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Článek 1
Založení akciové společnosti
Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9 international a.s,
se sídlem Praha 4, Záběhlice, U Mlýna 2305/22, PSČ 141 00, IČ: 276 24 609 zaps. v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 119704, na akciovou společnost.
Právní postavení společnosti se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem
(dále jen "obchodní zákoník").
Článek 2
Obchodní firma, sídlo a trvání společnosti
1. Obchodní firma společnosti zní: ESO9 international a.s.
2. Sídlem společnosti je: Praha
3. Společnost se zakládá na dobu neurčitou.
Článek 3
Předmět podnikání společnosti
Předmětem podnikání společnosti je:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
- velkoobchod
- poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
Článek 4
Základní kapitál, akcie a způsob splácení akcií
1. Základní kapitál společnosti činí 5 000 000,- Kč
2. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 5000 kusů kmenových akcií znějících na jmé-no, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč / 1ks.
Připouští se vydání hromadné akcie, která bude nahrazovat určitý počet akcií.
3. Emisní kurs akcií je roven jejich jmenovité hodnotě.
4. Upisovatelé jsou povinni splatit ve lhůtě nejpozději den před podáním návrhu na zápis do
obchodního rejstříku v rozsahu 100 % hodnoty jimi upsaných akcií a to na účet správce
vkladu.
5. Při zvýšení základního kapitálu je v souladu se zákonem upisovatel povinen splatit emisní
kurs akcií splácený:
a) peněžitými vklady podle daného rozhodnutí valné hromady, nejpozději však do jednoho
roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
b) nepeněžitými vklady podle daného rozhodnutí valné hromady, a to před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku,
6. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurs upsaných akcií nebo jeho splatnou část, zaplatí úrok z
prodlení ve výši 20 % ročně z částky, s jejímž splácením je upisovatel v prodlení.
Pokud bude zakladatel v prodlení se splacením emisního kursu upsaných akcií uplatní

představenstvo postup dle § 177 odst. 3, 4, 5, 6, 7 obchodního zákoníku.
7. Akcie mohou být vydávány jako hromadné akcie nahrazující jednotlivé akcie uvedené v
odst.2. Hromadnou akcií je listina, která nahrazuje více akcií téhož druhu společnosti o
stejné jmenovité hodnotě. Práva spojená s hromadnou listinou nemohou být převodem
dělena na podíly. Majitel hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné
papíry nebo jiné hromadné listiny. Náklady s výměnou spojené nese majitel.
Strana čtvrtá:
8. Akcie jsou vyhotoveny v souladu se zákonem. Musejí být opatřeny podpisem nejméně dvou
členů představenstva společnosti.
9. Akcie jsou nedělitelné. V případě, že akcie je ve spoluvlastnictví více osob, vykonávají k ní
práva tyto osoby společně podle zásad o podílovém spoluvlastnictví prostřednictvím
určeného společného zmocněnce.
10. O způsobu upisování dalších akcií a určení práv s nimi spojených rozhoduje valná
hromada.
Článek 5
Práva spojená s akcií, převod akcií
Strana pátá:
1. Společnost vede seznam akcionářů, kteří jsou majiteli akcí na jméno, do seznamu akcionářů se zapisují údaje stanovené zákonem. Společnost je povinna každému svému akcionáři s akciemi na jméno vydat na základě jeho písemné žádosti a jen za úhradu opis seznamu
všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to
nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.
2. Práva spojená s akcií na jméno je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba
uvedená v seznamu akcionářů, nestanoví-li zákon jinak, ledaže se prokáže, že zápis
v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Neodpovídá-li zápis v seznamu akcionářů
skutečnosti, je oprávněn vykonávat akcionářská práva majitel akcie na jméno. Jestliže
však majitel akcie na jméno způsobil, že není zapsán v seznamu akcionářů, nemůže se
domáhat prohlášení usnesení valné hromady za neplatné proto, že mu společnost neumožnila
účast na valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva.
3. Převoditelnost akcií na jméno je v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 a násl. obchodní
ho zákoníku omezena tak, že k převodu a zástavě akcií je nezbytný souhlas představenstva
společnosti. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu
se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby,
na níž se převádí, a den převodu akcie. Na rubopis se jinak použijí přiměřeně předpisy
upravující směnky. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis
o změně v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna
prokázána. Převodem akcie se převádějí všechna práva s ní spojená, pokud zákon nestanoví jinak.
Samostatně lze převádět právo na vyplacení dividendy, přednostní právo na
upisování akcií a vyměnitelných a prioritních dluhopisů (§160 obchodního zákoníku) a
právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku spojené jinak s akcií. Při převodu akcií ostatních
akcionářů má akcionář společnosti společnost EKOTEN s.r.o., se sídlem Praha
4, Záběhlice, U Mlýna čp. 2305 or. č. 22, PSČ 141 00, IČ: 254 31 196, zapsaná u obchodního
rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 104292 předkupní právo
k nabytí akcií ostatních akcionářů za jejich nominální hodnotu.

4. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná a dispozice s ní se řídí ustanovením § 156
odstavce 7 obchodního zákoníku.
5. Akcionář má právo na podíl na zisku (dividendu), který valná hromada schválila podle
hospodářského výsledku k rozdělení. Tento podíl na zisku se určuje poměrem jmenovité
hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Společnost nesmí
vyplácet zálohy na podíl na zisku. Dividendu schvaluje na návrh představenstva valná
hromada. Dividenda je splatná nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení
valné hromady o rozdělení zisku.
6. Dividendy z akcií na jméno jsou splatné k 20. dni druhého měsíce ode dne, kdy bylo přijato
usnesení valné hromady o rozdělení zisku, neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak.
7. Dividendy z akcií na jméno se vyplácí, nebude-li akcionářem sděleno jinak, na bankovní účet
každého akcionáře zapsaného v seznamu akcionářů dle jeho specifikace s tím, že
povinnost výplaty dividendy je splněna okamžikem odeslání příslušné zdaněné částky na
specifikovaný bankovní účet.
Článek 6
Orgány společnosti
Orgány společnosti jsou:
1) valná hromada,
2) představenstvo,
3) dozorčí rada.
Článek 7
Postavení a působnost valné hromady
1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která se skládá ze všech na ní přítomných
akcionářů.
2. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné
moci. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.
3. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní
firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby,
která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu
akcií, jež jí opravňují k hlasování. Akcionáři se prokazují platným průkazem totožnosti
nebo výpisem z obchodního rejstříku, který není starší 3 měsíců. Správnost listiny přítomných
potvrzují svými podpisy zvolený předseda valné hromady a zapisovatel.
4. Do výlučné působnosti valné hromady patří rozhodování:
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
představenstvem podle § 210 nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních
skutečností,
b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle
§ 210 či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce
na splacení emisního kursu,
c) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů podle § 160,
d) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou
členů dozorčí rady volených a odvolávaných podle § 200,
e) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v
zákonem stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku

nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém,
f) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,
g) rozhodnutí o kótaci účastnických cenných papírů společnosti podle zvláštního právního
předpisu a o jejich vyřazení z obchodování na oficiálním trhu,
h) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení
výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
i) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně
právní formy,
j) schvalování smluv uvedených v § 67a,
k) schválení jednání učiněných jménem společnosti do jejího vzniku podle § 64,
l) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a smlouvy o tichém
společenství a jejich změn,
m) rozhodnutí o dalších otázkách, které tento zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné
hromady.
5. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které ji nesvěřuje zákon
č.513/1991 Sb., obchodní zákoník nebo stanovy.
Článek 8
Svolávání valné hromady
1. Valná hromada se koná podle potřeby, nejméně jednou za rok, nejpozději však do šesti
měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo,
popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu
neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat a nebo pokud představenstvo
není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li zákon jinak.
2. Představenstvo svolá valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co:
a) zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv 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
předpokládat,
b) zjistí, že se společnost dostala do úpadku a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo
přijetí jiného opatření, nestanoví-li zvláštní předpis něco jiného,
c) o to požádá akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu s tím, že předloží návrh pořadu jednání
mimořádné valné hromady.
4. Souhlasí-li s tím všichni akcionáři společnosti, není nutné způsob a lhůty svolání valné
hromady podle předchozího bodu stanov dodržet.
5. 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, mimořádná nebo náhradní valná hromada
d) pořad jednání valné hromady
e) jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí
pozvánka na konání valné hromady charakterizovat podstatu navrhovaných změn aupozornění,
že návrh změn stanov je k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené pro svolání valné
hromady a dále, že akcionář je oprávněn vyžádat si na svůj náklad a své nebezpečí zaslání kopie
návrhu stanov společnosti.

6. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v
souladu s ustanovením § 185 odst. 3 obchodního zákoníku.
7. Valnou hromadu svolává dozorčí rada v případě, že to vyžadují zájmy společnosti. Pro
svolávání platí přiměřeně ustanovení § 184 až 190 obchodního zákoníku.
Článek 9
Jednání valné hromady
1. Valná hromada zvolí v úvodu zasedání svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a
osoby pověřené sčítáním hlasů. Není-li protinávrh lze o obsazení orgánů valné hromady
hlasovat najednou. Do doby zvolení předsedy řídí valnou hromadu člen představenstva,
jehož tím představenstvo pověří, nestanoví-li zákon jinak.
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. O jednání se pořizuje zápis.
Zápis o konání valné hromady obsahuje náležitosti uvedené v § 188 odst. 2, 3 a § 189 odst.
1. obchodního zákoníku.
3. Každý akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části
za celou dobu existence společnosti, a to na jeho náklady.
4. Zápis o valné hromadě je představenstvo povinno zabezpečit a vyhotovit do 30 dnů od
ukončení valné hromady.
Článek 10
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 – všichni
akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou akcií představující nadpoloviční většinu
základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet do jedné hodiny, která uplyne od hodiny stanovené
pro její zahájení, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ustanovením § 185
odst. 3 obchodního zákoníku.
3. O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada
rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s
projednáním
této záležitosti.
4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas.
5. Pokud není valnou hromadou usneseno jinak, hlasuje valná hromada hlasováním.
6. O každém bodu jednání valné hromady se hlasuje odděleně.
7. Na valné hromadě se hlasuje o všech návrzích a protinávrzích v pořadí, v jakém byly
předloženy. Nejdříve se však vždy hlasuje o návrhu představenstva nebo dozorčí rady. Jakmile
je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.
8. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah
je uveden v pozvánce na valnou hromadu nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí
být pořízen notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu
společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.
To neplatí, je-li o návrhy na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.
9. Valná hromada rozhoduje o všech bodech 3/4 hlasů všech akcionářů.

Článek 11
Postavení a působnost představenstva
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jež řídí činnost společnosti a jedná jejím
jménem. Rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo
stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.
2. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví a
předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou,
popřípadě i mezitímní účetní závěrku s návrhem na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty v souladu
se stanovami společnosti.
3. Nejméně jedenkrát za rok předkládá představenstvo valné hromadě zprávu o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu jejího majetku.
4. Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu bez zbytečného odkladu v souladu s článkem 8 odst. 2 stanov.
Článek 12
Složení a rozhodování představenstva
1. Představenstvo společnosti má pět členů. V případě, že společnost má jediného akcionáře,
může být představenstvo jednočlenné. Zanikne-li stav, kdy má společnost jediného akcionáře,
je člen představenstva povinen bez zbytečného odkladu uvědomit dozorčí radu s návrhem
na volbu chybějících členů představenstva. Členy představenstva volí a odvolává
valná hromada.
2. Funkční období každého člena představenstva je pět let s tím, že opětovné zvolení člena je
možné. Funkční období zaniká dle § 194 odst. 2 obchodního zákoníku.
3. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho----funkční období, musí valná hromada společnosti do tří měsíců zvolit nového člena
představenstva.
4. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však
uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období.
5. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce písemným prohlášením učiněným
představenstvu. V takovém případě funkční období takového člena končí ke dni, kdy
představenstvo projednalo nebo mělo projednat odstoupení svého člena. Představenstvo má
povinnost odstoupení svého člena projednat na prvním zasedání po doručení písemného
prohlášení člena představenstva o odstoupení.
6. Jestliže člen představenstva oznámí své odstoupení z funkce na zasedání představenstva,
končí výkon jeho funkce uplynutím dvou měsíců po takovém oznámení, neschválí-li
představenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
7. Dojde-li k uvolnění místa člena představenstva, může představenstvo, jehož počet členů
zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenovat na uvolněné místo do příštího
zasedání valné hromady náhradního člena představenstva (kooptace).
8. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.
9. Představenstvo může dle vlastního uvážení přizvat na zasedání členy dozorčí rady společnosti,
její zaměstnance, akcionáře nebo jiné osoby.
10. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání
místopředseda představenstva nebo jiný člen představenstva zvolený z přítomných členů
představenstva.
11. Představenstvo je schopné usnášení, je-li přítomna na zasedání více než polovina jeho členů.
Představenstvo rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů představenstva.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva,
v případě jeho nepřítomnosti hlas místopředsedy představenstva, jinak písemně pověřeného
člena představenstva.
12. Představenstvo může učinit rozhodnutí také mimo své zasedání, pokud s tím všichni členové
představenstva vysloví souhlas. V takovém případě předseda či místopředseda
představenstva předkládá návrh usnesení včetně podkladových materiálů ostatním členům
představenstva k vyjádření s oznámením lhůty, ve které mají učinit hlasování o návrhu usnesení
a doručit zpět své rozhodnutí. Usnesení je možné přijmout i hlasováním pomocí
prostředků sdělovací techniky (telefon, e-mail, fax apod.). Každé usnesení přijaté mimo
zasedání představenstva se zapíše do zápisu o příštím zasedání představenstva, popřípadě se k
zápisu přiloží i všechny písemné podklady spojené s přijetím usnesení.
Článek 13
Působnost a rozhodování dozorčí rady
1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
2. Dozorčí rada má tři členy, funkční období člena dozorčí rady je pět let s tím, že opětovné
zvolení člena dozorčí rady je možné. První funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku
společnosti.
3. O volbě, odvolávání a odstupování členů dozorčí rady platí obdobně ustanovení článku 12
stanov.
4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu.
5. Dozorčí rada má následující působnost:
a) kontroluje soulad činnosti společnosti a jejich orgánů s právními předpisy, stanovami
společnosti a usneseními valné hromady,
b) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou popřípadě i mezitímní účetní závěrku
a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
c) svolává valnou hromadu, je-li to v zájmu společnosti,
d) předkládá své komentáře, doporučení a návrhy valné hromadě a představenstvu,
e) kontroluje účetní knihy, zápisy a hlavní účetní dokumenty a ostatní doklady společnosti.
6. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda. Dozorčí rada je schopná usnášení, je-li na
zasedání
přítomna více než polovina jejích členů, a rozhoduje prostou většinou hlasů všech členů
dozorčí rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady.
Článek 14
Jednání a podepisování za společnost
1. Za společnost jedná předseda a místopředseda představenstva každý samostatně, člen
představenstva může jednat pouze společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou
představenstva nebo jiným členem představenstva společně.
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo jinak vyznačené obchodní firmě
společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
Článek 15
Hospodaření společnosti
1. Společnost rozděluje zisk v tomto pořadí:
a) k plnění zákonných platebních povinností, u nichž je zisk stanoveným zdrojem (zejména
daním),

b) k přídělu do rezervního fondu,
c) k výplatě dividend akcionářům a tantiém členům představenstva a dozorčí rady podle
rozhodnutí valné hromady,
d) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou.
2. Návrh na rozdělení zisku podává představenstvo valné hromadě, která rozhodne o konečném
rozdělení dle odst. 1 tohoto článku.
3. O způsobu úhrady ztrát společnosti rozhoduje valná hromada na základě návrhu
předloženého
představenstvem. Ztráty vzniklé z podnikatelské činnosti se kryjí především z rezervního fondu.
4. První účetní období společnosti počíná dnem vzniku společnosti a končí 31. prosince tohoto
kalendářního roku. Následující účetní období odpovídají kalendářnímu roku.
5. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo
nejpozději
do 10. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté nejpozději do 31. března
předloží tuto závěrku vybranému auditorovi, pokud bude společnost splňovat podmínky
ustanovení uvedené § 20 a násl. zákona o účetnictví. Po přezkoumání dozorčí radou a ověření
auditorem uveřejní představenstvo hlavní údaje z řádné účetní závěrky všem akcionářům, a to
ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady s uvedením doby a místa, v němž je účetní
závěrka k nahlédnutí pro akcionáře společnosti.
6. Dozorčí radou přezkoumanou a auditorem ověřenou závěrku pak představenstvo předloží
valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do 30. června příslušného roku. Dozorčí rada
zároveň předloží uvedené valné hromadě zprávu o výsledku svého přezkoumání.
7. Účetní závěrku a výroční zprávu je představenstvo povinno zveřejnit způsobem podle
obchodního zákoníku a podle zvláštního právního předpisu ( zákona o účetnictví ).
Článek 16
Rezervní fond a další fondy
1. Společnost vytváří rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní závěrce za
rok, v němž čistý zisk poprvé vytvoří, a to ve výši nejméně 20 % z čistého zisku, avšak ne
více než 10 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku jejíž
výše odpovídá 5 % z čistého zisku, a to až do dosažení rezervního fondu ve výši 20 % základního
kapitálu.
2. Rezervní fond do výše 20 % základního kapitálu lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti.
Nad tuto výši jej lze použít i k ostatním opatřením, které mají překonat nepříznivý průběh
hospodaření společnosti.
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.
4. Společnost může vytvořit v souladu s obecně právně závaznými předpisy i další fondy a
přispívat do nich ze svého čistého zisku částkou, která podléhá schválení valnou
hromadou.
5. O použití těchto fondů rozhoduje představenstvo.
Článek 17
Zvýšení základního kapitálu
1. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada.
2. O zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií platí ustanovení § 203 a
následující obchodního zákoníku.
3. O podmíněném zvýšení základního kapitálu společnosti platí ustanovení § 207 obchodní

ho zákoníku.
4. Zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů společnosti lze v souladu s ustanovením § 208a následující obchodního zákoníku.
Článek 18
Snížení základního kapitálu
1. O snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada.
2. Základní kapitál společnosti nelze snížit pod jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 obchodního
zákoníku.
3. Snížení základního kapitálu se provádí v souladu s ustanovením § 211 až § 216b obchodního
zákoníku.
4. Snížení základního kapitálu se provádí:
a) snížením jmenovité hodnoty akcií,
b) vzetím akcií z oběhu na základě losování,
c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy,
d) upuštěním od vydání akcií.
Článek 19
Zrušení a likvidace společnosti
1. O zrušení společnosti rozhoduje valná hromada. Pro zrušení a zánik platí ustanovení § 6875b obchodního zákoníku.
2. Likvidační zůstatek rozdělí valná hromada mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité
hodnotě jejich akcií.
Článek 20
Doplňování a změna stanov
1. O doplňování nebo jiné změně stanov rozhoduje valná hromada. Návrh na doplnění
nebo jinou změnu může podat akcionář, představenstvo nebo dozorčí rada.
2. Jestliže dojde na základě jakékoliv právní skutečnosti ke změně v obsahu stanov, je
představenstvo povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté , co se kterýkoliv člen
představenstva o takové změně doví, úplné znění stanov a uložit je do sbírky listin ve
smyslu §27a obchodního zákoníku.
3. Společnost se řídí stanovami společnosti, obchodním zákoníkem a českými právními předpisy.

