
Navržené změny stanov včetně odůvodnění 

Jedním z bodů valné hromady konané dne 21.12.2018 je změna stanov společnosti. 

Je navrhováno změnit stávající stanovy (ve znění dle NZ 162/2015, N 300/2015 ze dne 
29.6.2015 sepsaného notářkou JUDr. Otevřelovou) následovně: 

A) Změna čl. VIII., bod A, odst. 5 stávajících stanov. 
 
Současné znění: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, 
kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou představující 100 % základního kapitálu 
společnosti. 
 
Nové znění: Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři 
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu. 
 
Zdůvodnění: Dle stávající úpravy stanov je valná hromada usnášení schopná pouze za 
situace, pokud jsou na ní přítomni všichni akcionáři společnosti. Tato úprava 
způsobuje komplikace, jelikož často se nedostaví všichni akcionáři a tím pádem není 
valná hromada usnášení schopná a musí být svolávána náhradní valná hromada, což 
v konečném důsledku způsobuje zvýšení nákladů a rovněž časovou náročnost na 
přijetí rozhodnutí valné hromady. Navrhuje se tedy přijmout změnu spočívající v tom, 
že valná hromada bude usnášení schopná, pokud na ní budou přítomni akcionáři 
vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 
společnosti. Příslušná právní úprava (viz § 412 odst. 1 ZOK) vyžaduje pro usnášení 
schopnost valné hromady přítomnost akcionářů vlastnících akcie, jejichž jmenovitá 
hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu. Navrhovaná úprava stanov je tedy stále 
přísnější než právní úprava. 
 

B) Změna čl. VIII., bod A, odst. 7 stávajících stanov. 
 
Současné znění: Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, 
pokud zákon nevyžaduje kvalifikovanou většinu. Rozhodování per rollam se připouští 
v souladu s ust. § 418 ZOK. Rozhodnutí o změně stanov, zvýšení nebo snížení 
základního kapitálu a zrušení společnosti vyžaduje 100 % většinu hlasů přítomných a 
musí být o tom pořízen notářský zápis. 
 
Nové znění: Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže 
tyto stanovy vyžadují jinou většinu. Rozhodování per rollam se připouští za podmínek 
stanových v ustanovení § 418 ZOK. K rozhodnutí podle ustanovení § 421 odst. 2 písm. 
m) ZOK o změně stanov, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí 
o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité 
pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, o vydání 
vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s likvidací a k 
rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku se vyžaduje souhlas alespoň 



dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Rozhodnutí valné hromady o 
skutečnostech uvedených v předchozí větě a o dalších skutečnostech, jejichž účinky 
nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. 
Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. 
 
Zdůvodnění: Stávající znění stanov bude upraveno zcela v souladu s ustanovením § 
415 a § 416 ZOK.    
 

C) Změna čl. VIII., bod B, odst. 5 a odst. 8 písm. b) stávajících stanov. 

Současné znění čl. VIII., bod B, odst. 5: Stanoví se lhůta pro svolání představenstva 
15 dní, forma pozvánky musí být písemná a odesílá se e-mailovou poštu. 

Současné znění čl. VIII., bod B, odst. 8 písm. b): Pozvánka na jednání musí obsahovat 
pořad, dobu a místo konání a musí být odeslána poštou nebo na potvrzení doručena 
členům představenstva nejpozději 15 pracovních dnů přede dnem jeho konání. 

Nové znění čl. VIII., bod B, odst. 5: Ustanovení zrušeno. 

Nové znění čl. VIII., bod B, odst. 8 písm. b): Pozvánka na jednání představenstva 
musí obsahovat pořad jednání, dobu a místo jednání představenstva. Jednání 
představenstva svolává písemnou pozvánkou jeho předseda, popřípadě místopředseda, 
s tím, že písemná pozvánka musí být odeslána nejpozději 7 dnů před dnem jednání 
představenstva, popřípadě může být pozvánka převzata osobně a musí na ní být 
vyznačeno její převzetí nejpozději 7 dnů před dnem jednání představenstva. Zasedání 
představenstva lze svolat i telefonicky či emailem. V takovém případě (tj. při svolání 
zasedání telefonicky nebo emailem) musí být na zasedání přítomni všichni členové 
představenstva. 

Zdůvodnění nového znění čl. VIII., bod B, odst. 5 a odst. 8 písm. b): Dosavadní znění 
stanov je nejasné a rozporné. Pátý odstavec hovoří o písemné pozvánce odesílané 
emailem se stanovením lhůty 15 dní. Osmý odstavec v písm. b) hovoří o pozvánce 
poslané poštou či doručené osobně a o lhůtě 15 pracovních dnů. Navrhuje se tedy čl. 
VIII. odst. 5 zcela zrušit a úpravu svolání jednání představenstva sjednotit v čl. VIII. 
odst. 8 písm. b), aby nevnikaly nejasnosti. Dosavadní lhůta 15 dnů se zkracuje na 7 
dnů, aby mohla jednání představenstva probíhat flexibilněji. 

D) Změna čl. VIII., bod B, odst. 8 písm. c) stávajících stanov. 

Současné znění čl. VIII., bod B, odst. 8 písm. c): Představenstvo je schopno se platně 
usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Představenstvo rozhoduje 100 % 
většinou členů představenstva.   

Nové znění čl. VIII., bod B, odst. 8 písm. c): Představenstvo je schopno se platně 
usnášet tehdy, je-li na jednání přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. 
K přijetí rozhodnutí je potřeby souhlasu většiny hlasů přítomných členů. Každý člen 
představenstva má jeden hlas. 



Zdůvodnění: Stávající znění stanov bude upraveno v souladu s ustanovením § 440 
ZOK.  

E) Změna čl. IX., odst. 10 a 18 stávajících stanov. 

Současné znění čl. IX., odst. 10: O zvýšení základního kapitálu rozhoduje na základě 
návrhu představenstva valná hromada 100 % většinou hlasů přítomných akcionářů. 

Nové znění čl. IX., odst. 10: Ustanovení zrušeno.  

Současné znění čl. IX., odst. 18: O snížená základního kapitálu rozhoduje valná 
hromada na návrh představenstva 100 % většinou hlasů přítomných akcionářů. 

Nové znění čl. IX., odst. 18: Ustanovení zrušeno.  

Zdůvodnění nového znění čl. IX., odst. 10 a odst. 18: Uvedená ustanovení stávajících 
stanov byla zrušena s ohledem na provedené úpravy čl. VIII., bod A, odst. 7 týkající se 
hlasování valné hromady.    

                                                                                                               


