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lánek 1 
Založení a vznik akciové spole nosti 

1. Telco Pro Services, a. s. (dále jen také „spole nost“) vznikla zápisem do obchodního 
rejst íku ke dni 1. 1. 2013. Je zapsána v oddílu B a vložce 18830 obchodního rejst íku 
vedeného M stským soudem v Praze, I O 291 48 278.  

2. Spole nost je založena na dobu neur itou.  

lánek 2 
Obchodní firma 

Obchodní firma spole nosti zní: Telco Pro Services, a. s.  



 
 
 

 
 

lánek 3 
Sídlo 

Sídlem spole nosti je: Praha.  

lánek 4 
Pod ízení se zákonu o obchodních korporacích 

Spole nost se pod izuje zákonu . 90/2012 Sb., o obchodních spole nostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), jako celku.  

 
lánek 5 

edm t podnikání spole nosti 
 

edm t podnikání spole nosti je:  
-     Zajiš ování ve ejných komunika ních sítí, poskytování služeb elektronických 

komunikací v rozsahu: a) Ve ejná pevná komunika ní sí  b) Ve ejn  dostupná 
telefonní služba c) Ostatní hlasové služby e) Pronájem okruh  f) Služby p enosu dat g) 
Služby p ístupu k síti Internet;  

-     innost ú etních poradc , vedení ú etnictví, vedení da ové evidence;  

-     Výroba, instalace a opravy elektrických stroj  a p ístroj , elektronických a 
telekomunika ních za ízení;  

-     Poskytování technických služeb k ochran  majetku a osob;  
-     Výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona.  

 
lánek 6 

Základní kapitál 
Základní kapitál spole nosti iní 680.696.000,- K  (slovy: šest set osmdesát milion  šest set 
devadesát šest tisíc korun eských). Tento základní kapitál byl pln  splacen.  

 
lánek 7 

Akcie spole nosti 
1. Základní kapitál spole nosti je rozvržen na 680.696 ks (slovy: šest set osmdesát tisíc šest 

set devadesát šest kus ) kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnot  1.000,-
 K  (slovy: jeden tisíc korun eských). Akcie spole nosti jsou vydány jako cenné papíry.  

2. Seznam akcioná  vede spole nost.  
3. Akcie mohou být na základ  rozhodnutí p edstavenstva vydány jako hromadné listiny 

nahrazující jednotlivé akcie.  
4. Vlastník hromadné listiny má právo na její vým nu za jednotlivé akcie nebo jiné 

hromadné listiny.  
5. Podmínkou pro vým nu hromadné listiny za jednotlivé akcie a naopak, nebo za jiné 

hromadné listiny je zaslání žádosti akcioná e p edstavenstvu o takovouto vým nu. Žádost 
musí mít písemnou formu, musí být opat ena ú edn  ov eným podpisem akcioná e a 
zaslána doporu eným dopisem na adresu sídla spole nosti. Vým nu provede p edseda  



 
 
 

 

edstavenstva nebo pov ený len p edstavenstva spole nosti bezplatn  do 30 (slovy: 
iceti) dn  po obdržení písemné žádosti akcioná e, a to zpravidla v sídle spole nosti, 

emž o vým  bude sepsán mezi spole ností a akcioná em písemný protokol.  

lánek 8 
Akcioná i 

1. Akcioná em spole nosti m že být osoba fyzická i osoba právnická. Práva a povinnosti 
akcioná  ur ují právní p edpisy a tyto stanovy.  

2. Akcioná i mají právo na podíl na zisku, který valná hromada podle výsledk  hospoda ení 
schválila k rozd lení mezi akcioná e (dále jen „dividenda“), p emž podíl na zisku se 
ur uje pom rem akcioná ova podílu k základnímu kapitálu. Dividenda je splatná do t í 

síc  ode dne, kdy valná hromada p ijala toto rozhodnutí, ledaže rozhodnutí stanoví 
jinak. Spole nost vyplatí dividendu akcioná i bezhotovostním p evodem na ú et 
akcioná e uvedený v seznamu akcioná .  

3. Akcioná  je povinen chovat se ke spole nosti estn  a zachovávat její vnit ní ád. 
Zneužije-li akcioná  hlasovací právo k újm  celku, rozhodne soud na návrh toho, kdo 
prokáže právní zájem, že k hlasu tohoto akcioná e nelze pro ur itý p ípad p ihlížet.  

4. Jediným akcioná em spole nosti je: spole nost EZ ICT Services, a. s., I O: 26470411, 
se sídlem Praha 4, Duhová 3/1531, PS  140 53, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném 

stským soudem v Praze, v oddíle B, íslo vložky 7309.  

lánek 9 
Orgány spole nosti 

1. Spole nost zvolila dualistický systém vnit ní struktury.  

2. Spole nost má tyto orgány:  
a) valnou hromadu,  
b) edstavenstvo,  
c) dozor í radu.  

lánek 10 
Postavení a p sobnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spole nosti.  
2. Do p sobnosti valné hromady náleží zejména:  

a) rozhodnutí o zm  stanov,  
b) volba a odvolání len  p edstavenstva a len  dozor í rady,  
c) schválení smlouvy o výkonu funkce lena p edstavenstva a dozor í rady a jejích 

zm n, v etn  stanovení a vyhodnocení jmenovitých úkol  (kritérií – KPI),  
d) schválení ádné, mimo ádné, konsolidované a v p ípadech, kdy její vyhotovení 

stanoví právní p edpis, i mezitímní ú etní záv rky,  
e) rozhodnutí o rozd lení zisku nebo jiných vlastních zdroj , stanovení dividend, 

tantiém a p íd  do jednotlivých fond ,  



 
 
 

 
 

f) rozhodnutí o úhrad  ztráty,  
g) rozhodnutí o zrušení spole nosti s likvidací a o jmenování a odvolání likvidátora, 

etn  schválení jeho smlouvy o výkonu funkce, p ípadn  její zm ny, a o 
schválení návrhu na rozd lení likvida ního z statku,  

h) schválení p evodu, zastavení, pachtu nebo nájmu 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,  

i) schválení koncepce podnikatelské innosti spole nosti a jejích zm n,  
j) schválení podnikatelského plánu (p tiletého) spole nosti a jeho zm n,  
k) projednání zprávy o podnikatelské innosti spole nosti a o stavu jejího majetku 

v termínu, kdy je valnou hromadou schvalována ádná ú etní záv rka,  
l) ur ení auditora k provedení povinného auditu,  
m) rozhodnutí o p em  spole nosti, ledaže zákon upravující p em ny obchodních 

spole ností a družstev stanoví jinak,  
n) rozhodnutí o omezení jednatelského oprávn ní p edstavenstva,  
o) ud lování pokyn len m p edstavenstva, nejsou-li v rozporu s právními p edpisy; 

valná hromada m že zejména zakázat len m p edstavenstva ur ité právní 
jednání, je-li to v zájmu spole nosti,  

p) rozhodnutí o celkovém finan ním objemu dar , které m že spole nost poskytnout 
ve stanoveném období,  

q) rozhodnutí o poskytnutí jiného pln ní ve smyslu § 61 zákona o obchodních 
korporacích len m p edstavenstva, dozor í rady a zam stnanc m, kte í jsou 
osobou blízkou len m p edstavenstva nebo dozor í rady,  

r) další p ípady, které do p sobnosti valné hromady sv uje zákon nebo tyto stanovy.  
3. Spole nost je oprávn na poskytovat finan ní asistenci za podmínek stanovených zákonem 

o obchodních korporacích.  
4. Podíl na zisku m že být rozd len také mezi leny p edstavenstva a dozor í rady 

(tantiéma), a to pouze na základ  rozhodnutí valné hromady. Valná hromada sou asn  
ur í podmínky výplaty tantiémy.  

5. Valná hromada si nem že vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do p sobnosti 
nesv il zákon nebo stanovy.  

6. Má-li spole nost jen jediného akcioná e, nekoná se valná hromada a p sobnost valné 
hromady vykonává tento akcioná .  

lánek 11 
Rozhodování valné hromady 

1. Valná hromada je zp sobilá usnášet se za p ítomnosti akcioná  majících akcie 
se jmenovitou hodnotou p edstavující úhrnem více než 50 % (slovy: padesát procent) 
základního kapitálu spole nosti. P i posuzování zp sobilosti valné hromady init 
rozhodnutí a p i hlasování na valné hromad  se nep ihlíží k t m akciím, s nimiž není 
spojeno právo hlasovat, nebo nelze hlasovací právo, které je s nimi spojeno, vykonávat. 

2. Hlasovací právo akcioná e je spojeno s akcií. Na každou akcii p ipadá jeden hlas. Celkový 
po et hlas  ve spole nosti je 680.696 (slovy: šest set osmdesát tisíc šest set devadesát 



 
 
 

 

šest). Na valné hromad  se hlasuje aklamací, tj. zvednutím ruky, pokud valná hromada 
nerozhodne jinak.  

3. Valná hromada rozhoduje prostou v tšinou hlas  p ítomných akcioná , pokud tyto 
stanovy nebo zákon nevyžadují vyšší po et hlas .  

4. Rozhodnutí jediného akcioná e u in né p i výkonu p sobnosti valné hromady musí být 
vyhotoveno v písemné form  a doru eno p edstavenstvu. V p ípadech, kdy se o 
rozhodnutí valné hromady po izuje ve ejná listina, musí mít rozhodnutí jediného 
akcioná e formu ve ejné listiny. Jediný akcioná  má právo požadovat, aby se rozhodování 
v rámci p sobnosti valné hromady ú astnilo p edstavenstvo i dozor í rada.  

lánek 12 
Postavení a p sobnost p edstavenstva 

1. edstavenstvo jako statutární orgán ídí innost spole nosti a zastupuje spole nost 
zp sobem upraveným t mito stanovami.  

2. edstavenstvo rozhoduje o všech záležitostech spole nosti, pokud je právní p edpisy 
nebo tyto stanovy nesv ují do p sobnosti jiného orgánu spole nosti. Nikdo není 
oprávn n dávat p edstavenstvu pokyny týkající se obchodního vedení spole nosti, ledaže 
tak stanoví zákon.  

3. edstavenstvu p ísluší obchodní vedení spole nosti. P edstavenstvo m že svým 
rozhodnutím pov it své jednotlivé leny výkonem obchodního vedení v ur ité oblasti a 
zárove  vymezí jejich p sobnost (danou zpravidla organiza ním ádem). V takovém 

ípad  je len p edstavenstva v rámci jemu sv ené p sobnosti pov en ízením útvaru/ 
úseku / odboru, v etn  výkonu práv a povinností zam stnavatele v i zam stnanc m 
tohoto útvaru/ úseku / odboru. P edstavenstvo m že prost ednictvím podpisového ádu 
vymezit p esn jší ur ení p sobnosti p i výkonu práv zam stnavatele v i zam stnanc m a 
zárove  m že tuto p sobnost delegovat na zam stnance spole nosti. len p edstavenstva 
je v této souvislosti oprávn n užívat rovn ž ozna ení funkce dle p íslušné sv ené 

sobnosti (nap . editel útvaru/ úseku/ odboru). Rozd lení p sobnosti nezbavuje lena 
edstavenstva povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti spole nosti spravovány. len 
edstavenstva o zásadních rozhodnutích u in ných v jemu sv ené p sobnosti informuje 
edstavenstvo.  

4. Do p sobnosti p edstavenstva dále náleží zejména:  
a) zajiš ovat ádné vedení p edepsané evidence a ú etnictví,  
b) informovat dozor í radu o záležitostech spole nosti,  
c) svolávat valnou hromadu, resp. požádat jediného akcioná e o u in ní rozhodnutí 

i výkonu p sobnosti valné hromady,  
d) vykonávat platná usnesení valné hromady,  
e) rozhodovat o mzdové politice spole nosti,  
f) uzavírat za spole nost po p edchozím schválení valnou hromadou smlouvy o 

výkonu funkce se leny p edstavenstva a se leny dozor í rady.  

5. edstavenstvo je povinno vyžádat si p edchozí souhlas dozor í rady k realizaci t chto 
svých rozhodnutí (tedy k následujícím právním jednáním, jimiž se takové rozhodnutí 



 
 
 

 

realizuje):  
a) o investici s celkovým finan ním objemem p evyšujícím 50 milion  K  (slovy: 

padesát milion  korun eských),  
b) o jakékoliv dispozici s majetkovými ú astmi (podíly) spole nosti na jiných 

právnických osobách,  
c) o p ijetí nebo poskytnutí záp ky nebo úv ru, nebo k realizaci jiné finan ní 

operace s celkovým finan ním objemem p evyšujícím 50 milion  K  (slovy: 
padesát milion  korun eských); to neplatí ve vztahu mezi ovládajícími a 
ovládanými osobami i mezi ovládanými osobami navzájem pro finan ní operace 
v rámci investic, k nimž již dozor í rada ud lila sv j souhlas, nebo v rámci ro ních 
plán , k nimž již dozor í rada ud lila kladné stanovisko a pro krátkodobé finan ní 
operace do jednoho roku,  

d) o zastavení nebo zcizení nemovité v ci, pokud její ú etní z statková hodnota 
evyšuje 10 milion  K  (slovy: deset milion  korun eských),  

e) o nájmu nebo pachtu nemovité v ci na dobu neur itou nebo delší než 6 (slovy: 
šest) m síc  v p ípad  nájmu nebo pachtu na dobu ur itou, pokud její ú etní 

statková hodnota p evyšuje 10 milion  K  (slovy: deset milion  korun eských); 
to neplatí pro nájem nebo pacht nemovitých v cí ve vztahu mezi ovládajícími a 
ovládanými osobami i mezi ovládanými osobami navzájem,  

f) o uzav ení smlouvy, na jejímž základ  má spole nost zastavit nebo zcizit movitý 
majetek, jehož ú etní z statková hodnota p evyšuje 50 milion  K  (slovy: padesát 
milion  korun eských), ledaže se jedná o smlouvu v rámci b žného obchodního 
styku,  

g) o zajišt ní dluhu formou ru ení ve prosp ch t etích osob (mimo vztah mezi 
ovládajícími a ovládanými osobami i mezi ovládanými osobami navzájem).  

6. edstavenstvo si musí vyžádat stanovisko dozor í rady k t mto záležitostem:  
a) k zám ru svolání valné hromady a stanovení po adu jejího jednání,  
b) k podkladovým materiál m, pro valnou hromadu v úplném zn ní, v etn  návrh  

usnesení,  
c) k návrhu ro ního plánu (rozpo tu) a k jeho zm nám,  
d) k návrhu ur ení p sobnosti a zodpov dnosti v ur ité ásti obchodního vedení 

jednotlivých len  p edstavenstva,  
e) k návrhu provedení zásadních zm n organizace spole nosti,  
f) k návrhu zástupc  spole nosti do orgán  t ch spole ností, kde má spole nost 

majetkovou ú ast,  
g) k návrhu z ídit další fondy spole nosti a pravidl m pro jejich použití,  
h) k rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, p ípadn  

ekologického auditu a v souladu se zákonem zp ístupn ní informací z n ho 
vyplývajících, ímž není vylou eno nebo omezeno oprávn ní p edstavenstva 
rozhodnout v rámci obchodního vedení spole nosti o provedení takového auditu 
samostatn , bez rozhodnutí valné hromady pro pot eby spole nosti,  

7. edstavenstvo musí informovat dozor í radu zejména o:  
a) významných smlouvách uzav ených s odb rateli a dodavateli,  
b) smlouvách uzavíraných nad rámec b žného obchodního styku,  



 
 
 

 
c) uzav ení manažerských smluv s vedoucími zam stnanci,  
d) zm nách organiza ního ádu a podpisového ádu spole nosti,  
e) mzdovém vývoji ve spole nosti.  

8. edstavenstvo je povinno p edkládat dozor í rad :  
a) k p ezkoumání ádnou, mimo ádnou a konsolidovanou, p ípadn  mezitímní ú etní 

záv rku,  
b) k p ezkoumání návrh na rozd lení zisku nebo jiných vlastních zdroj , v etn  

návrhu na stanovení výše a splatnosti dividend i tantiém,  
c) k p ezkoumání návrh na úhradu ztráty,  
d) k p ezkoumání zprávu o vztazích (v p ípad , že má spole nost jediného akcioná e, 

dozor í rada danou zprávu projedná), zpracovanou ve lh  3 (slovy: t í) m síc  
od skon ení ú etního období,  

e) k projednání pr žné výsledky hospoda ení spole nosti,  
f)   k projednání výro ní zprávu spole nosti.  

lánek 13 
 Jednací ád p edstavenstva  

edstavenstvo schvaluje jednací ád p edstavenstva, který upraví zejména podrobnosti o 
svolávání p edstavenstva k zasedání, jakož i o jednání a rozhodování p edstavenstva, a 

ípadné ustavení tajemníka p edstavenstva. Ke schválení jednacího ádu se vyžaduje 
souhlas všech len  p edstavenstva.  

lánek 14 
Složení a ustavení p edstavenstva a funk ní období len  p edstavenstva 

1. edstavenstvo má 3 (slovy: t i) leny. P edstavenstvo volí p edsedu a místop edsedu 
edstavenstva.  

2. leny p edstavenstva volí a odvolává valná hromada.  

3. Funk ní období lena p edstavenstva je p t let.  
4. len p edstavenstva m že ze své funkce odstoupit písemným oznámením doru eným 

edstavenstvu. Kopii oznámení o odstoupení doru í odstupující len p edstavenstva na 
domí též jedinému akcioná i. len p edstavenstva nesmí ze své funkce odstoupit 

v dob , která je pro spole nost nevhodná. Odstoupení lena p edstavenstva z funkce 
projedná p edstavenstvo na svém nejbližším zasedání následujícím po doru ení oznámení. 
Dnem projednání odstoupení v p edstavenstvu zaniká funkce odstupujícího lena 

edstavenstva, pokud p edstavenstvo na jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku 
funkce. Pokud p edstavenstvo odstoupení neprojedná do jednoho m síce po doru ení 
oznámení, funkce lena p edstavenstva kon í uplynutím jednoho m síce po doru ení 
oznámení o odstoupení. Jestliže odstupující len p edstavenstva oznámí své odstoupení na 
zasedání p edstavenstva, kon í jeho funkce uplynutím jednoho m síce po takovém 
oznámení, neschválí-li p edstavenstvo na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. 
Ustanovením tohoto odstavce není dot eno právo valné hromady lena p edstavenstva 
odvolat kdykoliv.  



 
 
 

 

lánek 15 
Svolávání zasedání p edstavenstva 

1. edstavenstvo zasedá podle pot eb spole nosti. etnost zasedání m že být ur ena 
v jednacím ádu p edstavenstva.  

2. Zasedání p edstavenstva svolává jeho p edseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 
poštou. V p ípad  nep ítomnosti p edsedy p edstavenstva svolává zasedání místop edseda 

edstavenstva a v p ípad  jeho nep ítomnosti pov ený len p edstavenstva. V pozvánce 
musí být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Zp sob 
svolání zasedání p edstavenstva upravuje jednací ád p edstavenstva.  

3. ipouští se i ú ast a hlasování na zasedání p edstavenstva s využitím technických 
prost edk , a to formou videokonference, internetových komunika ních prost edk  
(email, skype apod.), služeb telekomunika ních operátor  (sms, mms, apod.) i formou 
koresponden ního hlasování.  

4. edseda svolá zasedání p edstavenstva tak, aby se toto konalo nejpozd ji do 7 (slovy: 
sedmi) dn  od doru ení žádosti, vždy požádá-li jej o to kterýkoli ze len  p edstavenstva 
nebo dozor í rada. Jsou-li na zasedání p edstavenstva všichni jeho lenové, mohou se 
vzdát práva na ádné svolání zasedání p edstavenstva. Vzdání se práva se uvede v zápisu 
ze zasedání p edstavenstva.  

lánek 16 
Zasedání p edstavenstva 

1. edstavenstvo zasedá zpravidla v sídle spole nosti.  
2. Povinnost ú asti na zasedání p edstavenstva má každý len p edstavenstva. Zasedání se 

astní také tajemník p edstavenstva, pokud je do funkce ustaven.  
3. edstavenstvo m že podle své úvahy p izvat na zasedání i leny ostatních orgán  

spole nosti, pop . další osoby.  
4. Zasedání p edstavenstva ídí jeho p edseda. Není-li p ítomen, ídí zasedání místop edseda 

nebo pov ený len p edstavenstva.  
5. Jednání p edstavenstva se ídí schváleným jednacím ádem p edstavenstva.  
6. O pr hu zasedání p edstavenstva po izuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neú astní-li se tajemník zasedání, zvolí si p edstavenstvo zapisovatele z p ítomných len  
edstavenstva.  V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla p ijata, a 

jmenovit , kte í lenové p edstavenstva hlasovali proti p ijetí usnesení nebo kte í se 
hlasování zdrželi, a d vody, pokud je sd lili. U neuvedených len  p edstavenstva se má 
za to, že hlasovali pro p ijetí rozhodnutí. Zápis podepisují p edsedající a zapisovatel. 

ílohou zápisu je seznam p ítomných.  

lánek 17 
Rozhodování p edstavenstva 

1. edstavenstvo je zp sobilé usnášet se za p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny všech len . 
i rozhodování má každý z len  p edstavenstva jeden hlas.  

2. edstavenstvo p ijímá svá rozhodnutí nadpolovi ní v tšinou hlas  všech svých len  



 
 
 

 

(tedy v tšinou z po tu len  p edstavenstva stanoveného stanovami). V p ípad  rovnosti 
hlas  nerozhoduje hlas p edsedy p edstavenstva.  

3. edstavenstvo m že p ijmout rozhodnutí i mimo zasedání v písemné form  nebo 
s využitím technických prost edk . S takovým zp sobem rozhodování a k p ijetí 
rozhodnutí p edstavenstva mimo zasedání je t eba souhlas nadpolovi ní v tšiny hlas  
všech len  p edstavenstva. Vyjád ení každého lena p edstavenstva, tj. souhlas nebo 
nesouhlas se zp sobem rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem 
rozhodnutí p edstavenstva, musí být u in no a doru eno ve stanovené lh  a 
prokazatelným zp sobem (p ipouští se i doru ení formou e-mailu). Takto p ijaté 
rozhodnutí p edstavenstva musí být uvedeno v zápise z nejbližšího zasedání 

edstavenstva.  

4. i rozhodování p edstavenstva mimo zasedání zajistí p edseda, nebo místop edseda 
edstavenstva, p íp. pov ený len, veškerou organiza ní innost s tím spojenou.  

lánek 18 
 Povinnosti len  p edstavenstva  

1. Vztah mezi lenem p edstavenstva a spole ností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 
výkonu funkce uzav ená mezi nimi.  

2. len p edstavenstva je povinen vykonávat svou p sobnost s pé í ádného hospodá e. Je 
rovn ž povinen zachovávat ml enlivost o všech skute nostech, jejichž prozrazení t etím 
osobám by spole nosti mohlo zp sobit škodu nebo jinou újmu.  

3. len p edstavenstva je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. len 
edstavenstva je povinen upozornit na konkuren ní jednání p i své volb  nebo vznikla-li 

tato skute nost pozd ji, písemn  dopisem adresovaným p edstavenstvu, které jej za adí na 
po ad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady m že konkuren ní jednání 
povolit, jinak platí, že je zakázáno.  

4. len p edstavenstva je povinen informovat bez zbyte ného odkladu ostatní leny 
edstavenstva a dozor í radu, že m že dojít p i výkonu jeho funkce ke st etu zájm  jeho, 

osob jemu blízkých nebo osob jím ovlivn ných nebo ovládaných se zájmem spole nosti.  
5. len p edstavenstva je taktéž povinen informovat bez zbyte ného odkladu ostatní leny 

edstavenstva a dozor í radu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivn né nebo 
ovládané hodlají uzav ít se spole ností smlouvu. Zárove  uvede, za jakých podmínek má 
být smlouva uzav ena. To platí také tehdy, pokud má spole nost zajistit dluh t chto osob, 
utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem.  

lánek 19 
Postavení a p sobnost dozor í rady 

1. Dozor í rada je kontrolní orgán spole nosti.  
2. Dozor í rada dohlíží na uskute ování podnikatelské innosti spole nosti a na to, jak 

edstavenstvo vykonává svoji p sobnost. Dozor í rada je oprávn na v rámci své 
sobnosti nahlížet do obchodních a ú etních knih, jiných doklad  a ú etních záv rek a 

kontrolovat tam obsažené údaje. Dozor í rada podává jednou ro  zprávu o své innosti 
valné hromad .  



 
 
 

 Dozor í rad  p ísluší p ezkoumávat:  

a) ádnou, mimo ádnou a konsolidovanou, p ípadn  mezitímní ú etní záv rku,  
b)    návrh na rozd lení zisku nebo jiných vlastních zdroj , v etn  návrhu na stanovení   

výše a splatnosti dividend i tantiém,  
c)    návrh na úhradu ztráty,  
d)    zprávu o vztazích (v p ípad , že má spole nost jediného akcioná e, dozor í rada 

danou zprávu projedná), zpracovanou ve lh  3 (slovy: t í) m síc  od skon ení 
etního období,  

a p edkládat k t mto záležitostem své vyjád ení valné hromad .  
3. Dozor í rad  dále p ísluší projednávat:  

a) pr žné výsledky hospoda ení spole nosti,  
b) výro ní zprávu spole nosti.  

4. Dozor í rada dává p edstavenstvu p edchozí souhlas k realizaci jeho rozhodnutí (tedy k 
právním jednáním, jimiž se taková rozhodnutí realizují) uvedených v l. 12 odst. 5 t chto 
stanov.  

5. Dozor í rada dává p edstavenstvu stanovisko k záležitostem uvedeným v l. 12 odst. 6 
chto stanov.  

6. Nedá-li dozor í rada souhlas p edstavenstvu k jednání za spole nost nebo zakáže-li 
edstavenstvu ur ité právní jednání, odpovídají namísto len  p edstavenstva za 
ípadnou újmu zp sobenou spole nosti ti lenové dozor í rady, kte í nejednali s pé í 

ádného hospodá e.  

7. K záležitostem, k nimž se podle t chto stanov nebo zákona vyžaduje p edchozí souhlas 
nebo stanovisko dozor í rady, se dozor í rada vyjád í do dvaceti dn  ode dne doru ení 
žádosti p edsedovi dozor í rady. Pokud se dozor í rada p edstavenstvu v uvedené 
dvacetidenní lh  nevyjád í, má se za to, že dozor í rada ud lila p edchozí souhlas nebo 
zaujala ve v ci kladné stanovisko.  

lánek 20 
Jednací ád dozor í rady 

Dozor í rada schvaluje jednací ád dozor í rady, který upraví zejména podrobnosti o jejím 
svolávání k zasedání i o jejím jednání a rozhodování a p ípadné ustavení tajemníka dozor í 
rady. Ke schválení jednacího ádu se vyžaduje souhlas všech len  dozor í rady.  

lánek 21 
Složení a ustavení dozor í rady a funk ní období len  dozor í rady 

1. Dozor í rada má 3 (slovy: t i) leny. Dozor í rada volí p edsedu a místop edsedu dozor í 
rady.  

2. Funk ní období lena dozor í rady je p t let.  

3. len dozor í rady m že z této funkce odstoupit písemným oznámením doru eným dozor í 
rad . Kopii oznámení o odstoupení doru í odstupující len dozor í rady na v domí též 
jedinému akcioná i. len dozor í rady nesmí ze své funkce odstoupit v dob , která je pro 



 
 
 

 

spole nost nevhodná. Odstoupení z funkce projedná dozor í rada na svém nejbližším 
zasedání následujícím po doru ení oznámení. Dnem projednání odstoupení zaniká funkce 
odstupujícího lena dozor í rady, pokud dozor í rada na jeho žádost neschválí jiný 
okamžik zániku funkce. Pokud dozor í rada odstoupení neprojedná do jednoho m síce po 
doru ení oznámení, funkce lena dozor í rady kon í uplynutím jednoho m síce po 
doru ení oznámení. Jestliže odstupující len dozor í rady oznámí své odstoupení na 
zasedání dozor í rady, kon í funkce uplynutím jednoho m síce po takovém oznámení, 
neschválí-li dozor í rada na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce. Ustanovením tohoto 
odstavce není dot eno právo valné hromady lena dozor í rady odvolat kdykoliv.  

lánek 22 
Svolávání zasedání dozor í rady 

1. Dozor í rada zasedá podle pot eby. etnost zasedání m že být ur ena v jednacím ádu 
dozor í rady.  

2. Zasedání dozor í rady svolává její p edseda písemnou pozvánkou nebo elektronickou 
poštou. V p ípad  nep ítomnosti p edsedy dozor í rady svolává zasedání místop edseda 
dozor í rady a v p ípad  jeho nep ítomnosti pov ený len dozor í rady. V pozvánce musí 
být uvedeny místo zasedání, den i hodina jeho zahájení a program jednání. Zp sob svolání 
zasedání dozor í rady upravuje jednací ád dozor í rady.  

3. ipouští se i ú ast a hlasování na zasedání dozor í rady s využitím technických 
prost edk , a to formou videokonference, internetových komunika ních prost edk  
(email, skype apod.), služeb telekomunika ních operátor  (sms, mms, apod.) i formou 
koresponden ního hlasování.  

4. edseda dozor í rady svolá zasedání dozor í rady tak, aby se toto konalo nejpozd ji do 
10 (slovy: deseti) dn  od doru ení žádosti, vždy pokud jej o to požádá:  

a) který ze len  dozor í rady,  
b) edstavenstvo,  
c) písemn  kvalifikovaný akcioná , pokud sou asn  uvede ádný d vod, pro  má být 

dozor í rada svolána a co má projednat.  
5. Jsou-li na zasedání dozor í rady všichni její lenové, mohou se vzdát práva na ádné 

svolání zasedání dozor í rady. Vzdání se práva se uvede v zápisu ze zasedání dozor í 
rady.  

lánek 23 
Zasedání dozor í rady 

1. Dozor í rada zasedá zpravidla v sídle spole nosti.  
2. Dozor í rada m že podle své úvahy p izvat na zasedání i další osoby. Celého zasedání 

dozor í rady se ú astní také tajemník dozor í rady, pokud je do funkce ustaven.  
3. Zasedání dozor í rady ídí její p edseda. Není-li p ítomen, ídí zasedání místop edseda a 

v p ípad  rovn ž jeho nep ítomnosti dozor í radou pov ený len dozor í rady.  

4. Jednání dozor í rady se ídí schváleným jednacím ádem dozor í rady.  
5. O pr hu zasedání dozor í rady po izuje zapisovatel (zpravidla tajemník) zápis. 

Neú astní-li se tajemník zasedání, zvolí si dozor í rada zapisovatele ze svých p ítomných 



 
 
 

 

len . V zápisu musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla p ijata, a jmenovit , kte í 
lenové dozor í rady hlasovali proti p ijetí usnesení nebo kte í se hlasování zdrželi, a 

vody, pokud je sd lili. U neuvedených len  dozor í rady se má za to, že hlasovali pro 
ijetí rozhodnutí. Zápis podepisují p edsedající a zapisovatel. P ílohou zápisu je seznam 
ítomných.  

lánek 24 
Rozhodování dozor í rady 

1. Dozor í rada je zp sobilá usnášet se za p ítomnosti nadpolovi ní v tšiny všech len . P i 
rozhodování má každý z len  dozor í rady jeden hlas.  

2. Dozor í rada p ijímá svá rozhodnutí nadpolovi ní v tšinou hlas  všech len  (tedy 
tšinou z po tu len  stanoveného stanovami). V p ípad  rovnosti hlas  nerozhoduje 

hlas p edsedy dozor í rady.  
3. Dozor í rada m že p ijímat rozhodnutí i mimo zasedání v písemné form  nebo s využitím 

technických prost edk . S takovým zp sobem rozhodování a k p ijetí rozhodnutí dozor í 
rady mimo zasedání je t eba souhlas nadpolovi ní v tšiny hlas  všech len  dozor í rady. 
Vyjád ení každého lena dozor í rady, tj. souhlas nebo nesouhlas se zp sobem 
rozhodování mimo zasedání a souhlas nebo nesouhlas s návrhem rozhodnutí dozor í rady, 
musí být u in no a doru eno ve stanovené lh  a prokazatelným zp sobem (p ipouští se i 
doru ení formou e-mailu). Takto p ijaté rozhodnutí dozor í rady musí být uvedeno 
v zápise z nejbližšího zasedání dozor í rady.  

4. i rozhodování dozor í rady mimo zasedání zajistí p edseda, nebo místop edseda dozor í 
rady, p íp. pov ený len, veškerou organiza ní innost s tím spojenou.  

lánek 25 
 Povinnosti len  dozor í rady  

1. Vztah mezi lenem dozor í rady a spole ností upravuje zákon, tyto stanovy a smlouva o 
výkonu funkce uzav ená mezi nimi.  

2. len dozor í rady je povinen vykonávat svoji p sobnost s pé í ádného hospodá e. Je 
rovn ž povinen zachovávat ml enlivost o všech skute nostech, jejichž prozrazení t etím 
osobám by spole nosti mohlo zp sobit škodu nebo jinou újmu.  

3. len dozor í rady je povinen respektovat zákaz konkurence v zákonném rozsahu. len 
dozor í rady je povinen upozornit na konkuren ní jednání p i své volb  nebo vznikla-li 
tato skute nost pozd ji, písemn  dopisem adresovaným p edstavenstvu, které jej za adí na 
po ad jednání valné hromady. Rozhodnutí valné hromady m že konkuren ní jednání 
povolit, jinak platí, že je zakázáno.  

4. len dozor í rady je povinen informovat bez zbyte ného odkladu ostatní leny dozor í 
rady a valnou hromadu, že m že dojít p i výkonu jejich funkce ke st etu zájm  jeho, osob 
jemu blízkých nebo osob jím ovlivn ných nebo ovládaných se zájmem spole nosti.  

5. len dozor í rady je taktéž povinen informovat bez zbyte ného odkladu ostatní leny 
dozor í rady a valnou hromadu, že on, osoby jemu blízké, osoby jím ovlivn né nebo 
ovládané hodlají uzav ít se spole ností smlouvu. Zárove  uvede, za jakých podmínek má 
být smlouva uzav ena. To platí také tehdy, pokud má spole nost zajistit dluh t chto osob, 
utvrdit jej nebo se stát jejich spoludlužníkem.  



 
 
 

 
lánek 26 

Zastupování spole nosti a podepisování  
1.   Spole nost zastupují vždy spole  alespo  dva lenové p edstavenstva.  
2.   Spole nost m že též písemn  zmocnit t etí osobu, aby ji zastupovala, p emž k ud lení 

zmocn ní se vyžaduje podpis alespo  dvou len  p edstavenstva.  
3. Podepisování za spole nost se d je tak, že k obchodní firm  spole nosti p ipojí lenové 

edstavenstva svoje jméno, p íjmení, funkci a sv j podpis. Neuvedení t chto ostatních 
údaj  u podpisu jednající osoby však nezp sobuje neplatnost právního jednání.  

4. Spole nost zastupují a za ni podepisují taktéž jiné osoby na základ  písemné plné moci. 
Podepisují se tak, že obchodní firm  p ipojí svoje jméno, p íjmení, právní d vod 
jednatelského (zástup ího) oprávn ní a podpis. Neuvedení t chto ostatních údaj  u 
podpisu jednající osoby však nezp sobuje neplatnost právního jednání.  

5. len p edstavenstva m že spole nost zastoupit jako zmocn nec samostatn , a to pouze 
v p ípad , byl-li spole ností zmocn n jen k ur itému právnímu jednání. Takto zmocn ný 
len p edstavenstva nem že být tím, který za spole nost toto zmocn ní ud luje.  

6. Za spole nost v i t etím osobám jednají a podepisují také zam stnanci spole nosti 
v rozsahu oprávn ní spojených s jejich pracovními funkcemi. P itom jsou vázáni platnými 
vnit ními normativními a organiza ními akty spole nosti (organiza ním ádem, 
podpisovým ádem apod.), nebo rozsahem ud leného pov ení. Podepisují se tak, že k 
obchodní firm  p ipojí sv j podpis a uvedou iteln  své jméno, p íjmení a vykonávanou 
funkci. Neuvedení t chto ostatních údaj  u podpisu jednající osoby však nezp sobuje 
neplatnost právního jednání.  

lánek 27 
Oznamování a zve ejn ní 

1. Skute nosti, o nichž zákon, tyto stanovy nebo usnesení valné hromady ur í, že mají být 
uve ejn ny, spole nost uve ej uje na internetových stránkách spole nosti a na dalších 
místech ur ených zákonem nebo stanovami.  

2. Internetové stránky spole nosti jsou umíst ny na adrese: www.cez.cz/tps.  

3. Skute nosti, které je spole nost povinna zve ejnit, se zve ej ují v Obchodním v stníku.  
4. Písemnosti ur ené ostatním osobám se doru ují na jejich adresu oznámenou spole nosti, 

pop . na adresu zapsanou v obchodním rejst íku i jiné evidenci.  

lánek 28 
Záv re ná ustanovení 

V otázkách neupravených t mito stanovami platí p íslušná ustanovení zákona o obchodních 
korporacích a dalších právních p edpis .  

lánek 29 
innost stanov 

 
Toto zn ní stanov nabývá ú innosti dnem 1. 6. 2014.  



 
 
 

 
 

V Praze, dne _________ 

 

Za správnost: 

 

__________________________ 

Ing. Michal Drápala 

edseda p edstavenstva  

Telco Pro Services, a. s.  

 

 

__________________________ 

Ing. Ond ej Dvo ák 

Místop edseda p edstavenstva  

Telco Pro Services, a. s. 
 

  


