, 
c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu 
úpisem nových akcií, 
d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 
e) fúzi, o převodu jmění na jednoho akcionáře, rozdělení společnosti, přeshraniční přeměně, 
případně o změně právní formy 
 



se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala 
více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas tří čtvrtin hlasů přítomných 
akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou. 

 
Nové znění odstavce 6: 
 

6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o 
a) vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních 
dluhopisů, 
b) rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů jiným osobám než akcionářům, 
c) vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu 
úpisem nových akcií, 
d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 
e) přeměně společnosti podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
 
se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost 
vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas akcionářů za každý 
druh akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena; při hlasování v rámci druhu je 
potřeba alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

 
Původní znění odstavce 7: 
 

7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž 
akcie se mají spojit. 

 
Nové znění odstavce 7: 
 

7. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií nebo o změně druhu akcie na akcie, se kterými 
není spojeno hlasovací právo, se vyžaduje i souhlas všech dotčených akcionářů. 

 
Vkládá se nový odstavec 8: 
 

8. K rozhodnutí o změně stanov, které umožní vydat akcii s právem jmenovat jednoho nebo 
více členů představenstva nebo dozorčí rady a takto jmenovaného člena odvolat, je třeba 
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů každého druhu akcií. 

 
Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako 9 a 10. 
 
Do odstavce 9 se za první větu doplňuje věta: 
 

„Není-li rozhodnutí valné hromady v případech vyžadovaných zákonem osvědčeno veřejnou 
listinou sepsanou nejpozději do 60 dnů ode dne jeho přijetí, nemá právní účinky. 

 
 
Odůvodnění: 
 
Změna čl. 28 odst. 4 je vyvolána novelizací § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a dále novelizací § 417 odst. 1 
ZOK, jejichž znění přejímá. 
Změna čl. 28 odst. 6 je vyvolána převzetím § 421 odst. 2 písm. h) a novelizací znění § 421 odst. 2 písm. 
q) ZOK a dále novelizací § 417 odst. 3 ZOK. 
Změna čl. 28 odst. 7 je vyvolána novelizací § 417 odst. 4 ZOK. 
Doplnění čl. 28 odst. 8 je reakcí na nová ustanovení § 438a odst. 1 ZOK a § 448b odst. 1 a 6 ZOK. 



Doplněná věta v čl. 28 odst. 9 kopíruje novelizované znění § 45 odst. 3 ZOK. 
 
 
V článku 29 Postavení a působnost představenstva 
 
V odstavci 3 se vkládá nové písmeno d): 
 

d) rozhodovat o vyplacení podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích na základě usnesení 
valné hromady o rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů, 

 
Dosavadní písmena d) až m) se označují jako e) až n). 
 
Vkládá se nové písmeno o): 
 

o) uveřejnit v zákonné lhůtě na internetových stránkách společnosti účetní závěrku a výroční 
zprávu, 

 
Vkládá se nové písmeno p): 
 

p) uložit v zákonné lhůtě do sbírky listin obchodního rejstříku výroční zprávu včetně účetní 
závěrky, 

 
Dosavadní písmeno n) se označuje jako q). 
 
Původní znění písmene q): 

 
q) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: 
     - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, 
     - návrhy na změnu stanov, 
     - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů, 
     - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované, popř. mezitímní účetní závěrky, 
     - návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplácení dividend a tantiém, 
     - výroční zprávu a zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 
     - návrhy na zřízení a zrušení dalších dle stanov neuvedených orgánů, jakož i na vymezení 
jejich  
       postavení a působnosti, 
     -návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu fúzí, rozdělením, nebo změnou právní 
formy   společnosti, 
     - návrh na způsob úhrady ztráty. 

 
Nové znění písmene q): 

 
q) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě: 
     - návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejich změn, 
     - návrhy na změnu stanov, 
     - návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydávání dluhopisů, 
     - návrhy řádné, mimořádné, konsolidované a v případech stanovených zákonem 
mezitímní účetní závěrky, 
     - návrh na rozdělení zisku nebo jiných zdrojů včetně stanovení výše a způsobu vyplácení 
podílů na zisku, 
     - návrhy na zřízení dalších ve stanovách neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich 
postavení a působnosti, a jejich zrušení, 



     - návrhy na zrušení společnosti nebo její přeměnu, 
     - návrh na způsob úhrady ztráty. 

 
Odůvodnění: 
 
Změna čl. 29 odst. 3 písm. d) je zakomponováním § 34 odst. 3 ZOK, kdy sice o návrhu na rozdělení zisku 
rozhoduje valní hromada, ale rozhodnutí o vyplacení podílů na zisku po přezkoumání splnění 
zákonných podmínek náleží statutárnímu orgánu. 
Doplnění písmene čl. 29 odst. 3 písm. o) je reakcí na novelizované znění § 436 ZOK, podle něhož je 
představenstvo povinno uveřejnit na internetových stránkách účetní závěrku společně s výroční 
zprávou, a to po dobu alespoň 30 dnů před konáním valné hromady a 30 dnů od schválení nebo 
neschválení účetní závěrky. 
Doplnění čl. 29 odst. 3 písm. p) znamená zakomponování § 21a odst. 4 z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
v platném znění, podle něhož účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní 
závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin ve stanovených lhůtách. 
Změnou čl. 29 odst. 3 písm. q) se zpřesňují formulace v souladu se zněním právních předpisů včetně 
ZOK. 
 
V článku 30 Složení, ustanovení a funkční období představenstva: 
 
Původní znění odstavce 5: 
 

5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
představenstvu. Výkon funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, 
neschválí-li představenstvo na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

 
Nové znění odstavce 5: 
 

5. Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
představenstvu. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednalo nebo mělo projednat 
představenstvo. Odstoupení z funkce je představenstvo povinno projednat bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení společnosti 
doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí 
výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho 
žádost jiný okamžik zániku funkce.  

 
Vkládá se nový odstavec 6: 
 

6. Funkce člena představenstva zaniká také, je-li za něj zvolen nový člen. 
 
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako 7. 
 
Odůvodnění: 
 
Změna čl. 30 odst. 5 představuje zapracování nového znění § 58 ZOK, který upravil komplexně pro 
všechny povinně i nepovinně zřizované orgány obchodních korporací jednotný postup pro odstoupení 
z funkce člena tohoto orgánu. 
Doplnění čl. 30 odst. 6 je reakcí na novelizované ustanovení § 443 odst. 2 ZOK. 
 
V článku 31 Svolávání zasedání představenstva 
 
Původní znění čtvrté věty odstavce 2: 



 
„Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky 
nebo el. poštou.“ 

 
Nové znění čtvrté věty odstavce 2: 
 

„Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i 
elektronickou poštou (e-mailem, prostřednictvím datové schránky).“ 

 
V odstavci 5 se za první větu doplňuje věta: 
 

„Za řádné zasedání představenstva se považuje rovněž jednání s využitím technických 
prostředků umožňujících dálkový přenos obrazu a zvuku (videokonference) a rozhodování 
představenstva per rollam.“ 

 
Odůvodnění: 
 
Úprava obou odstavců směřuje ke zpřesnění postupu při svolávání a jednání statutárního orgánu. 
Změny jsou technického rázu, reflektují již zavedenou praxi a nově umožňují i rozhodování per rollam. 
Tyto změny umožňují rozhodování představenstva i ve ztížených podmínkách pro setkávání, jako je 
tomu například nyní v případě různých omezení setkávání a cestování v důsledku probíhající pandemie 
koronaviru. 
 
V článku 32 Zasedání představenstva: 
 
V odstavci 2 se za druhou větu vkládá věta: 
 

„Přílohou zápisu je seznam přítomných.“ 
 
Odůvodnění: 
 
Doplnění znamená jen výslovné vyjádření a zachycení osvědčené praxe v souladu s § 440 odst. 2 ZOK. 
 
V článku 35 Postavení a působnost dozorčí rady 
 
Původní znění odstavce 3: 
 

3.Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní 
závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné 
hromadě. 

 
Nové znění odstavce 3: 
 

3.Dozorčí rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě v situacích, 
kdy ji schvaluje i valná hromada, i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo 
jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě. 

 
Odůvodnění: 
 
Změnou se zpřesňuje znění stanov v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) a § 447 odst. 3 ZOK po novele. 
 
V článku 36 Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 



 
Původní znění odstavce 5: 
 

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným dozorčí 
radě. Výkon jeho funkce končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, 
neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

 
Nové znění odstavce 5: 
 

5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
dozorčí radě. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla 
projednat dozorčí rada. Odstoupení z funkce je dozorčí rada povinna projednat bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání poté, co bylo odstoupení 
společnosti doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí 
rady, končí výkon funkce uplynutím 2 měsíců po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada 
na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce. 

 
Odůvodnění: 
 
Změna představuje zapracování nového § 58 ZOK, který upravil komplexně pro všechny povinně i 
nepovinně zřizované orgány obchodních korporací jednotný postup pro odstoupení z funkce člena 
tohoto orgánu. 
 
V článku 37 Svolávání dozorčí rady 
 
Původní znění páté a šesté věty odstavce 2: 
 

„Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i telefonicky či 
telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti.“ 

 
Nové znění páté a šesté věty odstavce 2: 
 

„Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i elektronickou 
poštou (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky). I v takovém případě však musí 
pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její 
přijetí.“ 

 
Původní znění odstavce 3: 
 

3.Předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí 
rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, představenstva, nebo písemně akcionáři, 
kteří drží akcie v hodnotě minimálně 1 % základního kapitálu, pokud uvedou naléhavý důvod 
jejího svolání. 

 
Nové znění odstavce 3: 
 

3.Předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, je povinen svolat zasedání dozorčí rady 
vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstva. Akcionáři, kteří drží 
akcie v hodnotě minimálně 1 % základního kapitálu, mohou písemně požádat dozorčí radu, 
aby v záležitostech uvedených v žádosti přezkoumala výkon působnosti představenstva. O 
výsledcích přezkumu informuje písemně dozorčí rada kvalifikovaného akcionáře do 2 měsíců 
ode dne doručení žádosti. 



 
V odstavci 4 se za první větu doplňuje věta: 
 

„Za řádné zasedání dozorčí rady se považuje rovněž jednání s využitím technických 
prostředků umožňujících dálkový přenos obrazu a zvuku (videokonference) a rozhodování 
per rollam.“ 

 
Odůvodnění: 
 
Úprava všech odstavců směřuje ke zpřesnění postupu při svolávání a jednání kontrolního orgánu. 
Změny jsou technického rázu, reflektují zavedenou praxi a nově umožňují rozhodování per rollam. Tyto 
změny umožňují rozhodování dozorčí rady i ve ztížených podmínkách pro setkávání, jako je tomu 
například nyní v případě různých omezení setkávání a cestování v důsledku probíhající pandemie 
koronaviru. Změna odstavce 3 odráží oprávnění kvalifikovaných akcionářů ve smyslu § 370 ZOK. 
 
V článku 45 Účetnictví společnosti 
 
Původní znění odstavce 2: 
 

2.Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu 
vyplácení tantiém, popřípadě návrh na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje představenstvo. 
Sestavenou řádnou závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo auditorovi. 
Ověřenou závěrku pak představenstvo předloží dozorčí radě a auditorovi k přezkoumání a poté 
valné hromadě ke schválení. 

 
Nové znění odstavce 2: 
 

2.Sestavení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 
včetně stanovení výše a způsobu vyplácení podílů na zisku, popřípadě návrh na způsob krytí 
ztrát společnosti, zajištuje představenstvo.  

 
Původní znění odstavce 4: 
 

4.Účetní závěrku nebo hlavní údaje z ní (tj. celkové výnosy, celkové náklady, hospodářský 
výsledek za účetní období, stálá aktiva, oběžná aktiva, aktiva celkem, vlastní kapitál, cizí zdroje, 
ostatní pasiva, pasiva celkem) uveřejní představenstvo způsobem stanoveným zákonem a 
stanovami pro svolání valné hromady alespoň 30 dnů přede dnem jejího konání s uvedením 
doby a místa, kde je účetní závěrka k nahlédnutí. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na svých 
internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 
30 dnů po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije. 

 
Nové znění odstavce 4: 
 

4.Účetní závěrku a výroční zprávu uveřejní představenstvo na internetových stránkách 
společnosti alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů 
od schválení nebo neschválení účetní závěrky. 

 
Vypouští se odstavec 5: 
 

5.Společně s účetní závěrkou uveřejní představenstvo způsobem podle předchozího odstavce 
také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 

 



Odůvodnění: 
Změna čl. 45 odst. 2 představuje zpřesnění formulací v souladu s novelizovaným zněním ZOK a 
odstranění stávajících nepřesností. 
Změna čl. 45 odst. 4 je důsledkem novelizace § 436 ZOK, kdy společnost je nově povinna uveřejnit ve 
stanovených lhůtách účetní závěrku a výroční zprávu na svých internetových stránkách. 
Vypuštění čl. 45 odst. 5 je reakcí na doplnění nového § 435 odst. 5 ZOK, kdy nově představenstvo 
povinně vyhotovuje zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku jen v případě, kdy 
společnost nezpracovává výroční zprávu podle jiného právního předpisu. 
 
V článku 46 Rozdělování zisku společnosti 
 
Původní znění odstavce 2: 
 

2.Zisk společnosti dosažený v účetním období obchodním roce po splnění daňových povinností 
podle obecně závazných právních předpisů a po přídělu do rezervního fondu a případně jiných 
fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou hromadou, lze použít 
k výplatě dividend a tantiém, anebo podle rozhodnutí valné hromady i jiným způsobem. 

 
Nové znění odstavce 2: 
 

2.Zisk společnosti dosažený v účetním období obchodním roce po splnění daňových 
povinností podle obecně závazných právních předpisů může být rozdělen do rezervního 
fondu a případně jiných fondů společnosti a po rozdělení na další účely schválené valnou 
hromadou, lze použít k výplatě podílů na zisku, anebo dle rozhodnutí valné hromady i jiným 
způsobem. 

 
Odůvodnění: 
 
V tomto případě se jedná pouze o drobné změny ve formulaci textu a odstranění terminologické 
nepřesnosti. 
 
V článku 47 Tantiémy a dividendy  
mění se název článku: 47 Podíly na zisku 
 
Původní znění odstavce 1: 
 

1. Člen představenstva a dozorčí rady má právo na podíl na zisku společnosti (tantiémy), který 
valná hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření. 

 
Nové znění odstavce 1: 
 

1. Člen představenstva a dozorčí rady má na základě rozhodnutí valné hromady právo na podíl 
na zisku (tantiémy), který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření. 

 
Původní znění odstavce 3: 
 

3.Akcionář má právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada schválila k rozdělení 
podle výsledku hospodaření. 

 
Nové znění odstavce 3: 
 



3.Akcionář má na základě rozhodnutí valné hromady právo na podíl ze zisku (dividendu), 
který valná hromada schválila k rozdělení podle výsledku hospodaření. 

 
V odstavci 4 se za první větu doplňuje věta: 
 

„Má se za to, že vlastníkem akcie na jméno je osoba zapsaná v seznamu akcionářů vedeném 
společností.“ 

 
Odůvodnění: 
Změna názvu článku koresponduje s používanou terminologií právních předpisů včetně ZOK. 
Změnou čl. 47 odst. 1 a 3 se zdůrazňuje, že k rozhodnutí o rozdělení zisku na konkrétní účely je dle § 
421 odst. 2 písm. h) ZOK kompetentní valná hromada. 
Doplnění druhé věty do čl. 47 odst. 5 odpovídá znění § 265 odst. 1 ZOK. 
 
V článku 48 Způsob úhrady ztráty 
 
Původní znění odstavce 1: 
 

1. Případné ztráty společnosti budou kryty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
těmito stanovami především z rezervního fondu společnosti. Nemůže-li se ke krytí použít 
rezervní fond, bude postupováno těmito způsoby podle rozhodnutí valné hromady: 
a) použije se nerozdělený zisk předcházejících let 
b) z cizích zdrojů 
c) snížením základního kapitálu společnosti 
d) jiným způsobem schváleným valnou hromadou na návrh představenstva 

 
Nové znění odstavce 1: 
 

1. Případné ztráty společnosti budou kryty v souladu s obecně závaznými právními předpisy a 
těmito stanovami především z rezervního fondu společnosti. Nemůže-li se ke krytí použít 
rezervní fond, bude postupováno těmito způsoby podle rozhodnutí valné hromady: 
a) použije se nerozdělený zisk předcházejících let, 
b) snížením základního kapitálu společnosti, 
c) jiným způsobem schváleným valnou hromadou na návrh představenstva 

 
Původní znění odstavce 2: 
 

2. O způsobu krytí ztrát snížením základního kapitálu rozhoduje valná hromada, o ostatních 
způsobech krytí ztrát, nestanoví-li obecně závazný právní předpis nebo tyto stanovy jinak, 
rozhoduje představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady. 

 
Nové znění odstavce 2: 
 

2. O způsobu úhrady ztráty rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 
tohoto návrhu dozorčí radou. 

 
Odůvodnění: 
 
Návrh změn obou odstavců odstraňuje věcné a formulační nedostatky původního znění a lépe vystihuje 
nezbytné kroky společnosti v případě dosažení účetní ztráty. 
 
V článku 50 Sociální fond 



 
Za druhou větu článku se doplňují věty: 
 

„O výši přídělu do sociálního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh 
představenstva. Sociální fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku akciové 
společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací potřeby zaměstnanců. 

 
Odůvodnění: 
 
Nové znění článku 50 zpřesňuje a doplňuje úpravu stanovami zřízeného sociálního fondu, vytvářeného 
společností jako fond ze zisku ve smyslu § 15 vyhl. č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které 
jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.  
 
V článku 51 Stimulační fond 
 
Za druhou větu článku se doplňují věty: 
 

„O výši přídělu do stimulačního fondu společnosti rozhoduje valná hromada na návrh 
představenstva. Stimulační fond je určen k účelovému vázání části použitelného zisku 
akciové společnosti pro stimulaci zaměstnanců.  

 
Odůvodnění: 
 
Nové znění článku 51 zpřesňuje a doplňuje úpravu stanovami zřízeného stimulačního fondu, 
vytvářeného společností jako fond ze zisku ve smyslu § 15 vyhl. č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění. 
 
V článku 52 Fond obnovy a rozvoje 
 
Za druhou větu článku se doplňují věty: 
 

„O výši přídělu do fondu obnovy a rozvoje společnosti rozhoduje valná hromada na návrh 
představenstva. Fond obnovy a rozvoje je určen k účelovému vázání části použitelného zisku 
akciové společnosti na investice do obnovy a rozvoje majetku akciové společnosti.  

 
Odůvodnění: 
 
Nové znění článku 52 zpřesňuje a doplňuje úpravu stanovami zřízeného fondu obnovy a rozvoje, 
vytvářeného společností jako fond ze zisku ve smyslu § 15 vyhl. č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení z. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 
které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, v platném znění.  
 
V článku 58 Změny stanov a jejich účinnost 
 
Původní znění odstavce 3: 
 

3. Změny stanov nabývají účinnosti rozhodnutím valné hromady, které se osvědčuje veřejnou 
listinou, pokud ze zákona nevyplývá něco jiného. Pokud společnost rozhoduje o štěpení akcií 
či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo omezení převoditelnosti 
akcií na jméno či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností 



do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnost okamžikem, kdy o nich rozhodla 
valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nebo ze zákona nevyplývá, že nabývají 
účinnosti později. 

 
Nové znění odstavce 3: 
 

3. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem rozhodnutí valné hromady, které se osvědčuje 
veřejnou listinou, pokud z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona neplyne, že nabývá účinnosti 
později. 

 
 
Doplňují se nové odstavce 4 a 5: 
 

4. Omezení převoditelnosti akcií na jméno či její změna je účinná dnem zápisu této skutečnosti 
do obchodního rejstříku. 

 
5. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného 

odkladu úplné znění stanov a uloží je do sbírky listin obchodního rejstříku. 
 

 
Odůvodnění: 
 
Změna čl. 58 odst. 3 je reakcí na novelizované ustanovení § 431 ZOK, z něhož plyne, že štěpení či 
slučování akcií a změna druhu nebo formy se sice zapisují deklaratorně do obchodního rejstříku, ale 
změna stanov je účinná jako v ostatních případech již okamžikem jejího přijetí valnou hromadou. 
Doplnění čl. 58 odst. 4 vyplývá z nového § 270 odst. 2 ZOK, podle něhož má zápis omezení 
převoditelnosti akcií na jméno nebo její změna i nadále konstitutivní účinky. 
Doplnění čl. 58 odst. 5 je zapracováním § 433 ZOK s tím, že úplné znění stanov je nutno ve smyslu § 66 
písm. a) z. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských 
fondů, v platném znění, uložit do sbírky listin obchodního rejstříku. 
   
 
V článku 60 Závěrečná ustanovení 
 
Původní znění odstavce 3: 

Toto úplné znění stanov v celém rozsahu, po zapracování všech změn a doplnění, bylo 
schváleno představenstvem společnosti dne 30. 8. 2018. 

 
Nové znění odstavce 3: 

Toto úplné znění stanov v celém rozsahu, po zapracování všech změn a doplnění, bylo 
schváleno valnou hromadou společnosti dne 22. 6. 2021. 

 
Odůvodnění: 
 
Jedná se o změnu kosmetického rázu, a to v návaznosti na navrhované přijetí úplného znění stanov na 
valné hromadě společnosti konané dne 22. 6. 2021. 
 
 
 
 


