
U S N E S E N Í  
Z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 

MĚSTA LIBEREC, 
KONANÉHO DNE 24. 4. 2014 

USNESENÍ Č. 85/2014 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. - schválení nových stanov 
společnosti 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

nové stanovy společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 

USNESENÍ Č. 86/2014 

Majetkoprávní operace – MO Liberec - Vratislavice nad Nisou 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

I. Prodej pozemků 
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 105/4, oddělené z p.p.č. 105/1 dle GP 

č. 3425-34/2013 ze dne 14.10.2013, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
Ondřeji a Vladimíře Marčákovým, za kupní cenu 39.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec.  

 

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej p.p.č. 105/5, oddělené z p.p.č. 105/1 dle GP 
č. 3425-34/2013 ze dne 14.10.2013, při ul. Náhorní, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, Ing. Taťáně 
Meinerové, za kupní cenu 59.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu 
do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem města Liberec.  

 
II. Výkup pozemku 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje výkup p.p.č. 688/4, oddělené z p.p.č. 688/1 dle GP č. 3199-331/2011 ze dne 30.4.2012, 

při ul. K Mojžíšovu prameni, v k.ú. Vratislavice nad Nisou, z vlastnictví Josefa a Hany 
Halamčekových, do vlastnictví statutárního města Liberec, IČ 00262978, za kupní cenu 32.860,- 
Kč, 

2. schvaluje, aby po zapsání p.p.č. 688/4 do vlastnictví statutárního města Liberec v katastru 
nemovitostí, byly po společnosti RENT Consulting, s.r.o. IČ 27327418  (panu Borisi Schmitzovi) 
vymáhány náklady výkupu (náklady na kupní cenu a správní poplatek za vklad do KN).  

 
III. Vypořádání budoucích kupních smluv 
Zastupitelstvo města po projednání: 
1. schvaluje prodej p.p.č. 99/1 a p.p.č 94/6, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, 

manželům Vítězslavovi a Jarmile Halbichovým, za kupní cenu 40.000,- Kč, splatnou před 
podpisem kupní smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace 
Zastupitelstvem města Liberec,  

2. schvaluje prodej p.p.č. 105/6, při ul. Náhorní, v k. ú. Vratislavice nad Nisou, manželům 
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Vítězslavu a Jarmile Halbichovým, za kupní cenu 173.000,- Kč, splatnou před podpisem kupní 
smlouvy, termín podpisu do 45 dnů ode dne schválení majetkoprávní operace Zastupitelstvem 
města Liberec.  

 
IV. Věcné břemeno- služebnost 
Zastupitelstvo města po projednání  schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě 
zakládající právo umístění kabelového vedení veřejného osvětlení včetně podpěrných a osvětlovacích 
bodů, přístupu a příjezdu pro opravy a údržbu pro stavební objekty: č. 434 Veřejné osvětlení 
komunikací v ul. Tanvaldská, č. 435 Elektrické napojení řadičů SSZ na p.p.č. 1886/1, 3653/7, 3653/8   
v k. ú. Vratislavice nad Nisou ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 
4, IČ: 65993390 ve prospěch Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, IČ 00262978 
(investor Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s., Mrštíkova 3, Liberec III, IČ: 
47311975), úplatně dle Stanovení náhrad za zřízení práva věcného břemene a omezení užívání 
nemovitosti při umístění ostatních vedení do silničních staveb a pozemků silnic I. třídy, na dobu 
neurčitou. 

USNESENÍ Č. 87/2014 

Smlouva o revolvingovém úvěru a Smlouva o zastavení pohledávky – MO Lbc 
Vratislavice n/N 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

uzavření Smlouvy o revolvingovém úvěru a Smlouvy o zastavení pohledávky mezi Českou 
spořitelnou, a.s., a Městským obvodem Liberec – Vratislavice nad Nisou. 

USNESENÍ Č. 88/2014 

Majetkoprávní operace - prodej pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 

pozemek p. č. 4099/6, k. ú. Liberec 
kupujícímu: 
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky, IČ: 471 14 975 
sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4                                                                                      
za kupní cenu 11.000,- Kč  
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

2. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/276, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Pavel Juriga,             
      za kupní cenu 19.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
3. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/277, k. ú. Starý Harcov 
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      kupujícím: 
      manželé Pavel Holík 
      a Monika Holíková,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

4. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/279, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Roman Pasecký,  
      a Jana Pasecká,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
5. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/283, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Dominika Jurigová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč 

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

6. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/285, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Eva Odehnalová,  
      za kupní cenu 19.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 
7. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/286, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Svatava Stejskalová,  
      a Ing. Milan Stejskal,                           
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
8. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/287, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Petr Šída,  
      a Alena Šídová,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
9. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/288, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Michal Roštejnský,  
      a Daniela Roštejnská,                            
      za kupní cenu 17.000,- Kč        
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
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      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
10. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/289, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Tomáš Fejgl,  
      a Pavla Fejglová,   
      za kupní cenu 17.000,- Kč   
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
11. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/291, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Ing. Soňa Kohoutová,  
      a Pavel Kohout,  
      za kupní cenu 17.000,- Kč  

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

12. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/293, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Michal Najman,  
      a Markéta Najmanová,            
      za kupní cenu 17.000,- Kč  

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

13. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/294, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé JUDr. Lubomír Strnad, 
      a Olga Strnadová,    
      za kupní cenu 17.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
14. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/296, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Ing. Blanka Kovářová,  
      za kupní cenu 18.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
15. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/298, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
     manželé Jindřich Strádal,  
     a Zdenka Strádalová,                      
     za kupní cenu 17.000,-Kč                                               

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

 

16. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/299, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
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      Ing. Ladislav Milský,  
      za kupní cenu 17.001,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
17. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/300, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Ing. Slavomír Němeček,  
      a JUDr. Iva Němečková,  
      za kupní cenu 18.000,- Kč 
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů  
      ode dne schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
18. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí: 
      pozemky p. č. 1569/301, 1569/302, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Ing. Stanislav Jordán,  
      za kupní cenu 33.000,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 

schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
19. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/303, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
      manželé Jana Juhasová,       
 a Milan Juhas,  
      za kupní cenu 18.000,- Kč  

splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 

20. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/304, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
     manželé Miloš Pleštil,  
     a Blanka Pleštilová,  
     za kupní cenu 17.000,- Kč 
     splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne      
     schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
21. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/305, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícím: 
     manželé Ing. Tomáš Jirouš,  
     a Ing. Jana Jiroušová                           
     za kupní cenu 17.000,- Kč  
     splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne   
     schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
22. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti: 
      pozemek p. č. 1569/306, k. ú. Starý Harcov 
      kupujícímu: 
      Ing. Miroslav Cejnar,  
      za kupní cenu 20.100,- Kč  
      splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne   
      schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města. 
23. Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2014 schvaluje prodej nemovitostí: 

pozemky p. č. 326, 327, k. ú. Rudolfov 
kupující:  
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M&M investiční s.r.o., IČ: 28779827, 
se sídlem Nádražní 535/15, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
za kupní cenu 253.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

24. Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2014 schvaluje prodej nemovitosti: 
pozemek p. č. 729/3, k. ú. Krásná Studánka 
kupujícím:  
Šárka Kubínová,  
Tomáš Kubín,  
za kupní cenu 156.000,- Kč 
splatnou před podpisem kupní smlouvy, termín podpisu kupní smlouvy do 45 dnů ode dne 
schválení majetkoprávní operace zastupitelstvem města 

a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru,  
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 89/2014 

Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

jednotlivá usnesení dle přiložených materiálů: 
1. Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2014 schvaluje záměr  prodeje  pozemku p. č. 1734, k. ú. Liberec  

formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníků pozemku p. č. 1732, k. ú. Liberec, za 
cenu 31.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

2. Zastupitelstvo města dne 24.4.2014 schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 2575/5 včetně stavby, 
části pozemku p. č. 2575/18, 2575/19, k. ú. Liberec za cenu cca 41.000,- Kč + cenu dle ZP 
formou výběrového řízení za podmínky zřízení služebnosti dle požadavků SM a OD. 

3. Zastupitelstvo města dne 24.4.2014 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3326/65, k. ú. Liberec 
formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka stavby na tomto pozemku za cenu 7.000,- 
za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

4. Zastupitelstvo města dne 24.4.2014 schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 3485, k. ú. 
Liberec formou výběrového řízení za cenu cca 384.000,-Kč s právem přednosti vlastníka 
pozemků p. č. 3483/2, 3484 a stavby na těchto pozemcích za předpokladu vyrovnání nejvyšší 
nabídky. 

5. Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2014 schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 5794/1, k, ú. 
Liberec formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka pozemku p. č. 1042, k. ú. 
Liberec, za cenu cca 13.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

6. Zastupitelstvo  města dne 24. 4. 2014  schvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 264/2, k. ú. 
Františkov u Liberce formou výběrového řízení za cenu stanovenou dle ZP ve výši 1,076.000,- 
Kč 

7. Zastupitelstvo města dne 24. 4. 2014 schvaluje záměr  prodeje pozemku p. č. 434/6, k. ú. Nové 
Pavlovice  formou výběrového řízení  s právem přednosti vlastníků souvisejících pozemků, za 
cenu 20.000,- Kč, za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 

8. Zastupitelstvo města dne 24.4.2014 schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 1569/297, k. ú.  Starý 
Harcov formou výběrového řízení s právem přednosti vlastníka garáže na tomto pozemku za cenu 
17.000,- Kč za předpokladu vyrovnání nejvyšší nabídky. 
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a  u k l á d á   

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy,   
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenými majetkoprávními operacemi. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 90/2014 

Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu objektu  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

záměr bezúplatného převodu objektu občanské vybavenosti, ul. Křižíkova, Liberec 9, na pozemku p. 
č. 414/9, k. ú. Janův Důl, vlastníkovi pozemku p. č. 414/9, k. ú. Janův Důl           

a  u k l á d á  

Ivaně Roncové, pověřené zastupováním vedoucího odboru majetkové správy, 
zajistit provedení všech úkonů spojených se schválenou majetkoprávní operací. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 91/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
sociálního a zdravotního zaměření 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a 
zdravotního zaměření: 
1. Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, příspěvková organizace 
2. Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, příspěvková organizace 
3. Komunitní středisko KONTAKT Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky,  
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
Dětské centrum SLUNÍČKO Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče Liberec, Komunitní 
středisko KONTAKT Liberec primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a jejich předání 
ředitelům příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření. 
          
          T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 92/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   
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aktualizaci majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací:  
1. Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace 
2. Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace 
3. Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace 
4. Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace 
5. Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace 
6. Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace 
7. Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace 
8. Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace 
9. Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace 
10. Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace 
11. Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace 
12. Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace 
13. Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43,  
      příspěvková organizace 
14. Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace 
15. Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace 
16. Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace 
17. Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace 
18. Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace 
19. Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44,  
      příspěvková organizace 
20. Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace 
21. Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace 
22. Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7,  
      příspěvková organizace 
23. Mateřská škola „V zahradě“, Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace 
24. Mateřská škola „Srdíčko“, Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace 
25. Mateřská škola „Nad přehradou“, Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace 
26. Mateřská škola „Rolnička“, Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace 
27. Mateřská škola „Sedmikráska“, Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace 
28. Mateřská škola „Rosnička“, Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace 
29. Mateřská škola „Klubíčko“, Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace 
30. Mateřská škola „Korálek“, Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace 
31. Mateřská škola „Sluníčko“, Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace 
32. Mateřská škola Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace 
33. Mateřská škola „Delfínek“, Liberec, Nezvalova 661/20, příspěvková organizace 
34. Mateřská škola „Pramínek“, Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace 
35. Mateřská škola „Kamarád“, Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace 
36. Mateřská škola „Jizerka“, Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace 
37. Mateřská škola „U Bertíka“, Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace 
38. Mateřská škola Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace 
39. Mateřská škola „Čtyřlístek“, Liberec, Tovačovského 166/27, příspěvková organizace 
40. Mateřská škola Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace 
41. Mateřská škola Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace 
42. Mateřská škola „Beruška“, Liberec, Na Pískovně 761/3, příspěvková organizace 
43. Mateřská škola „Motýlek“, Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace 
44. Mateřská škola „Jablůňka“, Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace 
45. Mateřská škola „Klíček“, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace 
46. Mateřská škola „Pohádka“, Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace 
47. Mateřská škola Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace 
48. Mateřská škola „Malínek“, Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace 
49. Mateřská škola „Kytička“, Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace 
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50. Mateřská škola „Pastelka“, Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace 
51. Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace 
52. Mateřská škola „Pod Ještědem“, Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace 

a  u k l á d á  

Kamilu Janu Svobodovi, náměstku primátorky, zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh 
primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům školských 
příspěvkových organizací. 

T: červen 2014 

USNESENÍ Č. 93/2014 

Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

aktualizované majetkové přílohy ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací:  
1. Botanická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
2. Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace 
3. Naivní divadlo Liberec, příspěvková organizace 
4. Divadlo F. X. Šaldy Liberec, příspěvková organizace 

a  u k l á d á   

Kamilu Janu Svobodovi, náměstkovi primátorky, 
 
zajistit podpis aktualizovaných majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací 
Botanická zahrada Liberec, Zoologická zahrada Liberec, Naivní divadlo Liberec a Divadlo F. X. 
Šaldy Liberec primátorkou města Mgr. Martinou Rosenbergovou a jejich předání ředitelům kulturních 
příspěvkových organizací. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 94/2014 

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 mezi statutárním 
městem Liberec a Sportovním areálem Ještěd, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

z r u š u j e  

část usnesení zastupitelstva města č. 149/2013 ze dne 5. 9. 2013 ve znění: 
 

2. splácení zbylé pohledávky SAJ, a.s., vůči SML v roce 2013 ve výši Kč 3.000.000,-  Kč a od roku 
2014 ve výši Kč 5.000.000,- Kč ročně 

3.  návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010  

s c h v a l u j e  

1. splácení zbylé pohledávky SAJ, a. s. vůči SML v roce 2014 ve výši Kč 2.000.000,- Kč a od roku 
2015 ve výši Kč 5.000.000,- Kč ročně 

2. aktualizovaný návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 2010 

a  u k l á d á  
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Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce ze dne 15. 7. 
2010. 

T: neprodleně 

USNESENÍ Č. 95/2014 

Směnečný program na základě smlouvy o směnečném programu uzavřené mezi        
Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. dne 10.3. 2014 („Smlouva o 
směnečném programu“), zajišťovací dokumentace Směnečného programu a další      
Dokumentace programu uvedená ve Smlouvě o směnečném programu (společně 
jako „Dokumentace programu“)Směnečný program dle nabídky České spořitelny, 
a.s., směnečný program dle nabídky České spořitelny, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

- plnění Smlouvy o směnečném programu; 
- vystavení směnek do výše 700 mil. Kč v rámci schválené a podepsané Smlouvy o 
      směnečném programu a další Dokumentace programu; 
- uzavření a plnění Smlouvy o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům,  
      která má být uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a Českou spořitelnou, a.s. za  
      účelem zajištění pohledávek z Dokumentace programu, jež je přílohou č. 1 tohoto  
      usnesení;  
- uzavření a plnění Smlouvy o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o  
      vedení bankovních účtů, která má být uzavřena mezi Statutárním městem Liberec a  
      Českou spořitelnou, a.s., za účelem zajištění pohledávek z Dokumentace programu, jež  
       je přílohou č. 2 tohoto usnesení 
- nákup Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN 

CZ0001500102 v objemu 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem,  
podíl na sběrném dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil. Kč od České  
spořitelny, a.s., za cenu 700 mil. Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti 
posledního kuponu 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města,  
- podepsat veškerou Dokumentaci programu, zejména: 
a) podepisovat příslušné směnky v rámci Smlouvy o směnečném programu; 
b) podepsat Smlouvu o zřízení budoucího zástavního práva k cenným papírům, jež je  
      přílohou č. 1 tohoto usnesení; 
c) podepsat Smlouvu o zřízení zástavního práva k pohledávkám ze smluv o vedení  
      bankovních účtů, jež je přílohou č. 2 tohoto usnesení; 
- podepsat nákupní příkaz a případně další dokumenty k uskutečnění nákupu    
      Komunálního dluhopisu Statutárního města Liberec VAR/2025, ISIN CZ0001500102  
      v objemu 70 ks (počet kusů představovaných sběrným dluhopisem, podíl na sběrném  
      dluhopisu 70/200), každý s nominální hodnotou 10 mil Kč od České spořitelny a.s. za  
      cenu 700 mil Kč navýšenou o případný alikvótní úrok od data splatnosti posledního  
      kuponu. 
                                                               Termín: 30. 6. 2014 
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USNESENÍ Č. 96/2014 

Změna emisních podmínek a zástavní smlouvy vydaného komunálního dluhopisu a  
další dokumentace související s záměrem přefinancování dluhopisu 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

1. Nové zněním emisních podmínek dle dokumentu v příloze č. 1 
2. Dodatek č. 1 k zástavní smlouvě k nemovitostem dle dokumentu v příloze č. 2 
3. Dodatek č. 1 ke smlouvě s agentem pro zajištění dle dokumentu v příloze č. 3 
4. Zněním nového sběrného dluhopisu dle dokumentu v příloze č. 4 
5. Příkazem emitenta ke zrušení zaknihovaných dluhopisů dle dok. v příloze č. 5 
6. Zřízení zástavního práva k nemovitému majetku dle dokumentu v příloze č. 6  
7. Vzdáním se zástavního práva a potvrzením o zániku zástavního práva dle dokumentu  

v příloze č. 7 
8. Dodatek č. 1 k úvěru reg. č. 40168613 - předčasné splacení KTK úvěru u PPF banky  

dle dokumentu v příloze č. 8  

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, podepsat předmětnou smluvní dokumentaci uvedenou 
v přílohách č. 2 až č. 8. 

Termín: 30. 6. 2014 

USNESENÍ Č. 97/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 3a - DOTACE statutárního města Liberec na rok 
2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 3a – DOTACE statutárního města Liberec na rok 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2014. 
 
                                                                                                             Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 98/2014 

Návrh rozpočtového opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

rozpočtové opatření č. 3b statutárního města Liberec na rok 2014 

a  u k l á d á  

Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstkovi primátorky, aktualizovat stávající rozpočet statutárního města 
Liberec na rok 2014. 

Termín: neprodleně 
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Opakovaná nabídka k odkoupení budovy a pozemků Vysoké školy Karla Engliše 

Tento bod byl stažen z programu jednání.  

USNESENÍ Č. 99/2014 

IPRM Rochlice - Dodatek č. 2 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

uzavřením Dodatku č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města 
s Českou republikou – Ministerstvem pro místní rozvoj, Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1   

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, předložit ke schválení zastupitelstvu města. 

T: 04/2014 
 
MFRB – návrh na úpravu  čl.  II.  Smlouvy  o  přidělení  prostředků  z  MFRB reg. 
č. 7003/06/0217 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat. 

USNESENÍ Č. 100/2014 

Smlouva o poskytnutí dotace a přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické 
zahrady Liberec“  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ 
z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod 

2. přijetí dotace na projekt „Pavilon leknínů Botanické zahrady Liberec“ z Regionálního operačního 
programu NUTS II Severovýchod. 
Poskytnutá dotace bude činit 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 
9,615.458,53 Kč. 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětné Smlouvy a přijetí 
dotace. 

T: 05/2014 

USNESENÍ Č. 101/2014 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové sady II.“  

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   
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uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace pro projekt „Parky Lidové sady II.“ 
realizovaný v rámci IPRM Liberec - zóna „Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného dodatku. 

T: 05/2014 

 

USNESENÍ Č. 102/2014 

CAO - dodatek č. 3 dotační smlouvy 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu „Centrum aktivního odpočinku – 
Lidové sady“ 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit uzavření předmětného dodatku.  

T: 04/2014 

USNESENÍ Č. 103/2014 

Vyúčtování dotace k výsledku hospodaření na zajištění správy, provozu a údržby 
hřbitovů v roce 2013, poskytnuté Technickým službám města Liberec, a.s. 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

předložené vyúčtování dotace poskytnuté Technickým službám města Liberec, a.s., k výsledku 
hospodaření na zajištění správy, provozu a údržby hřbitovů v roce 2013. 

USNESENÍ Č. 104/2014 

Návrh na přidělení dotací na podporu recyklace odpadů z rozpočtu Odboru správy 
veřejného majetku SML pro rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e   

přidělení dotací v celkové výši 214.288,- Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky 
recyklace odpadu, následujícím žadatelům: 

 
1. Občanské sdružení D.R.A.K., Oblačná 450/1 Liberec 1, ve výši 32.212,- Kč 
2. Základní škola Na Výběžku 118, Liberec, p. o., ve výši 12.152,-Kč 
3. Dům dětí a mládeže Větrník, p. o., Riegrova 16, Liberec 1, ve výši 57.712,- Kč 
4. Asociace NNO Libereckého kraje, U Nisy 362/6, Liberec 3, ve výši 112.212,- Kč 

s c h v a l u j e  
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přidělení dotace v celkové výši 35.712,-Kč z rozpočtu odboru správy veřejného majetku, položky 
recyklace odpadu, žadateli: 
 
1. ČSOP ZO Kateřinky, K Lesnímu divadlu 39, Liberec 17, ve výši 35.712,- Kč 
 

a  u k l á d á   

Bc. Davidu Novotnému, vedoucímu odboru správy veřejného majetku, zajistit s žadateli uzavření 
smluv o dotaci na podporu recyklace odpadů. 

T: 30.5.2014 

 

USNESENÍ Č. 105/2014 

Závěrečná zpráva o hospodaření Ekofondu za rok 2013 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

se závěrečnou zprávou o hospodaření Ekofondu v roce 2013. 

 

USNESENÍ Č. 106/2014 

Návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

návrh správní rady Ekofondu na rozdělení dotací z Ekofondu pro rok 2014. 

USNESENÍ Č. 107/2014 

Návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových 
organizací 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e   

návrh na čerpání Fondu pro financování rozvoje školských příspěvkových organizací ve výši 
6,980.000,- Kč na akce viz. tabulka 1 

a  u k l á d á   

1. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, vypsat výběrová řízení na předmětné položky  

T: neodkladně  
2. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, předložit výsledek výběrových řízení radě města  

T: neodkladně  
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3. Mgr. Jiřímu Šolcovi, náměstku primátorky, realizovat schválené akce  

T: neodkladně  
 

USNESENÍ Č. 108/2014 

Návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec - návrh č. 74/1 

Zastupitelstvo města po projednání 

z a m í t á  

návrh k pořízení 74. změny Územního plánu města Liberec č. 74/1 dle přílohy 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, zajistit písemné informování žadatele o výsledku 
jednání zastupitelstva. 

Termín: neprodleně 

USNESENÍ Č. 109/2014 

Vydání 51. změny Územního plánu města Liberec 

Zastupitelstvo města po projednání 

s c h v a l u j e  

předložený návrh opatření obecné povahy, kterým se vydává 51. změna Územního plánu města 
Liberec ve znění přílohy tohoto usnesení, která je jeho nedílnou součástí, 

v y d á v á  

51. změnu Územního plánu města Liberec ve znění předloženého návrhu 

a  u k l á d á  

Ing. Jiřímu Rutkovskému, náměstkovi primátorky, 
1. aby zajistil oznámení o vydání 51. změny Územního plánu města Liberec ve smyslu  

§ 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, 
2. aby zajistil činnosti pořizovatele, dané zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, po nabytí účinnosti vydané změny. 

Termín: neprodleně 

 
Pověření delegáta na valnou hromadu Krajské nemocnice Liberec, a.s. 

Tento bod byl stažen z programu jednání. 

USNESENÍ Č. 110/2014 

Protokol z kontrolní akce č. 4/2013 „Kontrola „Smutečního fondu“ města Liberec 
a smlouvy uzavřené mezi Statutárním městem Liberec a LIKREM, s.r.o., Liberec“ 

Zastupitelstvo města po projednání  

s c h v a l u j e  

předložený protokol z kontroly „Smutečního fondu“ města Liberec a smlouvy uzavřené mezi 
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Statutárním městem Liberec a LIKREM, s.r.o., Liberec, včetně navržených doporučení  

a  u k l á d á   

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, zabývat se oblastí údržby a udržování prostranství 
v areálu veřejného pohřebiště Urnový háj Krematoria v Liberci dle uzavřené mandátní smlouvy. 

Termín: ihned 

USNESENÍ Č. 111/2014 

Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2014 

Zastupitelstvo města po projednání  

b e r e  n a  v ě d o m í  

zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí 2013 

a  s o u h l a s í  

s prodloužením termínu kontroly: u usnesení č. 149/2013, 49/2014, 70/2014, 71/2014, 77/2014, 
176/2012, 46/2014, 66/2014, 15/2014, 149/2013, 10/2014, 45/2014, 166/2013, 42/2013, 43/2013, 
84/2014 bod 1, 61/2013, 67/2014. 
 

Vyřízení podnětů, dotazů a připomínek z 3. řádného zasedání zastupitelstva města,  

které se konalo dne 27. března 2014 

Předložený návrh usnesení nebyl přijat.  

 

USNESENÍ Č. 112/2014 

Delegace zástupce obce na řádnou valnou hromadu společnosti Dopravní podnik 
měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 

Zastupitelstvo města po projednání  

p o v ě ř u j e  

Mgr. Jiřího Šolce, zastupováním statutárního města Liberec na jednání řádné valné hromady 
společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. (IČ: 473 11 975, se sídlem 
Mrštíkova 3, Liberec 3, 461 71), která se bude konat ve středu 28. 5. 2014 v 10.00 hodin v sídle 
společnosti 

a  u k l á d á  

Mgr. Martině Rosenbergové, primátorce města, realizovat příslušné pověření a informovat společnost 
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

T: 28. 5. 2014 
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Přílohy:  k usn. č. 85/2014 
        k usn. č. 98/2014 
        k usn. č. 106/2014 

      k usn. č. 107/2014 
 
 

 

 

V Liberci dne 30. dubna 2014 

 

 

 

 

 

 
 

                 Mgr.  Jiř í  Šolc,  v.  r .         Mgr.  Martina Rosenbergová,  v .  r .   
                   náměstek primátorky                       primátorka města 
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S T A N O V Y 

 

akciové společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. 
 

se sídlem Liberec III, Mrštíkova 3, PSČ 461 71 
IČ 47311975 
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Preambule 
 

Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce, a.s. byla založena v souladu s právním 
řádem České republiky zakladatelem: 
 
Statutární m ěsto Liberec 
se sídlem Liberec 1, nám. Dr.E.Beneše 1 
IČ: 00 26 29 78 
 
a to bez veřejné nabídky akcií, na základě zakladatelského dokumentu – zakladatelské listiny ze dne 
27.10.1992 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek s tím, že společnost vznikla dnem 
zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372, 
ke dni 01.04.1993. 
 
 
Dalším akcionářem je Město Jablonec nad Nisou  
 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, č.p. 3100 
        IČ: 00 262 340  
 
 
 Akciová společnost byla založena dne 27.10.1992 na základě zakladatelské listiny. 
V souvislosti s navýšením základního kapitálu akciové společnosti byl základní kapitál navýšen dal-
ším akcionářem, kterým je Město Jablonec nad Nisou a v této souvislosti byl změněn název její ná-
zev na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (dále jen „společnost“). 
 
 
 Předmětem činnosti akcionářů je zajišťování předmětu podnikání ve smyslu § 2 těchto sta-
nov.  
 
 
 

I. Základní ustanovení 
 

§ 1 
Obchodní firma a sídlo 

 
1. Obchodní firma:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
 
2. Sídlo společnosti:  Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71 
 
3. Společnost je založena na dobu neurčitou.  
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§ 2 
Předmět podnikání 

 
1. Předmětem podnikání společnosti je : 
 

� provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích pracích na nich a jejich odstraňování 
� opravy silničních vozidel 
� provozování dráhy a drážní dopravy 
� silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná      

osobní – vnitrostátní veřejná linková – mezinárodní linková 
� provozování autoškoly 
� výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 
 

§ 3 
Podřízení se zákonu o obchodních korporacích  

 
 
Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), podřizuje tomuto 
zákonu jako celku. Právní poměry v ZOK neupravené se subsidiárně řídí zákonem 89/2012 Sb., ob-
čanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).  
 

§ 4 
Jednání a podepisování za  společnost 

 
1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech 

záležitostech samostatně všichni členové představenstva. 
 
2. .  Podepisování za společnost se děje tak, že se vždy podepisují dva členové představenstva, a to 

předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím 
některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodnímu názvu firmy nebo 
otisku razítka společnosti. Předseda představenstva může delegovat právo zastupovat společnost 
nebo podepisovat za ni na zaměstnance  společnosti a třetí osoby na základě zvláštní plné moci 
nebo na základě ustanovení Podpisového a schvalovacího řádu společnosti. 

 
3. .K úkolům vymezeným  prokurou ve smyslu ustanovení § 450 a násl.  OZ, je oprávněn společnost 

zastupovat a podepisovat samostatně prokurista, kterého písemně zmocnilo představenstvo. Pro-
kurista se podpisujete tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 

 
 

II. Základní kapitál společnosti a akcie 
 

§ 5 
Základní kapitál a akcie 

 
1. Základní kapitál společnosti činí 785.700.000,-Kč (slovy: sedmsetosmdesátpětmilionůsedmset- 

tisíc korun českých). 

Odstraněno:  

Odstraněno: Trvání společnosti

Odstraněno: Společnost byla založena 
jednorázově, bez veřejné nabídky akcií a je 
založena na dobu neurčitou.

Odstraněno: jménem

Odstraněno: i

Odstraněno: Jménem 

Odstraněno: i

Odstraněno: Za společnost podepisují 
vždy dva členové představenstva, a to před-
seda a místopředseda

Odstraněno: další pracovníky

Odstraněno: p

Odstraněno: K úkolům vymezeným 
prokurou ve smyslu ustanovení § 14 obch. 
zák. v platném znění, je oprávněn společ-
nost zastupovat a podepisovat samostatně 
prokurista, kterého písemně zmocnilo před-
stavenstvo. Prokurista podepisuje tím způ-
sobem, že k obchodnímu názvu firmy nebo 
razítku společnosti připojí dodatek označu-
jící prokuru a svůj podpis
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2. Základní kapitál je rozepsán na 78 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč a 27 ks akcií ve 

jmenovité hodnotě 100 000,-Kč a 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Akcie jsou na 
jméno v listinné podobě.  

 
 

§ 6 
Splácení  emisního  kurzu akcií 

 
 
1..Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hro-

mady splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v 
ZOK. 

 
 

 
 

2. Upisovatel splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v usnesení valné  hromady o zvý-
šení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku  od  účinnosti zvýšení základního kapitálu. 

 
 
 
 
 
 
 

§ 7 
Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie 

 
 
 
 
 
 
 
1. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit úro-

ky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. 
 
2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej předsta-

venstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí 
představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil akcie  v přiměřené lhůtě, kterou 
mu určí.  

 
3. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vy-

loučený upisovatel v určené lhůtě akcie  nevrátí, prohlásí představenstvo tyto akce za neplatné a 
oznámí to písemně upisovateli. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zá-
konem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.  

Odstraněno: Způsob

Odstraněno: splácení 

Odstraněno: Upsané akcie budou spla-
ceny, tak, že nejdéle do 14 dnů po upsání 
akcií splatí upisovatelé 30 % jmenovité 
hodnoty všech jimi upsaných akcií tak, že 
předají správci vkladu prohlášení o vkladu, 
doklad opravňující k nakládání 
s peněžitými vklady a předají fyzicky 
předmět vkladu samotný

Odstraněno: Nepeněžitý vklad navyšují-
cí základní kapitál bude předán správci 
vkladu do 30 dnů ode dne zápisu rozhodnu-
tí akciové společnosti o navýšení základní-
ho kapitálů a způsobu jeho navýšení (§ 8 
stanov) 

Odstraněno: Společnost vydá akcionáři, 
bez zbytečného odkladu po jejím zápisu do 
obchodního rejstříku zatímní list nahrazují-
cí všechny akcie, které zakladatel upsal a 
do zápisu společnosti do obchodního rej-
stříku nesplatil celý jejich emisní kurs. 
Zatimní list bude obsahovat všechny záko-
nem stanovené náležitosti.

Odstraněno: 3. Zatímní list je cenným 
papírem na řad, se kterým jsou spojena 
práva vyplývající z akcií, které zatímní list 
nahrazuje a povinnost splatit jejich emisní 
kurz. Jestliže majitel zatímního listu převe-
de zatímní list na jinou osobu před splace-
ním emisního kurzu nesplacených akcií, 
ručí za splacení zbytku emisního kurzu.

Odstraněno: 4. Zatímní list vymění 
společnost akcionáři po úplném splacení 
jmenovité hodnoty akcií za akcie, které 
zatímní list nahrazoval.

Odstraněno: ¶
při splácení akcií

Odstraněno: 1. Pokud upisovatel nespla-
tí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho 
část včas, je povinen zaplatit úroky z pro-
dlení ve výši 20 % ročně.

Odstraněno: 2. Jestliže upisovatel ne-
splatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho 
splatnou část, vyzve jej představenstvo, aby 
ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. 
Po marném uplynutí této lhůty vyloučí 
představenstvo upisovatele ze společnosti a 
vyzve jej, aby vrátil zatímní list v přiměře-
né lhůtě, kterou mu určí. 

Odstraněno: 3. Vyloučený upisovatel 
ručí společnosti za splacení emisního kursu 
jím upsaných akcií. Pokud vyloučený upi-
sovatel v určené lhůtě zatímní list nevrátí, 
prohlásí představenstvo tento zatímní list za 
neplatný. Toto rozhodnutí představenstvo 
uveřejní způsobem určeným zákonem a 
těmito stanovami pro svolání valné hroma-
dy; představenstvo zároveň oznámení toho-
to rozhodnutí zašle upisovateli.
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§ 8 
Splácení nepeněžitých vkladů 

 
O připuštění možnosti splatit emisní kurz  akcií nepeněžitým vkladem rozhoduje valná hro-

mada vždy před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. V takovém případě se do listiny upiso-
vatelů zapíše i předmět nepeněžitého vkladu.  Ocenění nepeněžitého vkladu bude činěno způsobem 
stanoveným v ZOK.  
 
 

III. Akcioná ři 
 

§ 9 
Práva akcionářů 

 
1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je 

oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení 
záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jed-
nání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případě podání protinávrhu akcionářem 
se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hro-
madě osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě plné 
moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn ak-
cionářem písemnou plnou mocí. 

 
2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospo-

dářského výsledku společnosti schválila k rozdělení.  Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, 
kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Dividendu vyplácí společnost bezho-
tovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. 

 
3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra 

předpokládá. Představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě dividendy ani jiných podílů na zisku v 
rozporu s ustanoveními § 350 ZOK, ani když výplatu schválila valná hromada. Jestliže došlo k 
takové výplatě podílu na zisku, nemohou se členové představenstva zprostit odpovědnosti za 
škodu, která tím společnosti vznikne. 

 
4. . Hlasovací právo náležející jednotlivému akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které 

vlastní, když na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování a rozhodo-
vání valné hromady jeden hlas. Hlasujete se veřejně zdvižením ruky akcionáře.  

 
5. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň 

 1% základního kapitálu společnosti, mohou požádat: 
     - představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, 
     - představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, 

Odstraněno: jmenovitou hodnotu

Odstraněno: a jeho ocenění doložené 
znaleckým posudkem, resp. posudky 
v souladu se zákonem.

Odstraněno: Akcionář je oprávněn 
vykonávat svá práva na valné hromadě 
prostřednictvím fyzické nebo právnické 
osoby - zmocněnce - na základě plné moci. 
Zmocněnec musí být k účasti na valné 
hromadě a k jednání i hlasování na ní 
zmocněn akcionářem písemnou plnou mocí 
s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Odstraněno: Dividendy začne společ-
nost vyplácet do 30 dnů od rozhodnutí 
valné hromady o jejich výplatě. Dividenda 
se vyplácí v místě sídla společnosti.

Odstraněno: Hlasovací právo náležející 
jednotlivému akcionáři se řídí počtem 
akcií, které vlastní, když s vlastnictvím 
jedné akcie je při hlasování a rozhodování 
valné hromady spojen jeden hlas. Hlasuje 
se veřejně aklamací

Odstraněno: přesahuje alespoň třech 
procent 

Odstraněno: mimořádné 
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     - dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech. 
     Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí odpovídat příslušným ustanove-

ním ZOK  a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z ZOK a těchto stanov. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 
 
1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího  zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení 

svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný podíl 
na likvidačním zůstatku. Výjimku tvoří případ dle čl. §48 těchto stanov. 

 
2. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i 

držitel zatímního listu. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na držitele zaměstnaneckých akcií, 
kteří mají povinnost splatit společnosti jen část hodnoty akcií, určenou představenstvem. 

 
 

I V. Orgány společnosti 
 

§ 11 
Orgány společnosti 

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury. 

 

2. Orgány společnosti jsou: 

 

A. Valná hromada 

B. Představenstvo 

C. Dozorčí rada 

 

 
§ 12 

Valná hromada 
 
Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně 

anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, s úředně ověře-
nými podpisy, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných 
hromadách v určitém období. 

 
 

Odstraněno: obecně závazných právních 
předpisů 

Odstraněno: při jejím

Odstraněno: ¶
A. Valná hromada¶
B. Představenstvo¶
C. Dozorčí rada

Odstraněno: 1. Nejvyšším orgánem 
společnosti je valná hromada. Akcionář se 
zúčastňuje valné hromady osobně, anebo v 
zastoupení na základě písemné plné moci 
(dále jen "přítomný akcionář").
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§ 13 
Působnost valné hromady 

 
 
1. Do působnosti valné hromady náleží:  
 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,  

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 
na splacení emisního kursu, 

c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

d) volba a odvolání členů představenstva, 

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů 
dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 

f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem 
stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě 
ztráty a stanovení tantiém, 

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,  

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském 
regulovaném trhu, 

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše 
jeho odměny, projednání účetní závěrky sestavené likvidátorem a konečné zprávy likvidátora o 
průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, schválení podílů na likvidačním 
zůstatku,  

 

j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní 
formy,  

k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 
změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 
společnosti, rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  

m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn či jejího zrušení,  

n)  rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o 
vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK, o 
štěpení akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 

o) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, 

q) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu,  valná hromada může zejména  
zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, udělování zásad 
dozorčí radě,  

Odstraněno: 1. Do působnosti valné 
hromady patří zejména:¶
    a) rozhodování o změně stanov, nejde-li 
o změnu v důsledku zvýšení základního 
kapitálu představenstvem podle § 210 
obch. zák. nebo o změnu, ke které došlo na 
základě jiných právních skutečností,¶
    b) rozhodování o zvýšení či snížení 
základního kapitálu nebo o pověření před-
stavenstva podle      § 210 obch. zák. či o 
možnosti započtení peněžité pohledávky 
vůči společnosti proti pohledávce na spla-
cení emisního kursu,¶
    c) rozhodnutí o snížení základního kapi-
tálu a o vydání dluhopisů podle § 160 obch. 
zák.,¶
    d) volba a odvolání členů dozorčí rady a 
jiných orgánů určených stanovami s výjim-
kou členů dozorčí rady volených a odvolá-
vaných zaměstnanci společnosti v souladu s 
§ 200 obch. zák.,¶
    e) volba a odvolání členů představenstva,¶
    f) schválení řádné, mimořádné účetní 
závěrky a konsolidované účetní závěrky a v 
zákonem stanovených případech i mezitím-
ní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení 
zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení 
tantiém,¶
    g) rozhodování o odměňování členů 
představenstva a dozorčí rady,¶
    h) rozhodnutí o registraci účastnických 
cenných papírů společnosti podle zvláštní-
ho právního předpisu a o zrušení jejich 
registrace,¶
     i) rozhodnutí o zrušení společnosti s 
likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, 
včetně určení výše jeho odměny, schválení 
návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,¶
     j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na 
jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípa-
dě o změně právní formy,¶
    k) rozhodnutí o uzavření smlouvy, jejímž 
předmětem je převod podniku nebo jeho  
části a jeho nájem, nebo rozhodnutí o uza-
vření takové smlouvy ovládanou osobou,¶
     l) schválení jednání učiněných jménem 
společnosti do jejího vzniku podle § 64,¶
   m) schválení ovládací smlouvy (§ 190b), 
smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a 
smlouvy o tichém společenství a jejich 
změn,¶
    n) rozhodnutí o dalších otázkách, které 
tento zákon nebo stanovy zahrnují do pů-
sobnosti valné hromady.
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r) další rozhodnutí, která  ZOK nebo dále tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.  

 
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.  
 
 
2. Otázky související s výkonem působnosti valné hromady jsou zařazovány na pořad jednání měst-

ských rad akcionářů  minimálně dvakrát za kalendářní rok, a to k projednání zprávy o podnikatel-
ské činnosti  a  o stavu majetku společnosti k 30.6. běžného roku a k projednání a schválení řádné 
účetní závěrky. V prvém případě nejpozději do 30.9. běžného roku, v případě druhém nejpozději 
do pěti měsíců od posledního dne účetního období. 

 
3. Zmocněnec akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady 

akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v 
daném případě hrozí střet jeho zájmu a zájmů zmocněnce. 

 
4. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.  
 

§ 14 
Svolání valné hromady 

 
1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do šesti měsíců od po-

sledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se předsta-
venstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou 
hromadu svolat (dále jen svolatel) anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se 
usnášet, nestanoví-li zákon jinak. 

 
 
2.  Valná hromada se dále koná za podmínek  uvedených ve stanovách a v ZOK a svolává ji předsta-

venstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze ZOK oprávněné oznámením o konání 
valné hromady, resp. pozvánkou na valnou hromadu. 

 
3. Svolavatel svolává valnou hromadu tak, že  nejméně 30 dnů přede dnem  konání valné hromady 

uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese 
www.dpmlj.cz. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do oka-
mžiku konání valné hromady. A současně také písemnou pozvánkou, kterou svolatel uveřejňuje 
tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů 
nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pokud akcionář uveden za účelem zápisu do se-
znamu akcionářů svou e-mailovou adresu pro zasílání písemností, svolavatel namísto zaslání pí-
semné pozvánky na adresu tohoto akcionáře tuto pozvánku zašle na uvedenou e-mailovou adresu. 

 
4.Odvolat nebo měnit datum konání valné hromady lze pouze v souladu s ustanovením § 410 ZOK.  
 
5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: 
     
a) firmu a sídlo společnosti, 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 

Odstraněno: o

Odstraněno: bou měst

Odstraněno: Řádná valná hromada se 
koná nejméně jedenkrát do roka, a to 
nejpozději do 6 měsíců od posledního dne 
účetního období a svolává jí představen-
stvo, případně v zákonem stanovených 
případech člen představenstva.

Odstraněno: Mimořádná

Odstraněno: v

Odstraněno: v případech

Odstraněno: zákoně

Odstraněno: zákona 

Odstraněno: Valná hromada se svolává 
nejméně třicet dní před jejím konáním 
uveřejněním oznámení o konání valné 
hromady v sídle společnosti a pozvánkou, 
která musí být doručena doporučeným 
dopisem každému akcionáři, jenž je zapsán 
v seznamu akcionářů, a to nejpozději třicet 
dnů před konáním valné hromady. Této 
lhůty se mohou akcionáři vzdát.

Odstraněno:  Odvolat či měnit datum 
konání valné hromady lze pouze v souladu 
s ustanovením § 184 odst. 7 obch. zák.

Odstraněno: konání 

Odstraněno: é

Odstraněno: y

Odstraněno: a) firmu a sídlo společnos-
ti,¶
    b) místo, datum a hodinu konání valné 
hromady,¶
    c) označení, zda se svolává řádná, mimo-
řádná valná hromada nebo náhradní valná 
hromada,¶
    d) pořad jednání valné hromady,¶
    e) rozhodný den k účasti na valné hro-
madě, pokud společnost vydala zaknihova-
né akcie,
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d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, 

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

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; případně vyjádření představenstva podle § 407 
odst. 2 ZOK,  

g) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení ZOK. 

 

 

   Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o její 
konání nebo pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a 
návrh změn stanov musí být akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené 
pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj 
náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu 
nebo v oznámení o jejím konání. 

 
6. Pokud patří svolání valné hromady do působnosti představenstva nebo dozorčí rady, musí ji tyto 

orgány svolat tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jim došla žádost o její svolání. 
Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady se 
zkracuje na 15 dnů.  

 
7. Bez splnění požadavku ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může 

konat jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.  
 

§ 15 
Jednání valné hromady 

 
1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo 

právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího  
zástupce, čísla  listinných  akcií a  jmenovitou  hodnotu akcií,  jež  ji opravňují  k hlasování. 
Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a  zapisovatel zvo-
leni dle stanov. 

 
2.  Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel nebo jím 

určená osoba. Po zjištění usnášeníschopnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, 
dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, veřejně zvednutím ruky. Kumulace 
funkcí v orgánech valné hromady u jedné osoby se připouští  

 
 
 Další řízení valné hromady pak přísluší jejímu předsedovi 
 
3.Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. 
 Zápis o valné hromadě obsahuje: 
 
     a) firmu a sídlo společnosti, 

Odstraněno:  Má-li být na pořadu 
jednání valné hromady změna stanov 
společnosti, musí zde být i 
charakterizována podstata navrhovaných 
změn s tím, že návrh změn stanov musí být 
akcionářům k nahlédnutí v sídle 
společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním 
předmětné valné hromady.

Odstraněno:  mimořádné

Odstraněno: do třiceti dnů od okamžiku, 
kdy se dozvěděly o tom, že je nutno mimo-
řádnou valnou hromadu svolat, pokud 
zákon nestanoví lhůtu kratší.

Odstraněno: Jednání valné hromady 
zahájí a do doby zvolení předsedy valné 
hromady řídí člen představenstva, jehož tím 
představenstvo pověří.

Odstraněno: Zahajující valné hromady 
zajistí volbu předsedy valné hromady, dvou 
ověřovatelů zápisu, zapisovatele a osob 
pověřených sčítáním hlasů.

Odstraněno: .

Odstraněno:  Vyhotovení zápisu o valné 
hromadě zabezpečuje představenstvo spo-
lečnosti do 30 dnů od jejího ukončení. 
Zápis o valné hromadě obsahuje:
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     b) místo a dobu konání valné hromady, 
     c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním 

hlasů, 
     d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, 
     e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,  
     f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné 

hromady, jestliže o to protestující požádá. 
 
     K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina pří-

tomných na valné hromadě.  
 
4.Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za 

celou dobu existence společnosti, a to na náklady společnosti, nejsou-li zápis nebo jeho část uve-
řejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti. 

 
 

§ 16 
Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě 

 
1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá 

hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 
 
2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení do jedné hodiny od okamžiku jejího plánovaného 

zahájení uvedeného na pozvánce a oznámení, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hromady 
tuto valnou hromadu rozpustí. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní valnou 
hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, způsobem stanoveným pro svolání valné hro-
mady s tím, že musí být uveřejněna nejméně 15 dní přede dnem konání náhradní valné hromady. 
Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, na 
který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti týd-
nů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít ne-
změněný pořad jednání. 

 
3.Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout 

jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 
 
4.  Valná hromada, a to i náhradní valná hromada, rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, 

není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná vyšší většina hlasů 
 
. 
5.  K rozhodnutí o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapi-
tálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skuteč-
ností, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit 
základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení společnosti s 
likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou větši-
nou hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního 
kapitálu a jsou vydány akcie různých druhů, vyžaduje se k tomuto rozhodnutí souhlas dvoutřetinové 

Odstraněno: ých

Odstraněno: rozhodnutí valné hromady 
s uvedením výsledku hlasování,

Odstraněno: vždy 

Odstraněno: a seznam přítomných ve 
valné hromadě.

Odstraněno:  Kterýkoliv akcionář má 
právo požádat představenstvo o vydání 
kopie zápisu nebo jeho části za celou dobu 
existence společnosti, a to na jeho náklady.

Odstraněno: V tomto případě svolá 
představenstvo náhradní valnou hromadu 
novou pozvánkou o konání náhradní valné 
hromady. Pozvánka musí být zaslána 
nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla 
svolána původní valná hromada, a náhradní 
valná hromada se musí konat do šesti týdnů 
ode dne, na který byla svolána původní 
valná hromada.

Odstraněno:  Pozvánka na náhradní 
valnou hromadu má stejné náležitosti a je 
zasílána stejným způsobem jako pozvánky 
na jiné valné hromady. 

Odstraněno: Valná hromada rozhoduje 
většinou hlasů přítomných akcionářů, není-
li podle těchto stanov nebo zákonem poža-
dována kvalifikovaná většina hlasů.

Odstraněno: 5. K rozhodnutí:¶
    - o bodech uvedených v těchto stanovách 
pod bodem § 13 písm. a) až c),¶
    - o zrušení společnosti s likvidací a plánu 
rozdělení likvidačního zůstatku,¶
    - o zvýšení či snížení základního kapitálu 
(včetně zvýšení nepeněžitými vklady),¶
    - o zrušení společnosti v důsledku fůze, 
v důsledku převodu jmění na akcionáře 
nebo v důsledku rozdělení společnosti,¶
    - o změně právní formy,¶
    - o změně druhu, nebo formy akcií,¶
    - o změně práv spojených s určitým 
druhem akcií,¶
    - o omezení převoditelnosti akcií na 
jméno,¶
    - o zrušení registrace akcií,¶
    - o vyloučení, nebo omezení přednostní-
ho práva na získání vyměnitelných a prio-
ritních dluhopisů,¶
    - o vyloučení nebo o omezení přednost-
ního práva na upisování nových akcií dle § 
204a,¶
    - o schválení ovládací smlouvy (§ 190b), 
o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 
190a) a jejich změn,¶
     se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin 
hlasů přítomných akcionářů u každého 
druhu akcií s tím, že k rozhodnutí valné 
hromady o spojení akcií se vyžaduje i sou-
hlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají 
spojit.¶
    O rozhodnutích shora uvedených musí 
být v zákoně uvedených případech pořízen 
notářský zápis. Notářský zápis o rozhodnutí ... [1]
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většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím do-
tčena. 
 
6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitý 
druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papírů 
obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů pří-
tomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 

7. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 
dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o 
vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem 
nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná hromada 
tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, 
vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech akcionářů u 
každého druhu akcií.  

8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se 
mají spojit. 

9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, 
jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. 
Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. 

 
§ 17 

Představenstvo 
 
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná za spo-

lečnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zá-
konem nebo stanovami do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady. 

 
 

§ 18 
 

1. Představenstvo se skládá z devíti členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky stanovené 
zákonem, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. 
Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představen-
stvu společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo pro-
jednat představenstvo společnosti. Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno 
projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Sedm členů před-
stavenstva navrhuje Statutární město Liberec a dva členy představenstva navrhuje Město Jablonec 
nad Nisou.  

 
2. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu představenstva. 
 
3. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jme-

novat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 
 
4. Zasedání představenstva svolává, kdykoli je to v zájmu společnosti nutné, zpravidla jedenkrát mě-

síčně jeho předseda, který tato zasedání rovněž řídí, nebo jím pověřený člen představenstva. Kte-

Odstraněno: Představenstvo je statutár-
ním orgánem, jenž řídí činnost společnosti 
a jedná jejím jménem. 

Odstraněno: Představenstvo se skládá 
z devíti členů, fyzických osob, jež splňují 
veškeré podmínky stanovené zákonem, 
především ustanovením § 194 odst. 7 obch. 
zák., a které volí a odvolává valná hroma-
da. Funkční období jednotlivých členů 
představenstva je čtyřleté. Člen představen-
stva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je 
však povinen oznámit to představenstvu 
společnosti. 

Odstraněno: Představenstvo 

Odstraněno: ze svého středu 
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rýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením důvodu 
tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 14 
dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat za-
sedání představenstva sám. 

 
5. Zasedání představenstva se svolává písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku 

s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Členové představenstva  se  této 
 lhůty  mohou  vzdát.  Pozvánka  musí  obsahovat místo, datum a program zasedání představen-
stva. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu zase-
dání představenstva, jedná představenstvo jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové představen-
stva a nadpoloviční většina představenstva vyslovila souhlas s doplněním programu zasedání 
představenstva. 

 
6. V naléhavých a mimořádných případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být zasedá-

ní představenstva výjimečně svoláno telefaxem či telefonicky. Členové představenstva se mohou 
dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech. 

 
7. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva 
řádně pozváni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Pro přijetí usne-
sení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s tím, že v případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedy představenstva. . 

 
8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení před-

stavenstva “per rollam“ písemným nebo e-mailovým dotazem u všech členů představenstva. Ta-
kováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s tímto usnesením souhlasila 2/3 většina 
členů představenstva. Usnesení “per rollam“ musí být na nejbližším zasedání představenstva za-
psáno do zápisu o tomto zasedání. 

 
9. O průběhu každého jednotlivého zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích  se sepíše zápis, 

který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a zapisova-
tel. V tomto zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jed-
notlivým usnesením představenstva či se hlasování zdrželi. Na žádost člena představenstva se do 
zápisu zapíše i jeho stanovisko odchylné od rozhodnutí představenstva. Odlišná stanoviska pro-
kuristy nebo ředitele společnosti od usnesení představenstva musí být v zápise z jednání předsta-
venstva uvedena. Zápis z jednání obdrží také prokurista a ředitel společnosti s tím, že zápis nesmí 
být skartován a musí být archivován stejným způsobem jako zápisy o valné hromadě. Přílohou 
zápisu je listina přítomných.  

 
10.Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád, který schvaluje valná     
      hromada. 
 
 
 
11.U návrhů představenstva, jejichž rozhodnutí náleží do působnosti akcionáře , je akcionář povinen 

 tyto návrhy projednat nejdéle do 40 0 dnů od doručení návrhu. 
 
 

Odstraněno: a

Odstraněno: jícího

Odstraněno: všech zasedání 

Odstraněno: 11.Členům představenstva 
přísluší za každé jednání odměna navrho-
vaná předsedou představenstva a schválená 
akcionářem.

Odstraněno: 2

Odstraněno: akcionáře

Odstraněno: akcionář 

Odstraněno: povinen

Odstraněno: 3
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§ 19 

Působnost představenstva 
 
Představenstvu přísluší zejména: 
 
a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, 
b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení, 
c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti, 
d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezi-

tímní účetní  závěrku  s  návrhem  na rozdělení  zisku nebo  úhrady ztráty ( Představenstvo splní 
povinnosti dle § 436 ZOK tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti 
po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na 
svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 
doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.) ), 

e) nejpozději do 31.8. běžného roku vyhotovovat pro valnou hromadu a dozorčí radu zprávu o pod-
nikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o její obchodní politice, a to nejméně je-
denkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne jinak, 

f) předkládat valné hromadě návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, jakož i 
návrhy na změny stanov společnosti, 

g) schvalovat finanční a věcné plány společnosti, organizační řád společnosti, pracovní řád, zásady 
vnitřního řízení společnosti a další vnitřní normy společnosti,  

 
h) vydávat opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvorby 

cen, mzdové politiky a fondů společnosti, 
i) vést kolektivní vyjednávání se ZVOS pracovníků v dopravě, 
j) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na 

základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdro-
jů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo pokud zjistí, že se 
společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného 
opatření 

k) podávat bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jest-
liže jsou splněny podmínky stanovené  § 68 písm b), 

l) vykonávat zaměstnavatelská práva, 
m) uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku, 
n)  jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a jednání za společnost, 
o) uzavírat úvěrové smlouvy, 
p) rozhodovat o použití rezervního fondu. 
 

Představenstvo může k právnímu jednání, k nimž dochází při provozu závodu, i když se k nim 
jinak vyžaduje zvláštní plná moc, podle ustanovení § 450 občanský zákoník, v platném znění, udělit 
prokuru fyzické osobě, která se zapisuje do obchodního rejstříku.  
 

§ 20 
Povinnosti členů představenstva 

 

Odstraněno: přičemž je povinno umož-
nit akcionářům, aby se s ní seznámili nej-
méně třicet dnů před konáním valné hro-
mady, a to způsobem stanoveným v zákoně

Odstraněno:  a 

Odstraněno: ,

Odstraněno:  svolat mimořádnou valnou 
hromadu bez zbytečného odkladu po té, co 
zjistí, že ztráta společnosti přesáhla hodno-
tu poloviny základního kapitálu nebo že se 
společnost dostala do úpadku, a navrhnout 
valné hromadě zrušení společnosti a její 
vstup do likvidace nebo přijetí jiného opat-
ření, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiné-
ho,

Odstraněno: možnost podat bez zbyteč-
ného odkladu příslušnému soudu návrh na 
prohlášení konkurzu na společnost, jestliže 
jsou splněny podmínky stanovené zvlášt-
ním zákonem. Zaviněné porušení této po-
vinnosti členem představenstva má za 
následek jeho ručení za závazky společnos-
ti, které vznikly po dni, kdy představenstvo 
povinnost porušilo,

Odstraněno: jmenovat ředitele společ-
nosti a stanovit jeho působnost,

Odstraněno: Představenstvo může ke 
všem právním úkonům, k nimž dochází při 
provozu podniku, i když se k nim jinak 
vyžaduje zvláštní plná moc, podle ustano-
vení § 14 obch. zák. v platném znění udělit 
prokuru fyzické osobě, která se zapisuje do 
obchodního rejstříku. 
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1.Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a za-
chovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 
by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného 
hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen předsta-
venstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při 
výkonu pravomocí představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členo-
vé představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hro-
mady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. 

 
2. Člen představenstva nesmí: 
     - podnikat v předmětu činnosti , a to ani ve prospěch jiných osob, 
    - zprostředkovávat  obchody společnosti pro jiného, 
    - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace  jako společník s neomezeným ručením  nebo 

jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti, 
    - být členem  statutárního orgán  jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem 

činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. 
 
3. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva, který porušil zákaz konkurenčního 

jednání , vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo   aby na ni  převedl z toho vzniklá 
práva.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

 
4. . Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společ-

nost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení. 
 
5. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti spo-

lečně a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhra-
dil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její pla-
tební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsa-
hem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, 
jakmile způsobenou škodu uhradí. 

 
6. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování za společnost. Toto 

omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením 
rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči společnosti společně a nerozdíl-
ně. 

 
7. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost navrženou dozorčí 

radou. 
 

 
8. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a stanovami. 
 
9.Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře. Členo-

vé představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, 
jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich 
funkce. 

Odstraněno:  Členové představenstva 
jsou povinni vykonávat svoji působnost 
s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích a 
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím 
osobám by mohlo způsobit společnosti 
škodu. Ti členové představenstva, kteří 
způsobili společnosti porušením právních 
povinností při výkonu působnosti předsta-
venstva škodu, odpovídají za tuto škodu 
společně a nerozdílně. Členové představen-
stva odpovídají za škodu, kterou způsobili 
společnosti plněním pokynu valné hroma-
dy, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu 
s právními předpisy.

Odstraněno: Pokud z těchto stanov nebo 
z usnesení valné hromady nevyplývají další 
omezení, 

Odstraněno: č

Odstraněno: oboru stejném nebo ob-
dobném oboru podnikání

Odstraněno:  společnosti ani vstupovat 
se společností do obchodních vztahů,

Odstraněno: nebo obstarávat pro jiné 
osoby

Odstraněno: společnosti

Odstraněno: podnikání

Odstraněno: vykonávat činnost jako

Odstraněno: nebo člen statutárního nebo 
jiného orgánu

Odstraněno: podnikání

Odstraněno: tento zákaz porušil

Odstraněno:  z obchodu

Odstraněno: při 

Odstraněno: ém

Odstraněno: p

Odstraněno: orušil zákaz konkurence,

Odstraněno: anebo

Odstraněno: tomu odpovídající práva na 
společnost. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody.

Odstraněno: Práva společnosti podle 
předchozího odstavce zanikají, pokud 
nebyla uplatněna u odpovědné osoby do tří 
měsíců ode dne, kdy se společnost o této 
skutečnosti dověděla, nejpozději však 
uplynutím jednoho roku od jejich vzniku

Odstraněno: Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody.

Odstraněno: Členové představenstva 
odpovídají společnosti za případnou škodu ... [2]

Odstraněno: i

Odstraněno: , u které je to požadováno
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§ 21 
Dozorčí rada 

 
1. Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představen-

stva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 
 

§ 22 
Působnost dozorčí rady 

 
Dozorčí rada: 
a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění, 
b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná 

opatření, 
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a ná-

vrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 
d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolo-

vat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná 
činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění předchozí 
věty  mohou členové dozorčí rady samostatně  využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, 
ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,  

e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda pod-
nikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady, 

f) vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti, 
g) vyjadřuje se k investičním záměrům společnosti, 
i) zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, 
j) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k po-
řadu valné hromady. 

 
§ 23 

Volba a odvolání členů dozorčí rady 
 
1. Dozorčí rada se skládá ze šesti členů, fyzických osob, kteří jsou voleni tak, že čtyři členy dozorčí 

rady volí valná hromada a dva  členy volí zaměstnanci společnosti. Funkční období jednotlivých 
členů dozorčí rady je čtyřleté. Dva členy dozorčí rady navrhuje Statutární město Liberec, dva čle-
ny Město Jablonec nad Nisou a dva jsou voleni zaměstnanci akciové společnosti  

 
 
2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou pod-

le zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funkce 
odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, 
kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení člena 

Odstraněno: je oprávněna prostřednic-
tvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech 
dokladů a záznamů týkajících se činnosti 
společnosti, jejích dceřiných společností a 
kapitálových účastí,

Odstraněno: zastupuje společnost vůči 
členům představenstva v řízení před soudy 
a jinými orgány,

Odstraněno: jednoho

Odstraněno: a

Odstraněno: Člen dozorčí rady nesmí 
být zároveň členem představenstva, proku-
ristou společnosti, nebo osobou oprávněnou 
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat 
jménem společnosti. Člen dozorčí rady je 
oprávněn ze své funkce odstoupit, je však 
povinen oznámit to dozorčí radě společnos-
ti. Pro členy dozorčí rady platí obdobná 
ustanovení jako pro členy představenstva, 
stanovené těmito stanovami a § 194 odst. 2, 
4 až 7 a § 196 obch. zák.
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dozorčí rady je dozorčí rada povinna projednat nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z 
funkce dozvěděla. 

 
3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční 

období, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady zani-
ká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho 
funkčního období. 

 
 

§ 24 
Práva a povinnosti členů dozorčí rady 

 
1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a zacho-

vávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 
mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hos-
podáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. 
Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu 
pravomocí dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí 
rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li 
pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. 

 
2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců společnosti, členů představenstva, 
ředitele společnosti a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a 
podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností. 

 
 
3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a jsou povinni valnou hromadu seznámit 

s výsledky své kontrolní činnosti. 
 
4. Člen dozorčí rady nesmí : 
 
 a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostřed-

kovávat obchody společnosti pro jiného, 
 
 b)  být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti ne-

bo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, 
 
 c)  účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením 

nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 
 
 
5. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady, který porušil zákaz konkurenčního 

jednání , vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo   aby na ni  převedl z toho vzniklá 
práva.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

 
6.  Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společ-

nost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení 

Odstraněno: Na uvolněnou funkci člena 
dozorčí rady před uplynutím funkčního 
období volí v zákonem stanovené lhůtě 
valná hromada náhradního člena, jehož 
funkční období skončí s uplynutím voleb-
ního období dozorčí rady.

Odstraněno: Dozorčí rada vykonává svá 
práva společně všemi svými členy nebo 
svými jednotlivými členy. Provádění kon-
troly může dozorčí rada svým usnesením 
rozdělit mezi jednotlivé členy dozorčí rady. 
O takovém usnesení dozorčí rada informuje 
valnou hromadu a představenstvo. Rozdě-
lením kontrolní činnosti není dotčena od-
povědnost člena dozorčí rady ani jeho 
právo vykonávat další kontrolní činnost.

Odstraněno: Pro členy dozorčí rady platí 
zákaz konkurence ve stejném rozsahu jako 
pro členy představenstva.
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7. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře. Členové 

dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, je-
jichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich 
funkce. 

 
8.Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně 

a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věři-
telé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební ne-
schopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem po-
vinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody. Ručení člena dozorčí rady zaniká, jakmile způsobe-
nou škodu uhradí. 

 
 
 
 

§ 25 
Zasedání dozorčí rady 

 
1. . Dozorčí rada si volí a odvolává předsedu dozorčí rady . Předseda dozorčí rady svolá zasedání 

dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada 
musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů. Členové dozorčí rady si mo-
hou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady. 

 
2. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně 

pozváni a jsou přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě 
souhlasu většiny hlasů svých členů. Jestliže se názor člena dozorčí rady zvoleného z řad zaměst-
nanců společnosti liší od schváleného usnesení dozorčí rady, je dozorčí rada povinna tento men-
šinový názor sdělit představenstvu a akcionáři společnosti společně se závěry ostatních členů do-
zorčí rady. 

 
3. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 2x za pololetí a svolává se písemně tak, aby každý člen 

dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. 
Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání, místo, čas a datum jednání. 

 
4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 
 
5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti 

místopředseda dozorčí rady a zapisovatel. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a 
všechna přijatá usnesení a dále též stanoviska menšiny členů, požádají-li o to a vždy se uvede od-
chylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. Zápis obdrží všichni členové dozorčí ra-
dy, akcionář a představenstvo. Přílohou zápisu je seznam přítomných. 

 
6. Dozorčí rada zavazuje společnost a její orgány usneseními, jež jsou v souladu s její působností. 

Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni zavazovat společnost v rozsahu jim svěřené pra-
vomoci písemnými rozhodnutími jimi podepsanými. 

 

Odstraněno: Dozorčí rada si volí ze 
svého středu předsedu dozorčí rady
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7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per 
rollam písemným, dálnopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady. Usnesení 
per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí ra-
dy. 

 
8. Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví  Jednací řád dozorčí rady, který schvaluje valná hromada. 
 
 
 
 
 
 
 

V. Ředitel společnosti 
 

§ 26 
Ředitel společnosti 

 
1.  Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti po projednání s akcionáři.  
 
2. Ředitel společnosti řídí běžnou činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva vůči za-

městnancům společnosti a zastupuje společnost v rozsahu práv daných mu těmito stanovami nebo 
udělených mu představenstvem.  

 
3. Do působnosti ředitele společnosti náleží: 
    - vykonávat rozhodnutí představenstva v souladu se stanovami společnosti, 
    - zabezpečovat běžné řízení společnosti v souladu se stanovami a usneseními představenstva, 
    - zabezpečovat úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, dělby a organizace práce 

ve společnosti, 
    - uzavírat a rozvazovat pracovní smlouvy se zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním 

řádem společnosti, 
    - jednat v záležitostech stanovených organizačním řádem a schvalovacím a podpisovým řádem, 

zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakte-
ru, 

    - jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného zmocnění. 
 
4. Ředitel společnosti je za svoji činnost plně odpovědný představenstvu společnosti, účastní se za-

sedání představenstva s právem poradním a má právo představenstvu předkládat jakékoli návrhy 
týkající se řízení společnosti. 

 
5. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění 

těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z pracovního řádu 
společnosti. 

 
6. Ředitel společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 

výkonu své funkce, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám. To neplatí, pokud 

Odstraněno: její

Odstraněno: j

Odstraněno: Představenstvo jmenuje a 
odvolává ředitele společnosti po projednání 
s akcionářem.
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byl této povinnosti zproštěn dozorčí radou společnosti. Na ředitele společnosti se vztahuje zákaz 
konkurence jako na členy představenstva a dozorčí rady. 

 
7.Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu 

představenstva, nemůže-li je ten vykonávat, pak na místopředsedu představenstva, a nemůže-li je 
vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím představenstvo pověří. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Prokurista společnosti 
 

§ 27 
Prokurista společnosti 

 
1. Představenstvo společnosti může jmenovat a odvolat prokuristu, který je oprávněn ve smyslu § 

450 a násl. OZ, ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu a k nimž se jinak 
vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista může být pouze fyzická osoba a je za svoji činnost odpo-
vědný představenstvu společnosti. 

 
2. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci , které náleží do majetkuspolečnosti 
 
3.  Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám. 
 
4.  Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 
 
5. Prokura je účinná dnem zápisu do obchodního rejstříku. 
 
6. Prokurista se účastní jednání představenstva s právem poradním s tím, že má právo představen-

stvu předkládat jakékoli návrhy týkající se společnosti. 
 
7. Prokurista je v tomto případě omezen při uzavírání závazků  finančním limitem do výše 5. mil. 

Kč. Nad tento limit může samostatně podepisovat jen po předchozím souhlasu předsedy předsta-
venstva. Toto omezení nemá právní následky vůči třetím osobám. Prokurista společnost zastupuje 
a podepisuje samostatně podle ustanovení čl. I. § 4 odstavec 3 těchto stanov. 

 
VII. Společná ustanovení pro orgány společnosti 

 
§ 28 

Odstraněno: Představenstvo společnosti 
jmenuje a odvolává prokuristu, který je 
oprávněn ve smyslu § 14 obch. zák. ke 
všem právním úkonům k nimž dochází při 
provozu společnosti

Odstraněno: ,

Odstraněno: nemovitosti

Odstraněno:  

Odstraněno: i.

Odstraněno: Omezení prokury vnitřními 
pokyny nemá právní následky vůči třetím 
osobám.

Odstraněno: Prokurista se podepisuje 
tím způsobem, že k firmě společnosti, za 
kterou jedná, připojí dodatek označující 
prokuru a svůj podpis.

Odstraněno:  

Odstraněno: obchodních závazkových 
vztahů

Odstraněno: .
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1.  Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, 

prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, 
nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, 
nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady a 
jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 
2. Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku stanov oprávněny jednat i jménem jiné oso-

by, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné oso-
by. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající 
osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. 

 
3. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od oso-

by jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané 
anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsaného 
základního kapitálu ke dni nabytí, nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být 
hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k 
nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. 

 
4.Ustanovení odstavci 3 tohoto článku stanov se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci 

běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu 
nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Ustanovení odstavce 1 o 
souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře. 

 
5. Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení.  
 

VIII. Hospoda ření společnosti 
 

§ 29 
 

 

Účetním obdobím je kalendářní rok.  

§ 30 
Řádná účetní závěrka 

 
1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své 

účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řád-
nou účetní závěrku spolu se žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po 
obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společ-
nosti předá představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdě-
lení zisku či krytí ztrát ihned dozorčí radě. 

 
2. Valné hromadě předkládá řádnou účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada pře-

zkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či  krytí ztrát a o výsledku informuje 
valnou hromadu. 

 

Odstraněno: Společnost může uzavřít 
smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem 
představenstva, dozorčí rady, prokuristou 
nebo jinou osobou, která je oprávněná 
jménem společnosti takovouto smlouvu 
uzavřít, nebo osobami blízkými anebo 
smlouvu, jejíž obsahem je zajištění závazků 
těchto osob, nebo na ně bezplatně převést 
majetek společnosti jen s předchozím sou-
hlasem valné hromady a jen za podmínek 
obvyklých v obchodním styku.

Odstraněno: Pokud jsou osoby uvedené 
v odst. 1 oprávněny jednat i jménem jiné 
osoby, použije se ustanovení  odstavce  1  
obdobně  i  na  plnění  tam  uvedené ve 
prospěch této jiné osoby. Souhlasu valné 
hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí 
půjčky nebo úvěru ovládající osobou ovlá-
dané osobě anebo zajištění závazků ovlá-
dané osoby ovládající osobou.

Odstraněno: Jestliže společnost nebo jí 
ovládaná osoba nabývá majetek od zakla-
datele, akcionáře nebo od osoby jednající s 
ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v 
odstavci 1nebo od osoby jí ovládané anebo 
od osoby, se kterou tvoří koncern, nebo na 
ně úplatně majetek převádí za protihodnotu 
 ve  výši  alespoň jedné  desetiny upsaného 
 základního  kapitálu ke dni nabytí, musí 
být hodnota tohoto majetku stanovena na 
základě posudku znalce jmenovaného sou-
dem. Pro jmenování a odměňování znalce 
platí ustanovení § 59 odst. 3. Jestliže k 
nabytí dochází do 3 let od vzniku společ-
nosti, musí je schválit valná hromada.

Odstraněno:  Ustanovení odstavce 3 se 
nevztahuje na nabytí majetku v rámci běž-
ného obchodního styku a na nabytí z pod-
nětu nebo pod dozorem státního orgánu 
nebo na nabytí na burze či obdobném ve-
řejném trhu. Ustanovení odstavce 1 o sou-
hlasu valné hromady se vztahuje obdobně i 
na bezúplatný převod majetku na akcioná-
ře.

Odstraněno: .

Odstraněno: Obchodní rok začíná 1. 
lednem a končí 31. prosincem kalendářního 
roku.

Odstraněno: a
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3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetní závěrky ověřené auditory a vydávat za účelem 
zveřejnění výroční zprávu. 

 
§ 31 

Rozdělení zisku 
1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 

tohoto návrhu dozorčí radou. 
 
2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle 

obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního  plá-
nu,  které  nelze  hradit  z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního 
fondu společnosti a dále do jiných účelových fondů společnosti, pokud byly při respektování 
platné právní úpravy pro jejich zřizování a hospodaření s nimi společností zřízeny. Zbytek čistého 
zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu tantiém a dividend. 

 
3. Příslušná část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti. 
 
 

§ 32 
Úhrada ztráty 

 
1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám, z re-

zervního fondu společnosti.. 
 
2. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulých účetních obdobích  rozhoduje valná 

hromada na návrh představenstva s tím, že úhrada ztráty probíhá v souladu s příslušnými ustano-
vením   ZOK . 

 
IX. Rezervní fond 

 
§ 33 

 
1. Rezervní fond společnosti je složen z několika účetních fondů, které slouží ke krytí ztrát a zisku, 

jakož i k financování činnosti společnosti po dobu případných výkyvů v jejím hospodaření. 
 

Rezervní fond k úhradě ztrát 
 
1. Při svém vzniku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 17,693 mil. Kč, což představovalo 

11,30 % základního kapitálu. 
 
2. Společnost je povinna tento fond ročně doplňovat nejméně pěti procenty z čistého zisku, a to až 

do výše 20 % základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila pří-
platky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze 
k úhradě ztráty.  

 

Odstraněno: , popřípadě ze základního 
kapitálu společnosti

Odstraněno: obchodních letech 

Odstraněno: , resp.akcionář

Odstraněno: především s ustanoveními

Odstraněno: § 187 odst.1 písm.f), § 
193, § 216a a § 216b

Odstraněno:  obch. zák. a dalšími nava-
zujícími ustanoveními obch. zák.
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3. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. 
O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, po předchozím souhlasu dozorčí rady 
a akcionáře. 

 
Rezervní fond z příplatků nad jmenovitou hodnotu akcie 

 
1. Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurs akcie vyšší než jmenovitá hodno-

ta akcií, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu. 
 
 

Rezervní fond za vlastními akciemi 
 
1. Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit rezervní fond ve výši, v níž společnost 

vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných 
fondù, s kterými může nakládat. 

 
 
 
 
 
 

Rezervní fond vytvářený ke zvýšení základního kapitálu 
 
1. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí úhrady budoucí 

ztráty.  Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapi-
tálu společnosti. 

 
§ 34 

Vytváření dalších fondů 
 
1. Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do 

nich ze svého zisku. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví 
pravidla jejich tvorby a čerpání, a to po projednání s dozorčí radou. 

 
X. Zvýšení základního kapitálu 

 
§ 35 

 
1.  O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 511 

ZOK.  
 
2. .V pozvánce na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, se uvedou 

kromě náležitostí podle § 407 ZOK i důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob 
a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány 
nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavad-
ních akcií a mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. 
Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce 

Odstraněno: O zvýšení základního 
kapitálu rozhoduje valná hromada přede-
psaným počtem hlasů, tím není dotčeno 
ustanovení § 210 obch. zák.

Odstraněno: Pozvánka na valnou hro-
madu, kde se bude jednat o zvýšení základ-
ního kapitálu, musí obsahovat, kromě 
obecných náležitostí stanovených těmito 
stanovami, rovněž důvody navrhovaného 
zvýšení základního kapitálu, způsob a 
rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, 
formu a počet akcií, pokud mají být vydány 
nové akcie společnosti, a jmenovité hodno-
ty nových akcií nebo nové jmenovité hod-
noty dosavadních akcií. Má-li být zvýšení 
základního kapitálu provedeno upisováním 
nových akcií, uvede se v pozvánce i lhůta 
pro jejich upsání a navrhovaná výše emis-
ního kurzu nebo způsob jeho určení 
s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho 
určením bude pověřeno představenstvo, 
včetně případné minimální výše, v jaké 
může být emisní kurs představenstvem 
určen. Navrhuje-li se vydání nového druhu 
akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a 
důsledky, které bude mít jejich vydání na 
práva spojená s akciemi dříve vydanými. V 
pozvánce se uvedou další skutečnosti, které 
vyžaduje zákon nebo stanovy
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nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho ur-
čení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně 
případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vy-
dání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vydá-
ní na práva spojená s akciemi dříve vydanými. 

 
3. Jestliže se valné hromadě navrhuje:  
a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 488 ZOK, uvede se v pozvánce důvod, proč 
má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,  
b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, uvede 
se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění podle § 468 a násl. ZOK.  
c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce nebo oznámení také pohledávky, které 
mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. 
 
4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 
 
 
 

§ 36 
Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 

 
1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, pokud akcionáři zcela splatili 

emisní kurz dříve upsaných akcií.  Ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k 
výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu projeví 
souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich 
emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. 

 
2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náleži-

tosti stanovené v 475 ZOK. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do 
obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu od jeho přijetí valnou hromadou. Upisování akcií 
nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže 
byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na 
rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí val-
né hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

 
 
 
3..  Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 

základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upi-
sují peněžitými vklady. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 485 
ZOK je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným ZOK a těmito stanovami pro svolá-
ní valné hromady. 

 
5. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku 

po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité 
hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeněži-

Odstraněno: Pokud se základní kapitál 
zvyšuje upisováním akcií a jejich emisní 
kurz se splácí pouze nepeněžitými vklady, 
výše uvedené omezení neplatí.

Odstraněno: § 203 odst. 2 ve spojení s 
odst. 3 obch. zák.

Odstraněno: 3. Představenstvo je povin-
no podat návrh na zápis tohoto usnesení do 
obchodního rejstříku do 30 dnů od jeho 
přijetí valnou hromadou.

Odstraněno: 4

Odstraněno: Každý akcionář má před-
nostní právo upsat část nových akcií spo-
lečnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu v rozsahu jeho podílu na základ-
ním kapitálu společnosti, upisují-li se akcie 
peněžitými vklady. Informaci o přednost-
ním právu obsahující náležitosti uvedené v 
§ 204a           odst. 2 obch. zák. je předsta-
venstvo povinno uveřejnit způsobem urče-
ným zákonem a těmito stanovami pro svo-
lání valné hromady.

Odstraněno: Představenstvo je povinno 
podat návrh na zápis výše základního kapi-
tálu do obchodního rejstříku po upsání 
akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a 
po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité 
hodnoty, včetně případného emisního ážia, 
jde-li o peněžité vklady, a po splacení 
všech nepeněžitých vkladů.
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tých vkladů. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak řídí 
§ 474 až 494 ZOK. 

 
 
 

§ 37 
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 

 
1.  Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, 

že použije zisku po provedení přídělu do rezervního fondu, je-li tvořen, nebo jeho části anebo ji-
ného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního 
kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní 
účetní závěrky. 

 
2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, nejsou-li splněny podmínky uvede-

ná v ustanovení § 350 ZOK. 
 
3. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 

Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní 
kapitál  zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovláda-
né ovládanou osobou. 

 
4. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozděle-

ním mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité 
hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede 
buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem 
člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způso-
bem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají  akcie, aby je 
předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýšení 
jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až 
do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní postup 
podle § 537 až 541 ZOK. 

 
5.  
 
6. 5.Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu  akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez 

zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem ur-
čeným ZOKa stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií spo-
lečnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od uveřejnění výzvy 
k převzetí akcií, uplatní představenstvo postup podle § 539 ZOK. Výzva akcionářům musí obsa-
hovat alespoň:  

a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen,  
b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře,  
c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do jednoho 
roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. 
 

Odstraněno: 6. Postup a pravidla zvyšo-
vání základního kapitálu upsáním nových 
akcií se jinak řídí § 203 až § 206 obch.z.

Odstraněno: Po schválení řádné, mimo-
řádné nebo mezitímní účetní závěrky může 
valná hromada rozhodnout, že použije 
čistého zisku po provedení přídělu do re-
zervního fondu podle § 217 nebo jeho části 
nebo jiného vlastního zdroje vykázaného v 
účetní závěrce ve vlastním kapitálu společ-
nosti ke zvýšení základního kapitálu. Čis-
tého zisku nelze použít při zvyšování zá-
kladního kapitálu na základě mezitímní 
účetní závěrky.

Odstraněno: Společnost nemůže zvýšit 
základní kapitál z vlastních zdrojů, není-li 
splněna podmínka uvedená v ustanovení § 
178 odst. 2 obch. zák..

Odstraněno: Zvýšení základního kapitá-
lu se provede buď vydáním nových akcií a 
jejich bezplatným rozdělením mezi akcio-
náře podle poměru jmenovitých hodnot 
jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité 
hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jme-
novité hodnoty dosavadních listinných 
akcií se provede buď jejich výměnou, nebo 
vyznačením vyšší jmenovité hodnoty na 
dosavadních akcií s podpisem člena nebo 
členů představenstva oprávněných jednat 
jménem společnosti.

Odstraněno: Pokud je při takovémto 
zvýšení základního kapitálu třeba, aby 
akcionáři předložili ve lhůtě určené roz-
hodnutím valné hromady své listinné akcie 
za účelem jejich výměny nebo vyznačení 
zvýšení jejich jmenovité hodnoty nebo se 
dostavili k převzetí nových akcií, budou k 
tomu představenstvem vyzváni způsobem 
stanoveným zákonem a stanovami pro 
svolání valné hromady.

Odstraněno: Podmínky zvýšení základ-
ního kapitálu z vlastních zdrojů společnos-
ti, postup při tomto zvýšení, jakož i násled-
ky spojené s nereagováním akcionáře na 
výzvy podle předchozího odstavce, se řídí 
obchodním zákoníkem, zejména jeho § 208 
až § 209.
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6. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se jinak řídí § 495 
až 504 ZOK. 

 
 
 
 
 
 

§ 38 
Zvýšení základního kapitálu představenstvem 

 
1. ). Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených 

ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních 
zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní vý-
še základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu 
pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhod-
nutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, druh, 
formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v rámci 
pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapi-
tálu stanovený limit 

 
2.. Jestliže je představenstvo pověřeno  rozhodnout o zvýšení  základního kapitálu s tím, že emisní 

kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, pak musí pověřit i konkrétního znalce k ocenění ne-
peněžitého vkladu dle § 251 ZOK.  

 
3. Pověření zvýšit základní kapitál je možné  udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se  valná 

hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.   
 
4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a tato 

rozhodnutí se  zapisuje do obchodního rejstříku. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu 
rozhodnutím představenstva se jinak řídí § 511 až 515 ZOK. 

 
§ 39 

Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu 
 
1.  Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo 

na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně 
rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady podle předešlé 
věty musí být přijato většinou hlasů určenou těmito stanovami, není-li ZOK požadována většina 
vyšší, a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 507 ZOK. Postup podmíněného zvýšení základ-
ního kapitálu se řídí § 505 až 510 ZOK. 

 
Za podmínek stanovených obchodním zákoníkem se může valná hromada usnést na kombinovaném 

zvýšení základního kapitálu. 
 
 

Odstraněno: Valná hromada může svým 
usnesením pověřit představenstvo, aby za 
podmínek stanovených obchodním zákoní-
kem a stanovami rozhodlo o zvýšení zá-
kladního kapitálu upisováním  akcií  nebo  
z  vlastních  zdrojů  společnosti  s  výjim-
kou  nerozděleného zisku, nejvýše však o 
jednu třetinu dosavadní výše základního 
kapitálu v době, kdy valná hromada před-
stavenstvo zvýšením základního kapitálu 
pověřila (dále jen "pověření  zvýšit základní 
kapitál"

Odstraněno:  Pověření představenstva k 
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 
nahrazuje rozhodnutí valné hromady o 
zvýšení základního kapitálu. Pověření musí 
určit jmenovitou hodnotu, druh, formu a  
podobu akcií, které mají být vydány na 
zvýšení základního kapitálu. Představen-
stvo může v rámci pověření zvýšit základní 
kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková 
částka zvýšení základního kapitálu stano-
vený limit

Odstraněno: pověření obsahovat i urče-
ní, který orgán společnosti rozhodne o 
ocenění nepeněžitého vkladu na základě 
posudku znalce jmenovaného podle § 59 
odst. 3 obch. zák. nebo znalců.

Odstraněno: o

Odstraněno: na dobu pěti roků 

Odstraněno: konala valná hromada, 
která se usnesla na pověření zvýšit základní 
kapitál.

Odstraněno: Pokud se valná hromada v 
souladu se stanovami a obchodním zákoní-
kem usnese na vydání vyměnitelných nebo 
prioritních dluhopisů, přijme současně 
usnesení o zvýšení základního kapitálu v 
rozsahu, v jakém mohou být uplatněna 
výměnná práva z vyměnitelných dluhopisů 
nebo přednostní práva z prioritních dluho-
pisů (jedná se o tzv. "podmíněné zvýšení 
základního kapitálu"). Podmínky a postup 
podmíněného zvýšení základního kapitálu 
se řídí stanovami a obchodním zákoníkem, 
zejména jeho ustanovením § 207.

Odstraněno: 2. Zvyšuje-li základní 
kapitál společnost, jejíž akcie jsou registro-
vané a jejichž  kurs na veřejném trhu v 
době rozhodnutí valné hromady o zvýšení 
základního  kapitálu nedosahuje výše jme-
novité hodnoty akcie, nebo zvyšuje-li se 
základní kapitál upisováním akcií zaměst-
nanci společnosti, může se valná hromada v 
souladu se stanovami a zákonem usnést na 
kombinovaném zvýšení základního kapitá-
lu podle § 209a obch. ák.
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XI. Snížení základního kapitálu 
 

§ 40 
 
1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat náleži-

tosti podle § 516 ZOK, a alespoň tytéž náležitosti se uvedou v pozvánce na valnou hromadu, a to 
vedle náležitostí uvedených v § 407 ZOK. Návrh na zápis unesení valné hromady o snížení zá-
kladního kapitálu je představenstvo povinno podat bez zbytečného odkladu od usnesení valné 
hromady. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální výši uvedenou v § 
246 odst. 2 ZOK. 

 
2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní 

akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije spo-
lečnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základ-
ní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném 
valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení 
základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majet-
ku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. 

 
3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie  nebo použití vlastních akcií podle § 38 

odst. 2 těchto stanov nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení zá-
kladního kapitálu: 

     - snížením jmenovité hodnoty akcií 
     - vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům,  
     - upuštěním od vydání nesplacených akcií.  
 
4. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením lakcií stahovaných společností z oběhu za účelem 

jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich 
vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným ZOK a stanovami pro svo-
lání valné hromady, aby předložili akcie, vrátili nebo převzali listinné akcie v dodatečné přiměře-
né lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo nevrá-
cené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto rozhodnutí sou-
časně zveřejní. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie za neplatné a 
bude postupováno podle pravidel obsažených v § 537 až 541 ZOK. 

 
5. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Představen-

stvo má oznamovací povinnost vůči věřitelům dle § 518 ZOK..Před účinností snížení základního 
kapitálu a před splněním povinností podle § 518 ZOK nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 
ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z toho-
to důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií. Za újmu způsobenou po-
rušením této povinnosti společnosti nebo jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členo-
vé představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit. 

 
§ 41 

Snížení jmenovité hodnoty akcií  
 

Odstraněno: O snížení základního kapi-
tálu rozhoduje valná hromada usnesením, 
které musí primárně obsahovat náležitosti 
stanovené těmito stanovami a zákonem a 
sekundárně náležitosti uvedené v § 211 
odst. 1 obch. zák. Tytéž náležitosti je nutné 
uvést i v pozvánce na jednání takové valné 
hromady. Základní kapitál nelze snížit pod 
jeho výši stanovenou v § 162 odst. 3 obch. 
zák.

Odstraněno: Pokud je společnost povin-
na snížit základní kapitál, použije ke sníže-
ní základního kapitálu vlastní akcie nebo 
zatímní listy, má-li je ve svém majetku. V 
ostatních případech snížení základního 
kapitálu použije společnost ke snížení 
základního kapitálu především vlastní akcie 
nebo zatímní listy. Jiným postupem lze 
snižovat základní kapitál, jen pokud tento 
postup nepostačuje ke snížení základního 
kapitálu v rozsahu určeném valnou hroma-
dou nebo pokud by tento způsob snížení 
základního kapitálu nesplnil účel snížení 
základního kapitálu. Pokud se snižuje 
základní kapitálu pouze s využitím vlast-
ních akcií nebo zatímních listů v majetku 
společnosti, nepoužije se ustanovení o 
odděleném hlasování podle druhu akcií.

Odstraněno: nebo zatímní listy

Odstraněno: nebo zatímních listů 

Odstraněno: , popřípadě nesplacených 
akcií, na něž společnost vydala zatímní 
listy,

Odstraněno: a to buď losováním nebo 
na základě návrhu akcionářům,

Odstraněno: , na které společnost vydala 
zatímní listy.

Odstraněno: Pokud jsou akcionáři při 
snižování základního kapitálu v souladu se 
zákonem a stanovami vyzváni k předložení 
listinných akcií nebo zatímních listů k 
výměně, vyznačení změny nebo vzetí z 
oběhu, zveřejňuje se oznámení o tom způ-
sobem určeným zákonem a stanovami k 
svolání valné hromady. Po dobu prodlení se 
splněním této povinnosti nejsou akcionáři 
oprávněni vykonávat práva s akciemi nebo 
zatímními listy spojená a představenstvo 
postupuje podle § 214 obch. zák. tj. před-
stavenstvo je vyzve způsobem určeným 
zákonem a stanovami pro svolání valné ... [3]

Odstraněno: Představenstvo může podat 
návrh na zápis snížení základního kapitálu 
do obchodního rejstříku až po splnění 
oznamovací povinnosti vůči věřitelům, a to ... [4]

Odstraněno: Před tímto okamžikem a 
před splněním povinností stanovených v     
 § 215 obch. zák. nelze akcionářům po-
skytnout plnění z důvodu snížení základní-
ho kapitálu nebo z toho důvodu prominout ... [5]

Odstraněno: a zatímních listů

Příloha k usnesení č. 85/2014



STANOVY  
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 

strana č. 27 

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společ-
nosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu 
akcií. 

 
2. Snížení jmenovité hodnoty akcií  se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou 

nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii  s podpisem člena nebo členů před-
stavenstva oprávněných jednat za  společnosti. 

 
 
3. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcio-

náře, kteří vlastní akcie , aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem 
postupu podle předchozího odstavce. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií  v určené 
lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a 
představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.  

 
 
 
 
 
 
 

§ 42 
Vzetí akcií z oběhu na základě losování 

 
1.  Možnost losování akcií k jejich vzetí z oběhu za účelem snížení základního kapitálu se nepři-

pouští.  
 
 
 
 
 

§43  
Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu 

 
1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na 

základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo smlouvy o 
bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál: 

 a) snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo 
 b)  bude snížen o pevnou částku. 
 
 
2. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do ob-

chodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti 
nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Nepředloží-li akcionář ve stanovené 
lhůtě listinné akci společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spo-
jená a představenstvo postupuje podle § 537 až 541 ZOK. 

 

Odstraněno: ¶
1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota 
akcií společnosti, snižuje se poměrně u 
všech akcií společnosti, ledaže účelem 
snížení základního kapitálu je prominout 
nesplacenou část emisního kursu akcií.

Odstraněno: 2. Snížení jmenovité hod-
noty listinných akcií nebo nesplacených 
akcií, na které byly vydány zatímní listy, se 
provede výměnou akcií nebo zatímních 
listů za akcie nebo zatímní listy s nižší 
jmenovitou hodnotou nebo vyznačením 
nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii 
nebo zatímním listu s podpisem člena nebo 
členů představenstva oprávněných jednat 
jménem společnosti.

Odstraněno: 3. K výměně nebo předlo-
žení akcií a zatímních listů ve lhůtě určené 
rozhodnutím valné hromady vyzve předsta-
venstvo akcionáře způsobem určeným 
zákonem a stanovami pro svolání valné 
hromady.

Odstraněno: Valná hromada může roz-
hodnout o vzetí akcií z oběhu na základě 
losování; takové rozhodnutí musí být zve-
řejněno.

Odstraněno: 2. Průběh a výsledky loso-
vání s uvedením čísel vylosovaných akcií 
musí být osvědčeny notářským zápisem. 
Představenstvo společnosti oznámí výsled-
ky losování způsobem určeným zákonem a 
stanovami společnosti pro svolání valné 
hromady. V tomto oznámení budou obsa-
ženy informace uvedené v § 213b odst. 3 a 
4 obch. zák., zejména čísla vylosovaných 
akcií, lhůta k jejich předložení a výše úpla-
ty za vylosované akcie. Za vylosované 
akcie je společnost povinna zaplatit úplatu 
alespoň ve výši, jež se určuje podle pravidel 
stanovených v § 186a odst. 4 obch. zák.

Odstraněno: 3. V rozhodnutí valné 
hromady o vzetí akcií z oběhu na základě 
losování se upraví blíže způsob losování, 
zejména se určí místo a doba losování a 
pověří se z řad dozorčí rady i akcionářů 
osoby, které budou na řádný průběh loso-
vání dohlížet. Samotné losování provede na 
základě pověření představenstva jeho člen.

Odstraněno: § 43

Odstraněno: Vzetí 

Odstraněno:  

Odstraněno: Veřejný návrh výše uvede-
ných smluv uveřejní představenstvo způso-
bem, který určuje zákon a stanovy společ-
nosti pro svolání valné hromady a platí pro 
ně přiměřená ustanovení § 183a až § 183c 
a § 183e až § 183g.
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3.  Snižuje-li se základní kapitál podle odstavce 1 písm. a), musí rozhodnutí valné hromady obsaho-
vat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního 
rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 

4. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle odstavce 1 písm. b) 
nedosáhne stanovené částky snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout, že se 
základní kapitál sníží 

postupem podle § 532 odst. 1 písm. a) ZOK, popřípadě jiným způsobem stanoveným ZOK.  
 

§ 44 
Upuštění od vydání akcií 

 
1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v roz-

sahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společ-
nost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se pro-
vede způsobem uvedeným v § 536 ZOK. 

 
 
 

 
 
 

XII. Dopl ňování a změna stanov 
 

§ 45 
 
1. Návrh na změnu či doplnění stanov může podat představenstvo nebo dozorčí rada společnosti. 
 
2. O jakékoli změně stanov společnosti rozhoduje valná hromada . Pokud akcionář z vlastního roz-

hodnutí chce změnit stanovy společnosti, je povinen si vyžádat vyjádření představenstva a dozor-
čí rady k této skutečnosti před jednáním valné hromady. Pokud navrhne změnu stanov předsta-
venstvo nebo dozorčí rada, vyžádá si akcionář vyjádření druhého orgánu společnosti. 

 
 
 
3.. Předchozí ustanovení platí i pro doplňování stanov společnosti. 
 
 
 
4. . Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov,  toto rozhodnutí 

nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady  neplyne, zda, popří-
padě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu 
s rozhodnutím valné hromady. . 

 
 
5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představen-

stvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představen-
stva o takové změně doví, úplné znění stanov. 

Odstraněno: Valná hromada může roz-
hodnout o snížení základního kapitálu 
upuštěním od vydání akcií v rozsahu, v 
jakém jsou upisovatelé v prodlení se spla-
cením jmenovité hodnoty akcií, pokud 
společnost neuplatní postup podle § 177 
odst. 4 až 7 obch. zák.  Upuštění od vydání 
nesplacených akcií se provede způsobem 
uvedeným v § 213d odst. 2  a následujících 
obch. zák.

Odstraněno: akcionář

Odstraněno: 3. Akcionář rozhodne o 
návrhu na změnu či doplnění stanov do 60 
dnů ode dne doručení návrhu.

Odstraněno: 4

Odstraněno: 5. Účinnost změn stanov se 
řídí ustanovením § 173 odst. 2 obch. zák. a 
tedy pokud společnost rozhoduje o zvýšení 
nebo snížení základního kapitálu, o štěpení 
 akcií či spojení více akcií do jediné akcie, 
o změně formy nebo druhu akcií anebo o 
omezení převoditelnosti akcií na jméno či 
její změně, nabývá změna stanov účinnosti 
ke dni zápisu těchto skutečností do ob-
chodního rejstříku. Ostatní změny stanov, o 
nichž rozhoduje akcionář, nabývají účin-
nosti okamžikem rozhodnutí akcionáře, 
pokud z jeho rozhodnutí, nebo ze zákona 
neplyne, že nabývají účinnosti později.

Odstraněno: 6

Odstraněno: akcionář 

Odstraněno: pak

Odstraněno: akcionáře

Odstraněno: -tím 

Odstraněno: akcionáře

Odstraněno: 7

Odstraněno: .
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XIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 
 

§ 46 
Zrušení, likvidace a zánik společnosti 

 
1. . Pro zrušení a likvidaci společnosti platí příslušná ustanovení ZOK, není-li dále stanoveno jinak.  
  
2.  

Společnost se zrušuje:  

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhod-
nutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,  
b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabu-
de právní moci, 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku 
fúze,převodu jmění na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto roz-
hodnutí přijato,  
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že maje-
tek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo 
e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 
 
3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaz-

nými právními předpisy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku a tímto dnem je rovněž ukončena funkce 

likvidátora společnosti. 
 

§ 47 
Výkladové ustanovení 

 
1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo ně-

které ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto dotyč-
ného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, kte-
ré je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustano-
vení právního předpisu, pak způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí. 

 

Odstraněno: Pro zrušení a likvidaci 
společnosti platí ustanovení § 68 až § 75b, 
§ 218 až § 220 obch. zák., není-li dále 
stanoveno jinak

Odstraněno: Společnost může být zru-
šena zejména na základě:¶
     a) usnesení valné hromady o zrušení 
společnosti v důsledku fůze, převodu jmění 
na společníka nebo v důsledku rozdělení 
společnosti,¶
     b) usnesení valné hromady o zrušení 
společnosti s likvidací,¶
     c) rozhodnutí soudu o zrušení společ-
nosti ¶
     d) zrušením konkursu po splnění rozvr-
hového usnesení nebo zamítnutím návrhu 
na prohlášení konkursu pro nedostatek 
jejího majetku, nebo zrušením konkursu, 
proto, že majetek úpadce nestačí k pokrytí 
nákladů konkursu.

Odstraněno: 2. K usnesení valné hro-
mady o zrušení společnosti podle odst. 2 
písm. a) nebo b) je zapotřebí 3/4 většiny 
hlasů přítomných akcionářů a pořízení 
notářského zápisu. Bude-li vydáno více 
druhů akcií, vyžaduje se tato většina hlasů 
přítomných akcionářů každého druhu akcií.

Odstraněno: 3. Při zrušení společnosti s 
likvidací se způsob provedení likvidace řídí 
příslušnými obecně závaznými právními 
předpisy.

Odstraněno: 4. Likvidátora společnosti 
jmenuje a odvolává akcionář, nestanoví-li 
zákon jinak.

Odstraněno: 5. O průběhu likvidace je 
likvidátor povinen podávat akcionáři čtvrt-
letně zprávu s uvedením:¶
     a) zda o vstupu společnosti do likvidace 
byly vyrozuměny všechny osoby a orgány, 
které jsou tím dotčeny,¶
     b) jaký je stav hotovosti společnosti,¶
     c) jak jsou vypořádány zákonné daně, 
odvody a poplatky společnosti,¶
     d) jak jsou uspokojovány závazky a 
pohledávky společnosti,¶
     e) jak probíhá prodej majetku společ-
nosti.

Odstraněno: 6. V průběhu likvidace je 
likvidátor povinen zejména:¶
    a) sestavit ke dni vstupu do likvidace 
likvidační účetní rozvahu a soupis jmění,¶
    b) soustředit peněžní prostředky u jedno-
ho peněžního ústavu,¶
    c) dokončit běžné záležitosti společnosti,¶... [6]

Odstraněno: 7. Po schválení likvidační 
účetní závěrky akcionářem likvidátor:¶
    a) naloží s majetkovým zůstatkem spo-
lečnosti dle rozhodnutí akcionáře,¶
    b) zabezpečí uložení a archivaci všech 
písemností společnosti,¶ ... [7]

Odstraněno: 8
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§ 48 
Vklad města Jablonce nad Nisou 

 
 V případě, že společnost shledá jako nepotřebné některé pozemky, které do základního kapitálu  
společnosti vložil akcionář město Jablonec nad Nisou jako formu nepeněžitého vkladu, má akcionář 
město Jablonec nad Nisou předkupní právo k těmto pozemkům. Společnost Dopravní podnik města 
Liberce je povinna učinit městu Jablonec nad Nisou nabídku na prodej nepotřebných pozemků za 
cenu dle znaleckého posudku. 

 
§49 

Další ustanovení vzájemných vztazích akcionářů  a společnosti  
 

1. O rozsahu objednávky přepravních služeb vykonávaných  společností pro akcionáře jako objedna-
tele veřejné hromadné dopravy rozhoduje každý z akcionářů  ve svém správním obvodu zcela samo-
statně v souladu se svými zájmy a zájmy a potřebami akciové společnosti.  
 
2. Oba akcionáři se shodně ujednali, že budou vystupovat v zájmu potřeb  společnosti jednotně při 
jednáních s Krajským úřadem Libereckého kraje s tím, že k tomuto jednání bude vždy na základě 
rozhodnutí akcionářů jmenován příslušný zástupce s vymezením jeho oprávnění.  
 
3. Případný vstup dalšího akcionáře do společnosti nebo převod části akcií na třetí subjekt může být 
proveden až po odsouhlasení zastupitelstvem každého z akcionářů ( v souladu s § 84 odst. 2 zák. č. 
128/2000 Sb.,o obcích) .  
 

§ 50 
Závěrečné ustanovení 

 
1. . 
Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 431 ZOK, nabývá změna stanov účinnosti 
ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, kdy o 
nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zákona 
nevyplývá, že nabývají účinnosti později.  
 
2. Jestliže se mění druh nebo forma akcí, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií 
účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. 
 
 
 
 
3. . Toto úplné znění stanov plně nahrazuje původní stanovy společnosti.  
 

Odstraněno: akciové

Odstraněno: Oznámení a vyhlášky spo-
lečnosti určené veřejnosti a neurčenému 
počtu adresátů se zveřejňují v Obchodním 
věstníku a Hospodářských novinách

Odstraněno: 2. Platnost a účinnost sta-
nov a jejich případných doplňků a změn se 
řídí především ustanovení § 173 obch. zák. 
a článkem XII. těchto stanov.

Odstraněno: 3

Odstraněno:  ze dne 17.9.1996, stejně 
tak jako všechny jejich pozdější změny a 
doplnění.
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V Liberci dne  
 
 
 
………………………      ……………………… 
Roman Šotola    PhDr. David Václavík, Ph.D. 
předseda představenstva      místopředseda představenstva 

Odstraněno:  

Odstraněno: Ing. Jiří Kittner

Odstraněno: MUDr. Ji ří Richter
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Stránka 10: [1] Odstraněno   Neznámý autor   11.4.2014 10:26:00 

5. K rozhodnutí: 
    - o bodech uvedených v těchto stanovách pod bodem § 13 písm. a) až c), 
    - o zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku, 
    - o zvýšení či snížení základního kapitálu (včetně zvýšení nepeněžitými vklady), 
    - o zrušení společnosti v důsledku fůze, v důsledku převodu jmění na akcionáře nebo 

v důsledku rozdělení společnosti, 
    - o změně právní formy, 
    - o změně druhu, nebo formy akcií, 
    - o změně práv spojených s určitým druhem akcií, 
    - o omezení převoditelnosti akcií na jméno, 
    - o zrušení registrace akcií, 
    - o vyloučení, nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů, 
    - o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií dle § 204a, 
    - o schválení ovládací smlouvy (§ 190b), o schválení smlouvy o převodu zisku (§ 190a) a 

jejich změn, 
     se vyžaduje souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií 

s tím, že k rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, 
jejichž akcie se mají spojit. 

    O rozhodnutích shora uvedených musí být v zákoně uvedených případech pořízen notářský 
zápis. Notářský zápis o rozhodnutí o změně stanov musí obsahovat též schválený text změny 
stanov 
 

Stránka 14: [2] Odstraněno   Neznámý autor   11.4.2014 11:52:00 

Členové představenstva odpovídají společnosti za případnou škodu způsobenou zaviněným 
porušením jejich povinností. 
 

Stránka 26: [3] Odstraněno   Neznámý autor   13.4.2014 19:23:00 

Pokud jsou akcionáři při snižování základního kapitálu v souladu se zákonem a stanovami 
vyzváni k předložení listinných akcií nebo zatímních listů k výměně, vyznačení změny nebo 
vzetí z oběhu, zveřejňuje se oznámení o tom způsobem určeným zákonem a stanovami k svo-
lání valné hromady. Po dobu prodlení se splněním této povinnosti nejsou akcionáři oprávněni 
vykonávat práva s akciemi nebo zatímními listy spojená a představenstvo postupuje podle § 
214 obch. zák. tj. představenstvo je vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svo-
lání valné hromady k předložení akcií nebo zatímních listů, vrácení nebo převzetí listinných 
akcií nebo zatímních listů v určené dodatečné přiměřené lhůtě s upozorněním, že jinak budou 
nepředložené akcie nebo nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné ak-
cie prodány. Po marném uplynutí dodatečné určené lhůty budou prohlášeny akcie nebo zatím-
ní listy za neplatné a bude postupováno podle dalších pravidel obsažených v § 214 obch. zák. 
 

Stránka 26: [4] Odstraněno   Neznámý autor   13.4.2014 19:28:00 

Představenstvo může podat návrh na zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstří-
ku až po splnění oznamovací povinnosti vůči věřitelům, a to ve lhůtě stanovené zákonem v 
souladu s ustanovením § 215 a násl. obch. zák.  
 

Stránka 26: [5] Odstraněno   Neznámý autor   13.4.2014 19:30:00 

Před tímto okamžikem a před splněním povinností stanovených v      § 215 obch. zák. nelze 
akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo z toho důvodu 
prominout nebo snížit nesplacené části jmenovitých hodnot akcií 
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6. V průběhu likvidace je likvidátor povinen zejména: 
    a) sestavit ke dni vstupu do likvidace likvidační účetní rozvahu a soupis jmění, 
    b) soustředit peněžní prostředky u jednoho peněžního ústavu, 
    c) dokončit běžné záležitosti společnosti, 
    d) vypořádat závazky společnosti a dosáhnout uspokojení jejich pohledávek, 
    e) vypořádat odvody do státního rozpočtu, daně, poplatky, 
    f) zpeněžit základní kapitál společnosti. 
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7. Po schválení likvidační účetní závěrky akcionářem likvidátor: 
    a) naloží s majetkovým zůstatkem společnosti dle rozhodnutí akcionáře, 
    b) zabezpečí uložení a archivaci všech písemností společnosti, 
    c) zabezpečí podání návrhu na výmaz společnosti z obchodního rejstříku v souladu se zá-
konem. 
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Preambule 
 

Akciová společnost Dopravní podnik města Liberce, a.s. byla založena v souladu s právním 

řádem České republiky zakladatelem: 

 

Statutární město Liberec  

se sídlem Liberec 1, nám. Dr.E.Beneše 1  

IČ: 00 26 29 78 
 

a to bez veřejné nabídky akcií, na základě zakladatelského dokumentu – zakladatelské listiny ze dne 

27.10.1992 a po splnění dalších zákonem stanovených podmínek s tím, že společnost vznikla dnem 

zápisu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372, 

ke dni 01.04.1993. 

 

 

Dalším akcionářem je Město Jablonec nad Nisou  

 se sídlem Jablonec nad Nisou, Mírové nám. 19, č.p. 3100 

        IČ: 00 262 340  

 

 

 Akciová společnost byla založena dne 27.10.1992 na základě zakladatelské listiny. 

V souvislosti s navýšením základního kapitálu akciové společnosti byl základní kapitál navýšen dal-

ším akcionářem, kterým je Město Jablonec nad Nisou a v této souvislosti byl změněn název její ná-

zev na Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou (dále jen „společnost“). 

 

 

 Předmětem činnosti akcionářů je zajišťování předmětu podnikání ve smyslu § 2 těchto sta-

nov.  

 

 

 

I. Základní ustanovení 

 

§ 1 

Obchodní firma a sídlo 

 

1. Obchodní firma:  Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 

2. Sídlo společnosti:  Mrštíkova 3, Liberec III, PSČ 461 71 

 

3. Společnost je založena na dobu neurčitou.  

 

 

 

 

§ 2 
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Předmět podnikání 
 

1. Předmětem podnikání společnosti je : 

 

a) provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování, 

b) opravy silničních vozidel, 

c) provozování dráhy a drážní dopravy, 

d) silniční motorová doprava – vnitrostátní příležitostná osobní, mezinárodní příležitostná      

osobní – vnitrostátní veřejná linková – mezinárodní linková, 

e) provozování autoškoly, 

f) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

§ 3 

Podřízení se zákonu o obchodních korporacích  
 

 

Společnost se v souladu s § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“), podřizuje tomuto 

zákonu jako celku. Právní poměry v ZOK neupravené se subsidiárně řídí zákonem 89/2012 Sb., ob-

čanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“).  

 

§ 4 

Jednání a podepisování za  společnost 
 

1. Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat navenek ve všech 

záležitostech samostatně všichni členové představenstva. 

 

2. Podepisování za společnost se děje tak, že se vždy podepisují dva členové představenstva, a to 

předseda a místopředseda. V případě nepřítomnosti jednoho z nich bude druhým podepisujícím 

některý z dalších členů představenstva. Podpisy se připojují k obchodnímu názvu firmy nebo 

otisku razítka společnosti. Předseda představenstva může delegovat právo zastupovat společnost 

nebo podepisovat za ni na zaměstnance  společnosti a třetí osoby na základě zvláštní plné moci 

nebo na základě ustanovení Podpisového a schvalovacího řádu společnosti. 

 

3. K úkolům vymezeným  prokurou ve smyslu ustanovení § 450 a násl.  OZ, je oprávněn společnost 

zastupovat a podepisovat samostatně prokurista, kterého písemně zmocnilo představenstvo. Pro-

kurista se podpisujete tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 

 

 

II. Základní kapitál společnosti a akcie  

 

§ 5 

Základní kapitál a akcie 
 

1. Základní kapitál společnosti činí 785.700.000,-Kč (slovy: sedmsetosmdesátpětmilionůsedmset- 

tisíc korun českých). 

 

Příloha k usnesení č. 85/2014



STANOVY  

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 

strana č. 4 

2. Základní kapitál je rozepsán na 78 ks akcií ve jmenovité hodnotě 10 000 000,-Kč a 27 ks akcií ve 

jmenovité hodnotě 100 000,-Kč a 3 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč. Akcie jsou na 

jméno v listinné podobě.  

 

 

§ 6 

Splácení  emisního  kurzu akcií 

 

 

1.Emisní kurs akcií při zvyšování základního kapitálu může být na základě rozhodnutí valné hroma-

dy splácen jak peněžitými tak nepeněžitými vklady. Vklady se splácejí způsobem uvedeným v 

ZOK. 

 

 

 

2. Upisovatel splatí emisní kurs jím upsaných akcií v době určené v usnesení valné  hromady o zvý-

šení základního kapitálu, nejpozději však do 1 roku  od  účinnosti zvýšení základního kapitálu. 

 

 

 

§ 7 

Důsledky porušení povinnosti splatit včas upsané akcie 

 

 

1. Pokud upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho část včas, je povinen zaplatit 

úroky z prodlení ve výši 20 % ročně z dlužné částky. 

 

2. Jestliže upisovatel nesplatí emisní kurz upsaných akcií nebo jeho splatnou část, vyzve jej předsta-

venstvo, aby ji splatil ve lhůtě 60 dní od doručení výzvy. Po marném uplynutí této lhůty vyloučí 

představenstvo upisovatele ze společnosti a vyzve jej, aby vrátil akcie  v přiměřené lhůtě, kterou 

mu určí.  

 

3. Vyloučený upisovatel ručí společnosti za splacení emisního kursu jím upsaných akcií. Pokud vy-

loučený upisovatel v určené lhůtě akcie  nevrátí, prohlásí představenstvo tyto akce za neplatné a 

oznámí to písemně upisovateli. Toto rozhodnutí představenstvo uveřejní způsobem určeným zá-

konem a těmito stanovami pro svolání valné hromady a zároveň je zveřejní.  

 

 

 

 

 

 

§ 8 

Splácení nepeněžitých vkladů 
 

O připuštění možnosti splatit emisní kurz  akcií nepeněžitým vkladem rozhoduje valná hromada 

vždy před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu. V takovém případě se do listiny upisovate-
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lů zapíše i předmět nepeněžitého vkladu.  Ocenění nepeněžitého vkladu bude činěno způsobem 

stanoveným v ZOK.  

 

 

III. Akcionáři 

 

§ 9 

Práva akcionářů 
 

1. Akcionáři vykonávají svá práva týkající se řízení společnosti na valné hromadě. Akcionář je 

oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení 

záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jed-

nání valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. V případě podání protinávrhu akcioná-

řem se hlasuje nejprve o tomto protinávrhu. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné 

hromadě osobně nebo prostřednictvím fyzické nebo právnické osoby - zmocněnce - na základě 

plné moci. Zmocněnec musí být k účasti na valné hromadě a k jednání i hlasování na ní zmocněn 

akcionářem písemnou plnou mocí. 

 

2. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospo-

dářského výsledku společnosti schválila k rozdělení.  Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, 

kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Dividendu vyplácí společnost bezho-

tovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. 

 

3. Akcionář není povinen vrátit dividendu přijatou v dobré víře. V pochybnostech se dobrá víra 

předpokládá. Představenstvo nesmí rozhodnout o výplatě dividendy ani jiných podílů na zisku v 

rozporu s ustanoveními § 350 ZOK, ani když výplatu schválila valná hromada. Jestliže došlo k 

takové výplatě podílu na zisku, nemohou se členové představenstva zprostit odpovědnosti za 

škodu, která tím společnosti vznikne. 

 

4. Hlasovací právo náležející jednotlivému akcionáři se řídí jmenovitou hodnotou akcií, které vlast-

ní, když na každých 10.000,- Kč jmenovité hodnoty akcie připadá při hlasování a rozhodování 

valné hromady jeden hlas. Hlasujete se veřejně zdvižením ruky akcionáře.  

 

5. Akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota nebo počet kusů dosáhne alespoň  

1% základního kapitálu společnosti, mohou požádat: 

     - představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, 

     - představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, 

     - dozorčí radu o přezkoumání výkonu působnosti představenstva v jimi určených záležitostech. 

    Žádosti podle tohoto odstavce musí mít písemnou formu, musí odpovídat příslušným ustanove-

ním ZOK  a musí s nimi být naloženo způsobem vyplývajícím z ZOK a těchto stanov. 

 

 

 

 

§ 10 
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1. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího  zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení 

svých vkladů. V případě zrušení společnosti s likvidací má však akcionář právo na příslušný po-

díl na likvidačním zůstatku. Výjimku tvoří případ dle čl. §48 těchto stanov. 

 

2. Akcionář je povinen splatit společnosti úplnou hodnotu akcií, přičemž za akcionáře se považuje i 

držitel zatímního listu. Toto ustanovení se nevztahuje pouze na držitele zaměstnaneckých akcií, 

kteří mají povinnost splatit společnosti jen část hodnoty akcií, určenou představenstvem. 

 

 

IV. Orgány společnosti 

 

§ 11 

Orgány společnosti 
 

1. Společnost má dualistický systém vnitřní struktury.  

 

2. Orgány společnosti jsou:  

 

A. Valná hromada 

B. Představenstvo 

C. Dozorčí rada 

 

 

§ 12 

Valná hromada 
 

    Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně 

anebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc musí být písemná, s úředně ověře-

nými podpisy, musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných 

hromadách v určitém období. 

 

 

§ 13 

Působnost valné hromady 
 

 

1. Do působnosti valné hromady náleží:  

 

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 

pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností,  

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva ke zvýšení 

základního kapitálu či o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 

na splacení emisního kursu, 
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c) rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

d) volba a odvolání členů představenstva, 

e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů 

dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 

f) schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem 

stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě 

ztráty a stanovení tantiém, 

g) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady,  

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na 

evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském 

regulovaném trhu, 

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora včetně určení výše 

jeho odměny, projednání účetní závěrky sestavené likvidátorem a konečné zprávy likvidátora o 

průběhu likvidace a návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, schválení podílů na likvidačním 

zůstatku,  

j) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o změně právní 

formy,  

k) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti, rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  

m) schválení smlouvy o tichém společenství a jejích změn či jejího zrušení,  

n)  rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o 

vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 488 ZOK, o 

štěpení akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady, 

o) schválení smlouvy o výkonu funkce včetně jejích změn, 

q) udělování zásad a pokynů mimo obchodní vedení představenstvu,  valná hromada může zejména  

zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, udělování zásad 

dozorčí radě,  

r) další rozhodnutí, která  ZOK nebo dále tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.  

Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.  

 

 

2. Otázky související s výkonem působnosti valné hromady jsou zařazovány na pořad jednání měst-

ských rad akcionářů  minimálně dvakrát za kalendářní rok, a to k projednání zprávy o podnikatel-

ské činnosti  a  o stavu majetku společnosti k 30.6. běžného roku a k projednání a schválení řádné 

účetní závěrky. V prvém případě nejpozději do 30.9. běžného roku, v případě druhém nejpozději 

do pěti měsíců od posledního dne účetního období. 

 

3. Zmocněnec akcionáře je povinen oznámit v dostatečném předstihu před konáním valné hromady 

akcionáři veškeré skutečnosti, které by mohly mít pro akcionáře význam při posuzování, zda v 

daném případě hrozí střet jeho zájmu a zájmů zmocněnce. 
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4. Valná hromada rozhoduje svými usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná.  

 

§ 14 

Svolání valné hromady 
 

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději však do šesti měsíců od po-

sledního dne účetního období, a svolává ji představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se před-

stavenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou 

hromadu svolat (dále jen svolatel) anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se 

usnášet, nestanoví-li zákon jinak. 

 

 

2.  Valná hromada se dále koná za podmínek  uvedených ve stanovách a v ZOK a svolává ji před-

stavenstvo a jiné osoby nebo orgány k tomu ze stanov nebo ze ZOK oprávněné oznámením o ko-

nání valné hromady, resp. pozvánkou na valnou hromadu. 

 

3. Svolavatel svolává valnou hromadu tak, že  nejméně 30 dnů přede dnem  konání valné hromady 

uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese 

www.dpmlj.cz. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do 

okamžiku konání valné hromady. A současně také písemnou pozvánkou, kterou svolatel uveřej-

ňuje tak, že ji zašle všem akcionářům na adresu sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcioná-

řů nejméně 30 dní před konáním valné hromady. Pokud akcionář uvedl za účelem zápisu do se-

znamu akcionářů svou e-mailovou adresu pro zasílání písemností, svolavatel namísto zaslání pí-

semné pozvánky na adresu tohoto akcionáře tuto pozvánku zašle na uvedenou e-mailovou adresu. 

 

4. Odvolat nebo měnit datum konání valné hromady lze pouze v souladu s ustanovením § 410ZOK. 

 

5. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň: 

     

a) firmu a sídlo společnosti, 

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, 

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

hlasování na valné hromadě, 

f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; případně vyjádření představenstva podle § 407 

odst. 2 ZOK,  

g) další údaje, pokud tak vyplývá z příslušných ustanovení ZOK. 

Jestliže má být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti, musí oznámení o její 

konání nebo pozvánka na valnou hromadu alespoň charakterizovat podstatu navrhovaných změn a 

návrh změn stanov musí být akcionářům zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě stanovené 

pro svolání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj 

náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu 

nebo v oznámení o jejím konání. 
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6. Pokud patří svolání valné hromady do působnosti představenstva nebo dozorčí rady, musí ji tyto 

orgány svolat tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy jim došla žádost o její svolání. 

Lhůta pro uveřejnění pozvánky na valnou hromadu nebo oznámení o konání valné hromady se zkra-

cuje na 15 dnů.  

 

7. Bez splnění požadavku ZOK a těchto stanov na svolání valné hromady se valná hromada může konat 

jen tehdy, souhlasí-li s tím všichni akcionáři.  

 

§ 15 

Jednání valné hromady 
 

1. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu a sídlo 

právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jejího  

zástupce, čísla  listinných  akcií a  jmenovitou  hodnotu akcií,  jež  ji opravňují  k hlasování. 

Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady a  zapisovatel 

zvoleni dle stanov. 

 

2.  Valnou hromadu zahajuje a do doby zvolení předsedy valné hromady řídí svolavatel nebo jím 

určená osoba. Po zjištění usnášeníschopnosti valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, 

dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů, veřejně zvednutím ruky. Kumulace 

funkcí v orgánech valné hromady u jedné osoby se připouští.  Další řízení valné hromady pak 

přísluší jejímu předsedovi. 

 

 

3. Vyhotovení zápisu o valné hromadě zabezpečuje zapisovatel do 15 dnů od jejího ukončení. 

 Zápis o valné hromadě obsahuje: 

 

     a) firmu a sídlo společnosti, 

     b) místo a dobu konání valné hromady, 

    c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním 

hlasů, 

     d) popis projednání jednotlivých bodů programu valné hromady, 

     e) usnesení valné hromady s uvedením výsledku hlasování,  

     f) obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady, týkající se rozhodnutí valné 

hromady, jestliže o to protestující požádá. 

 

     K zápisu se přiloží návrhy a prohlášení, předložená na valné hromadě k projednání, a listina pří-

tomných na valné hromadě.  

 

4. Kterýkoliv akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části za 

celou dobu existence společnosti, a to na náklady společnosti, nejsou-li zápis nebo jeho část uve-

řejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 ZOK na internetových stránkách společnosti. 

 

 

§ 16 

Schopnost valné hromady usnášet se a hlasování na valné hromadě 
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1. Valná hromada je schopná se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá 

hodnota přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 

 

2. Jestliže valná hromada není schopná usnášení do jedné hodiny od okamžiku jejího plánovaného 

zahájení uvedeného na pozvánce a oznámení, pak osoba oprávněná zahájit jednání valné hroma-

dy tuto valnou hromadu rozpustí. Představenstvo svolá náhradní valnou hromadu. Náhradní val-

nou hromadu svolá představenstvo novou pozvánkou, způsobem stanoveným pro svolání valné 

hromady s tím, že musí být uveřejněna nejméně 15 dní přede dnem konání náhradní valné hro-

mady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu musí být uveřejněna nejpozději do 15 dnů ode dne, 

na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat do šesti 

týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít 

nezměněný pořad jednání. 

 

3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhod-

nout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 

 

4.  Valná hromada, a to i náhradní valná hromada, rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, 

není-li podle těchto stanov nebo zákonem požadovaná vyšší většina hlasů 

 

. 

5.  K rozhodnutí o změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapi-

tálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních sku-

tečností, k rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, k rozhodnutí o pověření představenstva 

zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohle-

dávce na splacení emisního kursu, o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, o zrušení 

společnosti s likvidací a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada dvou-

třetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo 

snížení základního kapitálu a jsou vydány akcie různých druhů, vyžaduje se k tomuto rozhodnutí 

souhlas dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, jejichž práva 

jsou tímto rozhodnutím dotčena. 

 

6. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitý 

druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno a o vyřazení účastnických cenných papí-

rů obchodování na evropském regulovaném trhu se vyžaduje souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů 

přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 

7. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům podle § 34 odst. 1 ZOK, o 

vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu 

úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady rozhoduje valná 

hromada tříčtvrtinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více 

druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady souhlas tříčtvrtinové většiny hlasů všech 

akcionářů u každého druhu akcií.  

8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se 

mají spojit. 

9. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle § 416 odst. 1 ZOK a o dalších skutečnostech, 

jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. 

Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. 
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§ 17 

Představenstvo 
 

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná za spo-

lečnost. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zá-

konem nebo stanovami do působnosti valné hromady, nebo dozorčí rady. 

 

 

§ 18 

 

1. Představenstvo se skládá z devíti členů, fyzických osob, jež splňují veškeré podmínky stanovené 

zákonem, které volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je čtyřleté. 

Člen představenstva je oprávněn ze své funkce odstoupit, je však povinen oznámit to představen-

stvu společnosti. Výkon jeho funkce končí dnem, kdy jeho odstoupení projednalo nebo mělo pro-

jednat představenstvo společnosti. Odstoupení člena představenstva je představenstvo povinno 

projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstoupení z funkce dozvědělo. Sedm členů před-

stavenstva navrhuje Statutární město Liberec a dva členy představenstva navrhuje Město Jablo-

nec nad Nisou.  

 

2. Členové představenstva volí svého předsedu a místopředsedu představenstva. 

 

3. Představenstvo, jehož počet členů zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, může jme-

novat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 

 

4. Zasedání představenstva svolává, kdykoli je to v zájmu společnosti nutné, zpravidla jedenkrát 

měsíčně jeho předseda, který tato zasedání rovněž řídí, nebo jím pověřený člen představenstva. 

Kterýkoliv člen představenstva může požádat o svolání zasedání představenstva s uvedením dů-

vodu tohoto svolání. Nebude-li v takovém případě zasedání představenstva svoláno nejpozději do 

14 dnů od doručení žádosti o svolání předsedovi, je uvedený člen představenstva oprávněn svolat 

zasedání představenstva sám. 

 

5. Zasedání představenstva se svolává písemně tak, aby každý člen představenstva obdržel pozvánku 

s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. Členové představenstva  se  této  

lhůty  mohou  vzdát.  Pozvánka  musí  obsahovat místo, datum a program zasedání představen-

stva. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. O bodu, který nebyl v programu za-

sedání představenstva, jedná představenstvo jen tehdy, jsou-li přítomni všichni členové předsta-

venstva a nadpoloviční většina představenstva vyslovila souhlas s doplněním programu zasedání 

představenstva. 

 

6. V naléhavých a mimořádných případech, nebo vyžaduje-li to zájem společnosti, může být zase-

dání představenstva výjimečně svoláno telefaxem či telefonicky. Členové představenstva se mo-

hou dohodnout na pravidelném konání zasedání představenstva v dohodnutých termínech. 

 

7. Představenstvo je schopné usnášení, jestliže všichni jeho členové byli na zasedání představenstva 

řádně pozváni a zasedání se účastní nadpoloviční většina členů představenstva. Pro přijetí usne-

sení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů s tím, že v případě rovnosti hlasů je 

rozhodující hlas předsedy představenstva. . 
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8. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva vyvolat usnesení před-

stavenstva “per rollam“ písemným nebo e-mailovým dotazem u všech členů představenstva. Ta-

kováto usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže s tímto usnesením souhlasila 2/3 většina 

členů představenstva. Usnesení “per rollam“ musí být na nejbližším zasedání představenstva za-

psáno do zápisu o tomto zasedání. 

 

9. O průběhu každého jednotlivého zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích  se sepíše zápis, 

který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva a zapisova-

tel. V tomto zápisu musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jed-

notlivým usnesením představenstva či se hlasování zdrželi. Na žádost člena představenstva se do 

zápisu zapíše i jeho stanovisko odchylné od rozhodnutí představenstva. Odlišná stanoviska pro-

kuristy nebo ředitele společnosti od usnesení představenstva musí být v zápise z jednání předsta-

venstva uvedena. Zápis z jednání obdrží také prokurista a ředitel společnosti s tím, že zápis nesmí 

být skartován a musí být archivován stejným způsobem jako zápisy o valné hromadě. Přílohou 

zápisu je listina přítomných.  

 

10. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád, který schvaluje valná            

hromada. 

 

 

11. U návrhů představenstva, jejichž rozhodnutí náleží do působnosti akcionáře, je akcionář povinen  

tyto návrhy projednat nejdéle do 40  dnů od doručení návrhu. 

 

 

 

§ 19 

Působnost představenstva 
 

Představenstvu přísluší zejména: 

 

a) zabezpečovat obchodní vedení společnosti, 

b) svolávat valnou hromadu a vykonávat její usnesení, 

c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví a evidence společnosti, 

d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezi-

tímní účetní  závěrku  s  návrhem  na rozdělení  zisku nebo  úhrady ztráty ( Představenstvo splní 

povinnosti dle § 436 ZOK tak, že účetní závěrka bude akcionářům k dispozici v sídle společnosti 

po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Uveřejní-li společnost účetní závěrku na 

svých internetových stránkách alespoň po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 

doby 30 dní po schválení nebo neschválení účetní závěrky, věta první se nepoužije.) ), 

e) nejpozději do 31.8. běžného roku vyhotovovat pro valnou hromadu a dozorčí radu zprávu o pod-

nikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku a o její obchodní politice, a to nejméně je-

denkrát ročně, pokud valná hromada nerozhodne jinak, 

f) předkládat valné hromadě návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu společnosti, jakož i 

návrhy na změny stanov společnosti, 

g) schvalovat finanční a věcné plány společnosti, organizační řád společnosti, pracovní řád, zásady 

vnitřního řízení společnosti a další vnitřní normy společnosti,  
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h) vydávat opatření k využívání nástrojů ekonomického řízení, zejména v oblasti financování, tvor-

by cen, mzdové politiky a fondů společnosti, 

i) vést kolektivní vyjednávání se ZVOS pracovníků v dopravě, 

j) svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na 

základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních 

zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu, nebo pokud zjistí, 

že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí ji-

ného opatření 

k) podávat bez zbytečného odkladu návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh), jest-

liže jsou splněny podmínky stanovené  § 68 písm b), 

l) vykonávat zaměstnavatelská práva, 

m) uzavírat smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku, 

n)  jmenovat a odvolávat ředitele společnosti, stanovit jeho působnost a jednání za společnost, 

o) uzavírat úvěrové smlouvy, 

p) rozhodovat o použití rezervního fondu. 

 

Představenstvo může k právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu, i když se k nim jinak 

vyžaduje zvláštní plná moc, podle ustanovení § 450 OZ , udělit prokuru fyzické osobě, která se za-

pisuje do obchodního rejstříku.  

 

§ 20 

Povinnosti členů představenstva 
 

1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc s péčí řádného hospodáře a za-

chovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám 

by mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen představenstva jednal s péčí řádného 

hospodáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen předsta-

venstva. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při 

výkonu pravomocí  představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Čle-

nové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné 

hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. 

 

2. Člen představenstva nesmí: 

     - podnikat v předmětu činnosti , a to ani ve prospěch jiných osob, 

    - zprostředkovávat  obchody společnosti pro jiného, 

    - účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace  jako společník s neomezeným ručením  nebo 

jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem činnosti, 

    - být členem  statutárního orgán  jiné právnické osoby se stejným nebo s obdobným předmětem 

činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern. 

 

3. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen představenstva, který porušil zákaz konkurenčního 

jednání , vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo   aby na ni  převedl z toho vzniklá 

práva.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

4. Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společ-

nost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení. 
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5. Členové představenstva, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti spo-

lečně a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen představenstva škodu neuhra-

dil a věřitelé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její pla-

tební neschopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsa-

hem povinnosti členů představenstva k náhradě škody. Ručení člena představenstva zaniká, 

jakmile způsobenou škodu uhradí. 

 

6. Rozhodnutí valné hromady může omezit právo představenstva k zastupování za společnost. Toto 

omezení však není účinné vůči třetím osobám. Za škodu způsobenou zaviněným překročením 

rozsahu svého oprávnění odpovídají členové představenstva vůči společnosti společně a neroz-

dílně. 

 

7. Představenstvo je povinno zařadit do programu jednání a projednat záležitost navrženou dozorčí 

radou. 
 

 

8. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 

s právními předpisy a stanovami. 

 

9. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou pravomoc  s péčí řádného hospodáře. Čle-

nové představenstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnos-

tech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení 

jejich funkce. 

 

 

§ 21 

Dozorčí rada 
 

1. Dozorčí rada společnosti je orgánem společnosti, který dohlíží na výkon pravomoci  představen-

stva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

 

§ 22 

Působnost dozorčí rady 
 

Dozorčí rada: 

a) posuzuje konkrétní směry činnosti a obchodní politiky společnosti a dohlíží na její provádění, 

b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná 

opatření, 

c) přezkoumává řádnou, mimořádnou, konsolidovanou a případně i mezitímní účetní závěrku a ná-

vrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 

d) je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a kontrolo-

vat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná 

činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami. Oprávnění předchozí 

věty  mohou členové dozorčí rady samostatně  využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, 

ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,  

e) kontroluje, zda účetní záznamy a evidence jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda pod-

nikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 

stanovami společnosti a usneseními a pokyny valné hromady, 
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f) vyjadřuje se k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti, 

g) vyjadřuje se k investičním záměrům společnosti, 

i) zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, 

j) seznamuje valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti a je oprávněna dát svá podání k po-

řadu valné hromady. 

 

§ 23 

Volba a odvolání členů dozorčí rady 
 

1. Dozorčí rada se skládá ze šesti členů, fyzických osob, kteří jsou voleni tak, že čtyři členy dozorčí 

rady volí valná hromada a dva  členy volí zaměstnanci společnosti. Funkční období jednotlivých 

členů dozorčí rady je čtyřleté. Dva členy dozorčí rady navrhuje Statutární město Liberec, dva 

členy Město Jablonec nad Nisou a dva jsou voleni zaměstnanci akciové společnosti  

 

 

2. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou pod-

le zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost. Člen dozorčí rady je oprávněn ze své funk-

ce odstoupit, je však povinen oznámit to dozorčí radě společnosti. Výkon jeho funkce končí 

dnem, kdy jeho odstoupení projednala nebo měla projednat dozorčí rada společnosti. Odstoupení 

člena dozorčí rady je dozorčí rada povinna projednat na nejbližším zasedání poté, co se o odstou-

pení z funkce dozvěděla. 

 

3. Jestliže člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční 

období, musí být do dvou měsíců zvolen nový člen dozorčí rady. Funkce člena dozorčí rady za-

niká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím dvou měsíců od uplynutí jeho 

funkčního období. 

 

 

§ 24 

Práva a povinnosti členů dozorčí rady 
 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc  s péčí řádného hospodáře a zacho-

vávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by 

mohlo společnosti způsobit škodu. Je-li sporné, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hos-

podáře, nese důkazní břemeno o tom, že jednal s péčí řádného hospodáře, tento člen dozorčí rady. 

Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu 

pravomocí  dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Členové dozorčí 

rady odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li 

pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy. 

 

2. Dozorčí rada je oprávněna požadovat od všech zaměstnanců společnosti, členů představenstva, 

ředitele společnosti a jemu podřízených pracovníků, aby se dostavili na zasedání dozorčí rady a 

podali vysvětlení týkající se skutečnosti, která souvisí se společností nebo s její činností. 

 

 

3. Členové dozorčí rady se zúčastňují valné hromady a jsou povinni valnou hromadu seznámit 

s výsledky své kontrolní činnosti. 
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4. Člen dozorčí rady nesmí : 

 

 a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředková-

vat obchody společnosti pro jiného, 

 

 b)  být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby s obdobným předmětem činnosti nebo 

osobou v obdobném postavení, ledaže jde o koncern, 

 

 c)  účastnit se na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným ručením nebo 

jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti. 

 

 

5. Společnost je oprávněna požadovat, aby jí člen dozorčí rady, který porušil zákaz konkurenčního 

jednání, vydal prospěch, který v důsledku toho získal, anebo   aby na ni  převedl z toho vzniklá 

práva.  Tím není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

6. Právo podle předchozího bodu lze u povinné osoby uplatnit do 3 měsíců ode dne, kdy se společ-

nost o porušení tohoto zákazu dozvěděla, nejpozději však do 1 roku od porušení 

 

7. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou pravomoc  s péčí řádného hospodáře. Členové 

dozorčí rady jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, je-

jichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu, a to i po skončení jejich 

funkce. 

 

8. Členové dozorčí rady, kteří odpovídají společnosti za škodu, ručí za závazky společnosti společně 

a nerozdílně celým svým majetkem, jestliže odpovědný člen dozorčí rady škodu neuhradil a věři-

telé nemohou dosáhnout uspokojení své pohledávky z majetku společnosti pro její platební ne-

schopnost nebo z důvodu, že společnost zastavila platby. Rozsah ručení je omezen rozsahem po-

vinnosti členů dozorčí rady k náhradě škody. Ručení člena dozorčí rady zaniká, jakmile způsobe-

nou škodu uhradí. 

 

 

 

§ 25 

Zasedání dozorčí rady 

 

1. . Dozorčí rada si volí a odvolává předsedu dozorčí rady . Předseda dozorčí rady svolá zasedání 

dozorčí rady. Předseda může pověřit svoláním dozorčí rady některého jejího člena. Dozorčí rada 

musí být svolána i tehdy, jestliže to požaduje některý z jejích členů. Členové dozorčí rady si mo-

hou dohodnout způsoby svolání zasedání dozorčí rady. 

 

2. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové dozorčí rady byli řádně a včas písemně 

pozváni a jsou přítomni alespoň dva členové dozorčí rady. Dozorčí rada rozhoduje na základě 

souhlasu většiny hlasů svých členů. Jestliže se názor člena dozorčí rady zvoleného z řad zaměst-

nanců společnosti liší od schváleného usnesení dozorčí rady, je dozorčí rada povinna tento men-

šinový názor sdělit představenstvu a akcionáři společnosti společně se závěry ostatních členů do-

zorčí rady. 
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3. Zasedání dozorčí rady se koná minimálně 2x za pololetí a svolává se písemně tak, aby každý člen 

dozorčí rady obdržel pozvánku s materiály k jednání nejméně sedm dní před termínem zasedání. 

Pozvánka musí obsahovat návrh programu jednání, místo, čas a datum jednání. 

 

4. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 

 

5. O zasedání dozorčí rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, popř. v jeho nepřítomnosti 

místopředseda dozorčí rady a zapisovatel. V tomto zápisu musí být zachycen průběh jednání a 

všechna přijatá usnesení a dále též stanoviska menšiny členů, požádají-li o to a vždy se uvede od-

chylný názor člena dozorčí rady zvoleného zaměstnanci. Zápis obdrží všichni členové dozorčí ra-

dy, akcionář a představenstvo. Přílohou zápisu je seznam přítomných. 

 

6. Dozorčí rada zavazuje společnost a její orgány usneseními, jež jsou v souladu s její působností. 

Jednotliví členové dozorčí rady jsou oprávněni zavazovat společnost v rozsahu jim svěřené pra-

vomoci písemnými rozhodnutími jimi podepsanými. 

 

7. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat usnesení per 

rollam písemným, dálnopisným nebo telefaxovým dotazem u všech členů dozorčí rady. Usnesení 

per rollam musí být na nejbližším zasedání dozorčí rady zapsáno do zápisu o zasedání dozorčí ra-

dy. 

 

8. Podrobnosti o způsobu zasedání stanoví  Jednací řád dozorčí rady, který schvaluje valná hromada. 

 

 

 

 

V. Ředitel společnosti 

 

§ 26 

Ředitel společnosti 
 

1.  Představenstvo jmenuje a odvolává ředitele společnosti po projednání s akcionáři.  

 

2. Ředitel společnosti řídí běžnou činnost společnosti, vykonává zaměstnavatelská práva vůči za-

městnancům společnosti a zastupuje společnost v rozsahu práv daných mu těmito stanovami nebo 

udělených mu představenstvem.  

 

3. Do působnosti ředitele společnosti náleží: 

    - vykonávat rozhodnutí představenstva v souladu se stanovami společnosti, 

    - zabezpečovat běžné řízení společnosti v souladu se stanovami a usneseními představenstva, 

    - zabezpečovat úkoly vyplývající z obecně platných právních předpisů, dělby a organizace práce 

ve společnosti, 

    - uzavírat a rozvazovat pracovní smlouvy se zaměstnanci společnosti v souladu s organizačním 

řádem společnosti, 

    - jednat v záležitostech stanovených organizačním řádem a schvalovacím a podpisovým řádem, 

zejména uzavírat jménem společnosti smlouvy obchodního, finančního a investičního charakte-

ru, 

    - jednat za společnost v rozsahu jemu uděleného zmocnění. 
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4. Ředitel společnosti je za svoji činnost plně odpovědný představenstvu společnosti, účastní se za-

sedání představenstva s právem poradním a má právo představenstvu předkládat jakékoli návrhy 

týkající se řízení společnosti. 

 

5. Ředitel společnosti řídí jemu podřízené pracovníky, ukládá jim povinnosti a kontroluje plnění 

těchto povinností způsobem vyplývajícím z organizačního řádu společnosti a z pracovního řádu 

společnosti. 

 

6. Ředitel společnosti je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděl při 

výkonu své funkce, a které v zájmu společnosti nelze sdělovat jiným osobám. To neplatí, pokud 

byl této povinnosti zproštěn dozorčí radou společnosti. Na ředitele společnosti se vztahuje zákaz 

konkurence jako na členy představenstva a dozorčí rady. 

 

7. Není-li pracovní místo ředitele obsazeno, jeho kompetence po tuto dobu přecházejí na předsedu 

představenstva, nemůže-li je ten vykonávat, pak na místopředsedu představenstva, a nemůže-li je 

vykonávat ani on, pak na člena představenstva, kterého tím představenstvo pověří. 

 

 

 

 

 

VI. Prokurista společnosti  
 

§ 27 

Prokurista společnosti 

 

1. Představenstvo společnosti může jmenovat a odvolat prokuristu, který je oprávněn ve smyslu § 

450 a násl. OZ, v platném znění, ke všem právním jednáním, k nimž dochází při provozu závodu 

a k nimž se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista může být pouze fyzická osoba a je za 

svoji činnost odpovědný představenstvu společnosti. 

 

2. Prokurista není oprávněn zcizovat a zatěžovat nemovité věci , které náleží do majetku společnosti. 

 

3.  Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám. 

 

4.  Prokurista se podepisuje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. 

 

5. Prokura je účinná dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

 

6. Prokurista se účastní jednání představenstva s právem poradním s tím, že má právo představen-

stvu předkládat jakékoli návrhy týkající se společnosti. 

 

7. Prokurista je v tomto případě omezen při uzavírání závazků  finančním limitem do výše 5. mil. 

Kč. Nad tento limit může samostatně podepisovat jen po předchozím souhlasu předsedy předsta-

venstva. Toto omezení nemá právní následky vůči třetím osobám. Prokurista společnost zastupu-

je a podepisuje samostatně podle ustanovení čl. I. § 4 odstavec 3 těchto stanov. 

 

Příloha k usnesení č. 85/2014



STANOVY  

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 

 

strana č. 19 

VII. Společná ustanovení pro orgány společnosti  

 

§ 28 
 

1.  Společnost může uzavřít smlouvu o úvěru nebo půjčce s členem představenstva, dozorčí rady, 

prokuristou nebo jinou osobou, která je oprávněna jménem společnosti takovou smlouvu uzavřít, 

nebo osobami jim blízkými, anebo smlouvu, jejímž obsahem je zajištění závazků těchto osob, 

nebo na ně bezplatně převést majetek společnosti, jen s předchozím souhlasem valné hromady a 

jen za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

2. Pokud jsou osoby uvedené v odstavci 1 tohoto článku stanov oprávněny jednat i jménem jiné 

osoby, použije se ustanovení odstavce 1 obdobně i na plnění tam uvedené ve prospěch této jiné 

osoby. Souhlasu valné hromady není zapotřebí, jde-li o poskytnutí půjčky nebo úvěru ovládající 

osobou ovládané osobě anebo zajištění závazků ovládané osoby ovládající osobou. 

 

3. Jestliže společnost nebo jí ovládaná osoba nabývá majetek od zakladatele, akcionáře nebo od 

osoby jednající s ním ve shodě anebo jiné osoby uvedené v odstavci 1 nebo od osoby jí ovládané 

anebo od osoby, se kterou tvoří koncern, za protihodnotu ve výši alespoň jedné desetiny upsané-

ho základního kapitálu ke dni nabytí, nebo na ně úplatně převádí majetek této hodnoty, musí být 

hodnota tohoto majetku stanovena na základě posudku znalce jmenovaného soudem. Jestliže k 

nabytí dochází do 3 let od vzniku společnosti, musí je schválit valná hromada. 

 

4. Ustanovení odstavci 3 tohoto článku stanov se nevztahuje na nabytí nebo zcizení majetku v rámci 

běžného obchodního styku a na nabytí nebo zcizení z podnětu nebo pod dozorem státního orgánu 

nebo na nabytí nebo zcizení na burze či obdobném regulovaném trhu. Ustanovení odstavce 1 o 

souhlasu valné hromady se vztahuje obdobně i na bezúplatný převod majetku na akcionáře. 

 

5. Ustanovení odstavců 1 až 3 se vztahují i na převzetí ručení. 

 

 

VIII. Hospodaření společnosti  

 

§ 29 
 

Účetním obdobím je kalendářní rok.  

§ 30 

Řádná účetní závěrka 

 

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy své 

účetnictví. Řádné vedení účetnictví zabezpečuje představenstvo, které předkládá auditorům řád-

nou účetní závěrku spolu se žádostí o přezkoušení hospodaření společnosti za příslušný rok. Po 

obdržení zprávy od auditora o přezkoušení řádné účetní závěrky a ročního hospodaření společ-

nosti předá představenstvo řádnou účetní závěrku spolu se zprávou auditorů a návrhem na rozdě-

lení zisku či krytí ztrát ihned dozorčí radě. 
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2. Valné hromadě předkládá řádnou účetní závěrku ke schválení představenstvo. Dozorčí rada pře-

zkoumá řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku či  krytí ztrát a o výsledku informuje 

valnou hromadu. 

 

3. Společnost je povinna zveřejňovat údaje z účetní závěrky ověřené auditory a vydávat za účelem 

zveřejnění výroční zprávu. 

 

§ 31 

Rozdělení zisku 

 

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 

tohoto návrhu dozorčí radou. 

 

2. Ze zisku společnosti, který vyplývá z roční bilance, se nejprve zaplatí daně, odvody a dávky podle 

obecně závazných právních předpisů a ostatní potřeby společnosti vyplývající z finančního  plá-

nu,  které  nelze  hradit  z nákladů. Z ostatního čistého zisku se přednostně přispívá do rezervního 

fondu společnosti a dále do jiných účelových fondů společnosti, pokud byly při respektování 

platné právní úpravy pro jejich zřizování a hospodaření s nimi společností zřízeny. Zbytek čisté-

ho zisku lze použít podle rozhodnutí valné hromady na výplatu tantiém a dividend. 

 

3. Příslušná část čistého zisku může být použita na zvýšení základního kapitálu společnosti. 

 

 

§ 32 

Úhrada ztráty 
 

1. Případné ztráty společnosti budou kryty především z rezerv, které se vytvářejí proti ztrátám, z re-

zervního fondu společnosti.. 

 

2. O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulých účetních obdobích  rozhoduje valná 

hromada na návrh představenstva s tím, že úhrada ztráty probíhá v souladu s příslušnými ustano-

vením   ZOK . 

 

IX. Rezervní fond 

 

§ 33 
 

1. Rezervní fond společnosti je složen z několika účetních fondů, které slouží ke krytí ztrát a zisku, 

jakož i k financování činnosti společnosti po dobu případných výkyvů v jejím hospodaření. 

 

Rezervní fond k úhradě ztrát 
 

1. Při svém vzniku společnost vytvořila rezervní fond ve výši 17,693 mil. Kč, což představovalo 

11,30 % základního kapitálu. 

 

2. Společnost je povinna tento fond ročně doplňovat nejméně pěti procenty z čistého zisku, a to až 

do výše 20 % základního kapitálu společnosti. To neplatí, jestliže rezervní fond již vytvořila pří-
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platky nad emisní kurs akcií. Takto vytvořený rezervní fond může společnost použít pouze 

k úhradě ztráty.  

 

3. O případném dalším doplňování rezervního fondu nad tuto hranici rozhoduje valná hromada. 

O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo, po předchozím souhlasu dozorčí rady 

a akcionáře. 

 

Rezervní fond z příplatků nad jmenovitou hodnotu akcie 
 

1. Pokud společnost vydá novou emisi akcií, kde bude emisní kurs akcie vyšší než jmenovitá hodno-

ta akcií, bude emisní ážio převedeno do rezervního fondu. 

 

 

Rezervní fond za vlastními akciemi 
 

1. Pokud společnost nabude svoje vlastní akcie, musí vytvořit rezervní fond ve výši, v níž společnost 

vykazuje v účetnictví vlastní akcie. Tento rezervní fond vytváří společnost ze zisku nebo z jiných 

fondù, s kterými může nakládat. 

 

 

 

 

Rezervní fond vytvářený ke zvýšení základního kapitálu 
 

1. Společnost může vytvořit rezervní fond snížením základního kapitálu ke krytí úhrady budoucí 

ztráty.  Tento rezervní fond může být použit jen k úhradě ztráty nebo ke zvýšení základního kapi-

tálu společnosti. 

 

§ 34 

Vytváření dalších fondů 
 

1. Společnost vytváří v souladu s obecně závaznými právními předpisy i další fondy a přispívá do 

nich ze svého zisku. O zřízení dalších fondů rozhoduje představenstvo, které současně stanoví 

pravidla jejich tvorby a čerpání, a to po projednání s dozorčí radou. 

 

X. Zvýšení základního kapitálu 

 

§ 35 
 

1.  O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada; tím není dotčeno ustanovení § 511 

ZOK.  

 

2. V pozvánce na valnou hromadu, kde se bude jednat o zvýšení základního kapitálu, se uvedou 

kromě náležitostí podle § 407 ZOK i důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu, způsob 

a rozsah tohoto zvýšení, navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií, pokud mají být vydány 

nové akcie společnosti, jmenovité hodnoty nových akcií nebo nová jmenovitá hodnota dosavad-

ních akcií a mají-li být vydány poukázky na akcie, ke kterým upisovaným akciím budou vydány. 

Má-li být zvýšení základního kapitálu provedeno upisováním nových akcií, uvede se v pozvánce 
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nebo oznámení i lhůta pro jejich upsání a navrhovaná výše emisního kursu nebo způsob jeho ur-

čení s odůvodněním anebo údaj o tom, že jeho určením bude pověřeno představenstvo, včetně 

případné minimální výše, v jaké může být emisní kurs představenstvem určen. Navrhuje-li se vy-

dání nového druhu akcií, uvedou se i práva s nimi spojená a důsledky, které bude mít jejich vy-

dání na práva spojená s akciemi dříve vydanými. 

 

3. Jestliže se valné hromadě navrhuje:  

a) omezení nebo vyloučení přednostního práva podle § 488 ZOK, uvede se v pozvánce důvod, 

proč má dojít k omezení nebo vyloučení přednostního práva,  

b) zvýšení základního kapitálu upisováním akcií a emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady, 

uvede se v pozvánce nebo oznámení jeho předmět a ocenění podle § 468 a násl. ZOK.  

c) vyslovení souhlasu se započtením, uvedou se v pozvánce nebo oznámení také pohledávky, kte-

ré mají být započteny, a důvody navrhovaného započtení. 

 

4. Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku. 

 

 

 

§ 36 

Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií 
 

1. Zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií je přípustné, pokud akcionáři zcela splatili 

emisní kurz dříve upsaných akcií.  Ledaže dosud nesplacená část emisního kursu je vzhledem k 

výši základního kapitálu zanedbatelná a valná hromada se zvýšením základního kapitálu projeví 

souhlas. Toto omezení neplatí, jestliže se zvyšuje základní kapitál upisováním akcií a jejich 

emisní kurs se splácí pouze nepeněžitými vklady. 

 

2. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií musí obsahovat náleži-

tosti stanovené v 475 ZOK. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis tohoto usnesení do 

obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu od jeho přijetí valnou hromadou. Upisování akcií 

nemůže začít dříve, než usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže 

byl podán návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na 

rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí val-

né hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.  

 

 

3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení 

základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie upi-

sují peněžitými vklady. Informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 485 

ZOK je představenstvo povinno uveřejnit způsobem určeným ZOK a těmito stanovami pro svo-

lání valné hromady. 

 

5. Představenstvo je povinno podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku 

po upsání akcií odpovídajících rozsahu jeho zvýšení a po splacení alespoň 30 % jejich jmenovité 

hodnoty, včetně případného emisního ážia, jde-li o peněžité vklady, a po splacení všech nepeně-

žitých vkladů. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu upsáním nových akcií se jinak ří-

dí § 474 až 494 ZOK. 
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§ 37 

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti 
 

1.  Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, 

že použije zisku po provedení přídělu do rezervního fondu, je-li tvořen, nebo jeho části anebo ji-

ného vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního 

kapitálu. Čistého zisku nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní 

účetní závěrky. 

 

2. Společnost nemůže zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů, nejsou-li splněny podmínky uvede-

ná v ustanovení § 350 ZOK. 

 

3. Na zvýšení základního kapitálu se podílejí akcionáři v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií. 

Na zvýšení základního kapitálu se podílejí i vlastní akcie v majetku společnosti, která základní 

kapitál  zvyšuje, i akcie této společnosti, jež jsou v majetku jí ovládané osoby nebo osoby ovlá-

dané ovládanou osobou. 

 

4. Zvýšení základního kapitálu se provede buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozděle-

ním mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, nebo zvýšením jmenovité 

hodnoty dosavadních akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních listinných akcií se provede 

buď jejich výměnou, nebo vyznačením vyšší jmenovité hodnoty dosavadních akcií s podpisem 

člena nebo členů představenstva oprávněných jednat za společnost. Představenstvo vyzve způso-

bem určeným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají  akcie, aby je 

předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem výměny nebo vyznačení zvýše-

ní jejich jmenovité hodnoty. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn 

až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená a představenstvo společnosti uplatní po-

stup podle § 537 až 541 ZOK. 

 

5. Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu  akcie, vyzve představenstvo akcionáře bez 

zbytečného odkladu po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku způsobem ur-

čeným ZOKa stanovami pro svolání valné hromady, aby se dostavili k převzetí nových akcií spo-

lečnosti. Jestliže akcionář nepřevezme nové akcie ve lhůtě do jednoho roku od uveřejnění výzvy 

k převzetí akcií, uplatní představenstvo postup podle § 539 ZOK. Výzva akcionářům musí obsa-

hovat alespoň:  

 

 

a) rozsah, v němž byl základní kapitál zvýšen,  

b) poměr, v jakém se rozdělují akcie mezi akcionáře,  

c) upozornění, že společnost je oprávněna nové akcie prodat, nepřevezme-li je akcionář do 

 jednoho roku od uveřejnění výzvy k převzetí akcií. 

 

6. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti se jinak řídí § 495 

až 504 ZOK. 
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§ 38 

Zvýšení základního kapitálu představenstvem 
 

1. Valná hromada může svým usnesením pověřit představenstvo, aby za podmínek stanovených 

ZOK a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií nebo z vlastních 

zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní vý-

še základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu 

pověřila. Pověření představenstva k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nahrazuje rozhod-

nutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. Pověření musí určit jmenovitou hodnotu, 

druh, formu akcií, které mají být vydány na zvýšení základního kapitálu. Představenstvo může v 

rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního 

kapitálu stanovený limit 

 

2. Jestliže je představenstvo pověřeno  rozhodnout o zvýšení  základního kapitálu s tím, že emisní 

kurs akcií lze splácet nepeněžitými vklady, pak musí pověřit i konkrétního znalce k ocenění ne-

peněžitého vkladu dle § 251 ZOK.  

 

3. Pověření zvýšit základní kapitál je možné  udělit na dobu nejdéle 5 let ode dne, kdy se  valná 

hromada na pověření usnesla, a to i opakovaně.   

 

4. Rozhodnutí představenstva o zvýšení základního kapitálu se osvědčuje veřejnou listinou a tato 

rozhodnutí se  zapisuje do obchodního rejstříku. Postup a pravidla zvyšování základního kapitálu 

rozhodnutím představenstva se jinak řídí § 511 až 515 ZOK. 

 

§ 39 

Ostatní způsoby zvýšení základního kapitálu 
 

1.  Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je spojeno právo 

na jejich výměnu za akcie společnosti nebo přednostní právo na upisování akcií, pokud současně 

rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. Usnesení valné hromady podle předešlé 

věty musí být přijato většinou hlasů určenou těmito stanovami, není-li ZOK požadována většina 

vyšší, a musí obsahovat náležitosti uvedené v § 507 ZOK. Postup podmíněného zvýšení základ-

ního kapitálu se řídí § 505 až 510 ZOK. 

 

2. Za podmínek stanovených obchodním zákoníkem se může valná hromada usnést na kombinova-

ném zvýšení základního kapitálu. 

 

 

XI. Snížení základního kapitálu  

 

§ 40 
 

1. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada usnesením, které musí obsahovat náleži-

tosti podle § 516 ZOK, a alespoň tytéž náležitosti se uvedou v pozvánce na valnou hromadu, a to 

vedle náležitostí uvedených v § 407 ZOK. Návrh na zápis unesení valné hromady o snížení zá-

kladního kapitálu je představenstvo povinno podat bez zbytečného odkladu od usnesení valné 
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hromady. Základní kapitál nelze snížit pod zákonem stanovenou minimální výši uvedenou v § 

246 odst. 2 ZOK. 

 

2. Pokud je společnost povinna snížit základní kapitál, použije ke snížení základního kapitálu vlastní 

akcie, má-li je ve svém majetku. V ostatních případech snížení základního kapitálu použije spo-

lečnost ke snížení základního kapitálu nejprve vlastní akcie. Jiným postupem lze snižovat základ-

ní kapitál, jen jestliže tento postup nepostačuje ke snížení základního kapitálu v rozsahu určeném 

valnou hromadou nebo pokud by tento způsob snížení základního kapitálu nesplnil účel snížení 

základního kapitálu. Jestliže se snižuje základní kapitál pouze s využitím vlastních akcií v majet-

ku společnosti, nepoužije se ustanovení o odděleném hlasování podle druhu akcií. 

 

3. Pokud společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie  nebo použití vlastních akcií podle § 38 

odst. 2 těchto stanov nepostačuje ke snížení základního kapitálu, je možno provést snížení zá-

kladního kapitálu: 

     - snížením jmenovité hodnoty akcií 

     - vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu akcionářům,  

     - upuštěním od vydání nesplacených akcií.  

 

4. Pokud jsou akcionáři v prodlení s předložením lakcií stahovaných společností z oběhu za účelem 

jejich výměny, vyznačení nové jmenovité hodnoty nebo zničení anebo při změně podoby s jejich 

vrácením nebo převzetím, vyzve je představenstvo způsobem určeným ZOK a stanovami pro 

svolání valné hromady, aby předložili akcie, vrátili nebo převzali listinné akcie v dodatečné při-

měřené lhůtě, kterou jim k tomu určí, s upozorněním, že jinak budou nepředložené akcie nebo 

nevrácené akcie prohlášeny za neplatné nebo nepřevzaté listinné akcie prodány, a toto rozhodnutí 

současně zveřejní. Po marném uplynutí dodatečně určené lhůty budou prohlášeny akcie za ne-

platné a bude postupováno podle pravidel obsažených v § 537 až 541 ZOK. 

 

5. Ke snížení základního kapitálu dochází ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku. Představen-

stvo má oznamovací povinnost vůči věřitelům dle § 518 ZOK..Před účinností snížení základního 

kapitálu a před splněním povinností podle § 518 ZOK nebo před rozhodnutím soudu podle § 518 

ZOK nelze akcionářům poskytnout plnění z důvodu snížení základního kapitálu nebo jim z toho-

to důvodu prominout nebo snížit nesplacené části emisního kursu akcií. Za újmu způsobenou po-

rušením této povinnosti společnosti nebo jejím věřitelům odpovídají společně a nerozdílně členo-

vé představenstva. Této odpovědnosti se nemohou zprostit. 

 

§ 41 

Snížení jmenovité hodnoty akcií 
 

1. Pokud se snižuje jmenovitá hodnota akcií společnosti, snižuje se poměrně u všech akcií společ-

nosti, ledaže účelem snížení základního kapitálu je prominout nesplacenou část emisního kursu 

akcií. 

 

2. Snížení jmenovité hodnoty akcií  se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou 

nebo vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadní akcii  s podpisem člena nebo členů před-

stavenstva oprávněných jednat za  společnosti. 
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3. Představenstvo vyzve způsobem stanoveným ZOK a stanovami pro svolání valné hromady akcio-

náře, kteří vlastní akcie , aby je předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady za účelem 

postupu podle předchozího odstavce. Akcionář, který je v prodlení s předložením akcií  v určené 

lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a 

představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541 ZOK.  

 

 

§ 42 

Vzetí akcií z oběhu na základě losování 
 

1.  Možnost losování akcií k jejich vzetí z oběhu za účelem snížení základního kapitálu se nepři-

pouští.  

 

 

 

 

§ 43  

Vzetí akcií z oběhu na základě návrhu 
 

1. Valná hromada může rozhodnout o vzetí akcií z oběhu za účelem snížení základního kapitálu na 

základě veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií za účelem jejich vzetí z oběhu nebo smlouvy o 

bezplatném vzetí akcií z oběhu, a to tak, že bude základní kapitál: 

 a) snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo 

 b)  bude snížen o pevnou částku. 

 

 

2. Kupní cena musí být splatná nejpozději do tří měsíců od zápisu výše základního kapitálu do ob-

chodního rejstříku. Lhůta splatnosti kupní ceny a lhůta pro předložení listinných akcií společnosti 

nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu. Nepředloží-li akcionář ve stanovené 

lhůtě listinné akci společnosti, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spo-

jená a představenstvo postupuje podle § 537 až 541 ZOK. 

 

3.  Snižuje-li se základní kapitál podle odstavce 1 písm. a), musí rozhodnutí valné hromady obsaho-

vat pověření pro představenstvo podat návrh na zápis výše základního kapitálu do obchodního 

rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. 

4. V případě, že součet jmenovitých hodnot akcií braných z oběhu podle odstavce 1 písm. b) 

nedosáhne stanovené částky snížení základního kapitálu, může valná hromada rozhodnout, že se 

základní kapitál sníží postupem podle § 532 odst. 1 písm. a) ZOK, popřípadě jiným způsobem 

stanoveným ZOK.  

 

§ 44 

Upuštění od vydání akcií 
 

1. Valná hromada může rozhodnout o snížení základního kapitálu upuštěním od vydání akcií v roz-

sahu, v jakém jsou upisovatelé v prodlení se splacením jmenovité hodnoty akcií, ledaže společ-

nost prodlevšího akcionáře ze společnosti vyloučí. Upuštění od vydání nesplacených akcií se 

provede způsobem uvedeným v § 536 ZOK. 
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XII. Doplňování a změna stanov 

 

§ 45 
 

1. Návrh na změnu či doplnění stanov může podat představenstvo nebo dozorčí rada společnosti. 

 

2. O jakékoli změně stanov společnosti rozhoduje valná hromada . Pokud akcionář z vlastního roz-

hodnutí chce změnit stanovy společnosti, je povinen si vyžádat vyjádření představenstva a dozor-

čí rady k této skutečnosti před jednáním valné hromady. Pokud navrhne změnu stanov předsta-

venstvo nebo dozorčí rada, vyžádá si akcionář vyjádření druhého orgánu společnosti. 

 

 

 

3. Předchozí ustanovení platí i pro doplňování stanov společnosti. 

 

 

 

4.  Přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov,  toto rozhodnutí 

nahrazuje rozhodnutí o změně stanov. Jestliže z rozhodnutí valné hromady  neplyne, zda, popří-

padě jakým způsobem se stanovy mění, rozhodne o změně stanov představenstvo v souladu 

s rozhodnutím valné hromady. . 

 

 

5. Jestliže dojde ke změně v obsahu stanov na základě jakékoliv právní skutečnosti, je představen-

stvo společnosti povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen předsta-

venstva o takové změně doví, úplné znění stanov. 

 

 

XIII. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná  

 

§ 46 

Zrušení, likvidace a zánik společnosti 
 

1. . Pro zrušení a likvidaci společnosti platí příslušná ustanovení ZOK, není-li dále stanoveno jinak.  

  

2. Společnost se zrušuje:  

a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhod-

nutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací,  

b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí na-

bude právní moci, 

c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku 

fúze,převodu jmění na jednoho akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy bylo toto roz-

hodnutí přijato,  
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d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že maje-

tek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, nebo 

e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 

 

3. Při zrušení společnosti s likvidací se způsob provedení likvidace řídí příslušnými obecně závaz-

nými právními předpisy.  

 

 

4. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku a tímto dnem je rovněž ukončena funkce 

likvidátora společnosti. 

 

§ 47 

Výkladové ustanovení 
 

1. V případě, že některé ustanovení stanov se ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo 

některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení touto skutečností nedotčena. Namísto do-

tyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, 

které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového usta-

novení právního předpisu, pak způsob řešení vyplývá z obchodních zvyklostí. 

 

 

 

 

§ 48 

Vklad města Jablonce nad Nisou 

 

 V případě, že společnost shledá jako nepotřebné některé pozemky, které do základního kapitálu  

společnosti vložil akcionář město Jablonec nad Nisou jako formu nepeněžitého vkladu, má akcionář 

město Jablonec nad Nisou předkupní právo k těmto pozemkům. Společnost Dopravní podnik města 

Liberce je povinna učinit městu Jablonec nad Nisou nabídku na prodej nepotřebných pozemků za 

cenu dle znaleckého posudku. 

 

§49 

Další ustanovení vzájemných vztazích akcionářů  a společnosti  

 

1. O rozsahu objednávky přepravních služeb vykonávaných  společností pro akcionáře jako objedna-

tele veřejné hromadné dopravy rozhoduje každý z akcionářů  ve svém správním obvodu zcela samo-

statně v souladu se svými zájmy a zájmy a potřebami akciové společnosti.  

 

2. Oba akcionáři se shodně ujednali, že budou vystupovat v zájmu potřeb  společnosti jednotně při 

jednáních s Krajským úřadem Libereckého kraje s tím, že k tomuto jednání bude vždy na základě 

rozhodnutí akcionářů jmenován příslušný zástupce s vymezením jeho oprávnění.  

 

3. Případný vstup dalšího akcionáře do společnosti nebo převod části akcií na třetí subjekt může být 

proveden až po odsouhlasení zastupitelstvem každého z akcionářů ( v souladu s § 84 odst. 2 zák. č. 

128/2000 Sb.,o obcích) .  

 

§ 50 
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Závěrečné ustanovení 
 

1. Rozhodla-li valná hromada o změnách stanov ve smyslu § 431 ZOK, nabývá změna stanov účin-

nosti ke dni jejich zápisu do obchodního rejstříku. Ostatní změny nabývají účinnosti okamžikem, 

kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady o změně stanov nebo ze zá-

kona nevyplývá, že nabývají účinnosti později.  

 

2. Jestliže se mění druh nebo forma akcí, mění se práva spojená s tímto druhem nebo formou akcií 

účinností změny stanov bez ohledu na to, kdy dojde k výměně akcií. 

 

 

 

 

3.  Toto úplné znění stanov plně nahrazuje původní stanovy společnosti.  

 

 

 

V Liberci dne  

 

 

 

………………………       ……………………… 

Roman Šotola        PhDr. David Václavík, Ph.D. 
předseda představenstva      místopředseda představenstva 
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Pozměňovací návrh k 3B) rozpočtovému opatření statutárního města Liberec na rok 2014 do 4. ZM dne 24. 4. 2014

SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG ORJ2

schválený 
rozpočet

návrh změny 
3B. RO

pozměňovací 
návrh z 
finančního 
výboru Popis

231 0000 003312 5169 0000000001 0020340000000 000500170039 30 000 550 000 -550 000 Bohemia Jazz Fest
231 0000 003319 5222 0000000001 0020346000000 000500170039 0 500 000 -500 000 Neinvestiční transfer spolkům

oddělení školství a kultury
231 0000 002212 6121 0000000001 0020743000000 001000400030 0 7 500 000 -7 500 000 Úprava vnitrobloku Rumjancevova - realizace

oddělení technické správy
231 0000 006409 5901 0000000001 0020192000000 000300120027 7 804 708 -3 785 081 8 550 000 Rezerva 

oddělení rozpočtu a financování
Kontrola 0
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NÁVRH NA PŘIDĚLENÍ DOTACÍ Z EKOFONDU  STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC  PRO ROK 2014

č.proj. Žadatel Název projektu Nákl. na projekt Požadavek Rozhod. SRE Popis projektu

1 OV a ZO Čs. svazu včelařů Liberec Nutnost léčení včel pro zachování  jejich vlivu na 
přírodu 70 000,00 40 000,00 40 000 Nákup léčiva pro včely

2 Klub pro ekonomickou prosperitu EKOFESTIVAL, Greenfest Liberec

102 200,00 81 700,00 39 700

Osvěta, přírodní stavitelství, ruční dílny, 
kovářství, konopné dílny, přírodní barviva, 
vegetariánská jídelna, dětská zdravá výživa, 
workshopy, akce propojena s dětským dnem. 
Spolupráce a Archou, Diviznou a ZOO 
Liberec. Ukázky přírodního stavitelství, 
biokultury, permakultury. Prezentace 
obnovitelných zdrojů energie, zelené školy, 
bylinky v praxi, dětské divadélko.

3 Jizersko - ještědský horský spolek Obnova turistické stezky, přístřešku a informační 
cedule v Sedle Holubníku

676 023,19 60 000,00 60 000

Obnova povalového chodníku, turistického 
přístřešku a informační cedule v Sedle 
Holubníku. Nový dubový chodník bude 265 
m dlouhý. Demontáž dožilého přístřešku a 
jeho náhrada za nový o půdorysu 3 x 3 
metru.V přístřešku masivní stůl s lavicemi.

4 Martin Torák Včely Torák

32 306,00 25 842,00 25 842

Záměr chovu vlastních včelstev. Podpora 
druhové rozmanitosti, zajištění lepšího 
opylení. Snížení alergenů pylů. Nákup 
materiálu pro včelaře - úly, rámečky, kuřák, 
kombinéza, mezistěny, formidolové desky.

5 Jan Skalník Osázení stromy a zpevnění svahů

42 000,00 33 500,00 17 500

Osázení prostorů koupaliště Vápenka a 
venkovních prostor dřevinami – lípy, javory, 
platany.  U dětského bazénu zpevnění svahů 
betonovými prvky a osázení půdopokryvnými 
keři.

6 ZOO Liberec, p. o. Regulace populací toulavých a zdivočelých koček 
Projekt vyřazen, organizace na "Blacklistu" MML

0,00 0,00 0

Regulace počtu toulavých koček 
prostřednictvím kastrací. Po kastraci se 
vypouští zpět na lokalitu, kde byly 
odchyceny.  Kastrované kočky nepustí na 
lokalitu reprodukce schopné jedince. Kočky 
jsou ošetřeny proti šíření chorob, jejichž 
původcem jsou paraziti, očkovány na 
vzteklinu, označeny.
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7 Miloš Zástěra Rozšíření úlových sestav s analýzou medu

102 070,00 59 400,00 59 400

Rozšíření stávajících úlů – novými nástavky 
nižší rámkové míry. Zkapacitnění zařízení 
pro rozšiřování včelstev, se kterými se na 
Liberecku kočuje. Součástí projektu i studie 
na obsah chemických látek v medu – analýzy 
vlastních vzorků medů ve Státním 
veterinárním ústavu.

8 Český svaz včelařů o. s., ZO 
Vratislavice nad Nisou Činnost ZO v roce 2014

55 740,00 39 000,00 35 500

Přednášková a osvětová činnost org. – 
návod pro ekologický chov včel ve vztahu 
k biokulturám. Seznámení se zákonitostmi 
života včel, propagace včelaření. Včely 
přispívají k opylení a snižují tím koncentrace 
pylů v ovzduší. Zapojení veřejnosti do 
problematiky chovu včel.

9 Základní škola, Liberec, Kaplického 
384, p. o. Tvorba květinového záhonu

15 000,00 12 000,00 12 000

Ve spolupráci se žáky školy navrhnout 
květinový záhon na pozemku v Doubí u 
Liberce 67/6, 67/56 u točky autobusů MHD. 
Možnost zkrášlení okolí školy. Pozitivní 
dopad na mládež – při vlastním zapojení do 
realizace nebudou žáci zeleň v budoucnu 
ničit. Vzdálenost záhonu od kraje vozovky 
min. 1,5 m. Pravidelné povýsadbové práce.

10 Pionýrská skupina Radovánka Liberec Radovánka pro zahradu

33 500,00 27 900,00 0

Cílem rozšíření herních prvků  v prostoru 
"Zahrady pro veřejnost"  Rady dětí a 
mládeže LK, kterou skupina Radovánka 
hojně využívá. Projekt chce dovybavit 
zahradu o tabuli s křídami, herní prvek 
otočné kostky, stavbu ruských kuželek, 
šachovnici, výstavu hornin, stavbu 
kompostéru, koše na tříděný odpad a 
květináče. Součástí projektu je pouze nákup 
materiálu.

CELKEM 1 128 839,19 379 342 289 942
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