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STANOVY SPOLEČNOSTI

ose, a.s.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§1
ZALOŽENÍ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Spo l ečnost ose, a.s. ( dále jen „s polečnost") byla založena svými zakladateli na
v souladu se zakladatelskou smlouvou ze dne 31. 5. 1994.
Společnost vznikla dne 15.7.1994 zápisem do obchodního
soudu Brno - venkov pod firmou ORGREZ se, a. s.
Společnost

je zapsaná v obchodním
1376, IČO 60714794.

rejstříku

rejstříku

Krajského soudu v

základě

a

usnesením Okresního

Brně

v oddíle B, vložce

§2
FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI

1. Firma

společnosti

2. Sídlem

v jazyku

společnosti

českém

je:

ose, a.s.

je Brno.
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§3
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI
Předmětem

podnikání

společnosti

je v souladu se živnostenským zákonem:

1. Výroba, obchod a služby neuvedené v

přílohách

I až 3 živnostenského zákona.

2. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických

zařízení.

3. Výroba,

strojů

instalace,

opravy

elektrických

a

přístrojů ,

elektronických

a

telekomunikačních zařízení.

§4
TRVÁNÍ SPOLEČNOSTI
Společnost

je založena na dobu

neurčitou .

§5
ZASTUPOVÁNÍ SPOLEČNOST I A PODEPISOVÁNÍ

1.

Společnost

zastupují a za

společnost

podepisují vždy

společně alespoň

členové

dva

představenstva.

2.

Společnost může
zmocnění

též písemně zmocnit třetí osobu, aby ji zastupovala,
se vyžaduje podpis alespoň dvou členů představenstva.

přičemž

k

udělení

3. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí členové
představenstva svoje jméno, příjmení, funkci a svůj podpis. Neuvedení těchto ostatních
údajů u podpisu jednající osoby však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.
4.

Společnost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základě písemné plné moci .
Podepisují se tak, že k obchodní firmě připojí svoje jméno, příjmení , právní důvod
jednatelského (zástupčího) oprávnění a podpis. Neuvedení těchto ostatních údajů u
podpisu jednající osoby však nezpthobuje neplatnost právního jednání.

5. Člen představenstva může společnost zastoupit jako zmocněnec samostatně, a to pouze
v případě, byl-li společností zmocněn jen k určitému právnímu jednání. Takto zmocněný
člen představenstva nemůže být tím, který za společnost toto zmocnění uděluje .
6. Za společnost vůči třetím osobám jednají a podepisují také zaměstnanci společnosti
v rozsahu oprávnění spojených s jejich pracovními funkcemi. Přitom jsou vázáni platnými
vnitřními normativními a organizačními akty společnosti (organizačním řádem ,
podpisovým řádem apod.) nebo rozsahem uděleného pověření. Podepisují se tak, že k
obchodní firmě připojí svůj podpis a uvedou čitelně své jméno, příjmení a vykonávanou
funkci . Neuvedení těchto ostatních údajů u podpisu jednající osoby však nezp(1sobuje
neplatnost právního jednání.
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II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE SPOLEČNOSTI
§6
ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí 13 899 600,-- Kč (slovy: třináct milionů osm set
devadesát devět tisíc šest set korun českých). Tento základní kapitál byl splacen v plné
výši.
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 138 996 kusy (slovy: sto třicet osm tisíc
devět set devadesát šest kusů) akcií o jmenovité hodnotě I 00,- Kč (slovy: jedno sto
korun českých).
3.

Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisuje minimálně
akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře.

označení

druhu

4. Společnost vydala veškeré akcie na jméno jako zaknihovaný cenný papír. Akcie
společnosti jsou vydány v souladu se všemi závaznými ustanoveními zákona č .
90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (ZOK). Akcie
společnosti nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu .
5.

Převoditelnost akcie na jméno vydané jako zaknihovaný cenný papír je v souladu s §
275 odst. I ZOK omezena a bližší podmínky upravuje § 7 těchto stanov.

6.

Převod zaknihovaných akcií se provádí změnou zápisu v evidenci zaknihovaných
cenných papírů k tíži účtu převodce ve prospěch účtu nabyvatele na základě projevu
vůle stran. Převod akcií na jméno v zaknihované podobě je vůči společnosti účinný,
bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem
doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího
podnikání na kapitálovém trhu.

7. Akcionář společnosti není oprávněn požádat osobu, která vede pro společnost evidenci
emise zaknihovaných akcií na jméno, o zápis změny v osobě vlastníka akcií na jméno
vydaných jako zaknihované cenné papíry, pokud nejsou splněny podmínky pro platný
a účinný převod akcií upravené Stanovami společnosti a příslušnými právními
předpisy . Totéž platí pro zápis smluvního zástavního práva k akciím na jméno
vydaných jako zaknihované cenné papíry.
8. Práva spojená se zaknihovanou akcií vykoná osoba, která je zapsána v evidenci
zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a není-li
stanoven rozhodný den, ke dni , kdy právo uplatňuje, ledaže bude prokázáno, že zápis
v evidenci zaknihovaných cenných papírů neodpovídá skutečnosti. Tím není dotčena
(i) povinnost společnosti vést seznam akcionářů dle § 6 bod 3. Stanov společnosti a
(ii) povinnost akcionářů oznámit Společnosti neprodleně převod nebo přechod akcií na
jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry a takovou skutečnost prokázat
výpisem z účtu vlastníka akcií vedeného osobou, která pro Společnost vede evidenci
zaknihovaných akcií na jméno, resp. v případě přechodu vlastnického práva k akciím
též originálem nebo úředně ověřenou kopií veřejné listiny osvědčující přechod
vlastnického práva k akciím na jméno vydaných jako zaknihované cenné papíry.
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§7
PŘEVOD AKCIÍ

1.

Převoditelnost

akcií

společnosti

je omezena následujícím postupem:

a)

Akcionář,

který zamýšlí prodat své akcie, nabídne tyto akcie k odkoupení nejdříve
všem ostatním akcionářům společnosti , a to písemnou formou na adresy akcionářů
uvedené v seznamu akcionářů a s uvedením požadované kupní ceny. Akcionáři mají
patnácti denní lhůtu ode dne doručení nabídky (včetně) , aby nabídku na odkoupení
akcií akceptovali. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů a nedojde-li k dohodě,
rozdělí se nabízené akcie mezi zájemce podle poměru jmenovité hodnoty jejich akcií
vůči základnímu kapitálu společnosti.

b)

Převáděné akcie, o které ve lhůtě podle předchozího odst. a) neprojeví zájem žádný z
ostatních akcionářů společnosti , mohou být odprodány jinému zájemci. V tomto
případě akcie musejí být prodány za stejnou nebo vyšší cenu, než za kterou byly
nabídnuty dle předchozího odst. a) ostatním akcionářům.

Převede-li akcionář

akcie

společnosti

v rozporu s tímto ustanovením, je takový

převod

akcií neplatný.
se převádí Smlouvou o úplatném převodu zaknihovaných cenných
v níž se uvede zejména jednoznačná identifikace prodávajícího (stávajícího
majitele) a kupujícího (nabyvatele), jednoznačně specifikuje předmět převodu
(převáděné akcie) a další náležitosti dle ustanovení § 2079 a násl. ve spojení s § 1104
zákona č. 89/2012 Sb. Kopii této Smlouvy, je-li písemná, popř. jiný doklad
prokazující převod akcií a splnění podmínek pro převod , je akcionář povinen předložit
společnosti bezodkladně po změně vlastníka akcie.

2. Akcie

společnosti

papírů ,

III. ZVÝŠENÍ A SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
§8
ZVÝŠENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1.

Zvýšení základního kapitálu společnosti se řídí ustanoveními §474 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisí'1
(dále jen zákon o obchodních korporacích).

2.

Základní kapitál

společnosti může

a)

upsáním nových akcií,

b)

z vlastních

být na základě rozhodnutí valné hromady zvýšen :

zdrojů společnosti.

§9
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POSTUPU PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. Upisovatel nemůže být vkladové povinnosti
snížení základního kapitálu společnosti.
3.

Započtení

v

případě,

zproštěn

s výjimkou

případů ,

kdy dochází ke

proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu je možné pouze
že návrh smlouvy o započtení schválí valná hromada.

4. Pokud je emisní kurz akcií vyšší než jmenovitá hodnota akcií,
kurzem a jmenovitou hodnotou akcií emisní ážio.

tvoří

rozdíl mezi emisním

placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu
stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění
nejprve na emisní ážio.

5. Je-li

částka

určená

6.

Peněžité vklady, jimž se splácí emisní kurz, musí být splaceny na zvláštní účet u banky,
který za tím účelem zřídí společnost. Disponovat s těmito vklady je možné až po zápisu
zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dochází-li k započtení pohledávky
za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurz či jeho část, dohoda o
započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu
do obchodního rejstříku.

7. Upisování akcií nad navrhované zvýšení základního kapitálu se

nepřipouští.

8. Pokud upisovatel nesplatil celý emisní kurs upsané akcie před zápisem zvýšení základního
kapitálu do obchodního rejstříku , vydá společnost upisovateli na jeho žádost zatímní list
nahrazující všechny jím upsané akcie.
9. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs akcií, které upsal, nejpozději do tří měsíců od
jejich upsání. Nejméně 30% a případné emisní ážio je však povinen splatit ve lhůtě určené
rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
10. Nepeněžité vklady musí být splaceny zákonem stanoveným postupem a to
návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

před

podáním

11. Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu
vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku.
12.

Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho
upisovatel úroky z prodlení 30% ročně .

část

zaplatí

13. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jejich splatnou část do třech
měsíců od jejich upsání, vyzve jej představenstvo, aby jej splatil ve lhůtě 45 dnů od
doručení výzvy. Po marném uplynutí lhůty 45 dnů vyloučí představenstvo upisovatele ze
společnosti a vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměřené lhůtě, kterou určí.
14. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií.
15. Pokud společnost navýší základní kapitál z vlastních zdrojů , pak nestanoví-li rozhodnutí
valné hromady jinak, zvýšení jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů se provede
zvýšením jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií v evidenci cenných papírů, event.
vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na dosavadních zatímních listech. Zvýšení
jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité
hodnoty v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti; k
příkazu společnost doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující zápis nové výše
základního kapitálu.
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§ 10
SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

1.

Snížení základního kapitálu
obchodních korporacích.

společnosti

se

řídí

ustanovením § 516 a násl. zákona o

2. Nevlastní-li společnost vlastní akcie, j e snížení základního kapitálu přípustné snížením
jmenovité hodnoty akcií a zatímních listů , nebo upuštěním od vydání nesplacen ých akcií.

§ 11
PRAVIDLA POSTUPU PŘI SNIŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

I. O snížení základního kapitálu rozhoduj e valná hromada. V rozhodnutí uvede zejména tyto
skutečnosti:

• d11vod a účel snížení základního kapitálu,
• způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení,
• rozsah snížení základního kapitálu,
• způsob provedení snížení základního kapitálu,
• další náležitosti stanovené zákonem o obchodních korporacích.
2. Vzetí akcií z

oběhu

na základě losování nebo

veřejného

návrhu smlouvy se

nepřipouští.

3. Návrh na snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán
představenstvem bez zbytečného odkladu od rozhodnutí valné hromady o snížení
základního kapitálu.
4. Ke snížení základního kapitálu použije společnost vždy vlastní akcie nebo zatímní listy,
pokud je má ve svém majetku. Jinak se snížení základního kapitálu provede snížením
jmenovité hodnoty akcií, popřípadě nesplacených akcií, na něž vydala společnost zatímní
listy, anebo se upustí od vydání nesplacených akcií v tom rozsahu, v jakém jsou
upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií.
5. Nestanoví-li rozhodnutí valné hromady jinak, snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných
akcií se provede příkazem k jejich zrušení osobě oprávněné vést jejich evidenci či
snížením jejich jmenovité hodnoty v evidenci cenných papírů ; u dosavadních zatímních
listů vyznačením nižší jmenovité hodnoty.
6. Do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního
kapitálu vůči třetím osobám, oznámí představenstvo rozhodnutí o snížení základního
kapitálu písemně těm známým věřitelům , jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před
okamžikem účinnosti rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu. Součástí
oznámení je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle ustanovení § 12 odstavce 9
těchto stanov.
7.

Představenstvo nejméně

dvakrát po sobě s třicetidenním odstupem zveřejní usnesení valné
hromady o snížení základního kapitálu po jeho zápisu do obchodního rejstříku; součástí
zveřejněné informace je výzva, aby věřitelé přihlásili své pohledávky podle ustanovení
§ 11 odstavce 9 těchto stanov.
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8.

Věřitelé společnosti mohou do 90 dnC1 ode dne, kdy obdrželi oznámení o snížení
základního kapitálu, jinak do 90 dnů od druhého zveřejnění informace podle předchozího
odstavce požadovat, aby splnění jejich pohledávek, které nebyly v okamžiku doručení
výzvy nebo v okamžiku druhého zveřejnění splatné, bylo přiměřeným způsobem zajištěno
nebo uspokojeno anebo byla uzavřena dohoda o jiném řešení; to neplatí, nezhorší-li se
snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.

9.

Jestliže se snižuje základní kapitál za účelem převodu do rezervního fondu a úhrady
budoucí ztráty a převáděná částka nepřesáhne I 0% sníženého základního kapitálu, nebo se
snižuje za účelem úhrady ztráty, nevyžaduje se písemné oznámení věřitelům ani zajištění
jejich splatných pohledávek. Splnění těchto podmínek však společnost musí rejstříkovému
soudu prokázat při podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu do obchodního
rejstříku. V takovém případě se zapíše usnesení valné hromady o snížení základního
kapitálu spolu se zápisem nové výše základního kapitálu.

IV. AKCIONÁŘI

§ 12
PRÁVA AKCI0N 1\ŘŮ

1.

Akcionářem společnosti může
akcionářů určují

právní

být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti
a tyto stanovy.

předpisy

2. Každý akcionář je oprávněn zúčastnit 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 valnou
hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a
protinávrhy.
3.

Akcionář

má právo na podíl ze zisku společnosti , který valná hromada schválila
k rozdělení mezi akcionáře (dále „dividenda") .. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité
hodnoty akcií každého akcionáře ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost
vyplatí podíl na zisku na své náklady a nebezpečí pouze bezhotovostním převodem na
účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů . Podíl na zisku je splatný do tří měsíců ode
dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, ledaže rozhodnutí valné
hromady stanoví jinak. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je
rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku. Společnost
splatí dividendu akcionáři bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený
v seznamu akcionářů .

4.

Společnost není oprávněna rozdělit zisk mezi akcionáře, nejsou-li
stanovené v § 350 zákona o obchodních korporacích.

splněny

podmínky

5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat
vrácení předmětu svého vkladu. Za vrácení předmětu vkladu se nepokládají plnění
poskytnutá:
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snížení základního kapitálu,

b)

při

c)

při rozdělování

d)

při

vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný,
podílu na

odkoupení akcií

likvidačním zůstatku,

společností,

jsou-li

splněny

zákonem stanovené podmínky.

6. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku , a
to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
7.

Počet hlasů akcionáře

je spojen se jmenovitou hodnotou jeho akcií, a to tak, že na každý
jeden kus akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč připadá jeden hlas.

V. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI
§ 13
ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Systém

vnitřní

2. Orgány

společnosti

struktury

společnosti

je dualistický.

jsou:

A. valná hromada
B.

představenstvo

C.

dozorčí

rada

A. VALNÁ HROMADA

§ 14
POST AVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem
2. Valné hromadě
její působnosti.
3. Do

působnosti

přísluší

společnosti.

rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy

valné hromady

svěřují

do

patří:

a) rozhodování o změně stanov;
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b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení
základního kapitálu ;
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti
pohledávce na splacení emisního kursu;
d) volba a odvolání

č l e nů představenstva;

e) volba a odvolání

členů dozorčí

f)

rady;

schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech , kdy
její vyhotovení stanoví jiný právní předpi s, i mezitímní účetní závěrky;

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných v lastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;
stanovení dividendy, tantiémy a přídělu do fondů společnosti vytvářených ze zisku;
h) rozhodnutí o rozdělení podílu na zisku mezi č l eny představenstva a
(,,tantiéma"), včetně stanovení podmínek pro výplatu tanti émy;

členy dozorčí

rady

i)

rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů spol eč no sti k
obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těc hto cenných papírů z
obchodování na evropském regulovaném trhu;

j)

rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací;

k) jmenování a odvolání likvidátora;
případně její změny;
1)

včetně

schválení jeho smlouvy o výkonu funkce,

schválení návrhu na rozdě lení likvidačního zůstatku;

m) schválení převodu , zastavení, pachtu nebo nájmu závodu nebo takové jeho části, která
by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu
v předm ětu podnikání nebo činnosti spo l ečnosti;
n) schválení

vzniku, zániku

a

změny

kapitálových

účastí

společnosti

v jiných

společnostech;

o) projednání zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku;
p) schválení sm luv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, včetně
jejich změn a dodatků a včetně schvalování jiných plnění ve prospěch těchto osob;
q) řešení sporů mezi orgány společnosti;

r)

schválení nejméně jedenkrát za dva roky klouzavého tříletého podnikatelského plánu
na období příštích tří let, sestávající zejména z významných položek výkazu zisku a
ztrát, rozvahy, výkazu o peněžních tocích, včetně celkového objemu investic,
celkového objemu dlouhodobých finančních závazků (úvěry, leasing, směnky atd.)
mimo běž n ý obchodní styk a zř ízení zástavn ích práv;

s) schválení jmenovitého seznamu dlouhodobých finančních závazků mimo běžný
obchodní styk (úvěry, leasing, směnky apod.) a zřízení jednotlivých zástavních práv,
přesahující limity stanovené valnou hromadou;
t)

schválení výše odchylek pro jednotlivé části ročního plánu, při jejichž překročení a
záporném posouzení dozorčí radou plán projednává valná hromada;

u) schválení výše finančních částek, při jejichž překročení jsou jednotlivé dlouhodobé
finanční závazky mimo běžný obchodní styk, zástavní práva nebo dle rozhodnutí va lné
hromady jiné změny majetku schvalovány valnou hromadou;
v)

určení

auditora

společnosti

k provedení povinného auditu;

w) rozhodnutí o přeměně společnosti, ledaže zákon upravující přeměny obchodních
společností a družstev (zákon o obchodních korporacích) stanoví jinak;
x) rozhodnutí o poskytnutí
obchodních korporacích ;

finanční

asistence za podmínek stanovených zákonem o
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y) rozhodnutí o poskytnutí jiného plnění ve smyslu § 61 zákona o obchodních
korporacích členům představenstva, členům dozorčí rady a zaměstnancům, kteří jsou
osobou blízkou členům představenstva nebo dozorčí rady;

z) další

případy ,

které do

působnosti

valné hromady

svěřuje

zákon nebo tyto stanovy.

4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány

společnosti.

5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti , které ji do
nesvěřil zákon nebo stanovy.

působnosti

§ 15
SVOLÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za rok v obci sídla společnosti , nejpozději do šesti
měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

2. Valnou hromadu svolává představenstvo. Valnou hromadu může svolat v zákonem
stanovených případech rovněž dozorčí rada, č l en představenstva nebo dozorčí rady, anebo
kvalifikovaní akcionáři.
3. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání va lné hrom ady uveřejní pozvánku na
valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.
alespoň:

4. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat
1. firmu a sídlo společnosti;

2. místo, datum a hodinu konání valné hromady;
3.

označení,

4.

pořad

orgánu

zda se svolává

řádná

nebo náhradní valná hromada;

jednání valné hromady,

včetně

uvedení osoby, je-li navrhována jako

člen

společnost i ;

5. rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl
pro hlasování na valné hromadě ;

určen,

a

vysvětlení

jeho významu

6. návrh usnesení va lné hromady a jeho zdůvodnění ;
7. podmínky stanovené pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti uložené zákonem
o obchodních korporacích.

§ 16
POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v pozvánce na valnou hromadu.

2. Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář uvedený v § 365 zákona o obchodních
korporacích, zařadí představenstvo na pořad va lné hromady jím určenou záležitost za
předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení
odůvodněno. V případě, že žádost bude doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na
valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné hromady nejpozději 5 dnů
přede dnem j ejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné
hromadě, způsobem stanoveným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady; jestliže
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takové uveřejnění není již možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné
hromady zařadit jen postupem podle § 408 odst. 3 zákona o obchodních korporacích.

§ 17
ORGANIZACE VALNÉ HROMADY A JEJÍ ŘÍZENÍ

I.

Akcionář

se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro
zastupování na valné hromadě musí být písemná s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných
hromadách. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady
společnosti .

2.

Společnost

zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů , jež obsahuje firmu nebo název a
sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem ,
popřípadě jejího zástupce a čísla a jmenovitou hodnotu akcií, jež opravňují akcionáře k
hlasování. K listině přítomných se připojí i plné moci zástupců akcionářů , kteří jsou
povinni odevzdat ověřené plné moci před zahájením valné hromady. Správnost listiny
přítomných akcionářů potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba.

3. Jednání valné hromady zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba. Jeho úkolem je provést
volbu předsedy valné hromady, dvou ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob pověřených
sčítáním hlasů. Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi.
4. Hlasování na valné hromadě se provádí hlasovacími lístky, které obdrží každý akcionář
nebo jeho zástupce při zápisu do listiny přítomných na valné hromadě . Na hlasovacím
lístku je vyznačen počet akcií v držení příslušného akcionáře k rozhodnému dni k účasti
na valné hromadě a pořadové číslo hlasování. Hlasovací lístek akcionář při hlasování
podepíše. Není-li přítomný akcionář schopen podepsat hlasovací lístek, podepíše za něho
jeho hlasovací lístek osoba pověřená sčítáním hlasů a o této skutečnosti informuje
předsedu valné hromady. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda,
s uvedením případné skutečnosti o náhradním způsobu podpisu hlasovacích lístků.
5. Na valné hromadě se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a pak teprve o protinávrzích,
v pořadí , v jakém byly vzneseny. Předseda valné hromady musí zabezpečit seznámení
akcionářů se všemi návrhy a protinávrhy podanými akcionáři ještě před hlasováním.
6. Zápis o valné

hromadě

a) firma a sídlo

vyhotovuje zapisovatel.

Součástí

zápisu o valné

hromadě je:

společnosti ;

b) místo a doba konání valné hromady;
c) jméno

předsedy

valné hromady, zapisovatele,

ověřovatelů

zápisu a osob

pověřených

sčítáním hlasů;

d) popis projednání jednotlivých

bodů pořadu

valné hromady;

e) rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování;

t) obsah případných protestů akcionářů , člení'1 představenstva nebo dozorčí rady,
týkajících se rozhodnutí valné hromady, jestliže o to protestující požádá, a obsah
protestu člena představenstva nebo dozorčí rady ohledně nevhodného pokynu valné
hromady, pokud o to požádají;
g) zápisy o valné hromadě se všemi přílohami spolu s pozvánkou na valnou hromadu a
listinou přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.
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K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Zápis z jednání
valné hromady podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a
ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady
do 15 dnů ode dne jejího ukončení.
7. Vyžaduje-li to zákon,

osvědčují

se rozhodnutí valné hromady

veřejnou

listinou.

8. Každý akcionář má právo požádat představenstvo písemnou formou o vydání kopie zápisu
z valné hromady nebo jeho části po celou dobu existence společnosti.

§ 18
ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY

už osobně nebo
prostřednictvím svého zástupce na základě plné moci, kteří drží akcie se jmenovitou
hodnotou představující úhrnem více než sedmdesát pět procent základního kapitálu

I. Valná hromada je zpt1sobilá usnášet se, jsou-li na ní

přítomni akcionáři, ať

společnosti.

2. Jestliže valná hromada není zpt1sobilá usnášet se do jedné hodiny od jejího zahájení
uvedeného na pozvánce, svolavatel valnou hromadu rozpustí.
3. Není-li valná hromada způsobilá se usnášet, svolá
obchodních korporacích náhradní valnou hromadu.

představenstvo

podle § 414 zákona o

4. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů , pokud zákon o
obchodních korporacích nebo tyto stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů .
5. Rozhodnutí o změně stanov, o snížení nebo zvýšení základního kapitálu a smlouvy o
zrušení společnosti vyžadují 80 % většinu hlasů přítomných akcionářů a osvědčení
veřejnou listinou.

B. PŘEDSTAVENSTVO
§ 19
POSTAVENÍ PŘEDSTAVENSTVA

1.

Představenstvo
způsobem

2.

jako statutární orgán řídí
upraveným těmito stanovami.

činnost společnosti

a zastupuje

společnost

Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud je právní předpisy
nebo tyto stanovy nesvěřují do působnosti jiného orgánu společnosti. Nikdo není
oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti, ledaže
tak stanoví zákon.

§ 20
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VOLBA A SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Představenstvo má tři členy. Členem představenstva může být jen fyzická osoba, která je
plně svéprávná, a která splňuje podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména
ustanovením § 46 zákona o obchodních korporacích.
2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada.
3. Členové představenstva volí a odvolávají ze svého středu předsedu a místopředsedu
představenstva.

4. Členové představenstva jsou voleni na funkční období tří let. Člen představenstva může
být opětovně zvolen na další funkční období.
5.

Funkční období člena představenstva začíná dnem, ve kterém je na valné
není-li v usnesení valné hromadě uvedeno datum pozdější.

hromadě

zvolen,

6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným
představenstvu. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen představenstva na
vědomí též dozorčí radě. Člen představenstva nesmí ze své funkce odstoupit v době , která
je pro společnost nevhodná.
7. Odstoupení člena představenstva z funkce projedná představenstvo na svém nejbližším
zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení
v představenstvu zaniká funkce odstupujícího člena představenstva, pokud představenstvo
na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud představenstvo odstoupení
neprojedná do jednoho měsíce po doručení oznámení, funkce člena představenstva končí
uplynutím jednoho měsíce po doručení oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen
představenstva oznámí své odstoupení na zasedání představenstva, končí jeho funkce
uplynutím jednoho měsíce po takovém oznámení, neschválí-li představenstvo na jeho
žádost jiný okamžik zániku funkce.
8. Ustanovením odstavce 6. a odstavce 7 výše není
představenstva odvolat kdykoliv.

dotčeno

právo valné hromady

člena

9. Pokud počet stávajících členů představenstva nepoklesl pod dva, může nového člena
jmenovat představenstvo po předchozím vyjádření dozorčí rady, a to do příštího jednání
valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena představenstva se započítává do
doby výkonu funkce člena představenstva.

§ 21
PŮSOBNOST PŘEDSTAVENSTVA

1.

Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo muze svým
rozhodnutím pověřit své jednotlivé členy výkonem obchodního vedení v určité oblasti a
zároveň vymezí jejich působnost (danou zpravidla organizačním řádem) . V takovém
případě je člen představenstva v rámci jemu svěřené působnosti pověřen řízením útvaru/
úseku / odboru, včetně výkonu práv a povinností zaměstnavatele vůči zaměstnancům
tohoto útvaru/ úseku / odboru. Představenstvo může prostřednictvím podpisového řádu
vymezit přesnější určení působnosti při výkonu práv zaměstnavatele vůči zaměstnancům a
zároveň může tuto působnost delegovat na zaměstnance společnosti. Člen představenstva
je v této souvislosti oprávněn užívat rovněž označení funkce dle příslušné svěřené
působnosti (např. ředitel útvaru/ úseku/ odboru). Rozdělení působnosti nezbavuje člena
představenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti společnosti spravovány. Člen
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o zásadních rozhodnutích učiněných v jemu svěřené působnosti informuje

představenstvo.

2. Do působnosti představenstva náleží zejména:
a) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení;
b) předkládat valné hromadě ke schválení účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku či
úhradu ztráty;
c) předkládat valné hromad ě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku;
d) zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti ;
e) schvalovat organizační řád společnosti ;
f)

rozhodovat o mzdové politice společnosti ;

g) jmenovat a odvolávat

ředitele společnosti

a vymezovat

působnost

jeho funkce ;

h) připravovat a doručovat výzvu zaměstnancům , aby navrhli člena dozorčí rady z řad
zaměstnanců společnosti a předkládat tento návrh valné hromadě;
i)

hospodařit

j)

schvalovat roční plán nebo jeho část v případě jeho kladného posouzení dozorčí radou ;

s

finančními

fond y

společnosti ;

k) rozhodovat o provedení právního, technického , ekonomického, popř. ekologického
auditu společnosti (proces „due diligence" ) a zpřístupnění informací z něho
vy plývajících ;
l)

mimo záležitostí schválených valnou hromadou v rámci tříletého podnikatelského
plánu rozhodovat o investicích, o mimo běžný obchodní styk přijímaných finančních
závazcích (úvěry, leasing, směnky atd.) , o pronájmu nebo prodeji majetku společnosti ,
o převzetí závazku cizích osob v jakékoli formě a o zřízení zástavních práv, a to vše
do výše limitů stanovených valnou hromadou;

m) předkládat valné hromadě klouzavý tříletý podnikatelský plán na období příštích tří
let, sestávající zejména z významných položek výkazu zisku a ztrát, rozvahy, výkazu o
peněžních tocích včetně celkového objemu investic, celkového objemu dlouhodobých
finančních závazků mimo běžný obchodní styk (úvěry, leasing, směnky atd.) a zřízení
zástavních práv .
3. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v
souladu s právními předpisy a stanovami. Jejich porušení nemá vliv na účinky jednání
členť1 představenstva vůči třetím osobám.

§ 22
POVINNOSTI ČLENŮ PŘEDSTAVEN STV A

1. Vztah mezi členem představenstva a
výkonu funkce uzavřená mezi nimi.
2.

společností

upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o

Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře
a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech , jejichž prozrazení
třetím osobám by mohla způsobit společnosti škodu. Odpovědnost členů představenstva
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je určena platnými právními
obchodních korporacích.

předpisy,

~ se

společnosti

zejména ustanovením § 51 a násl. zákona o

3.

Členové představenstva jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti. Svoji funkci
vykonávají členové představenstva osobně , což nebrání tomu, aby člen představenstva
pro jednotlivý případ zmocnil jiného člena před staven stva, aby za n ěj hlasoval.

4.

Pro

5.

Členové představenstva nesmí:

členy představenstva

platí zákaz konkurence.

společnosti

a)

podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání
vstupovat se společností do obchodních vztahů;

b)

zprostředkovávat

c)

účastnit

d)

vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu
jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže
jde o koncem.

nebo obstarávat pro jiné osoby obchody

am

společnosti;

se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením
nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem
podnikání;

6.

Porušení ustanovení § 22 odst. 3
obchodních korporacích.

7.

V

těchto

stanov má

důsledky

případě,

dozorčí

uvedené v § 5 zákona o

že člen představenstva nehájí nebo neprosazuje zájmy
rada navrhnout valné hromadě jeho odvolání.

společnosti, může

§ 23
SVOLÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání

představenstva

svolává jeho

předseda

nebo v

případě jeho neúčasti místopředseda

představenstva.

2. Zasedání

představenstva

kalendářního

3. Zasedání

se svolává podle

potřeby,

nejméně

však jedenkrát za

čtvrt

roku.

představenstva

se svolává pozvánkami odeslanými elektronickou poštou všem
sedm dnů před konáním zasedání.

č lenům představenstva nejméně

4. Pozvánka musí obsahovat místo, datum a program zasedání

představenstva.

5. V naléhavých a mimořádných případech , nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být
zasedání představenstva svoláno i jinou formou a v kratším termínu než sedm dní před
konáním zasedání. V těchto případech obdrží členové představenstva písemnou pozvánku s
projednávanými materiály před zahájením zasedání představenstva.
6. Členové představenstva, kteří se nemohou ze závažných důvodů zúčastnit zasedání
představenstva, jsou povinni se předem omluvit a mohou písemně předat své stanovisko k
projednávaným bodům prostřednictvím jiného člena představenstva .
7. Na požadavek kteréhokoliv z členů představenstva nebo na žádost dozorčí rady se svolá
zasedání představenstva způsobem podle odstavce 3 nebo odstavce 5 tohoto článku

15/24

ose, a.s.

Stanovy

společnosti

§ 24
ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva předsedá podle předem ohlášeného programu jeho
případě jeho neúčasti předsedá zasedání představenstva jeho místopředseda.
2. Povinnost

účasti

na zasedání

představenstva

má každý

předseda.

V

člen představenstva.

Zasedání
představenstva se účastní rovněž tajemník představenstva, pokud je do funkce ustaven.

3. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy ostatních orgánů
společnosti , popř. další osoby.
4. Rozhodnutí

představenstva

5. Ze všech zasedání
a) firma a sídlo

se vydávají písemnou formou a jsou pro

představenstva

pořizuje

písemný zápis, jehož

závazná.

součástí je:

společnosti;

b) místo a doba konání zasedání
c) seznam

se

společnost

přítomných

představenstva;

a omluvených

d) popis projednání jednotlivých

člentt představenstva;

bodů

programu zasedání

představenstva;

e) rozhodnutí představenstva se jmenovitým uvedením členů představenstva, kteří
hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se hlasování zdrželi a
důvody , pokud je sdělili . U neuvedených členů představenstva se má za to, že
hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
6. Zápis ze zasedání představenstva podepisuje předsedající zasedání představenstva a
zapisovatel (zpravidla tajemník představenstva). Pokud se tajemník nezúčastní jednání
představenstva, zvolí si představenstvo zapisovatele z přítomných členů představenstva.
Součástí zápisu je seznam přítomných.
7. Zápis ze zasedání představenstva se odesílá všem členům představenstva nejpozději do
čtrnácti dnů od jejího ukončení. Obsah zápisu se projedná na příštím zasedání
představenstva.

8. Zápisy ze zasedání představenstva jsou materiály důvěrné povahy a uchovávají se se všemi
přílohami spolu s pozvánkou na zasedání představenstva v archivu společnosti po celou
dobu její existence.
9. Náklady spojené s uskutečněním zasedání představenstva nese společnost.

§ 25
ROZHODOVÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

1. Zasedání představenstva je způsobilé usnášet se, jestliže všichni členové představenstva
byli pozváni nebo jim byl znám termín konání zasedání představenstva a zasedání
představenstva se účastní nadpoloviční většina členú představenstva.
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2. Není-li zasedání představenstva způsobilé se usnášet, učiní o tomto předseda
představenstva záznam a svolá náhradní zasedání představenstva a to tak, aby se náhradní
zasedání konalo nejpozději do dvou týdnů ode dne, kdy se mělo konat původně svolané
zasedání představenstva .
3.

Při

rozhodování má každý
představenstva

4. Usnesení

člen představenstva jeden
přijímá

se

hlas.

nadpoloviční

většinou

hlasů

všech

členů

představenstva.

5. Hlasování na zasedání představenstva se provádí veřejně. Předsedající
že hlasování o některých záležitostech společnosti bude tajné.

může

rozhodnout,

6. Nesouhlasí-li člen představenstva s přijatým usnesením, může v případě, kdy prohlásí, že
je schopen předložit důležité podklady, které by mohly změnit jím napadnuté usnesení,
požadovat o pozastavení účinnosti přijatého usnesení do příštího zasedání představenstva.
O této žádosti rozhoduje představenstvo samostatným hlasováním .
které nestrpí odkladu, může předseda představenstva požádat členy
o vyjádření se k důležitým záležitostem společnosti také v době mezi
dvěma zasedáními představenstva prostřednictvím dopisu nebo e-mailu. Tento způsob
hlasování je možný, pokud s ním souhlasí všichni členové představenstva. Toto
rozhodnutí musí být na nejbližším zasedání představenstva zapsáno do záznamu z tohoto
zasedání s připojením písemných stanovisekjednotlivých členů představenstva.

7. V nutných

případech ,

představenstva

8. Je-li přesvědčen některý člen představenstva o tom , že usnesení představenstva odporuje
stanovám nebo obecně závazným právním předpisům nebo že ohrožuje zájmy společnosti
a představenstvo odmítá toto své rozhodnutí revidovat, požádá tento člen představenstva
předsedu představenstva, aby zabezpečil svolání dozorčí rady ke společnému projednání
sporného usnesení. Pokud se tak nestane, je oprávněn obrátit se tento člen představenstva
se svojí námitkou na dozorčí radu přímo.
9.

Při volbě

a odvolání

předsedy

a

místopředsedy představenstva dotčená

osoba nehlasuje.

C. DOZORČÍ RADA

§ 26
POSTAVENÍ DOZORČÍ RADY

1.
2.

Dozorčí

rada je kontrolní orgán

společnosti.

Dozorčí

rada dohlíží na uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti a na to, jak
vykonává svoji působnost. Dozorčí rada je oprávněna v rámci své
působnosti nahlížet do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a
kontrolovat tam obsažené údaje. Dozorčí rada podává jednou ročně zprávu o své činnosti
valné hromadě.
představenstvo

17/24

ose, a.s.

Stanovy

společnosti

§ 27
VOLBA A SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY

1.

Dozorčí

rada má tři členy. Dozorčí rada volí a odvolává předsedu
a odvolání předsedy dozorčí rady dotčená osoba nehlasuje.

2.

Členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba, která je plně svéprávná a splňuje
podmínky stanovené platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 46 zákona o
obchodních korporacích.

3.

Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

4.

20 % z celkového počtu zaměstnanců v pracovním poměru se
společností na pracovní dobu přesahující polovinu týdenní pracovní doby stanovené
zvláštním právním předpisem , může představenstvu na jeho výzvu předložit návrh na
jednoho člena dozorčí rady, přičemž za člena dozorčí rady může být takto navržena
pouze fyzická osoba, která je v době volby v pracovním poměru ke společnosti .
Představenstvo předloží tento návrh valné hromadě k projednání.

5.

Členové dozorčí rady jsou voleni na funkční období tří let. Č l en dozorčí rady může být
opětovně zvo len na další funkční období.

6.

Funkční

Skupina

dozorčí

rady.

Při volbě

alespoň

období člena dozorčí rady začíná dnem , ve kterém je zvo len, anebo
dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o volbě člena dozorčí rady.

pozdějším

7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným oznámením doručeným
dozorčí radě. Kopii oznámení o odstoupení doručí odstupující člen dozorčí rady na
vědomí též představenstvu společnosti. Člen dozorčí rady nesmí ze své funkce odstoupit
v době, která je pro spo l ečnost nevhodná.
8. Odstoupení člena dozorčí rady z funkce projedná dozorčí rada na svém nejbližším
zasedání následujícím po doručení oznámení. Dnem projednání odstoupení v dozorčí radě
zaniká funkce odstupujícího č len a dozorčí rady, pokud dozorčí rada na jeho žádost
neschválí jiný okamžik zániku funkce. Pokud dozorčí rada odstoupení neprojedná do
jednoho měsíce po doručení oznámení, funkce člena dozorčí rady končí uplynutím
jednoho měsíce po doručení oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující člen dozorčí rady
oznámí své odstoupení na zasedání dozorčí rady, končí jeho funkce uplynutím jednoho
měsíce po takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na jeho žádost jiný okamžik
zániku funkce.
9. Ustanovením odstavce 7. a odstavce 8 výše není
dozorčí rady odvolat kdykoliv.

dotčeno

právo valné hromady

člena

10. Pokud počet stávajících členů dozorčí rady nepoklesl pod dva, může náhradního člena
jmenovat dozorčí rada, s platností do příštího jednání valné hromady. Doba výkonu
funkce náhradního člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena
dozorčí rady.
11. Dojde-li k takovému poklesu počtu člern'.'1 dozorčí rady, kdy není možné uplatnit
ustanovení odstavce 10 výše, musí být valnou hromadou do dvou měsíců zvoleni noví
č lenové dozorčí rady.

§ 28
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PŮSOBNOST DOZORČÍ RADY

1. Členové dozorčí rady jsou oprávněni nahlížet do všech dokladli a záznamú týkajících se
činnosti společnosti a kontrolovat, zda účetní zápisy jsou vedeny řádně v souladu se
skutečností a zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje v souladu s obecně
závaznými právními předpisy, stanovami a usneseními valné hromady.

2. Do púsobnosti
a)

dozorčí

rady

patří

zejména:

přezkoumání řádné , mimořádné a konsolidované, popř. i mezitímní účetní závěrky a
návrhu na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat valné hromadě své
stanovisko k těmto záležitostem , včetně návrhu na stanovení dividendy a tantiémy;

b) přezkoumání

zprávy o vztazích mezi propojenym1 osobami, předloženou
za uplynulé účetní období a stanovisko dozorčí rady předkládat

představenstvem

valné

hromadě;

c) projednaní
d) kontrolní
e)

v ýroční

činnost

zabezpečení

zprávy

ve

úkolú

společnosti ;

vnitřního

g) svolat valnou hromadu v
h) projednávat
vyjadřovat

auditu ve

společnost vůči členúm

f) zastupovat
orgány;

f)

společnosti ;

prúběžné

se

k

případech ,

výsledky
návrhu

společnosti ;
představenstva

v

řízení před

soudy a jinými

kdy tak stanoví zákon o obchodních korporacích;

hospodaření společnosti;

tříletého

podnikatelského

plánu

předloženého

představenstvem ;

g) posuzovat, zda představenstvem navržený roční plán se významně neodchyluje od
valnou hromadou schváleného tříletého podnikatelského plánu a zda je v souladu se
zájmy společnosti . Kladné posouzení ročního plánu vyžaduje jednomyslné hlasování
dozorčí rady. V případě záporného posouzení ročního plánu dozorčí rada svolá valnou
hromadu k projednání sporné části plánu;
h) dohlížet na činnost představenstva při jeho rozhodnutích, mimo záležitostí
schválených valnou hromadou v rámci tříletého podnikatelského plánu, o investicích,
o mimo běžný obchodní styk přijímaných finančních závazcích (úvěry, leasing,
směnky atd.), o pronájmu nebo prodeji obchodního majetku, o převzetí závazku cizích
osob v jakékoli formě a o zřízení zástavních práv ;
i)

vyjadřovat

se k výběru auditora a k manažerským smlouvám;

j)

vyjadřovat své stanovisko k záležitostem předkládaným představenstvem dozorčí radě
k projednání, posouzení nebo sdělení stanoviska.

3. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnand1 společnosti a členů
představenstva, aby se dostavili před dozorčí radu a podali vysvětlení, týkající se
skutečností, které souvisí nějakým zpúsobem se společností.

§ 29

19/24

ose, a.s.

Stanovy

s polečnosti

POVINNOSTI ČLENŮ DOZORČÍ RADY

1. Vztah mezi členem dozorčí rady a společností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o
výkonu funkce uzavřená mezi nimi.

2. Č l enové 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 způsobit společnosti škodu. Odpovědnost členů dozorčí rady je
určena platnými právními předpisy, zejména ustanovením § 51 a násl. zákona
o obchodních korporacích.
3. Členové dozorčí rady jsou povinni hájit a prosazovat zájmy společnosti.
4. Pro

členy dozorčí

rady platí zákaz konkurence.

Členové dozorčí rady nesmí:

a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání
se společností do obchodních vztahů;

společnosti

ani vstupovat

b)

zprostředkovávat

c)

účastnit se na podnikání jiné spo l ečnosti jako společník s neomezeným ručením nebo
jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání;

nebo obstarávat pro jiné osoby obchody

spo l ečnosti;

d) vykonávat č inno st jako statutární orgán nebo č l en statutárního nebo jiného orgánu jiné
právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o
koncern.
4. Porušení ustanovení § 29 odst. 3 stanov má
korporacích .

důsl edky

uvedené v § 5 zákona o obchodních

§ 30
SVOLÁNÍ DOZORČÍ RADY

1.

Zasedání

dozorčí

rady svolává její

2.

Zasedání

dozorčí

rady se svolává podle

3.

Zasedání
písemně

dozorčí

všem

předseda

nebojím

pověřený člen dozorčí

potřeby, nejméně

však 6x

rady.

ročně.

rady se svolává pozvánkami odeslanými elektronicky (e-mail) nebo
rady nejméně sedm dnů před konáním zasedání.

členům dozorčí

předpokládaný

program zasedání

dozorčí

rady.

4.

Pozvánka musí obsahovat místo, datum a

5.

V naléhavých a mimořádných případech nebo vyžaduje-li to zájem společnosti , může být
zasedání dozorčí rady svoláno i jinou formou , v kratším termínu než sedm dnů před
konáním zasedání. V těchto případech obdrží č lenové dozorčí rady písemnou pozvánku s
projednávanými materiály před zahájením zasedání dozorčí rady.

6. Na požadavek kteréhokoliv z členů dozorčí rady nebo na žádost představenstva
spo lečnosti se svo lá zasedání dozorčí rady způsobem podle odstavce 3 nebo odstavce 5
tohoto článku.

§ 31
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ZASEDÁNÍ DOZORČÍ RADY

1.

Dozorčí

rada zasedá zpravidla v sídle

společnosti.

2. Povinnost účasti na zasedání dozorčí rady má každý člen dozorčí rady. Zasedání
rady se účastní rovněž tajemník dozorčí rady, pokud je do funkce ustaven.
3.

Dozorčí

může

rada

společnosti , popř.

podle své úvahy
další osoby.

4. Zasedání dozorčí rady
rady nebo jím pověřený
5. Program zasedání

předsedá

přizvat

členy

na zasedání i

podle předem ohlášeného programu
rady.

dozorčí

ostatních

orgánů

předseda dozorčí

člen dozorčí

dozorčí

rady

určuje

její

předseda

nebo jím

pověřený člen dozorčí

6. Zasedání dozorčí rady je způsobilé se usnášet, pokud je přítomna
rady. Při rozhodování má každý člen dozorčí rady jeden hlas.
7. Usnesení
rady.

dozorčí

rady je

přijato ,

jestliže pro jeho

přijetí

hlasovala

rady.

většina členů dozorčí

většina členů dozorčí

rada schopna se usnášet, svolá předseda dozorčí rady náhradní zasedání
rady, a to tak, aby se náhradní zasedání konalo nejpozději do dvou týdntt ode dne,
kdy se mělo konat původně svolané zasedání dozorčí rady.

8. Není-li

dozorčí

dozorčí

9. Hlasování na zasedání
1O. Ze všech zasedání
a) firma a sídlo

dozorčí

dozorčí

rady se provádí

rady se

přítomných

dozorčí

a omluvených

d) popis projednání jednotlivých
e) rozhodnutí

písemný zápis, jehož

součástí je:

společnosti ;

b) místo a doba konání zasedání
c) seznam

pořizuje

veřejně.

rady;

členů dozorčí

bodů

rady;

programu zasedání

dozorčí

rady;

dozorčí

rady s uvedením výsledku hlasování, se jmenovitým uvedením
rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se
hlasování zdrželi a důvody, pokud je sdělili. U neuvedených členů dozorčí rady se má
za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.
č lenů dozorčí

K zápisu se
projednání.

přikládají

návrhy a prohlášení

předložená

na zasedání

dozorčí

rady k

11. Zápis ze zasedání dozorčí rady podepisuje předsedající zasedání dozorčí rady a
zapisovatel, kterým je zpravid la tajemník dozorčí rady. Pokud se tajemník nezúčastní
jednání dozorčí rady, zvo lí si dozorčí rada zapisovatele z přítomných č lenů dozorčí rady.
Součástí zápisu je seznam přítomných.
12. Zápis ze zasedání

dozorčí

rady se zpracovává

nejpozději

do

čtrnácti dnů

od jejího

ukončení.

13. Zápis ze zasedání dozorčí rady obdrží všichni členové dozorčí rady nejpozději do 30-ti
dnů od jejího ukončení. Obsah zápisu se projedná na příštím zasedání dozorčí rady.
14. Zápisy ze zasedání dozorčí rady jsou dť1věrné a uchovávají se se všemi přílohami spolu s
pozvánkou na zasedání dozorčí rady v archivu společnosti po celou dobu její existence.
15. O průběhu a výs ledcích zasedání dozorčí rady informuje
do 14-ti kalendářních dnů předsedu představenstva.
16. Náklady spojené se zasedáním

dozorčí

rady nese

předseda dozorčí

rady

nejpozději

společnost.
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VI. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI
§ 32
ÚČETNÍ OBDOBÍ

1. Účetní období ve společnosti začíná 1. ledna a končí 31. prosince kalendářního roku .

§ 33
BILANCE SPOLEČNOSTI

1.

2.

Finanční

bilance

a)

ročně

b)

čtvrtletně

c)

měsíčně

- pro

společnosti

potřeby

- pro

- pro

je sestavována:

valné hromady,

potřeby představenstva,

potřeby běžného řízení společnosti.

Finanční bilance společnosti je sestavována minimálně v rozsahu účetní rozvahy
stanovené pro akciové společnosti obecně závaznými právními předpisy. Podrobnější
bilance jsou sestavovány podle požadavků orgánů společnosti.

§ 34
ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

1.

období bez zbytečných průtahů
a externímu auditorovi k ověření roční účetní
hospodaření společnosti za příslušné účetní období.

Po

skončení účetního

radě

2.

předkládá představenstvo dozorčí
závěrku

se žádostí o

prověření

Ověřenou roční účetní závěrku

auditorem předá představenstvo spolu s návrhem na
rozdělení zisku či úhrady ztráty bez zbytečného prodlení dozorčí radě, která je do 30 dnů
přezkoumá a své stanovisko přednese na nejbližší valné hromadě akcionářů.

§ 35
ROZDĚLENÍ ZISKU A ÚHRADY ZTRÁT

1. O

rozdělení

zisku, popřípadě úhradě ztráty společnosti rozhoduje valná hromada na návrh
po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou.

představenstva

dosažený v daném účetním období se po odečtení částek připadajících na
daně a na další účely schválené valnou hromadou, použije k výplatě podílů na zisku
akcionářt1m společnosti a na výplatu tantiémy. Tím není vyloučeno, aby valná hromada
rozhodla, že část zisku, jež není účelově vázána, se použije na zvýšení základního kapitálu
společnosti nebo že se část zisku nerozdělí.

2. Zisk

3.

Při

společnosti

vypracování návrhu na rozdělení zisku,
§ 350 zákona o obchodních korporacích.

popřípadě

úhrady ztrát se postupuje podle
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nerozdělený

bude kryta z

společnosti

těchto zdrojů

v uvedeném

pořadí:

zisk,

b) ostatní fondy

tvořené

ze zisku,

c) snížení základního kapitálu.

§ 36
FONDY SPOLEČNOSTI

1.

Společnost vytváří rezervní fond z
následujících pravidel:

a) v prvním roce, v

čistého

zisku vykázaného v

řádné účetní závěrce

podle

němž

vytvořeného čistého

bude vytvořen čistý zisk, se do rezervního fondu přidělí 20 %
zisku, maximálně však I O% hodnoty základního kapitálu;

b) v následujících letech se rezervní fond bude doplňovat o 5 % vytvořeného
zisku tak dlouho, dokud jeho výše nedosáhne částky 20 % základního kapitálu.

čistého

V případě , že došlo k čerpání rezervního fondu , který již dosáhl stanovené výše, doplňuje
se v následujících letech ročně částkou ve výši 5% z čistého zisku, až do doby, než
dosáhne opět výše 20% základního kapitálu.
vytvořený

2. Rezervní fond

dle odst. I lze použít pouze ke krytí ztrát

3. O použití rezervního fondu rozhoduje
hromady jinak.
4.

Společnost může zřídit
představenstvo

představenstvo,

i další fondy. O jejich
se souhlasem dozorčí rady.

zřízení,

společnosti.

neurčují-li

rozhodnutí valné

pravidlech tvorby i použití rozhoduje

VII. ZRUŠENÍ A LIKVIDACE SPOLEČNOSTI
§ 37
1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik
ustanovení § 168 až § 173 zákona č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
předpisů , a § 93 , § 94 a § 549 až 551 zákona o obchodních korporacích.
2.

Společnost

zaniká datem výmazu z obchodního

společnosti

platí

znění pozdějších

rejstříku.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 38
OZNAMOVÁNÍ A ZVEŘEJNĚNÍ

1.

Skutečnosti ,

o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady

určí,

že mají být
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uvereJneny, společnost uvereJnUJe na internetových stránkách
místech určených zákonem nebo stanovami.
2. Internetové stránky
3.

Skutečnosti ,

společnosti

které je

společnost

jsou

umístěny

povinna

společnosti

a na dalších

na adrese: www.ose.cz.

zveřejnit,

se

zveřejňují

v Obchodním

4. Písemnosti určené ostatním osobám se doručují na jejich adresu oznámenou
popř. na adresu zapsanou v obchodním rejstříku či jiné evidenci.

věstníku.
společnosti ,

§39
POSTUP PŘI DOPLŇOVÁNÍ A ZMĚNÁCH STANOV

1. O

změně

2. Návrh
3.

stanov rozhoduje valná hromada.

změn

stanov zpracovává

představenstvo.

Představenstvo předloží příslušný návrh na změnu stanov s odůvodněním valné hromadě.
Po schválení valnou hromadou představenstvo zabezpečí zpracování úplného znění stanov
společnosti a předloží je příslušnému rejstříkovému soudu. Účinnost přijaté změny stanov
valnou hromadou se řídí § 431 zákona o obchodních korporacích.

§ 40
PLATNOST A ÚČINNOST STANOV

1. Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení valnou hromadou, nestanoví-li
valná hromada nebo zákon den účinnosti jinak. Ty části zápisu, kde změna zápisu do
obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do
obchodního rejstříku.
2. V otázkách neupravených těmito stanovami platí
o obchodních korporacích a dalších právních předpisů.

příslušná

ustanovení

zákona

Schválením úpravy stanov valnou hromadou společnosti ose, a.s., konanou dne 19. 6. 2014
se společnost současně podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.
Poslední úprava stanov byla schválena valnou hromadou
30. 11. 2016.

Ing.

Jindřich

Kysela

předseda představenstva

společnosti

ose, a.s., konanou dne

Ing. Robert Peca
místopředseda představenstva
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