Stanovy EZ, a. s.

ve zn ní schváleném valnou hromadou spole nosti konanou dne 21. 6. 2017

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
lánek 1
Obchodní firma, sídlo spole nosti a internetové stránky spole nosti
1. Obchodní firma spole nosti zní:

EZ, a. s.

2. Sídlem spole nosti je Praha 4, Duhová 2/1444, PS : 140 53.
3. Internetové stránky spole nosti jsou umíst ny na adrese: www.cez.cz.
4. Spole nost se pod izuje zákonu . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a
družstvech (zákon o obchodních korporacích) jako celku.

lánek 2
edm t podnikání
1. P edm tem podnikání spole nosti je:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
r)

s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)

výroba elekt iny,
obchod s elekt inou,
výroba tepelné energie,
rozvod tepelné energie,
obchod s plynem,
výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
instalace a opravy elektronických za ízení,
instalace a opravy elektrických stroj a p ístroj ,
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických za ízení,
testování, m ení a analýzy,
montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových
za ízení, kotl a tlakových nádob, periodické zkoušky nádob na plyny,
kovoobráb ství,
podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady,
vodoinstalatérství,
izolatérství,
hostinská innost,
výroba a dovoz chemických látek a chemických p ípravk klasifikovaných jako
výbušné, oxidující, extrémn ho lavé, vysoce ho lavé, vysoce toxické, toxické,
karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpe né pro životní
prost edí a prodej chemických látek a chemických p ípravk klasifikovaných
jako vysoce toxické a toxické,
výroba a dovoz chemických látek a chemických p ípravk klasifikovaných jako
ho lavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilující,
psychologické poradenství a diagnostika,
poskytování služeb v oblasti bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci,
technicko-organiza ní innost v oblasti požární ochrany,
innost ú etních poradc , vedení ú etnictví, vedení da ové evidence,
poskytování technických služeb k ochran majetku a osob
ostraha majetku a osob
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lánek 3
Základní kapitál spole nosti
1. Základní kapitál spole nosti iní 53.798.975.900 K (slovy: padesát t i miliardy
sedm set devadesát osm milion dev t set sedmdesát p t tisíc dev t set korun
eských).

lánek 4
Akcie spole nosti
1. Základní kapitál spole nosti je rozvržen na 537.989.759 kusy (slovy: p t set t icet
sedm milion dev t set osmdesát dev t tisíc sedm set padesát dev t kus ) akcií
o jmenovité hodnot 100 K (slovy: jedno sto korun eských). Všechny akcie jsou
vydány jako zaknihované cenné papíry.
2. Všechny akcie spole nosti mají formu na majitele. Všechny akcie spole nosti byly
ijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.
3. Zam stnanci spole nosti mohou nabývat akcie spole nosti, se souhlasem dozor í
rady, a za podmínek uvedených v § 258 odst. 2 zákona o obchodních
korporacích tak, že nemusí splatit celý emisní kurs upsaných akcií nebo celou
cenu, za n ž je spole nost pro n nakoupila, pokud bude rozdíl pokryt z vlastních
zdroj spole nosti. Souhrn ástí emisního kursu nebo kupních cen všech akcií,
jež nepodléhají splácení zam stnanci, nesmí p ekro it 5% základního kapitálu
v dob , kdy se o upsání akcií zam stnanci nebo jejich prodeji zam stnanc m
rozhoduje.

lánek 5
Vydávání dluhopis
1. Spole nost m že na základ rozhodnutí valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž
je spojeno právo na jejich vým nu za akcie spole nosti (vym nitelné dluhopisy)
nebo p ednostní právo na upisování akcií (prioritní dluhopisy). Vydání takových
dluhopis je vázáno na sou asné rozhodnutí spole nosti o podmín ném zvýšení
základního kapitálu; ledaže bude u vym nitelných dluhopis vázáno na vým nu
za již vydané akcie spole nosti.
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II. ORGÁNY SPOLE NOSTI
lánek 6
Struktura orgán spole nosti
1. Spole nost se ídí dualistickým systémem vnit ní struktury.
2. Spole nost má tyto orgány:
a)
b)
c)
d)

valnou hromadu,
p edstavenstvo,
dozor í radu,
výbor pro audit.

III. VALNÁ HROMADA
lánek 7
Postavení valné hromady a doba jejího konání
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spole nosti.
2. Valná hromada se koná nejmén jednou za ú etní období, nejpozd ji do šesti
síc od posledního dne p edcházejícího ú etního období.

lánek 8
sobnost valné hromady
1. Do výlu né p sobnosti valné hromady náleží:
a) rozhodnutí o zm
stanov, nejde-li o zm nu v d sledku zvýšení základního
kapitálu p edstavenstvem pov eným k tomu valnou hromadou nebo o zm nu,
ke které došlo na základ jiných právních skute ností,
b) rozhodnutí o zm
výše základního kapitálu a o pov ení p edstavenstva ke
zvýšení základního kapitálu i o možnosti zapo tení pen žité pohledávky v i
spole nosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, v etn schválení
návrhu smlouvy o zapo tení,
c) rozhodnutí o vydání vym nitelných nebo prioritních dluhopis ,
d) volba a odvolání dvou t etin len dozor í rady, schválení smluv o výkonu
funkce len dozor í rady a jejich zm n,
e) schválení ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky a konsolidované ú etní
záv rky a v p ípadech, kdy její vyhotovení stanoví právní p edpis, i mezitímní
etní záv rky, rozhodnutí o rozd lení zisku nebo jiných vlastních zdroj nebo
o úhrad ztráty,
f)

rozhodnutí o poskytnutí pln ní ve smyslu § 61 zákona o obchodních
korporacích len m dozor í rady a len m výboru pro audit,
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g) rozhodnutí o podání žádosti o p ijetí ú astnických cenných papír spole nosti
k obchodování na evropském regulovaném trhu a o jejich vy azení
z obchodování na takovém trhu,
h) rozhodnutí o zrušení spole nosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora,
schválení návrhu rozd lení likvida ního z statku,
i)

rozhodnutí o p em
nevyžaduje,

spole nosti,

ledaže

zákon

takové

rozhodnutí

j)

schválení p evodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho ásti,
která by znamenala podstatnou zm nu dosavadní struktury závodu nebo
podstatnou zm nu v p edm tu podnikání nebo innosti spole nosti,

k) schválení smlouvy o tiché spole nosti, v etn schválení jejích zm n a zrušení
závazk z ní vyplývajících,
l)

rozhodnutí o objemu finan ních prost edk , které m že spole nost použít pro
poskytnutí dar ve stanoveném období,

m) rozhodnutí o zm
druhu nebo formy akcií a o zm
s ur itým druhem akcií,

práv spojených

n) vylou ení, nebo omezení p ednostního práva na získání vym nitelných a
prioritních dluhopis , nebo na upisování nových akcií,
o) rozhodnutí o spojení nebo rozd lení akcií,
p) rozhodnutí o koncepci podnikatelské innosti spole nosti a o jejích zm nách,
q) projednání zprávy p edstavenstva o podnikatelské
o stavu jejího majetku,
r)

innosti spole nosti a

rozhodnutí o ur ení auditora k provedení povinného auditu,

s) volba a odvolání len výboru pro audit a schválení smluv o výkonu funkce
len výboru pro audit,
t)

rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do
sobnosti valné hromady.

lánek 9
Svolání valné hromady
1. Valnou hromadu svolává p edstavenstvo, pop . jeho len, pokud ji p edstavenstvo
bez zbyte ného odkladu nesvolá, a zákon ukládá valnou hromadu svolat, anebo
pokud p edstavenstvo není dlouhodob schopno se usnášet, ledaže zákon
stanoví n co jiného.
2. Jestliže to vyžadují zájmy spole nosti nebo p edstavenstvo dlouhodob neplní
své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani len p edstavenstva, svolává valnou
hromadu dozor í rada a navrhuje na ní pot ebná opat ení. Pokud dozor í rada
valnou hromadu nesvolá, m že tak u init kterýkoliv její len.
3. Za podmínek stanovených zákonem mohou akcioná i uvedení v § 365 zákona o
obchodních korporacích požádat soud o zmocn ní ke svolání valné hromady.
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4. Orgán svolávající valnou hromadu je povinen zajistit uve ejn ní pozvánky na
valnou hromadu nejmén 30 dn p ed jejím konáním na internetových stránkách
spole nosti a na výv sce v sídle spole nosti. Uvedená lh ta se zkracuje na
15 dn v p ípad konání náhradní valné hromady a na 21 dn v p ípad konání
valné hromady na žádost akcioná uvedených v § 365 zákona o obchodních
korporacích. Zasílání pozvánky na adresu akcioná e se nahrazuje zve ejn ním
v Obchodním v stníku.
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespo :
a) obchodní firmu a sídlo spole nosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) ozna ení, zda se svolává ádná nebo náhradní valná hromada,
d) po ad valné hromady,
orgánu spole nosti,

etn

uvedení osoby, je-li navrhována jako

e) rozhodný den k ú asti na valné hromad
hlasování na valné hromad ,

len

a vysv tlení jeho významu pro

f) podmínky pro výkon akcioná ských práv na valné hromad ,
g) návrh usnesení valné hromady a jeho zd vodn ní; není-li v navrhované
záležitosti valné hromad p edkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka
vyjád ení p edstavenstva k navrhované záležitosti,
h) je-li na po adu valné hromady schválení ú etní záv rky nebo konsolidované
etní záv rky, pak pozvánka na valnou hromadu obsahuje též upozorn ní
akcioná m na možnost seznámit se s úplným zn ním ú etní záv rky nebo
konsolidované ú etní záv rky na internetových stránkách spole nosti s tím, že
etní záv rka nebo konsolidovaná ú etní záv rka jsou tímto zp sobem
uve ejn ny alespo po dobu 30 dn p ede dnem konání valné hromady
(nejpozd ji však ode dne uve ejn ní pozvánky na valnou hromadu) do doby
30 dn po jejich schválení nebo neschválení,
i) jestliže má být na po adu valné hromady zm na stanov spole nosti, musí
pozvánka na valnou hromadu obsahovat upozorn ní na právo akcioná
zdarma nahlédnout do návrhu zm n stanov v sídle spole nosti ve lh
uvedené v pozvánce na valnou hromadu; návrh zm n stanov musí být rovn ž
dostupný na internetových stránkách spole nosti, p emž upozorn ní na
možnost seznámit se tímto zp sobem s návrhem na zm nu stanov bude
uvedeno, v etn odkazu na internetové stránky, v pozvánce na valnou
hromadu,
j) další náležitosti stanovené zákonem nebo rozhodnutím orgánu, který svolává
valnou hromadu.
6. Valnou hromadu lze odvolat nebo zm nit datum jejího konání na pozd jší dobu.
Toto odvolání nebo zm na musí být oznámeny stejným zp sobem jako svolání
valné hromady, a to nejpozd ji do okamžiku zahájení valné hromady. Pokud by
takové oznámení nebylo vydáno nejmén týden p ed datem konání valné
hromady, mají akcioná i, kte í se dostaví podle p vodní pozvánky na valnou
hromadu, právo na náhradu ú eln vynaložených náklad . Valnou hromadu
svolanou na žádost akcioná
uvedených v § 365 zákona o obchodních
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korporacích lze odvolat nebo zm nit datum konání, jen souhlasí-li s tím tito
akcioná i.
7. Na žádost akcioná
uvedených v § 365 zákona o obchodních korporacích
edstavenstvo za podmínek uvedených v § 369 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích za adí jimi ur enou záležitost na po ad valné hromady a uve ejní
dopln ní po adu valné hromady.

lánek 10
Zp sobilost k usnášení valné hromady a náhradní valná hromada
1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud p ítomní akcioná i mají akcie,
jejichž jmenovitá hodnota p esahuje 30 % základního kapitálu spole nosti.
2. P i posuzování zp sobilosti valné hromady se usnášet se nep ihlíží k akciím a
zatímním list m, s nimiž není spojeno hlasovací právo, nebo pokud nelze, dle
zákona nebo t chto stanov, hlasovací právo vykonávat. To neplatí, nabudou-li
tyto do asn hlasovacího práva.
3. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá p edstavenstvo zp sobem
stanoveným zákonem a stanovami, je-li to stále pot ebné, náhradní valnou
hromadu tak, aby se konala nejpozd ji do šesti týdn ode dne, na který byla
svolána p vodní valná hromada.
4. Náhradní valná hromada má shodný po ad jednání jako p vodní valná hromada,
nevyplývá-li ze zákona n co jiného, a je schopna usnášení za podmínek dle
odst. 1.

lánek 11
ast na valné hromad
1. Právo ú astnit se valné hromady má osoba vedená jako akcioná v zákonem
stanovené evidenci investi ních nástroj (Centrální depozitá cenných papír )
k rozhodnému dni. Rozhodným dnem k ú asti na valné hromad je sedmý
kalendá ní den p edcházející dni konání valné hromady. Valné hromady se dále
astní lenové p edstavenstva, dozor í rady a výboru pro audit. Valné hromady
se mohou ú astnit rovn ž osoby, u nichž je ú elné, aby se vyjád ily k jednotlivým
bod m po adu valné hromady, nap . audito i i poradci spole nosti, a osoby
zabezpe ující pr
h valné hromady.
2. Akcioná má povinnost bez zbyte ného odkladu nahlásit p ípadné zm ny v t ch
údajích o své osob , které jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci
investi ních nástroj . Spole nost neodpovídá za jakékoli d sledky opomenutí této
povinnosti.
3. Akcioná i se ú astní valné hromady osobn nebo v zastoupení. Plná moc musí
být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla ud lena pro zastoupení na jedné nebo
více valných hromadách. Akcioná m že pro ud lení plné moci využít formulá ,
který spole nost zp ístupní nejpozd ji dnem uve ejn ní pozvánky na valnou
hromadu v sídle spole nosti v listinné podob a uve ejní na internetových
stránkách spole nosti v elektronické podob .
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4. Akcioná m že oznámit spole nosti ud lení nebo odvolání plné moci také
elektronickou formou. Požadované formální a obsahové náležitosti oznámení dle
ty první budou uvedeny v pozvánce na valnou hromadu.
5. Akcioná m že být na valné hromad nebo p i výkonu jiných práv spojených s
akciemi zastoupen osobou zapsanou v evidenci investi ních nástroj nebo v
evidenci zaknihovaných cenných papír jako správce anebo jako osoba
oprávn ná vykonávat práva spojená s akcií. Oprávn ní správce nebo této osoby
zastupovat akcioná e na valné hromad se prokazuje výpisem z takové zákonem
stanovené evidence, který zajistí spole nost. Pokud akcioná dle v ty první tohoto
odstavce bude mít zájem být na valné hromad p ítomný osobn nebo v
zastoupení jiným zp sobem než dle v ty první tohoto odstavce, musí p i registraci
odevzdat výpis ze zákonem stanovené evidence, v níž jsou registrovány akcie
spole nosti, dokládající, že byl akcioná em spole nosti k rozhodnému dni. Tím
není dot eno spln ní povinností akcioná e nebo jeho zmocn nce p i registraci na
valné hromad dle ustanovení odstavce 7 tohoto lánku.
6. P ítomní akcioná i se zapisují do listiny p ítomných akcioná , jež obsahuje
obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydlišt fyzické
osoby, která je akcioná em, pop ípad také jejího zástupce, po et a jmenovitou
hodnotu akcií, jež ji oprav ují k hlasování, pop ípad údaj o tom, že akcie
neoprav uje k hlasování. Pokud spole nost odmítne zápis ur ité osoby do listiny
ítomných provést, uvede tuto skute nost do listiny p ítomných v etn d vodu
odmítnutí. Správnost listiny p ítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo
jím ur ená osoba.
7. Akcioná - fyzická osoba se p i registraci prokazuje p edložením pr kazu
totožnosti. len statutárního orgánu akcioná e – právnické osoby se p i registraci
prokazuje p edložením pr kazu totožnosti a odevzdá originál nebo ov enou kopii
výpisu z obchodního rejst íku nebo jiného dokladu osv
ujícího existenci
právnické osoby a zp sob jednání statutárního orgánu za právnickou osobu.
Zmocn nec akcioná e (jiný než správce anebo osoba oprávn ná vykonávat práva
spojená s akcií zapsaná v evidenci investi ních nástroj nebo v evidenci
zaknihovaných cenných papír ) navíc odevzdá písemnou plnou moc s ú edn
ov eným podpisem zmocnitele, ledaže bylo zmocn ní ádn oznámeno
spole nosti dle odst. 4. Zástupce, jehož právo zastupovat akcioná e vyplývá z jiné
skute nosti než ze zmocn ní, p edloží listiny osv
ující takové právo.
8. Dokumenty ov ené zahrani ními orgány, kterými se akcioná nebo jeho
zástupce prokazuje, musí být superlegalizovány, nebo opat eny ov ením
(apostilou), pokud eská republika nemá uzav enu dohodu o právní pomoci se
zemí, v níž byl tento dokument ov en. Jsou-li výše uvedené dokumenty i
ov ovací doložky vyhotoveny v cizím jazyce, musí být zárove opat eny
ov eným p ekladem do eského jazyka.

lánek 12
Jednání a rozhodování valné hromady
1. Valná hromada volí svého p edsedu, zapisovatele, ov ovatele zápisu a osobu
nebo osoby pov ené s ítáním hlas (skrutátory). Nebude-li zvolen zapisovatel,
ov ovatel zápisu nebo osoba pov ená s ítáním hlas , ur í je svolavatel valné
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hromady. Valná hromada m že rozhodnout, že p edsedou valné hromady a
ov ovatelem zápisu bude jedna osoba, p ípadn též, že p edseda valné
hromady provádí rovn ž s ítání hlas , neohrozí-li to ádný pr
h valné hromady.
2. Do doby zvolení p edsedy ídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím ur ená
osoba. Totéž platí, pokud p edseda valné hromady nebyl zvolen. Pokud je valná
hromada svolána na základ rozhodnutí soudu na žádost akcioná uvedených
v § 365 zákona o obchodních korporacích, je p edsedou takové valné hromady
osoba ur ená soudem.
3. Osoba ídící valnou hromadu dbá o d stojný a nerušený pr
h valné hromady.
Spole nost nebo osoby pov ené pln ním úkol souvisejících s organizací a
zajišt ním pr
hu valné hromady mohou v souladu se zákonem zamezit tomu,
aby se jednání valné hromady ú astnily osoby, u nichž m že hrozit, že jejich
ast bude na újmu d stojnému a nerušenému pr
hu valné hromady, mj.
osoby, jejichž zne ist ní nebo vystupování zjevn odporuje zásadám slušnosti,
nebo osoby ozbrojené.
4. Osoba ídící valnou hromadu je povinna na valné hromad zabezpe it seznámení
akcioná se všemi návrhy a ádn a v as podanými protinávrhy. Dále je povinna
zajistit na žádosti akcioná podání vysv tlení záležitostí týkajících se spole nosti
nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysv tlení pot ebné pro posouzení obsahu
záležitostí za azených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcioná ských
práv na ní; to neplatí, pokud ze zákona vyplývá, že odpov
poskytnuta být
nemusí. Vysv tlení m že být poskytnuto formou souhrnné odpov di na více
otázek obdobného obsahu. Vysv tlení záležitostí týkajících se probíhající valné
hromady poskytne spole nost akcioná i p ímo na valné hromad . Není-li to
vzhledem ke složitosti vysv tlení možné, poskytne je spole nost akcioná i ve
lh
do 15 dn ode dne konání valné hromady.
5. Valná hromada rozhoduje nadpolovi ní v tšinou hlas p ítomných akcioná ,
pokud zákon nebo stanovy spole nosti nevyžadují v tšinu jinou. S každou akcií
spole nosti o jmenovité hodnot 100 K (slovy: sto korun eských) je spojen
jeden hlas. Celkový po et hlas ve spole nosti iní 537 989 759 (slovy: p t set
icet sedm milion dev t set osmdesát dev t tisíc sedm set padesát dev t).
6. Valná hromada rozhoduje alespo dvout etinovou v tšinou hlas
akcioná krom jiných p ípad stanovených zákonem o:
a) zm

p ítomných

stanov nebo rozhodnutí, v jehož d sledku se m ní stanovy,

b) pov ení p edstavenstva ke zvýšení základního kapitálu,
c) možnosti zapo tení pen žité pohledávky v
splacení emisního kursu,

i spole nosti proti pohledávce na

d) vydání vym nitelných a prioritních dluhopis ,
e) zrušení spole nosti s likvidací a rozd lení likvida ního z statku,
f) schválení p evodu, zastavení nebo pachtu závodu nebo takové jeho ásti,
která by znamenala podstatnou zm nu dosavadní struktury závodu nebo
podstatnou zm nu v p edm tu podnikání nebo innosti spole nosti.
7. Valná hromada rozhoduje alespo t tvrtinovou v tšinou hlas
akcioná krom jiných p ípad stanovených zákonem o:
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p ítomných

a) vylou ení nebo omezení p ednostního práva na získání vym nitelných a
prioritních dluhopis ,
b) umožn ní rozd lení zisku jiným osobám než akcioná m v souladu se
zákonem a stanovami,
c) vylou ení nebo omezení p ednostního práva akcioná e p i zvyšování
základního kapitálu úpisem nových akcií,
d) zvýšení základního kapitálu nepen žitými vklady.
8. K rozhodnutí valné hromady o zm
druhu nebo formy akcií, o zm
práv
spojených s ur itým druhem akcií, o omezení p evoditelnosti akcií a o vy azení
akcií z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas
alespo t í tvrtin hlas p ítomných akcioná majících tyto akcie.
9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech
akcioná , jejichž akcie se mají spojit.
10. Akcioná nem že vykonávat hlasovací právo v p ípadech stanovených zákonem.
11. Záležitosti, které nebyly za azeny do uve ejn ného po adu jednání valné
hromady, lze rozhodnout jen za ú asti a se souhlasem všech akcioná
spole nosti.
12. Notá ský zápis se po izuje o rozhodnutích uvedených v l. 8 odst. 1. písm. a), b),
c) a i), dále v p ípadech rozhodnutí:
a) o zrušení spole nosti s likvidací a plánu rozd lení likvida ního z statku,
b) o zm

druhu nebo formy akcií,

c) o zm

práv spojených s ur itým druhem akcií,

d) o omezení p evoditelnosti akcií,
e) o zvýšení základního kapitálu nepen žitými vklady,
f) o spojení akcií,
g) v dalších p ípadech, v nichž zákon vyžaduje po ízení notá ského zápisu o
rozhodnutí valné hromady, tím není dot ena možnost po ídit notá ský zápis i o
jiných rozhodnutích valné hromady.
13. Zápisy z jednání valné hromady spolu s pozvánkami na valnou hromadu a
listinami p ítomných, v etn odevzdaných plných mocí, se uchovávají v archivu
spole nosti po celou dobu její existence.

lánek 13
Jednací ád valné hromady
1. Na valné hromad mohou akcioná i vykonávat svá práva, tj. zejména hlasovat,
požadovat a dostat na ní vysv tlení záležitostí týkajících se spole nosti nebo jí
ovládaných osob, je-li takové vysv tlení pot ebné pro posouzení obsahu
záležitostí za azených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcioná ských
práv na ní, a za podmínek vyplývajících ze zákona nebo stanov uplat ovat návrhy
a protinávrhy.
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2. Hodlá-li akcioná uplatnit protinávrh k záležitostem po adu valné hromady, doru í
ho spole nosti v písemné podob nejpozd ji deset dn p ed konáním valné
hromady; to neplatí, jde-li o návrhy ur itých osob do orgán spole nosti.
3. Žádosti o vysv tlení a protesty se podávají p edsedovi valné hromady zpravidla
písemnou formou p edáním do informa ního st ediska. P i podání je nutno
specifikovat, zda jde o žádost o vysv tlení nebo protest. Písemné žádosti o
vysv tlení a protesty budou opat eny pod vlastním itelným textem itelným
jménem a p íjmením pop . názvem akcioná e a podpisem akcioná e, pop ípad
jeho zástupce. Žádá-li akcioná o vysv tlení ústn , je povinen sv j projev
formulovat tak, aby byl stru ný a srozumitelný. Každý akcioná je p i p ednesení
své žádosti o vysv tlení omezen asem p ti minut. V rozsahu, ve kterém mohou
akcioná i za podmínek vyplývajících ze zákona a stanov uplat ovat na valné
hromad návrhy a protinávrhy, se tento odstavec vztahuje i na n .
4. Na valné hromad se hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena se
všemi návrhy a protinávrhy akcioná
ádn a v as doru enými k bodu po adu
valné hromady, o n mž má být hlasováno, se nejprve hlasuje o návrhu
edstavenstva, poté o návrhu dozor í rady a poté o návrzích a protinávrzích
akcioná v po adí, jak byly p edloženy. Jakmile je p edložený návrh schválen,
o dalších návrzích a protinávrzích odporujících schválenému návrhu se již
nehlasuje.
5. Hlasování se uskute uje prost ednictvím hlasovacích lístk dle pokyn p edsedy
valné hromady. Na hlasovacím lístku vyzna í akcioná k ížkem svou v li ohledn
navrženého usnesení, o kterém se hlasuje tak, že ozna í k ížkem polí ko “PRO”
nebo “PROTI”, a hlasovací lístek podepíše. V p ípad , že se akcioná chce zdržet
hlasování, neodevzdá hlasovací lístek.
6. Nepodepsané lístky jsou neplatné. Neplatné jsou též lístky, z nichž nelze
rozpoznat v li akcioná e. Má se za to, že akcioná se zdržel hlasování, odevzdá-li
neplatný hlasovací lístek nebo jiný hlasovací lístek, než na kterém m l o dané
záležitosti hlasovat. Dojde-li k omylu ve vypl ování hlasovacích lístk vypln ním
ížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc skrutátora. Skrutátor
upraví k ížek na hv zdi ku a itelným podpisem umíst ným pod podpisem
akcioná e (zástupce) stvrdí tuto úpravu. V p ípad ztráty hlasovacího lístku je
nutno požádat pracovníky prezence nebo skrutátora o vystavení duplikátu. O
vystavení duplikátu je nutno u init zápis.
7. Skrutátor nebo skrutáto i zajistí sb r hlasovacích lístk do hlasovací schránky a
po hlasování zajistí okamžité s ítání hlas . V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo
dosaženo po tu hlas pot ebného k rozhodnutí o navrženém bodu, p edseda
valné hromady dostane od skrutátora oznámení o tomto p edb žném výsledku
hlasování. Vyhodnocování zbývajících hlas akcioná pokra uje a s kone nými
výsledky hlasování o jednotlivých bodech po adu valné hromady budou akcioná i
seznámeni nejpozd ji na konci valné hromady.
8. Akcioná i, lenové p edstavenstva a lenové dozor í rady mohou podat protest
týkající se usnesení valné hromady a požadovat jeho uvedení v zápisu z valné
hromady. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcioná nem že dovolávat,
nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest
zapsán chybou zapisovatele nebo p edsedy valné hromady nebo navrhovatel
nebyl na valné hromad p ítomen, p ípadn d vody pro neplatnost usnesení
valné hromady nebylo možné na této valné hromad zjistit. Protest musí ur it a
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srozumiteln popsat okolnosti, v nichž protestující spat uje d vody neplatnosti
usnesení valné hromady. Obsah protestu se uvede v zápisu z valné hromady, jen
jestliže o to protestující požádá.

IV. P EDSTAVENSTVO
lánek 14
Postavení a p sobnost p edstavenstva
1. P edstavenstvo je statutárním orgánem, jenž ídí innost spole nosti, a jehož
lenové jednají za spole nost a zavazují spole nost zp sobem upraveným t mito
stanovami.
2. P edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spole nosti, pokud nejsou
zákonem nebo t mito stanovami vyhrazeny do p sobnosti valné hromady,
dozor í rady, nebo jiného orgánu. P edstavenstvo je oprávn no delegovat
rozhodování ur itých záležitostí do p sobnosti jednotlivých len p edstavenstva
ve smyslu § 156 odst. 2 ob anského zákoníku, a také na zam stnance
spole nosti, zejména prost ednictvím vnit ních p edpis
schválených
edstavenstvem. Delegace p sobnosti nezbavuje
leny p edstavenstva
povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti spole nosti spravovány.
3. P edstavenstvo se ídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud
jsou v souladu s právními p edpisy a stanovami.
4. Nikdo není oprávn n dávat p edstavenstvu pokyny týkající se obchodního vedení
spole nosti, ledaže by tak stanovil zákon. lenové p edstavenstva mohou
požádat valnou hromadu o ud lení pokynu týkajícího se obchodního vedení; tím
není dot ena povinnost jednat s pé í ádného hospodá e.
5. P edstavenstvo svolá valnou hromadu bez zbyte ného odkladu poté, co zjistí, že
celková ztráta spole nosti na základ jakékoliv ú etní záv rky dosáhla takové
výše, že p i jejím uhrazení z disponibilních zdroj spole nosti by neuhrazená
ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo to lze s ohledem na všechny
okolnosti p edpokládat, anebo z jiného vážného d vodu a navrhne valné
hromad zrušení spole nosti nebo p ijetí jiného vhodného opat ení, nestanoví-li
insolven ní zákon n co jiného.
6.

lenové p edstavenstva jsou povinni podat bez zbyte ného odkladu p íslušnému
soudu insolven ní návrh v p ípadech, kdy tak stanoví insolven ní zákon.

7. P edstavenstvu p ísluší zejména:
a) zabezpe ovat obchodní vedení a ádné vedení ú etnictví,
b) svolávat valnou hromadu a organiza

ji zabezpe ovat,

c) p edkládat valné hromad :
c.1 návrh koncepce podnikatelské
zm n,
c.2 návrh zm n stanov,
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innosti spole nosti a návrhy jejích

c.3 návrh na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i na vydání
vym nitelných a prioritních dluhopis dle l. 8,
c.4 ádnou, mimo ádnou a konsolidovanou, pop . mezitímní ú etní záv rku,
vyžaduje-li se její schválení valnou hromadou,
c.5 návrh na rozd lení zisku v etn stanovení výše, zp sobu vyplacení
a splatnosti dividendy, výše tantiémy a p íd
do fond nebo na
zp sob krytí ztrát spole nosti,
c.6 ro ní zprávu o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího
majetku,
c.7 návrh na zrušení spole nosti,
c.8 souhrnnou vysv tlující zprávu podle § 118 odst. 9 zákona o podnikání
na kapitálovém trhu,
c.9 další návrhy a dokumenty v souladu s právními p edpisy nebo t mito
stanovami,
d) vykonávat usnesení valné hromady,
e) ud lovat a odvolávat prokuru,
f) schvalovat a m nit Podpisový ád EZ, a. s., a se souhlasem odborových
organizací p sobících ve spole nosti Pracovní ád EZ, a. s.,
g) po projednání s odborovými organizacemi p sobícími ve spole nosti
schvalovat Volební ád EZ, a. s., pro volby len dozor í rady volených
zam stnanci spole nosti a tyto volby organizovat,
h) odvolávat vedoucí zam stnance spole nosti podle § 73 zákoníku práce,
i) uzavírat za spole nost smlouvy o výkonu funkce
spole nosti.

lena n kterého orgánu

8. P edstavenstvo rozhoduje zejména o:
a) erpání prost edk z rezervního fondu, pokud zákon nestanoví jinak,
b) zvýšení základního kapitálu spole nosti v souladu s § 474 zákona o
obchodních korporacích a l. 30 a násl. a v této souvislosti o vydávání akcií
spole nosti jako zaknihovaných cenných papír majících formu na majitele,
c) návrzích kupních smluv týkajících se elekt iny, tepla, zemního plynu,
a povolenek na emise skleníkových plyn , distribu ních, p enosových a
podp rných služeb, komoditních derivát a komoditních obchodních služeb,
pokud to vyplývá z Podpisového ádu EZ, a. s.,
d) investi ních projektech a jejich realizaci, pokud to vyplývá z Podpisového ádu
EZ, a. s.,
e) p ijetí dlouhodobé záp ky (úv ru) na období delší než 1 rok a o jiné obdobné
dlouhodobé finan ní operaci spole nosti, s výjimkou zajiš ovací operace,
pokud to vyplývá z Podpisového ádu EZ, a. s.,
f) obsahu výro ní zprávy dle zákona o ú etnictví a pololetní a ro ní zprávy dle
zákona o podnikání na kapitálovém trhu,
g) uzav ení smluv o založení obchodní spole nosti nebo spolku, získání
majetkové ú asti spole nosti na jiné právnické osob , jakož i o zrušení
obchodní spole nosti nebo spolku, má-li spole nost jako spole ník nebo len
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rozhodovat o zrušení jiné obchodní spole nosti nebo spolku, anebo o p evodu
majetkové ú asti spole nosti na jiné právnické osob ,
h) zcizení nebo pronájmu nemovitostí, pokud to vyplývá z t chto stanov nebo
z Podpisového ádu EZ, a. s.,
i) záležitostech uvedených v odst. 9 až 11 tohoto lánku.
9. P edstavenstvo je povinno vyžádat si p edchozí souhlas dozor í rady
k uskute
ní následujících rozhodnutí p edstavenstva:
a) o nabytí, zcizování, zastavení, nájmu, pachtu nebo bezplatném užívání v cí
nemovitých a v cí movitých (s výjimkou zásob a cenných papír pro ízení
likvidity), které mají být nebo jsou sou ástí majetku spole nosti, p esáhne-li
jejich ú etní hodnota 500.000.000 K (slovy: p t set milion korun eských),
b) o realizaci investi ního projektu spole nosti nebo o ud lení souhlasu
spole nosti s realizací investi ního projektu p ímo i nep ímo ovládané
spole nosti, pokud hodnota investi ního projektu spole nosti nebo ovládané
spole nosti p evyšuje 500.000.000 K (slovy: p t set milion korun eských);
c) o nakládání s majetkovými ú astmi na jiné právnické osob , se sídlem v

R

nebo v zahrani í, a to v následujících p ípadech:
c1. nabytí majetkové ú asti spole nosti na jiné právnické osob založením
ímo ovládané spole nosti, a dále zvýšením základního kapitálu p ímo
ovládané spole nosti p evzetím vkladové povinnosti p evyšující
500.000.000 K (slovy: p t set milion korun eských), nebo p evodem od
etí osoby (za t etí osobu pro tyto ú ely není považována osoba ovládaná)
nebo jakýmkoli jiným zp sobem, pokud sou et hodnoty nabývané
majetkové ú asti a istého dluhu na ni p ipadajícího ("Enterprise value")
v každém jednotlivém p ípad p evyšuje 500.000.000 K (slovy: p t set
milion korun eských), nebo pokud v d sledku takové dispozice
s majetkovou ú astí p evýší podíl spole nosti na základním kapitálu této
jiné právnické osoby jednu t etinu nebo jednu polovinu nebo dv t etiny;
toto ustanovení se nepoužije v p ípadech založení p ímo ovládané
spole nosti se základním kapitálem do 10.000.000 K ;
c2. zrušení nebo zastavení majetkové ú asti spole nosti na jiné právnické
osob nebo snížení základního kapitálu jiné právnické osoby, pokud
hodnota majetkové ú asti, která je p edm tem takové dispozice, v každém
jednotlivém p ípad p evyšuje 500.000.000 K (slovy: p t set milion korun
eských), nebo zcizení majetkové ú asti spole nosti, pokud sou et
hodnoty zcizované majetkové ú asti a istého dluhu na ni p ipadajícího
("Enterprise
value")
v každém
jednotlivém
p ípad
p evyšuje
500.000.000 K (slovy: p t set milion korun eských), nebo pokud se
v d sledku takové dispozice s majetkovou ú astí sníží podíl spole nosti na
základním kapitálu této jiné právnické osoby pod jednu t etinu nebo jednu
polovinu nebo dv t etiny; toto ustanovení se nepoužije v p ípadech, kdy je
majetková ú ast na jiné právnické osob p evád na nebo zastavována
osob ovládané;
c3. ud lení souhlasu spole nosti k nabytí majetkové ú asti p ímo i nep ímo
ovládané osoby na jiné právnické osob , pokud sou et hodnoty nabývané
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majetkové ú asti a istého dluhu na ni p ipadajícího ("Enterprise value")
evyšuje 500.000.000 K (slovy: p t set milion korun eských).
Pro ú ely tohoto písm. c) se za "Enterprise value" majetkové ú asti považuje
její tržní hodnota (tržní hodnota podílu) plus istý dluh na ni p ipadající
(krátkodobé i dlouhodobé úro ené závazky minus hotovost a její ekvivalenty).
d) o p evodu a zastavení vlastních akcií spole nosti,
e) o personálním obsazení dozor ích rad spole ností, v nichž má spole nost
majetkovou ú ast na základním kapitálu p evyšující 500.000.000 K (slovy: p t
set milion korun eských); dozor í rada si m že svým usnesením vyhradit
k uvedenému p edchozímu souhlasu i takovou spole nost, v níž majetková
ast spole nosti na základním kapitálu nep evyšuje 500.000.000 K (slovy:
t set milion korun eských),
f) o návrhu smlouvy s auditorem ur eným valnou hromadou k provedení
povinného auditu,
g) o zcizení nemovitostí, pokud tržní nebo odhadní cena nemovitosti p esahuje
100.000.000 K (slovy: sto milion korun eských),
h) o poskytnutí záp ky (úv ru) t etím osobám, i o tom, že spole nost poskytne
zajišt ní za závazky t etích osob, p evyšujících v každém jednotlivém p ípad
200.000.000 K (slovy: dv st milion korun eských). Za t etí osobu není
považována osoba ovládaná,
i) o p ijetí dlouhodobé záp ky (úv ru) od t etích osob na období delší než 1 rok
a jiné obdobné dlouhodobé finan ní operaci, s výjimkou zajiš ovací operace,
nad 500.000.000 K (slovy: p t set milion korun eských). Za t etí osobu není
považována osoba ovládaná,
j) o vydání dluhopis vyjma t ch, k jejichž vydání je vyžadován souhlas valné
hromady ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. d) zákona o obchodních
korporacích,
k) k poskytnutí op ních práv na akcie spole nosti v p ípadech, kdy zákon
umož uje, aby o tom rozhodovalo p edstavenstvo,
l) o p em
spole nosti, pokud zákon stanoví, že takováto rozhodnutí je
oprávn no u init p edstavenstvo,
m) k uzav ení smlouvy, na jejímž základ má spole nost nabýt nebo zcizit
majetek, p esahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v
pr
hu jednoho ú etního období jednu t etinu vlastního kapitálu vyplývajícího
z poslední schválené konsolidované ú etní záv rky,
n) o umožn ní provedení due diligence (právního, ekonomického, technického,
pop . ekologického auditu) spole nosti nebo její organiza ní složky,
o) o uzav ení manažerských smluv s editeli divizí spole nosti, pokud nejsou
leny p edstavenstva, a o ustavení do funkce generálního editele,
p) o stanovení a vyhodnocení pln ní jmenovitých úkol
pokud nejsou leny p edstavenstva,

editel divizí spole nosti,

q) o p edložení zadávací dokumentace zájemc m o ve ejné zakázky dle zákona o
ve ejných zakázkách, pokud p edpokládaná hodnota zakázky je vyšší než

15

jedna t etina vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední konsolidované ú etní
záv rky,
r) o jiných p ípadech, stanoví-li tak zákon.
10. P edstavenstvo je povinno p edložit k projednání a vyžádat si p edchozí
stanovisko dozor í rady k t mto záležitostem:
a) ke schválení a zm

Organiza ního ádu

EZ, a. s.,

b) ke schválení pravidel pro tvorbu a použití fond
zákonem a stanovami,
c) k návrh m ro ních investi ních a provozních rozpo
d) k návrh m podstatných zm n
Organiza ního ádu EZ, a. s.,

organiza ní

spole nosti, v souladu se
,
struktury

spole nosti

dle

e) k návrhu strategie spole nosti nebo její podstatné aktualizace v rámci
koncepce podnikatelské innosti schválené valnou hromadou,
f) k návrhu podnikatelského plánu spole nosti,
g) k návrhu koncepce podnikatelské innosti (v etn jejích zm n) ovládaných
osob se základním kapitálem p evyšujícím 500.000.000 K (slovy: p t set
milion korun eských), v souladu s právními p edpisy a zakladatelskými
dokumenty ovládaných spole ností,
h) ke všem návrh m p edkládaným p edstavenstvem valné hromad k rozhodnutí
nebo informaci; u návrh , které je p edstavenstvo povinno p edkládat valné
hromad ze zákona však posta í dozor í radu informovat,
i) k obsahu zadávací dokumentace dle zákona o ve ejných zakázkách, pokud
edpokládaná hodnota zakázky je vyšší než jedna t etina vlastního kapitálu
vyplývajícího z poslední konsolidované ú etní záv rky.
11. P edstavenstvo je povinno informovat dozor í radu zejména o:
a) schválení Pracovního ádu
a Volebního ádu EZ, a. s.,

EZ, a. s.,

Podpisového

ádu

EZ, a. s.,

b) erpání prost edk z rezervního fondu,
c) zvýšení základního kapitálu v souladu s l. 31,
d) dlouhodobých smlouvách na nákup, prodej a tranzit elekt iny uzavíraných na
období delší 3 let, nebo p esáhne-li v každém jednotlivém p ípad jejich
hodnota 1.000.000.000 K (slovy: jedna miliarda korun eských), a dále
o smlouvách na nákup distribu ních a p enosových služeb týkajících se
elekt iny, smlouvách na poskytování podp rných služeb dle energetického
zákona, smlouvách na nákup a prodej komoditních derivát a na poskytování
komoditních obchodních služeb, smlouvách na nákup a prodej povolenek na
emise skleníkových plyn , smlouvách na nákup, prodej, uskladn ní a tranzit
zemního plynu, smlouvách na nákup distribu ních a p epravních služeb
týkajících se zemního plynu a smlouvách na nákup a prodej tepla, to vše
esáhne-li v každém jednotlivém p ípad jejich hodnota 1.000.000.000 K
(slovy: jedna miliarda korun eských); p edstavenstvo je vedle toho povinno
informovat leny dozor í rady p edem o zám ru takovou smlouvu uzav ít,
e) výsledcích kolektivního vyjednávání,
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f) vyhlášení voleb len dozor í rady volených zam stnanci spole nosti,
g) nabytí (v etn zvýšení základního kapitálu), zcizení, zrušení nebo zastavení
majetkové ú asti na jiné právnické osob nebo snížení základního kapitálu jiné
právnické osoby ve všech ostatních p ípadech, které neupravuje odst. 9
písm. c),
h) struktu e p íjm , podmínkách ur ujících výši mezd, odm n za spln ní
stanovených cíl a o podmínkách spojených s ukon ením výkonu funkce
nebo pracovního pom ru, a to u len p edstavenstva, editel divizí, editel
útvar , editel organiza ních jednotek, a to jedenkrát ro
,
i) investi ních projektech a jejich realizaci, o jejichž uskute
edstavenstvo,
j) vývoji pohledávek a dluh po lh

ní rozhodlo

splatnosti,

k) m sí ním vývoji hospoda ení spole nosti,
l) pr

hu a výsledcích jednání p edstavenstva spole nosti.

12. P edstavenstvo p edkládá dozor í rad k p ezkoumání, nejpozd ji do 15. kv tna
kalendá ního roku, ádnou a konsolidovanou ú etní záv rku, návrh na rozd lení
zisku (v etn zp sobu vyplacení a splatnosti dividendy) pop . návrh na úhradu
ztráty, návrh výše tantiémy, zprávu o vztazích dle § 82 zákona o obchodních
korporacích. P edstavenstvo dále p edkládá dozor í rad
k p ezkoumání
mimo ádnou a mezitímní ú etní záv rku v p ípadech, kdy povinnost jejich
sestavení vyplývá ze zákona.

lánek 15
lenství v p edstavenstvu
1. P edstavenstvo má 7 len .
2.

leny p edstavenstva volí a odvolává dozor í rada. Op tovná volba lena
edstavenstva je možná. lenem p edstavenstva m že být pouze fyzická osoba.

3. P edstavenstvo volí a odvolává svého p edsedu a dva místop edsedy.
4. Funk ní období jednotlivého lena p edstavenstva je ty i roky.
5. Jestliže len p edstavenstva zem e, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skon í
jeho funkce, musí dozor í rada do dvou m síc zvolit nového lena
edstavenstva.
6.

len p edstavenstva m že ze své funkce odstoupit písemným prohlášením
doru eným spole nosti a ur eným dozor í rad , p emž o tom sou asn
informuje p edstavenstvo. Nesmí tak však u init v dob , která je pro spole nost
nevhodná. Výkon funkce takového lena p edstavenstva kon í uplynutím jednoho
síce ode dne doru ení oznámení, neschválí-li dozor í rada na žádost
odstupujícího lena jiný okamžik zániku funkce.
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lánek 16
Zasedání a rozhodování p edstavenstva
1. P edstavenstvo je zp sobilé se usnášet za ú asti nadpolovi ní v tšiny všech
len . P i rozhodování má každý z len p edstavenstva jeden hlas. Pokud se v
tomto lánku hovo í o v tšin všech len nebo o v tšin hlas všech len ,
rozumí se tím v tšina z po tu len p edstavenstva ur eného stanovami.
2. P edstavenstvo rozhoduje nadpolovi ní v tšinou hlas všech len . P i volb a
odvolání p edsedy nebo místop edsedy p edstavenstva dot ená osoba nehlasuje.
3. P edseda p edstavenstva je povinen svolat zasedání p edstavenstva, požádají-li
o to alespo dva lenové p edstavenstva nebo p edseda dozor í rady na základ
usnesení dozor í rady. Žádost musí být písemná a obsahovat naléhavý d vod
svolání zasedání.
4. Zasedání p edstavenstva se ídí jednacím ádem p edstavenstva, který upravuje
zejména zp sob svolání zasedání, opat ení proti ne innosti, náležitosti pozvánky,
lh ty pro doru ení, podklady, ú ast dalších osob na zasedání, pr
h zasedání
a další podrobnosti. Jednací
ád p edstavenstvo p ijímá nebo m ní
dvout etinovou v tšinou hlas všech svých len .
5. Pokud p edstavenstvo na zasedání nerozhodne jinak,
ídí zasedání
edstavenstva jeho p edseda, a v jeho nep ítomnosti jeden z místop edsed
(p emž jejich po adí ur í jednací ád p edstavenstva).
6. O pr
hu jednání p edstavenstva a p ijatých usneseních se po izuje zápis, který
podepisuje p edseda p edstavenstva, další len p edstavenstva (kterým je vždy
len p edstavenstva, který zasedání nebo jeho ást ídil, jinak kterýkoli len
edstavenstva, který se zasedání ú astnil) a zapisovatel. V zápisu z jednání
edstavenstva musí být jmenovit uvedeni lenové p edstavenstva, kte í
hlasovali proti jednotlivým usnesením p edstavenstva nebo se zdrželi hlasování.
Pokud není uvedeno n co jiného, má se za to, že neuvedení lenové hlasovali
pro p ijetí usnesení.
7. V nutných p ípadech, které nestrpí odkladu, m že p edseda, nebo v jeho
nep ítomnosti místop edseda p edstavenstva, vyvolat hlasování mimo zasedání
(per rollam) v písemné podob nebo s využitím technických prost edk . Návrh
usnesení musí být zaslán všem len m p edstavenstva. Usnesení je p ijato,
jestliže hlasovala alespo dvout etinová v tšina všech len a pro p ijetí usnesení
hlasovala nadpolovi ní v tšina všech len . Další podrobnosti k pr
hu
hlasování per rollam m že stanovit jednací ád p edstavenstva.
8. Ú ast len p edstavenstva na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu,
aby len p edstavenstva v souladu s § 159 odst. 2 ob anského zákoníku zmocnil
pro jednotlivý p ípad jiného lena p edstavenstva, aby za n j p i jeho neú asti
hlasoval. V od vodn ných p ípadech je možná i jiná forma ú asti lena
edstavenstva na zasedání, v etn hlasování (nap íklad s využitím technických
prost edk umož ujících p enos hlasu, p ípadn i obrazu osoby, která hlasuje –
telefon, telefonická konference i videokonference), p emž takto zú astn ná
osoba se považuje za p ítomnou na zasedání. Další podrobnosti m že stanovit
jednací ád p edstavenstva.
9. P edstavenstvo m že podle své úvahy p izvat na zasedání i leny jiných orgán
spole nosti, její zam stnance nebo jiné osoby.
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10. Zasedání p edstavenstva se konají alespo jednou m sí

.

lánek 17
Pracovní komise, týmy a výbory p edstavenstva
1. P edstavenstvo m že z ídit pro pot eby své
výbory.

innosti pracovní komise, týmy a

V. DOZOR Í RADA
lánek 18
Postavení a p sobnost dozor í rady
1. Dozor í rada je kontrolním orgánem spole nosti. Dohlíží na výkon p sobnosti
edstavenstva a na innost spole nosti.
2. Dozor í rada je oprávn na nahlížet do všech doklad a záznam týkajících se
innosti spole nosti a kontrolovat, zda jsou ú etní zápisy vedeny ádn a v
souladu se skute ností a zda se podnikatelská i jiná innost spole nosti
uskute uje v souladu s právními p edpisy a stanovami. Tato oprávn ní mohou
lenové dozor í rady využívat jen na základ rozhodnutí dozor í rady, ledaže
dozor í rada není schopna plnit své funkce. S výsledky své innosti dozor í rada
seznamuje valnou hromadu.
3. Dozor í rada svolává valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy spole nosti nebo
v dalších p ípadech stanovených zákonem, a navrhuje pot ebná opat ení.
4. Dozor í rada ur í svého lena, který zastupuje spole nost v ízení p ed soudy a
jinými orgány proti lenu p edstavenstva.
5. Dozor í rad p ísluší dále krom jiných záležitostí stanovených zákonem nebo
mito stanovami:
a) kontrolovat dodržování obecn
a usnesení valné hromady,

závazných p edpis , stanov spole nosti

b) kontrolovat jak p edstavenstvo vykonává vlastnická práva v právnických
osobách, ve kterých má spole nost majetkovou ú ast,
c) p ezkoumávat ádnou, mimo ádnou, konsolidovanou, pop . i mezitímní ú etní
záv rku, návrh na rozd lení zisku nebo na úhradu ztráty, zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami a p edkládat svá vyjád ení valné hromad ,
d) projednávat tvrtletní výsledky hospoda ení, pololetní zprávy, pop ípad další
zprávy dle zákona o podnikání na kapitálovém trhu, a výro ní zprávy dle
zákona o ú etnictví,
e) p edkládat valné hromad
a návrhy,

i p edstavenstvu svá vyjád ení, doporu ení

f) volit a odvolávat leny p edstavenstva zp sobem uvedeným v l. 20,

19

g) schvalovat smlouvy o výkonu funkce s leny p edstavenstva a pln ní len m
edstavenstva podle § 61 zákona o obchodních korporacích, p emž dozor í
rada není oprávn na rozhodnout o poskytnutí pln ní v p ípad , že výkon
funkce lena p edstavenstva z ejm p isp l k nep íznivému hospodá skému
výsledku spole nosti,
h) rozhodovat o stanovení a vyhodnocení pln ní jmenovitých úkol
edstavenstva,

len

i) navrhovat valné hromad ur ení auditora k provedení povinného auditu,
itom zohlední doporu ení výboru pro audit; navrhne-li dozor í rada valné
hromad jiného auditora než dle doporu ení výboru pro audit, je takový návrh
povinna ádn od vodnit, zejména uvede, z jakých d vod se odchýlila od
doporu ení výboru pro audit.
6. Dozor í rada ud luje p edstavenstvu p edchozí souhlas k uskute
uvedených v lánku 14 odst. 9 t chto stanov.

ní rozhodnutí

7. Dozor í rada projednává a poskytuje svá p edchozí stanoviska p edstavenstvu
k záležitostem uvedeným v lánku 14 odst. 10 t chto stanov.
8. Dozor í rad
p ísluší právo být p edstavenstvem informována zejména
v p ípadech uvedených v lánku 14 odst. 11 t chto stanov.

lánek 19
Po et len dozor í rady a ukon ení funkce
1. Dozor í rada má 12 len .
2. Dv t etiny len dozor í rady volí a odvolává valná hromada, jedna t etina len
dozor í rady je volena a odvolávána zam stnanci spole nosti. Op tovná volba
lena dozor í rady je možná. lenem dozor í rady m že být pouze fyzická osoba.
3. Právo volit a odvolávat leny dozor í rady volené zam stnanci mají pouze
zam stnanci, kte í jsou ke spole nosti v pracovním pom ru.
4. Vedle len dozor í rady volených zam stnanci m že být sou asn zvolen jeden
nebo více náhradních len až do po tu ty . Zp sob volby a odvolání len
dozor í rady volených zam stnanci spole nosti a jejich náhradních len ur uje
Volební ád EZ, a. s., který také m že stanovit, že se volby uskute ují
prost ednictvím volitel .
5. Dozor í rada volí a odvolává svého p edsedu a dva místop edsedy.
6. Funk ní období jednotlivého lena dozor í rady je ty leté. Funk ní období
náhradního lena, nastoupivšího za lena dozor í rady zvoleného zam stnanci,
kon í dnem, kdy m lo skon it funk ní období lena dozor í rady, kterého
nahradil.
7. Jestliže len dozor í rady zvolený valnou hromadou zem e, vzdá se funkce, je
odvolán nebo jinak skon í jeho funkce, musí valná hromada do dvou m síc
zvolit nového lena dozor í rady, pokud dozor í rada nevyužije svého oprávn ní
podle odst. 10. Jestliže len dozor í rady zvolený zam stnanci zem e, vzdá se
funkce, je odvolán zam stnanci nebo jinak skon í jeho funkce v pr
hu jeho
funk ního období nebo v období od jeho zvolení do ú innosti volby, nastupuje na
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jeho místo podle po adí náhradní len s nejvyšším po tem hlas získaných p i
volbách len dozor í rady volených zam stnanci spole nosti. Není-li takový
náhradní len, je p edstavenstvo povinno vyhlásit volbu nového lena dozor í
rady voleného zam stnanci, a to nejpozd ji do jednoho m síce po zániku funkce
lena dozor í rady voleného zam stnanci spole nosti.
8.

len dozor í rady m že ze své funkce odstoupit písemným prohlášením
doru eným spole nosti a ur eným dozor í rad . Nesmí tak však u init v dob ,
která je pro spole nost nevhodná. Výkon funkce takového lena dozor í rady
kon í uplynutím jednoho m síce ode dne doru ení oznámení, neschválí-li dozor í
rada na žádost odstupujícího lena jiný okamžik zániku funkce. O odstoupení
lena dozor í rady je dozor í rada povinna bez zbyte ného odkladu informovat
edstavenstvo.

9. Funkce lena dozor í rady zvoleného valnou hromadou zaniká také volbou
nového lena dozor í rady valnou hromadou, pokud lze z rozhodnutí valné
hromady zjistit, který len dozor í rady má být nahrazen.
10. Pokud po et len dozor í rady neklesl pod polovinu, m že dozor í rada namísto
len dozor í rady zvolených valnou hromadou, jejichž funkce skon ila v období
od posledního zasedání valné hromady, jmenovat náhradní leny do p íštího
zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního lena dozor í rady se
zapo ítává do doby výkonu funkce lena dozor í rady.

lánek 20
Zasedání a rozhodování dozor í rady
1. Dozor í rada je zp sobilá se usnášet za ú asti nadpolovi ní v tšiny všech len .
i rozhodování má každý z len dozor í rady jeden hlas. Pokud se v tomto
lánku hovo í o v tšin všech len nebo o v tšin hlas všech len , rozumí se
tím v tšina z po tu len dozor í rady ur eného stanovami.
2. Dozor í rada rozhoduje nadpolovi ní v tšinou hlas všech len , neur ují-li tyto
stanovy jinak. P i volb a odvolání p edsedy nebo místop edsedy dozor í rady
dot ená osoba nehlasuje.
3. P edseda dozor í rady je povinen svolat zasedání dozor í rady vždy, požádá-li o
to n který z len dozor í rady nebo p edstavenstvo, nebo pokud akcioná i
uvedení v § 365 zákona o obchodních korporacích požádají o p ezkoumání
výkonu p sobnosti p edstavenstva podle § 370 zákona o obchodních
korporacích. Žádost musí být písemná a musí obsahovat naléhavý d vod svolání
zasedání.
4. Zasedání dozor í rady se ídí jednacím ádem dozor í rady, který upravuje
zejména zp sob svolání zasedání, opat ení proti ne innosti, náležitosti pozvánky,
lh ty pro doru ení, ú ast dalších osob na zasedání dozor í rady, pr
h
zasedání a další podrobnosti. Jednací ád dozor í rada p ijímá nebo m ní
dvout etinovou v tšinou hlas všech svých len .
5. Zasedání dozor í rady ídí její p edseda, a v jeho nep ítomnosti jeden
z místop edsed (p emž jejich po adí ur í jednací ád dozor í rady).
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6. O pr
hu zasedání dozor í rady a p ijatých usneseních se po izuje zápis, který
podepisuje p edseda dozor í rady, další len dozor í rady, pokud zasedání nebo
jeho ást ídil, a zapisovatel. V zápisu se jmenovit uvedou lenové dozor í rady,
kte í hlasovali proti p ijetí jednotlivých rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování; u
neuvedených len se má za to, že hlasovali pro p ijetí rozhodnutí. Tajné
hlasování je p ípustné pouze v p ípadech volby v personálních záležitostech
(nap . volba a odvolání p edsedy a místop edsedy dozor í rady, volba a odvolání
len výbor dozor í rady, jmenování náhradního lena dozor í rady do p íštího
zasedání valné hromady, volba a odvolání lena p edstavenstva).
7. V nutných p ípadech, které nestrpí odkladu, m že p edseda dozor í rady, nebo
v jeho nep ítomnosti místop edseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per
rollam) v písemné podob nebo s využitím technických prost edk . Návrh
usnesení musí být zaslán všem len m dozor í rady. Usnesení je p ijato, jestliže
hlasovala alespo dvout etinová v tšina všech len a pro p ijetí usnesení
hlasovala nadpolovi ní v tšina všech len . Další podrobnosti k pr
hu
hlasování per rollam m že stanovit jednací ád dozor í rady.
8. Ú ast len dozor í rady na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu, aby
len dozor í rady zmocnil pro jednotlivý p ípad jiného lena dozor í rady, aby za
j p i jeho neú asti hlasoval. V od vodn ných p ípadech je možná i jiná forma
asti lena dozor í rady na zasedání, v etn hlasování (nap íklad s využitím
technických prost edk umož ujících p enos hlasu, p ípadn i obrazu osoby,
která hlasuje – telefon, telefonická konference i videokonference). Takto
zú astn ná osoba se považuje za p ítomnou na zasedání. Další podrobnosti
že stanovit jednací ád dozor í rady.
9. Dozor í rada m že podle své úvahy p izvat na zasedání i leny jiných orgán
spole nosti, její zam stnance nebo jiné osoby. Jde-li o zam stnance i leny
jiných orgán spole nosti, jsou tito povinni se dostavit.
10. Zasedání dozor í rady se konají zpravidla jednou m sí

.

lánek 21
Výbory dozor í rady
1. Dozor í rada si v rámci svých kompetencí m že z ídit výbory (dále jen „výbory
dozor í rady“), které plní funkci poradního orgánu dozor í rady pro vybraná
odborná témata. lenem výboru m že být pouze len dozor í rady.
2.

lenové výbor dozor í rady jsou voleni a odvoláváni dozor í radou. Pokud len
výboru dozor í rady nebude z výboru odvolán, nebo se lenství ve výboru
nevzdá, skon í funkce lena výboru dozor í rady nejpozd ji ke dni, kdy skon í
jeho lenství v dozor í rad .

3. Každý z výbor dozor í rady volí svého p edsedu a místop edsedu, který
zastupuje p edsedu v dob jeho nep ítomnosti.
4. Výbory dozor í rady se scházejí podle pot eby, nejmén však 1x za tvrtletí.
5. Postavení, p sobnost a složení jednotlivých výbor dozor í rady stanoví statut
každého z výbor , který schvaluje dozor í rada. Podrobnosti o zp sobu zasedání
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výbor dozor í rady stanoví jednací ád každého z výbor , který schvaluje výbor,
jehož se jednací ád týká.

VI. VÝBOR PRO AUDIT
lánek 22
Postavení a p sobnost výboru pro audit
1. Výbor pro audit vykonává, aniž je tím dot ena odpov dnost len p edstavenstva
nebo dozor í rady, zejména tyto innosti:
a) sleduje postup sestavování ú etní záv rky a konsolidované ú etní záv rky a
edkládá p edstavenstvu a dozor í rad doporu ení k zajišt ní integrity
systém ú etnictví a finan ního výkaznictví,
b) sleduje ú innost vnit ní kontroly, systém

ízení rizik,

c) sleduje ú innost vnit ního auditu a jeho funk ní nezávislost,
d) doporu uje auditora k provedení povinného auditu dozor í rad s tím, že toto
doporu ení ádn od vodní,
e) sleduje proces povinného auditu,
f) posuzuje nezávislost auditora provád jícího povinný audit a poskytování
neauditorských služeb ve prosp ch spole nosti tímto auditorem,
g) projednává s auditorem rizika ohrožující jeho nezávislost a ochranná opat ení,
která byla auditorem p ijata s cílem tato rizika zmírnit,
h) vyjad uje se k výpov di závazku ze smlouvy o povinném auditu nebo
odstoupení od smlouvy o povinném auditu,
i) informuje dozor í radu o výsledku povinného auditu a jeho poznatcích
získaných ze sledování procesu povinného auditu,
j) informuje dozor í radu, jakým zp sobem povinný audit p isp l k zajišt ní
integrity systém ú etnictví a finan ního výkaznictví,
k) schvaluje poskytování jiných neauditorských služeb,
l) vykonává další p sobnost dle zákona o auditorech nebo p ímo použitelného
edpisu EU.
2. Výbor pro audit pr
žn projednává zprávy o významných skute nostech
vyplývajících z povinného auditu, zejména o p ípadných zásadních nedostatcích
ve vnit ní kontrole ve vztahu k postupu sestavování ú etní záv rky nebo
konsolidované ú etní záv rky.
3. Obdrží-li výbor pro audit dodate nou zprávu auditora dle p íslušných ustanovení
zákona o auditorech, projedná ji a postoupí bez zbyte ného odkladu
edstavenstvu a dozor í rad .
4. Výbor pro audit je oprávn n nahlížet do doklad a záznam týkajících se innosti
spole nosti v rozsahu nezbytném pro výkon jeho innosti.
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5. Výbor pro audit jednou ro
vyhotoví zprávu o innosti, ve které zhodnotí svou
innost, a tuto zprávu poskytne Rad pro ve ejný dohled nad auditem.
6.

lenové výboru pro audit jsou povinni vykonávat svou p sobnost s pé í ádného
hospodá e a zachovávat ml enlivost o d
rných informacích a skute nostech,
jejichž prozrazení t etím osobám by mohlo spole nosti zp sobit škodu. Povinnost
ml enlivosti trvá i po ukon ení výkonu funkce.

7.

lenové výboru pro audit se ú astní valné hromady spole nosti a jsou povinni
seznámit valnou hromadu s výsledky své innosti.

lánek 23
Po et len výboru pro audit a ukon ení funkce
1. Výbor pro audit má p t len , které volí a odvolává valná hromada z len
dozor í rady nebo ze t etích osob. lenové výboru pro audit nemohou být leny
edstavenstva nebo prokuristy. lenem výboru pro audit m že být pouze fyzická
osoba.
2. V tšina len výboru pro audit musí být nezávislá a odborn zp sobilá ve smyslu
íslušných ustanovení zákona o auditorech. Nejmén jeden len výboru pro
audit musí být osobou, která je nebo byla statutárním auditorem nebo osobou,
jejíž znalosti anebo dosavadní praxe v oblasti ú etnictví zajiš ují p edpoklad
ádného výkonu funkce lena výboru pro audit, a to i s ohledem na odv tví, ve
kterém spole nost p sobí. Tento len výboru pro audit musí být vždy nezávislý.
3. Výbor pro audit si volí svého p edsedu a místop edsedu, p emž p edseda musí
být nezávislý ve smyslu p íslušných ustanovení zákona o auditorech.
4. Funk ní období jednotlivého lena výboru pro audit je ty leté.
5. Valná hromada m že zvolit až 3 náhradní leny výboru pro audit s ur ením jejich
po adí. Jestliže len výboru pro audit zem e, odstoupí, je odvolán nebo jinak
skon í jeho funk ní období, stane se místo n j lenem výboru pro audit náhradní
len výboru pro audit podle ur eného po adí, p emž jeho funk ní období lena
výboru pro audit skon í nejpozd ji p t let od jeho zvolení náhradním lenem
výboru pro audit, nevyplývá-li ze zákona n co jiného. Valná hromada m že
rovn ž zm nit po adí již zvolených náhradních len výboru pro audit.
6.

len výboru pro audit m že ze své funkce odstoupit písemným prohlášením
doru eným výboru pro audit. Nesmí tak však u init v dob , která je pro spole nost
nevhodná. Výkon funkce takového lena výboru pro audit kon í uplynutím
jednoho m síce ode dne doru ení oznámení, neschválí-li výbor pro audit na
žádost odstupujícího lena jiný okamžik zániku funkce.

7. Funkce lena výboru pro audit zaniká volbou nového lena výboru pro audit
valnou hromadou, ledaže z rozhodnutí valné hromady plyne n co jiného.
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lánek 24
Zasedání a rozhodování výboru pro audit
1. Výbor pro audit je zp sobilý se usnášet za ú asti nadpolovi ní v tšiny všech
len . P i rozhodování má každý z len výboru pro audit jeden hlas. Pokud se v
tomto lánku hovo í o v tšin všech len nebo o v tšin hlas všech len ,
rozumí se tím v tšina z po tu len výboru pro audit ur eného stanovami.
2. Výbor pro audit rozhoduje nadpolovi ní v tšinou hlas všech svých
V p ípad rovnosti hlas nerozhoduje hlas p edsedy výboru pro audit.

len .

3. Jednání výboru pro audit se ídí jednacím ádem výboru pro audit, který upravuje
zejména zp sob svolání zasedání, opat ení proti ne innosti, náležitosti pozvánky,
lh ty pro doru ení, podklady, ú ast dalších osob na zasedání, pr
h zasedání,
náležitosti zápisu a další podrobnosti. Jednací ád výbor pro audit p ijímá nebo
ní dvout etinovou v tšinou hlas všech len .
4. V nutných p ípadech, které nestrpí odkladu, m že p edseda výboru pro audit,
nebo v jeho nep ítomnosti místop edseda, vyvolat hlasování mimo zasedání (per
rollam) v písemné podob nebo s využitím technických prost edk . Návrh
usnesení musí být zaslán všem len m výboru pro audit. Usnesení je p ijato,
jestliže hlasovala alespo dvout etinová v tšina všech len a pro p ijetí usnesení
hlasovala nadpolovi ní v tšina všech len . Další podrobnosti k pr
hu
hlasování per rollam m že stanovit jednací ád výboru pro audit.
5. Ú ast len výboru pro audit na zasedání je zpravidla osobní; to nebrání tomu,
aby len výboru pro audit zmocnil pro jednotlivý p ípad jiného lena výboru pro
audit, aby za n j p i jeho neú asti hlasoval. V od vodn ných p ípadech je možná
i jiná forma ú asti lena výboru pro audit na zasedání, v etn hlasování
(nap íklad s využitím technických prost edk umož ujících p enos hlasu,
ípadn i obrazu osoby, která hlasuje – telefon, telefonická konference i
videokonference). Takto zú astn ná osoba se považuje za p ítomnou na
zasedání. Další podrobnosti m že stanovit jednací ád výboru pro audit.
6. Výbor pro audit m že podle své úvahy p izvat na zasedání i leny jiných orgán
spole nosti, její zam stnance nebo jiné osoby. Jde-li o zam stnance i leny
jiných orgán spole nosti, jsou tito povinni se dostavit.
7. Zasedání výboru pro audit se konají dle pot eby.
ur ena v jednacím ádu výboru pro audit.
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etnost zasedání m že být

VII. SPOLE NÁ USTANOVENÍ O INNOSTI
EDSTAVENSTVA, DOZOR Í RADY A
VÝBORU PRO AUDIT
lánek 25
Podmínky k výkonu funkce len orgán spole nosti ze strany
spole nosti, odm ny (v etn tantiémy) len orgán spole nosti
1. Náklady spojené se zasedáním i s další inností p edstavenstva, dozor í rady a
výboru pro audit nese spole nost.
2.

len m orgán
spole nosti poskytuje spole nost náhradu jimi ú eln
vynaložených náklad v souvislosti s výkonem jejich funkce a s ú astí na jednání
orgán .

3.

len m p edstavenstva a dozor í rady p ísluší krom jiných druh odm ny i podíl
na zisku (tantiéma), a to za podmínky, že spole nost vytvo í zisk a že valná
hromada výplatu tantiémy schválí. O schválení tantiémy, její výši a o zp sobu
jejího rozd lení mezi leny p edstavenstva a dozor í rady rozhoduje valná
hromada v souvislosti s rozhodnutím o rozd lení zisku. Pokud valná hromada
schválí výplatu tantiémy, ale neur í zp sob jejího rozd lení mezi leny
edstavenstva a dozor í rady, platí pravidlo, že podíl každého lena
edstavenstva a dozor í rady bude stanoven pom rn dle doby, po kterou
vykonával funkci v p íslušném orgánu v pr
hu p edm tného ú etního období.
Tantiéma nenáleží len m p edstavenstva a len m dozor í rady v p ípadech,
kdy zákon její poskytnutí nedovoluje.

4. Spole nost m že v souladu s právními p edpisy poskytnout len m orgán i jiná
pln ní, a to v souladu s § 61 zákona o obchodních korporacích, p emž pokud
jde o leny p edstavenstva, není dozor í rada oprávn na rozhodnout o poskytnutí
pln ní v p ípad , že výkon funkce lena p edstavenstva z ejm p isp l
k nep íznivému hospodá skému výsledku spole nosti.

VIII. JEDNÁNÍ A PODEPISOVÁNÍ ZA
SPOLE NOST
lánek 26
Jednání a podepisování za spole nost
1. Za spole nost jednají spole
dva lenové p edstavenstva. Podepisují se tak, že
k napsané nebo natišt né obchodní firm p ipojí sv j podpis spolu s ozna ením
své funkce.
2. Za spole nost jednají a podepisují též zam stnanci spole nosti v rozsahu
vyplývajícím z organiza ních a podpisových ád spole nosti.
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3. Za spole nost jednají a podepisují také jiné osoby na základ písemné plné moci
ud lené p edstavenstvem a další její zástupci v souladu s právními p edpisy.

IX. HOSPODA ENÍ SPOLE NOSTI
lánek 27
Zp sob rozd lení zisku a úhrady ztráty
1. Zisk po zdan ní se rozd luje zejména pro tyto ú ely:
a) 5 % do rezervního fondu až do výše 20 % základního kapitálu spole nosti,
b) do dalších fond spole nosti, jsou-li z ízeny,
c) na výplatu dividendy,
d) na výplatu tantiémy pro leny p edstavenstva a dozor í rady,
e) zbývající ást zisku bude p evedena na ú et nerozd leného zisku minulých let.
Uvedené po adí není pro spole nost závazné. ást zisku po zdan ní m že být
po schválení valnou hromadou použita na zvýšení základního kapitálu. ást
zisku po zdan ní po schválení valnou hromadou m že být použita na výplatu
podílu p ipadajícího na dluhopisy, v souladu s prospektem emitenta.
2. Na úhradu ztráty se použijí vlastní zdroje spole nosti v následujícím po adí:
a) rezervní fond,
b) nerozd lený zisk minulých let,
c) další fondy spole nosti, jsou-li z ízeny, ledaže je takové použití fond zákonem
nebo stanovami vylou eno,
d) základní kapitál.
3. Spole nost není oprávn na rozd lit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcioná e,
pokud by si tím p ivodila úpadek, ani pokud se ke dni skon ení posledního
etního období vlastní kapitál, zjišt ný z ádné nebo mimo ádné ú etní záv rky,
nebo vlastní kapitál po tomto rozd lení sníží pod výši upsaného základního
kapitálu zvýšeného o fondy, které podle zákona a stanov spole nost nesmí
rozd lit mezi akcioná e.
4.

ástka ur ená k vyplacení jako podíl na zisku spole nosti nesmí být vyšší, než je
hospodá ský výsledek posledního skon eného ú etního období snížený
o povinný p íd l do rezervních a jiných fond a o neuhrazené ztráty minulých let
a zvýšený o nerozd lený zisk minulých let a fondy vytvo ené ze zisku, které
spole nost m že použít dle svého volného uvážení.

5. Nebude-li valnou hromadou v souladu s právními p edpisy ur eno n co jiného, je
rozhodným dnem pro uplatn ní práva na dividendu tvrtý pracovní den
následující po dni konání valné hromady, která o rozd lení zisku rozhodla.
6. P edstavenstvo je povinno oznámit rozhodnutí valné hromady o dni splatnosti
dividendy, místu a zp sobu výplaty, zp sobem ur eným zákonem a stanovami.
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lánek 28
tvrtletní výsledky hospoda ení
1. Krom ro ní ú etní záv rky je p edstavenstvo povinno zajiš ovat zpracovávání
tvrtletních výsledk hospoda ení poskytujících základní informace o aktuální
majetkové a finan ní situaci spole nosti, efektivnosti jejího hospoda ení v
uplynulém kalendá ním tvrtletí a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v
tomto období.

lánek 29
Rezervní fond a jiné fondy
1. Spole nost vytvá í rezervní fond v p ípadech a zp soby, které jsou uloženy
zákonem; m že rovn ž vytvá et rezervní fondy v p ípadech a zp soby, které
zákon p ipouští.
2. O použití rezervního fondu rozhoduje p edstavenstvo, nepat í-li toto rozhodování
valné hromad .
3. Spole nost m že z ídit i další fondy. O z ízení t chto dalších fond rozhoduje
valná hromada, s výjimkou p ípad , kdy povinné vytvo ení takového fondu
stanoví zákon. Pokud se tyto fondy vytvá ejí nebo dopl ují ze zisku, schvaluje
íd l do t chto fond a použití prost edk t chto fond valná hromada.

X. ZM NY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU
lánek 30
Zvýšení základního kapitálu
1. O zvýšení základního kapitálu spole nosti rozhoduje valná hromada, nebo
v souladu se zákonem a t mito stanovami p edstavenstvo.
2. Zvýšení základního kapitálu spole nosti lze uskute nit všemi zp soby, které
dovoluje zákon o obchodních korporacích v § 474 až § 515, a § 546 až § 548
zákona o obchodních korporacích.
3. Každý akcioná má p ednostní právo upsat ást nových akcií v rozsahu jeho
podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v pen zích.
ednostní právo akcioná na úpis i t ch akcií, které neupsal jiný akcioná , se
vylu uje ve t etím, p ípadn v každém dalším upisovacím kole.
4. Práva a povinnost spojené s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním
listem.
5. P i porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií zaplatí upisovatel z
dlužné ástky úrok z prodlení ve výši stanovené podle zákona o obchodních
korporacích.
6. Nové akcie vydané na základ rozhodnutí valné hromady nebo p edstavenstva
o upisování akcií se podílejí i na hospodá ských výsledcích minulých let.
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lánek 31
Zvýšení základního kapitálu p edstavenstvem
1. Usnesením valné hromady lze pov it p edstavenstvo, aby za podmínek ur ených
zákonem a t mito stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním
akcií, podmín ným zvýšením nebo z vlastních zdroj spole nosti s výjimkou
nerozd leného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše základního
kapitálu v dob , kdy valná hromada p edstavenstvo zvýšením základního kapitálu
pov ila.
2. Pov ení zvýšit základní kapitál je možno ud lit na dobu nejdéle p ti rok ode
dne, kdy se valná hromada na pov ení usnesla, a to i opakovan .
3. Pov ení musí ur it jmenovitou hodnotu, druh, formu akcií, které mají být vydány
na zvýšení základního kapitálu, nebo údaj, že budou vydány jako zaknihované
cenné papíry, a který orgán spole nosti rozhodne o ocen ní nepen žitého vkladu
na základ posudku znalce. P edstavenstvo m že v rámci pov ení zvýšit
základní kapitál i vícekrát, nep ekro í-li celková ástka zvýšení základního
kapitálu limit stanovený v odst. 1.

lánek 32
Snížení základního kapitálu
1. Snížení základního kapitálu se ídí § 516 - § 545 zákona o obchodních
korporacích, p emž je p ípustné snížení základního kapitálu vzetím akcií z
ob hu na základ návrhu akcioná m (podle § 523 odst. 2 zákona o obchodních
korporacích). Dále je p ípustné snížení základního kapitálu snížením jmenovité
hodnoty akcií a zatímních list a upušt ním od vydání akcií.

XI. ZÁV RE NÁ USTANOVENÍ
lánek 33
Zve ej ování, oznamování a informace
1. Skute nosti, které je spole nost povinna zve ejnit, se zve ej ují v Obchodním
stníku, nestanoví-li právní p edpis jinak.
2. Skute nosti, které je spole nost povinna uve ejnit, uve ej uje na internetových
stránkách spole nosti a na dalších místech ur ených zákonem nebo stanovami.
3. Výro ní zprávu, spolu se zprávou o vztazích, uve ej uje spole nost podle
požadavk právních p edpis . V p ípad , že spole nost vydala cenné papíry
ijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu, zpracovává a uve ej uje i
pololetní zprávu a plní ostatní povinnosti emitenta stanovené zákonem.
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