
STANOVY 

Návrh nového znění stanov pro projednání řádnou valnou hromadou dne 3.6.2014: 
 
 

 
 
 

 
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

 
 

§ 1 
Založení akciové společnosti 

 
Akciová společnost Kongresové centrum Brno, a.s. (dále jen "společnost") byla založena dne 
zakladatelskou smlouvou dne 9.10.1996 a dne 1.1.1997 zapsána do obchodního rejstříku vedeného 
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2176. 
 
 

§ 2 
Obchodní firma a sídlo společnosti 

 
Obchodní firma společnosti:   Kongresové centrum Brno, a.s. 
Sídlo společnosti:   Brno, Výstaviště 405/1, PSČ 603 00 
Právní forma:     akciová společnost 
 
 

§ 3 
Trvání společnosti 

 
Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 
 
 

§ 4 
Struktura řízení společnosti 

 
1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 
2. Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), 

jako celku, a to ode dne zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku do obchodního 
rejstříku. 

 
 

§ 5 
Předmět podnikání 

 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Obory činnosti: 
1. Organizování veletrhů a výstav  
2. Reklamní činnost  
3. Pořádání a organizování výchovně vzdělávacích akcí  
4. Pronájem nebytových prostor, vč. poskytování jiných než základních služeb  
5. Zprostředkovatelská činnost  
6. Pořádání a organizování kongresů, sympozií a seminářů  
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7. Obstaravatelská činnost  
8. Vydavatelská činnost  
9. Informační služba  
10. Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí  
11. Pronájem a půjčování věcí movitých  
12. Vyučování v oboru cizích jazyků  
13. Překladatelství a tlumočnictví  
14. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
 

 
§ 6 

Zastupování společnosti a podepisování za společnost 
 

1. Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech 
týkajících se společnosti představenstvo. Jednat za společnost je oprávněn předseda představenstva 
samostatně nebo společně místopředseda představenstva a člen představenstva, popř. samostatně 
místopředseda představenstva nebo člen představenstva, pokud k tomu byli představenstvem 
písemně zmocněni. Společnost může zastupovat prokurista se samostatnou prokurou. 

2. Předseda představenstva je ve smyslu ust. § 164 odst. 3 občanského zákoníku osobou pověřenou 
k právnímu jednání vůči zaměstnancům, ledaže společnost pověří jiného člena představenstva. 

3. Za společnost mohou jednat a zastupovat ji vůči třetím osobám také zaměstnanci společnosti                    
v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (organizačního řádu). 

4. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti 
připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda 
představenstva a člen představenstva, popř. samostatně místopředseda představenstva nebo člen 
představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně zmocněni nebo prokurista                       
se samostatnou prokurou, který vždy podepisuje s dodatkem označujícím prokuru, nebo 
zaměstnanci jednající v rozsahu platných vnitřních organizačních norem společnosti (podpisového 
řádu) . 

 
 

§ 7 
Základní kapitál a způsob splácení akcií 

 
1. Základní kapitál společnosti činí 1.000.000,00 Kč.  
2. Základní kapitál je v plné výši splacen.  
3. Upisovatel je povinen u peněžitého vkladu splatit 30 % emisního kursu akcie a emisní ážio do 30 

dnů od upsání. Emisní kurs nově vydaných akcií musí být zcela splacen ve lhůtě a způsobem 
stanoveným valnou hromadou, nejpozději však do jednoho roku od jejich upsání. 

4. Nepeněžitý vklad musí být splacen před zápisem výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 
5. Na upsanou akcii, u níž nebyl dosud zaplacen v plné výši její emisní kurs, vydá společnost zatímní 

list podle § 285 ZOK.  
 

 
§ 8 

Zvyšování a snižování základního kapitálu  
 

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje na základě návrhu představenstva valná 
hromada, a to v souladu se zákonem a ustanovením těchto stanov. 

2. Návrh na zápis změny základního kapitálu v obchodním rejstříku podává představenstvo. 
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§ 9 
Akcie 

 
1. Základní kapitál společnosti, uvedený v § 7 odst. 1 stanov, je rozdělen na 100 kusů akcií znějících 

na jméno po 10.000,00 Kč jmenovité hodnoty. 
2. Akcie společnosti jsou listinné cenné papíry. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se 

zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo 
právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu, 
označení akcie a změny těchto údajů. Společnost je povinna na písemnou žádost akcionáře a za 
úhradu nákladů vydat mu opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno nebo 
požadované části seznamu, a to za podmínek stanovených v § 266 odst. 1 ZOK.  

3. S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. Má se za to, že ve vztahu ke společnosti je 
akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 

4. V případech stanovených ZOK nebo stanovami nebo rozhodnutím valné hromady může právo 
spojené s akciemi uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je toto právo oprávněna 
vykonávat k rozhodnému dni. 

5. S jednou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen vždy jeden hlas. 
6. Společnost může nabývat vlastní akcie v souladu se zákonem. 
7. Akcionářům mohou být v souladu s právními předpisy vydány akcie jako hromadné listiny. 

V takovém případě musí hromadná akcie obsahovat také údaje o tom, kolik akcií a jakého druhu 
nahrazuje. Kterýkoli akcionář může kdykoli písemně požádat společnost o: 
a) výměnu jednotlivých akcií společnosti za hromadnou listinu nahrazující tyto jednotlivé akcie;  
b) výměnu hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie společnosti za jednotlivé akcie nebo jiné 

hromadné listiny; 
c) jednotlivé akcie a jednu nebo větší počet hromadných listin kombinací způsobů a) a b). 
Společnost je povinna vyhovět žádosti akcionáře o výměnu, která musí být specifikována                    
ve smyslu bodů a), b), c) bez zbytečného odkladu od doručení této žádosti, ne však dříve, než jsou 
společnosti předány akcie nebo hromadná listina určená k výměně a nejvýše do 14 kalendářních 
dnů poté. Náklady na výměnu včetně nákladů na zničení nese společnost.  

8. Akcie jsou převoditelné na třetí osobu jen po předchozím písemném souhlasu představenstva 
společnosti.  

9. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby 
akcionáře a předložení akcie na jméno společnosti.  

 
 

§ 10 
Dluhopisy 

 
1. Společnost může až do poloviny svého základního kapitálu vydávat vyměnitelné a prioritní 

dluhopisy. O vydání dluhopisů a o právu, které bude s dluhopisem spojeno, rozhodne valná 
hromada, která současně rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu a pověří 
představenstvo vydáním dluhopisů. 

2. Obsah rozhodnutí valné hromady o vydání dluhopisů je stanoven v ustanovení § 287 ZOK. 
3. Dluhopisy mohou být vydány v případě, že společnost potřebuje financovat investiční potřeby              

a dlouhodobější potřebu oběžného majetku. 
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§ 11 
Práva a povinnosti akcionářů 

 
1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, a to prostřednictvím své účasti na valné 

hromadě. Jedná se zejména o právo podílet se na jednání a rozhodování valné hromady, hlasovat                      
na ní, právo požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti 
nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí 
zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Žádost o vysvětlení 
může akcionář podat písemně před konáním valné hromady nebo ústní formou při konání valné 
hromady v rámci konkrétního bodu pořadu jednání valné hromady s tím, že délka takového jeho 
přednesu nesmí přesáhnout pět minut, neurčí-li předseda valné hromady jinak.  

2. Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad jednání 
valné hromady. Akcionář musí návrh nebo protinávrh doručit společnosti v přiměřené lhůtě               
před konáním valné hromady; to neplatí, pokud jde o návrhy konkrétních osob do orgánů 
společnosti.  

3. Akcionář má právo na dividendu v souladu s rozhodnutím valné hromady. V případě zrušení 
společnosti s likvidací má právo na podíl na likvidačním zůstatku.  

4. Akcionář může požádat představenstvo  o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části. 
Tato kopie se pořizuje a zasílá na náklady akcionáře. 

5. Akcionář je oprávněn požádat soud o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady, pokud je                  
v rozporu s právními předpisy nebo stanovami, a to ve lhůtě do tří měsíců ode dne konání valné 
hromady nebo pokud nebyla řádně svolána, ode dne, kdy se o konání valné hromady mohl dovědět, 
nejdéle však do jednoho roku od konání valné hromady. Neplatnosti usnesení valné hromady                   
se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl 
podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl 
na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo 
možné na této valné hromadě zjistit. 

6. Akcionář má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly tím, že společnost 
nedodržela zákonný postup při svolání valné hromady nebo změny data jejího konání.  

7. Akcionář nemůže vykonávat hlasovací právo: 
a) spojené se zatímním listem, pokud je v prodlení se splněním své vkladové povinnosti, a to               

v rozsahu, v jakém je v prodlení se splněním této povinnosti, 
b) pokud valná hromada rozhoduje o jeho nepeněžitém vkladu, 
c) rozhoduje-li valná hromada o tom, zda jemu nebo osobě, s níž jedná ve shodě, má být 

prominuto splnění povinnosti anebo zda má být odvolán z funkce člena orgánu společnosti               
pro porušení povinnosti při výkonu funkce, 

d) v jiných případech stanovených zákonem.  
8. Akcionář nebo akcionáři, kteří mají alespoň 3% podíl na základním kapitálu, mohou  

a) požádat představenstvo, aby na pořad jednání valné hromady zařadilo jím / jimi určenou 
záležitost; v žádosti o zařazení předmětné záležitosti na pořad jednání valné hromady musí 
uvést návrh usnesení k této záležitosti nebo požadavek na zařazení předmětné záležitosti na 
pořad jednání valné hromady odůvodnit, 

b) požádat představenstvo, aby svolalo valnou hromadu k projednání jím / jimi navržených 
záležitostí; v žádosti o svolání valné hromady musí uvést návrh usnesení nebo požadavek na 
svolání valné hromady odůvodnit, 

c) se domáhat náhrady újmy proti členu představenstva nebo dozorčí rady, nebo splnění jejich 
případné povinnosti plynoucí z dohody podle § 53 odst. 3 ZOK, anebo splacení emisního kursu 
proti akcionáři, který je v prodlení s jeho splácením, a v tomto řízení společnost zastupovat, 

d) požádat dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva v záležitostech 
uvedených v žádosti,  

e) uplatňovat další práva stanovená zákonem. 
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II. ORGANIZACE SPOLE ČNOSTI 
 

§ 12 
Orgány společnosti 

 
1. Orgány společnosti jsou: 

A. Valná hromada 
B. Představenstvo 
C. Dozorčí rada 

2. Pro členy představenstva a dozorčí rady platí obecně: 
a) členem představenstva nebo dozorčí rady může být fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, 

která je svéprávná, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a u níž 
nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském 
podnikání. Osoba, která uvedené podmínky nesplňuje nebo na jejíž straně je dána překážka 
výkonu funkce, se členem představenstva nebo dozorčí rady nestane, i když o tom rozhodl 
příslušný orgán. Přestane-li člen představenstva nebo dozorčí rady splňovat podmínky 
stanovené pro výkon funkce zákonem nebo zvláštním právním předpisem, jeho funkce tím 
zaniká, nestanoví-li zákon jinak. 

b) členem představenstva může být právnická osoba; v takovém případě zmocní takováto 
právnická osoba fyzickou osobu, která ji bude v příslušném orgánu zastupovat, jinak 
právnickou osobu zastupuje člen jejího statutárního orgánu, 

c) výkon funkce člena představenstva a dozorčí rady je osobní; to však nebrání tomu, aby člen 
orgánu zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena téhož orgánu, aby za něho při jeho neúčasti 
hlasoval,  

d) osoby, které jsou členy představenstva nebo dozorčí rady mohou ze své funkce odstoupit, a to 
formou písemného oznámení orgánu, jehož jsou členy nebo orgánu, který je zvolil. Nesmí však 
tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon jejich funkce končí uplynutím 
jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení příslušnému orgánu společnosti, neschválí-li 
příslušný orgán na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku funkce, 

e) představenstvo a dozorčí rada mohou jmenovat svého tajemníka, který plní i funkci 
zapisovatele a nemusí být členem těchto orgánů, 

f) na členy představenstva a dozorčí rady se vztahují pravidla o střetu zájmů a zákaz konkurence             
v rozsahu stanoveném zákonem. 

3. Členům volených orgánů společnosti přísluší za výkon jejich funkce odměna, jejíž všechny složky 
a výše, resp. způsobu jejího výpočtu a její podoby, včetně pravidel pro výplatu jsou sjednány              
ve smlouvě o výkonu funkce, kterou schvaluje valná hromada. Členové orgánu mají právo                  
na tantiému, pokud tak valná hromada rozhodne při rozhodování o rozdělení zisku. 

 
 

A. Valná hromada 
 

§ 13 
Postavení a působnost valné hromady 

 
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 
2. Do působnosti valné hromady náleží: 

a) rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
představenstvem podle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, 
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b) rozhodnutí o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle § 511 ZOK 
či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kursu, 

c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
d) volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, 
e) rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 
f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem stanovených 

případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku či jiných vlastních zdrojů, 
nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení výše, způsobu a termínu vyplacení dividend a tantiém, 

g) rozhodnutí o zřízení či zrušení rezervního fondu a účelu jeho čerpání, 
h) rozhodnutí o zrušení společnosti bez likvidace včetně schválení přeměny společnosti                 

dle zvláštního právního předpisu, 
i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení 

výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku , 
j) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií, 
k) rozhodnutí o vydávání jiných druhů akcií, jejichž vydání zákon povoluje, o jejich formě                   

a právech s nimi spojených, 
l) rozhodnutí o nabývání vlastních akcií podle § 301 odst. 1 písm. a) ZOK, 
m) řešení rozdílných stanovisek orgánů společnosti, 
n) rozhodnutí o schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu předmětu 
podnikání nebo činnosti společnosti, 

o) rozhodnutí o zakázání uzavření smlouvy mezi společností a členem představenstva nebo 
členem dozorčí rady a osobami, které jsou těmto členům orgánů blízké nebo které jsou těmito 
členy orgánů ovlivněné nebo ovládané s tím, že je valná hromada rovněž oprávněna 
rozhodnout o schválení uzavření takovéto smlouvy, 

p) rozhodnutí o pozastavení výkonu funkce člena představenstva nebo člena dozorčí rady                  
na dobu, po kterou bude tento člen ve střetu svých zájmů se zájmy společnosti dle § 54 ZOK, 

q) rozhodnutí o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení, požádá-li o to člen 
představenstva, 

r) rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce, 
s) rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření příslušné účetní závěrky, u které je zvláštním 

zákonem stanovena povinnost ověření auditorem, 
t) rozhodnutí o rozšíření nebo prominutí zákazu konkurence, 
u) ostatní otázky svěřené jí k rozhodování zákonem nebo stanovami společnosti. 

 
 

§ 14 
Svolání valné hromady 

 
1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, 

popřípadě jeho člen, pokud ji představenstvo bez zbytečného odkladu nesvolá a ZOK stanoví 
povinnost valnou hromadu svolat nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, 
a to tak, aby se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního 
období. 

2. Představenstvo je povinno na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota 
představuje alespoň 3% základního kapitálu společnosti, svolat valnou hromadu k projednání 
navržených záležitostí. Představenstvo svolá valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději                
do čtyřiceti dnů ode dne doručení žádosti na její svolání představenstvu. 

3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistilo, že  
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a) celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím 
uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního 
kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo 

b) z jiného vážného důvodu nebo jiného důvodu předvídaného zákonem, 
s tím, že v takovém případě navrhne zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření. 

4. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo dlouhodobě 
neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada; 
ta může valnou hromadu svolat také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. 

5. Valná hromada se svolává pozvánkou, kterou svolavatel uveřejňuje na internetových stránkách 
společnosti (http://www.bvv.cz/kcbrno) a dále tak, že ji zašle doporučeným dopisem všem 
akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dní před 
konáním valné hromady. Tato lhůta neplatí pro svolání náhradní valné hromady a valné hromady 
svolané kvalifikovanými akcionáři podle ustanovení § 367 ZOK. V tomto případě činí lhůta                
pro uveřejnění či zaslání pozvánky nejméně 15 dnů před konáním takové valné hromady.  

6. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň  
a) obchodní firmu a sídlo společnosti, 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 
d) pořad  jednání valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu 

společnosti, 
e) rozhodný den  k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro 

hlasování na valné hromadě, 
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, 
g) další náležitosti vyžadované zákonem. 

7. Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. 
8. Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum, jejího konání na pozdější dobu způsobem 

uvedeným v odstavci 5 a v ZOK. 
9. Není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka vyjádření představenstva společnosti                

ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách                      
(http://www.bvv.cz/kcbrno) bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů                          
na usnesení valné hromady. 

10. Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí být návrh změny 
stanov akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou 
hromadu. Na toto právo musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu.  

11. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout 
jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.  

12. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků ZOK            
a těchto stanov kladených na její svolání.  

 
 

§ 15 
Účast na valné hromadě a způsob hlasování 

 
1. Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní 

vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení 
potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na jednání valné hromady nebo pro výkon 
jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat na ní návrhy a protinávrhy. 

2. Může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo v zastoupení na základě 
písemné plné moci. Zástupce akcionáře na základě plné moci je povinen před zahájením valné 
hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc, podepsanou zastoupeným akcionářem,      
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z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně 
ověřen. 

3. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné 
hromady. 

4. Na valné hromadě se hlasuje aklamací. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva, není-li tento 
návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích akcionáře v pořadí, v jakém byly 
podány. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích                       
se nehlasuje. 

5. Valné hromady se účastní členové představenstva a členové dozorčí rady. Valné hromady se dále 
mohou zúčastnit i další osoby na základě pozvání představenstva nebo dozorčí rady, pokud je 
jejich přítomnost žádoucí ve vztahu k projednání záležitostí zařazených na pořad jednání valné 
hromady, a dále osoby zabezpečující technický průběh valné hromady. 

 
 

§ 16 
Jednání valné hromady 

 
1. Prvním bodem jednání valné hromady je vždy posouzení způsobilosti valné hromady činit 

rozhodnutí.  
2. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. 

Návrhy osob do orgánů valné hromady předkládá představenstvo. 
3. Valnou hromadu zahajuje člen pověřený jejím svolavatelem. Po volbě předsedy valné hromady řídí 

její jednání zvolený předseda. 
4. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, jehož vyhotovení zabezpečuje představenstvo 

do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis musí obsahovat náležitosti stanovené v § 423 ZOK. Zápis 
podepisují zapisovatel, předseda valné hromady a ověřovatel zápisu. 

 
 

§ 17 
Rozhodování valné hromady 

 
1. Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého 

statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří mají 
akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 70 % základního kapitálu společnosti. 

2. Při posuzování způsobilosti valné hromady činit rozhodnutí a při hlasování na valné hromadě                     
se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud 
nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat.  

3. Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu 
způsobem uvedeným v § 14 odst. 5 stanov, a to novým oznámením. Toto oznámení musí být 
zveřejněno nebo pozvánka zaslána nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní 
valná hromada. Náhradní valná hromada, která se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne,  
na který byla svolána původní valná hromada, a která musí mít nezměněný pořad jednání, je 
způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich 
akcií.  

4. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodnout 
jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 

5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon nebo tyto 
stanovy většinu jinou. 

6. Souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů je zapotřebí pro rozhodnutí 
valné hromady o záležitostech uvedených v ustanovení § 416 ZOK. 
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7. K rozhodnutí valné hromady v záležitostech uvedených v ustanovení § 417 odst. 2 ZOK                      
se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících akcie, jichž se toto    
rozhodnutí týká.  

8. K rozhodnutí valné hromady v záležitostech uvedených v ustanovení § 417 odst. 3 ZOK                         
a k rozhodnutí o přeměně společnosti ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb.                           
se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.                     
Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se pro rozhodnutí valné hromady i souhlas 
alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů u každého druhu akcií.  

 
 

B. Představenstvo 
 

§ 18 
Postavení a působnost představenstva 

 
1. Představenstvo je kolektivním statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti. Představenstvu 

přísluší obchodní vedení společnosti.  
2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou obecně závaznými 

právními předpisy nebo těmito stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 
rady.  

3. Představenstvu přísluší zejména: 
a) vykonávat usnesení valné hromady, svolávat valnou hromadu, 
b) předkládat valné hromadě: 

- návrhy na rozhodnutí ve věcech stanovených zákonem a v § 13 odst. 2 stanov, 
- návrhy dlouhodobé koncepce rozvoje společnosti, 
- návrhy hlavních směrů hospodářské politiky společnosti a prostředků pro dosahování těchto 

cílů, 
- návrhy plánů činnosti společnosti a zprávy o jejich plnění, 
- zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku; zprávu předkládá 

jednou ročně současně s výroční zprávou zpracovanou podle zvláštního zákona. 
c) určovat: 

- způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje a rentability provozu společnosti, 
- opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, cenové 

tvorby, odměňování a fondů. 
d)  projednávat a schvalovat: 

- zprávu pro valnou hromadu o výsledcích hospodaření, 
- organizační řád, 
- dislokaci společnosti, 
- návrhy na zřizování, změnu a rušení účasti v jiných organizacích po odsouhlasení dozorčí 

radou, 
- návrhy na uzavírání smluv o sdružení prostředků a činnosti a zakládání odštěpných závodů, 
- obchodní, finanční, investiční a mzdový plán společnosti. 

e) zabezpečovat obchodní vedení včetně řádného vedení účetnictví společnosti, předkládat  valné 
hromadě návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, 

f) rozhodovat o osobě generálního ředitele společnosti a uzavírat s ním příslušnou pracovní 
smlouvu, jakož i jiné smlouvy týkající se výkonu jeho funkce (manažerská smlouva, smlouva  
o mzdě atp.), stanovit jeho působnost, dohlížet na jeho činnost podle příslušných právních 
předpisů, stanov, uzavřené pracovní či jiné smlouvy a vnitřních předpisů společnosti                          
a odvolávat jej z funkce, byla-li možnost jeho odvolání v souladu s § 73 odst. 2 zákoníku práce 
dohodnuta v pracovní smlouvě. 
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g) rozhodovat o zcizování a převodech nemovitého majetku společnosti, pokud tato pravomoc 
nespadá do kompetence valné hromady, a o zřizování předkupního práva k věcem v majetku 
společnosti, 

h) rozhodovat o zřízení zástavního práva k majetku společnosti a o ručení za třetí osoby  
majetkem společnosti, zřizování zajišťovacího převodu práva k věcem v majetku společnosti,  

i) udělovat a odvolávat prokuru, 
j) předkládat valné hromadě návrh na určení statutárního auditora, 
k) rozhodovat o přijímání a poskytování úvěrů a zápůjček, 
l) rozhodovat o uzavření obchodních smluv nad 2 mil. Kč bez DPH a rozhodovat o všech 

projektech nad 2 mil. Kč bez DPH. 
4. Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z § 6 stanov. 
5. Představenstvo se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami                

a zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou. 
6. Na členy představenstva se vztahuje zákaz konkurenčního jednání tak, jak je upraveno v § 441 

ZOK. 
 

 
§ 19 

Složení, ustanovení a funkční období představenstva 
 
1. Představenstvo společnosti má tři členy. 
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 
3. Funkční období člena představenstva je pět let. Opětovná volba člena představenstva je možná. 
4. Pokud člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční 

období, může představenstvo za předpokladu, že počet jeho členů neklesl pod polovinu, jmenovat 
náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový člen představenstva 
zvolen valnou hromadou do dvou měsíců.  

5. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. 
 
 

§ 20 
Svolávání zasedání představenstva 

 
1. Představenstvo zasedá dle potřeby, minimálně jednou ročně. 
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 
členům představenstva doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni 
členové představenstva, lze jeho zasedání svolat v kratším termínu s využitím prostředků 
komunikační techniky. V takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti 
a členové představenstva musí potvrdit její přijetí.  

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

4. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. 
5. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její 

zaměstnance nebo akcionáře. 
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§ 21 
Zasedání představenstva 

 
1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 

místopředseda nebo pověřený člen představenstva. 
2. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje 

předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu                      
se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo 
se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.  

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

§ 22 
Rozhodování představenstva 

 
1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů. 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je 
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva, není-li dále 
stanoveno jinak. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.  

3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy představenstva dotčená osoba nehlasuje. 
 
 

§ 23 
Rozhodování představenstva mimo zasedání 

 
1. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. K platnosti rozhodnutí je nutný 

prokazatelný souhlas všech členů představenstva. 
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání 

představenstva. 
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje 

předseda nebo místopředseda představenstva. 
 

 
§ 24 

Práva a povinnosti členů představenstva 
 

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s  péčí řádného hospodáře                      
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí 
řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen 
představenstva, ledaže to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří 
způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, 
odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. K právním jednáním společnosti omezujícím 
odpovědnost člena představenstva se nepřihlíží. Člen představenstva může požádat valnou 
hromadu společnosti o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím není dotčena jeho 
povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. 

2. Nenahradil-li člen představenstva společnosti škodu, kterou jí způsobil při porušení povinnosti              
při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh 
v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.  
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3. Na členy představenstva se vztahují pravidla o střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 a násl. ZOK 
a pravidla o zákazu konkurence ve smyslu ust. § 441 a násl. ZOK. 

 
 

 
C. Dozorčí rada 

 
§ 25 

Postavení a působnost dozorčí rady 
 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. 
2. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 
3. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti              

a kontrolují, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská či 
jiná činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami. 

4. Dozorčí radě přísluší zejména: 
a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné 

hromady, 
b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní 

závěrku a návrh na rozdělení zisku a úhradu ztráty a podávat o výsledku zprávu valné 
hromadě, 

c) svolat valnou hromadu v případech stanovených v § 14 odst. 4 stanov,  
d) předkládat valné hromadě a představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, 
e) nahlížet kdykoliv do účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. 

5. Dozorčí rada se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami                 
a zásadami schválenými valnou hromadou. 

 
 

§ 26 
Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady 

 
1. Dozorčí rada společnosti má 3 členy. 
2. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Do dozorčí rady je vždy zvolen jeden člen, 

kterého navrhne akcionář mající alespoň 34%ní akciový podíl na základním kapitálu společnosti.  
3. Funkční období člena dozorčí rady je pět let. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 
4. Pokud člen dozorčí rady zvolený valnou hromadou zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak 

skončí jeho funkční období, může dozorčí rada, za předpokladu, že počet jejích členů neklesl              
pod polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. Jinak musí být nový 
člen dozorčí rady zvolen valnou hromadou nejpozději do dvou měsíců.   

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

§ 27 
Svolávání zasedání dozorčí rady 

 
1. Dozorčí rada zasedá dle potřeby, minimálně jednou ročně. 
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda písemnou 

pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být 
členům dozorčí rady doručena nejméně 7 dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni 
členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i s využitím prostředků komunikační techniky.                 
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I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti a členové dozorčí 
rady musí potvrdit její přijetí. 

3. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, 
pokud současně uvede důvod jejího svolání. 

4. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by se dozorčí rada usnesla jinak. 
5. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její 

zaměstnance nebo akcionáře. 
 
 

§ 28 
Zasedání dozorčí rady 

 
1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání místopředseda. 
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje její 

předseda a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných.  
3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. 
 

 
§ 29 

Usnášení dozorčí rady 
 

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně 

hlasovala nadpoloviční většina jejích členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího. 
3. V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím 

nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. 
4. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje. 
 

 
§ 30 

Práva a povinnosti členů dozorčí rady 
 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s  péčí řádného hospodáře                   
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí 
řádného hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen 
dozorčí rady, ledaže to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří 
způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, 
odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. K právním jednáním společnosti omezujícím 
odpovědnost člena dozorčí rady se nepřihlíží.  

2. Nenahradil-li člen dozorčí rady společnosti škodu, kterou jí způsobil při porušení povinnosti              
při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli společnosti za její dluh 
v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel nemůže plnění na společnosti domoci.  

3. Na členy dozorčí rady se vztahují pravidla o střetu zájmů ve smyslu ustanovení § 54 a násl. ZOK                
a pravidla o zákazu konkurence ve smyslu ust. § 451 a násl. ZOK. 

 
 

§ 31 
Rozhodování dozorčí rady mimo zasedání 

 
1. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání. K platnosti rozhodnutí je nutný 
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prokazatelný souhlas všech členů dozorčí rady. 
2. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání dozorčí rady. 
3. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje 

předseda nebo místopředseda dozorčí rady. 
 
 

III. HOSPODA ŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

§ 32 
Obchodní rok 

 
Obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. 
 
 

§ 33 
Evidence a účetnictví společnosti 

 
Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným 
právním předpisům. 
 
 

§ 34 
Roční účetní závěrka 

 
1. Sestavení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu 

vyplacení dividend a tantiém, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje 
představenstvo. Sestavenou roční účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží 
představenstvo auditorovi a poté předloží tuto závěrku k přezkoumání dozorčí radě. 

2. Roční účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 
předpisům a zásadám řádného účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové                  
a finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztrát vzniklých                
v uplynulém obchodním roce. 

 
 

§ 35 
Vypořádání hospodářského výsledku společnosti 

 
1. O rozdělení zisku a způsobu úhrady ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh 

představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. 
2. Valná hromada nesmí schválit rozdělení zisku, které by bylo v rozporu se zákonem. 
3. Zisk bude rozdělen a použit zejména na: 

a) příděl do rezervního fondu, pokud bude zřízen, 
b) výplatu dividend akcionářům; akcionář má právo na dividendu v poměru jmenovité hodnoty 

jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů, 
c) výplaty podílu členů představenstva, členů dozorčí rady (tantiémy) v případě, pokud bude 

rozhodnuto o výplatě dividendy, 
d) příděl do rezervního fondu nad rámec stanovený v zákoně a ve stanovách, 
e) příděl do sociálního fondu. 

4. Nerozdělený zisk bude použit podle rozhodnutí valné hromady. 
5. Ztráta společnosti bude uhrazena z hospodaření společnosti příštích let nebo z rezervního fondu, 

příp. jiným způsobem vyplývajícím z obecně závazných předpisů. 
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§ 36 
Rezervní fond 

 
1. Rozhodne-li tak valná hromada, vytváří společnost rezervní fond, a to až do celkové výše 20% 

základního kapitálu.  
2. Rezervní fond společnosti se doplňuje: 

a) ročně o částku ve výši 5% ze zisku po zdanění  vykázaného v řádné účetní závěrce; valná 
hromada může rozhodnout o doplnění rezervního fondu nad stanovenou výši, 

b) v ostatních případech stanovených zákonem. 
3. O použití rezervního fondu rozhoduje valná hromada.  
 
 

§ 37 
Fondy společnosti 

 
Společnost zřizuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy účelové fondy. Pravidla pro jejich 
zřízení a doplňování stanoví valná hromada. V rámci valnou hromadou stanovených pravidel 
rozhoduje o použití fondu představenstvo. 
 
 

IV. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLE ČNOSTI 
 

§ 38 
Způsoby zrušení společnosti 

 
Společnost může být zrušena: 
a) rozhodnutím valné hromady o její přeměně podle zvláštního právního předpisu,  
b) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, 
c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, 
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že 

majetek společnosti nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, 
e) z jiných zákonem stanovených důvodů. 

 
 

§ 39 
Likvidace společnosti 

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

předpisy. 
2. O schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada. Likvidační zůstatek 

přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité hodnotě jejich akcií. 
 

 
§ 40 

Zánik společnosti 
 
Společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku. 
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§ 41 
Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie 

 
Upisovatelé, kteří upsali akcie, jsou povinni zaplatit 30% emisního kursu a emisní ážio akcie do 30 
dnů od upsání. Zbývajících 70% jmenovité hodnoty akcie musí být splaceno do 1 roku od upsání. 
Porušení této povinnosti bude sankcionováno v souladu se zákonem. 
 
 

V. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

§ 42 
Právní poměry společnosti a řešení sporů 

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

společnosti a pracovně právní i jiné vztahy uvnitř společnosti se řídí českými obecně závaznými 
právními předpisy a těmito stanovami. 

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i 
vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou 
cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný 
český soud, určený podle sídla společnosti, pokud to nevylučují ustanovení obecně závazných 
procesně-právních předpisů. 

 
 

VI. ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
Tyto stanovy schválila valná hromada dne 3. června 2014. 


