Návrh změny stanov
ve formě nového úplného znění stanov
určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014

____________________________________________________________________________________

STANOVY
akciové

společnosti

VS DOMY a.s.,

se sídlem ve Vsetíně.

____________________________________________________________________________________

Nové úplné znění stanov

____________________________________________________________________________________
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I.
Obchodní firma společnosti

Obchodní firma společnosti je VS DOMY a.s.

II.
Sídlo společnosti

Společnost sídlí ve Vsetíně.

III.
Předmět podnikání společnosti

Společnost má níže uvedený předmět podnikání :
a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování,
b) projektová činnost ve výstavbě,
c) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

IV.
Trvání společnosti

Společnost je založena na dobu neurčitou.

V.
Základní kapitál
1. Základní kapitál společnosti činí 4.000.000,- Kč (čtyřimilionykorunčeských).
2. Emisní kurs akcií společnosti odpovídajících základnímu kapitálu společnosti ve výši 4.000.000,- Kč
(čtyřimilionykorunčeských) je splacen v plném rozsahu.
3. V případě, že za trvání společnosti bude rozhodnuto o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním
nových akcií, emisní kurs akcií odpovídajících zvýšení základního kapitálu bude splacen způsobem,
který určí valná hromada společnosti, která o zvýšení základního kapitálu rozhodne, v souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech,
v účinném znění (dále jen „zákon o obchodních korporacích“).
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VI.
Akcie společnosti
1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 4.000 (čtyřitisíce) kusů listinných kmenových akcií na jméno,
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jedentisíckorunčeských).
2. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se podle zákona o
obchodních korporacích a stanov společnosti na řízení společnosti, na zisku společnosti a na
likvidačním zůstatku při zrušení společnosti s likvidací.
3. Akcie společnosti obsahuje alespoň náležitosti vyžadované zákonem.
4. Akcie společnosti budou vydány jako hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie (dále jen „hromadné
akcie“). Hromadná akcie obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivou akcii
včetně jejího čísla a včetně uvedení, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje. Práva spojená s hromadnou
akcií nemohou být převodem dělena na podíly. Každému akcionáři bude vydána hromadná akcie, která
bude nahrazovat všechny jednotlivé akcie patřící tomuto akcionáři. V případě, že akcionář bude chtít
převést akcie tak, že bude chtít převést část svých akcií, které nahrazuje hromadná akcie, nebo bude
chtít převést své akcie, které nahrazuje hromadná akcie, na různé osoby, je oprávněn ihned poté, co mu
vznikne právo akcie převést (s ohledem na omezení převoditelnosti akcií dle stanov společnosti)
požádat představenstvo společnosti o výměnu své hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za více
hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie tak, aby převod akcií mohl akcionář uskutečnit.
Představenstvo je povinno provést akcionáři výměnu do 15 dnů ode dne, kdy akcionář doručí do sídla
společnosti oprávněnou žádost o výměnu. Pro výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie nebo za více
hromadných akcií nahrazujících jednotlivé akcie, v případě zastavení akcií, platí tento odst. 4. stanov
obdobně.
5. Akcie společnosti na jméno lze převést pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. V
případě, že akcionář bude mít v úmyslu převést akcie společnosti, je povinen písemně požádat o
udělení souhlasu s převodem akcií. V písemné žádosti doručené do sídla společnosti musí akcionář
uvést označení akcií, které chce převést a osobu, na kterou chce akcie převést. Představenstvo svolá
valnou hromadu, která žádost akcionáře o udělení souhlasu s převodem akcií projedná a rozhodne o ní,
tak, aby se valná hromada konala nejpozději do tří měsíců ode dne, kdy bude do sídla společnosti
doručena písemná žádost akcionáře o udělení souhlasu s převodem akcií, a do 30 dnů ode dne, kdy o
žádosti akcionáře valná hromada rozhodla, je představenstvo povinno odeslat akcionáři písemné
oznámení, jak o jeho žádosti valná hromada rozhodla. Na vyslovení souhlasu s převodem akcií nemá
akcionář právní nárok a valná hromada je oprávněna souhlas s převodem akcií odepřít.
6. Převod listinné akcie na jméno se uskutečňuje rubopisem, v němž se uvede jednoznačná identifikace
nabyvatele. Tímto není dotčen odst. 4. a 5. tohoto článku stanov.
7. Společnost vede seznam akcionářů společnosti. Seznam akcionářů obsahuje alespoň náležitosti
vyžadované zákonem o obchodních korporacích, případně další náležitosti určené představenstvem.
K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře
společnosti a předložení akcie na jméno společnosti. Akcionáři jsou povinni bezodkladně písemně
oznámit společnosti, pokud u nich nastanou změny u skutečností zapisovaných do seznamu akcionářů
(změna sídla či bydliště apod.).

VII.
Orgány společnosti

1. U společnosti byl zvolen dualistický systém vnitřní struktury, když je zřízeno představenstvo a dozorčí
rada.
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2. Společnost má níže uvedené orgány :
a) valnou hromadu,
b) představenstvo,
c) dozorčí radu.
3. Počet členů představenstva a dozorčí rady určují stanovy společnosti.

VIII.
Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo
v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda
byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
2. 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 a o pověření představenstva ke zvýšení
základního kapitálu,
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na
splacení emisního kursu,
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,
e) volba a odvolání členů představenstva,
f)

volba a odvolání členů dozorčí rady,

g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její
vyhotovení stanoví právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,
i)

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,

j)

rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení
výše jeho odměny, schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku,

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

m) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,
n) schválení poskytnutí finanční asistence,
o) rozhodnutí o dalších otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují zákon nebo stanovy
společnosti.
Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.
3. Valná hromada se koná nejméně jedenkrát za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná
hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Valnou hromadu
svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud představenstvo valnou hromadu bez zbytečného
odkladu nesvolá a zákon o obchodních korporacích svolání valné hromady vyžaduje, anebo pokud
představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, ledaže zákon o obchodních korporacích stanoví
jinak.
4. Představenstvo svolává valnou hromadu tak, že nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady
uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle všem
akcionářům společnosti doporučeným dopisem na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů
společnosti, přičemž toto zaslání může být nahrazeno osobním doručením ve shora uvedené lhůtě.
Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespoň:
a) obchodní 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, není-li předkládán návrh usnesení, pak
vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na
svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy
akcionářů na usnesení valné hromady,

g) další náležitosti vyžadované zákonem.
5. Představenstvo svolá valnou hromadu v těchto případech :
a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky
dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená
ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti
očekávat,
b) nebo z jiného vážného důvodu,
a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného opatření,
c) požádají – li o svolání valné hromady k projednání navržených záležitostí akcionář nebo
akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5
% základního kapitálu, a splňuje-li taková žádost požadavky vyžadované zákonem o
obchodních korporacích, v takovém případě svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se
konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy představenstvu byla doručena žádost o její svolání.
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Lhůta uvedená v odst. 4. tohoto článku stanov se zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není
oprávněno navržený pořad valné hromady měnit, představenstvo je oprávněno navržený pořad
valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, které o svolání valné hromady požádaly,
d) vyžadují-li to jiné zájmy společnosti nebo stanoví-li tak zákon.
O svolání valné hromady je představenstvo povinno neprodleně informovat dozorčí radu společnosti.
6. V případě, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo neplní své
povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen, svolá valnou hromadu dozorčí rada. Dozorčí rada
může svolat valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti. Dozorčí rada zároveň navrhne
potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoli člen dozorčí
rady. Pro způsob svolávání valné hromady dozorčí radou platí přiměřeně pravidla zakotvená ve
stanovách pro svolávání valné hromady představenstvem.
7. Představenstvo alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní způsobem stanoveným
zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti pro svolání valné hromady hlavní údaje
z účetní závěrky, a to aktiva celkem netto, dlouhodobý majetek, oběžná aktiva, časové rozlišení, pasiva
celkem, vlastní kapitál, výsledek hospodaření minulých let, výsledek hospodaření běžného účetního
období, cizí zdroje, bankovní úvěry, časové rozlišení, s uvedením doby a místa, kde je účetní závěrka
k nahlédnutí. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě, jak je uvedeno v první větě tohoto odstavce stanov,
uveřejní představenstvo jím určené hlavní údaje ze zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o
stavu jejího majetku.
8. V případě, že s tím souhlasí všichni akcionáři společnosti, může se valná hromada konat i bez splnění
požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti na svolání valné hromady. Souhlas
akcionářů musí být učiněn písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem nebo ústním
prohlášením učiněným na valné hromadě. Prohlášení na valné hromadě se uvede v zápise o jednání
valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady veřejnou listinou, uvede se prohlášení v této
veřejné listině. Prohlášení akcionáře obsahující souhlas s konáním valné hromady dle tohoto odstavce
stanov má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli akcií tohoto akcionáře.
9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti, může však být svolána i v jiném vhodném místě.
Místo, datum a hodina konání valné hromady musí být určeny tak, aby nepřiměřeně neomezovaly právo
akcionářů účastnit se valné hromady.
10. Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. U přítomných akcionářů zapíše
společnost do listiny přítomných :
a) jméno nebo obchodní firmu a bydliště nebo sídlo,
b) údaje podle písm. a) týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen,
c) čísla akcií,
d) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie
neopravňuje akcionáře k hlasování.
V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod
uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím
určená osoba.
11. Na úvod valné hromady budou zvoleni předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel nebo
ověřovatelé zápisu a osoba nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání
valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou

6

valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že
předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
12. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá
hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu společnosti. Není-li valná hromada schopná se usnášet,
svolá představenstvo náhradní valnou hromadu v souladu s ust. § 414 zákona o obchodních
korporacích.
13. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti
činí 4.000 (čtyřitisíce). Na valné hromadě se hlasuje aklamací, pokud se valná hromada sama neusnese
na jiném způsobu hlasování. V případě, že je proti návrhu předloženému valné hromadě k rozhodnutí
vznesen protinávrh, a to i akcionářem, hlasuje se nejdříve o původním návrhu. V případě schválení
původního návrhu se o protinávrhu (protinávrzích) již nehlasuje. V případě, že bude vzneseno více
protinávrhů, hlasuje se o nich podle pořadí, ve kterém byly vzneseny.
14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo stanovy vyžadují
jinou většinu.
15. O konání valné hromady se pořídí zápis, který obsahuje :
a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
b) místo a dobu konání valné hromady,
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele nebo ověřovatelů zápisu a osoby
nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování,
f)

obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné
hromady, jestliže o to protestující osoba požádá.

K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných ve valné hromadě.
16. V případech vyžadovaných zákonem bude rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou.
Obsahem veřejné listiny je také schválený text stanov, jsou-li měněny.
17. Zapisovatel vyhotoví zápis z jednání valné hromady do 15 dnů ode dne jejího ukončení. Zápis
podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel nebo ověřovatelé zápisu.
18. Společnost může poskytnout finanční asistenci. O schválení poskytnutí finanční asistence rozhoduje
valná hromada.
19. Má-li společnost jen jediného akcionáře, působnost valné hromady vykonává tento jediný akcionář.
Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích nebo jiný právní předpis, aby rozhodnutí valné hromady
bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí jediného akcionáře formu veřejné listiny.

IX.
Rozhodování per rollam

1. Akcionáři mohou rozhodovat i mimo valnou hromadu, tedy per rollam.

7

2. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům na jejich adresu uvedenou
v seznamu akcionářů doporučeným dopisem návrh rozhodnutí, který obsahuje :
a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí 15 dnů, pro začátek jejího běhu je rozhodné
doručení návrhu akcionáři, případně den, kdy návrh zaslaný doporučeným dopisem na adresu
akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bude společnosti vrácen jako nedoručený,
c) podklady potřebné pro jeho přijetí.
3. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě uvedené v odst. 2., písm. b) tohoto článku stanov osobě oprávněné ke
svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
4. Vyžaduje-li zákon o obchodních korporacích, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou
listinou, má vyjádření akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné
hromady, kterého se vyjádření týká.
5. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
6. Výsledek rozhodnutí podle tohoto článku stanov včetně dne jeho přijetí oznámí bez zbytečného odkladu
osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a
stanovami společnosti pro svolání valné hromady všem akcionářům.

X.
Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. Představenstvu přísluší obchodní vedení
společnosti. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem nebo
stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Představenstvo je za svou
činnost odpovědno valné hromadě. Do působnosti představenstva patří zejména :
a) obchodní vedení společnosti,
b) řádné vedení účetnictví společnosti,
c) svolávat valnou hromadu,
d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně
mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu
ztráty,
e) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy, jejichž schválení je v kompetenci valné
hromady,
f)

zpracovávat zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, přičemž tato
zpráva je vždy součástí výroční zprávy společnosti, zpracovává-li se,

g) plnit další povinnosti, které představenstvu ukládá zákon a stanovy společnosti.
2. Představenstvo má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou společnosti.
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3. Členové představenstva ze svého středu zvolí předsedu představenstva. V případě, že předseda
představenstva bude nepřítomen, působnost svěřenou zákonem a stanovami společnosti předsedovi
představenstva bude vykonávat člen představenstva, kterého tím představenstvo pověří.
4. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pět let.
5. Jednat za společnost (zastupovat společnost) je oprávněn předseda představenstva samostatně nebo
dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo
vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo
společně dva členové představenstva. Stanovy, rozhodnutí valné hromady nebo dozorčí rady mohou
omezit právo představenstva jednat za společnost, avšak tato omezení nejsou účinná vůči třetím
osobám, i když byla zveřejněna.
6. Představenstvo zasedá dle potřeby, zpravidla alespoň jednou za tři měsíce, a svolává ho jeho předseda,
a to písemnou pozvánkou odesílanou členům představenstva alespoň sedm dnů před termínem
zasedání představenstva. V pozvánce je třeba uvést místo a hodinu konání zasedání a program
zasedání. V případě naléhavé potřeby, nebo se souhlasem všech členů představenstva, může svolat
předseda představenstva zasedání představenstva i bez dodržení sedmidenní lhůty a pozvánka nemusí
mít písemnou formu. Zasedání představenstva předsedá předseda představenstva. Představenstvo je
schopné usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Představenstvo rozhoduje
většinou hlasů všech členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. O
průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořídí zápis opatřený podpisem
předsedajícího a zapisovatele. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou
členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. U
neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Se souhlasem většiny všech členů
představenstva se zasedání představenstva mohou zúčastnit i jiné osoby. Požádá-li o přítomnost při
zasedání představenstva člen dozorčí rady společnosti, je představenstvo povinno účast na svém
zasedání členu dozorčí rady umožnit.
7. Se souhlasem všech členů představenstva může představenstvo přijímat rozhodnutí způsobem „per
rollam“ na základě písemných vyjádření členů představenstva, hlasující se v takovém případě považují
za přítomné. Přijímání rozhodnutí tímto způsobem organizuje předseda představenstva.
8. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení musí člen
představenstva doručit do sídla společnosti a jeho funkce končí uplynutím tří měsíců ode dne, kdy člen
představenstva doručil společnosti písemné oznámení o odstoupení z funkce, pokud valná hromada na
jeho žádost neschválí jiný okamžik zániku funkce.
9. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího
zasedání valné hromady.
10. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by
mohlo společnosti způsobit škodu. Pro členy představenstva platí zákaz konkurence uvedený v zákoně
o obchodních korporacích.
11. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí přiměřeně ustanoveními
občanského zákoníku o příkazu, ledaže ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona
o obchodních korporacích plyne něco jiného. Za podmínek uvedených v rozhodnutí valné hromady
může být členům představenstva přiznán podíl na zisku společnosti.
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XI.
Dozorčí rada
1. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí
zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích
nebo stanovami společnosti. Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Do působnosti
dozorčí rady patří zejména :
a) dohlížet na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti,
b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě mezitímní účetní závěrku a návrh
na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě,
c) navrhovat představenstvu nebo valné hromadě jakékoliv opatření, které dozorčí rada považuje za
nezbytné v zájmu společnosti.
2. Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti a
kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či
jiná činnost společnosti děje v souladu s právními předpisy a stanovami. Oprávnění dle předchozí věty
mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není
schopna plnit své funkce.
3. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady a pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou
hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoli o to
požádají.
4. Dozorčí rada svolává valnou hromadu za podmínek uvedených v čl. VIII., odst. 6. stanov společnosti.
5. Dozorčí rada má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou.
6. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva nebo jinou osobou oprávněnou podle
zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
7. Dozorčí rada volí za svého středu předsedu dozorčí rady.
8. Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pět let.
9. Dozorčí rada zasedá podle potřeby, zpravidla alespoň dvakrát do roka, a svolává ji její předseda, a to
písemnou pozvánkou odesílanou členům dozorčí rady alespoň sedm dnů před termínem zasedání
dozorčí rady. V pozvánce je třeba uvést místo a hodinu konání zasedání a program zasedání. V případě
naléhavé potřeby, nebo se souhlasem všech členů dozorčí rady, může svolat předseda dozorčí rady
zasedání dozorčí rady i bez dodržení sedmidenní lhůty a pozvánka nemusí mít písemnou formu.
Zasedání dozorčí rady předsedá předseda dozorčí rady. Dozorčí rada je schopná usnášení, je – li
přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy dozorčí rady. O průběhu zasedání dozorčí rady a o
jejích rozhodnutích se pořídí zápis opatřený podpisem předsedajícího. Přílohou zápisu je seznam
přítomných. V zápise se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti přijetí jednotlivých
rozhodnutí nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů se má za to, že hlasovali pro přijetí
rozhodnutí. V zápise se uvedou také stanoviska menšiny členů, jestliže tito o to požádají. Se souhlasem
většiny všech členů dozorčí rady se zasedání dozorčí rady mohou zúčastnit i jiné osoby.
10. Se souhlasem všech členů dozorčí rady může dozorčí rada přijímat rozhodnutí způsobem „per rollam“
na základě písemných vyjádření členů dozorčí rady, hlasující se v takovém případě považují za
přítomné. Přijímání rozhodnutí tímto způsobem organizuje předseda dozorčí rady.
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12. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení musí člen dozorčí
rady doručit do sídla společnosti a jeho funkce končí uplynutím tří měsíců ode dne, kdy člen dozorčí
rady doručil společnosti písemné oznámení o odstoupení z funkce, pokud valná hromada na jeho žádost
neschválí jiný okamžik zániku funkce.
13. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího
zasedání valné hromady.
14. Pro členy dozorčí rady platí obdobně ust. čl. X., odst. 10. a 11. stanov společnosti.

XII.
Zatímní list

1. Při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií vydá společnost upisovateli zatímní list, který
nahrazuje všechny jím upsané a nesplacené akcie. Zatímní list je cenným papírem na řad, se kterým
jsou spojena práva a povinnosti spojená s akciemi, které zatímní list nahrazuje.
2. Zatímní list obsahuje označení „zatímní list", jednoznačnou identifikaci společnosti, jednoznačnou
identifikaci vlastníka zatímního listu, jmenovitou hodnotu tvořenou součtem jmenovitých hodnot
nesplacených akcií, počet akcií, které zatímní list nahrazuje, jejich formu, splacenou a nesplacenou část
emisního kursu akcií a lhůty pro jeho splácení a podpis člena nebo členů představenstva. Na zatímní list
se použijí obdobně ustanovení stanov o akciích společnosti na jméno, včetně ustanovení stanov o
nutnosti souhlasu valné hromady společnosti s jeho převodem a včetně ustanovení o nutnosti oznámení
změny osoby akcionáře společnosti a předložení zatímního listu společnosti jako podmínky účinnosti
jeho převodu vůči společnosti.
3. Zatímní list vymění společnost akcionáři za akcie po splacení emisního kursu akcií, které zatímní list
nahrazuje.

Změny výše základního kapitálu

XIII.
Zvýšení základního kapitálu

1.

Společnost může zvýšit základní kapitál.

2.

Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají ode dne zápisu jeho výše do obchodního rejstříku, pokud
zákon o obchodních korporacích nestanoví jinak.

3.

Zvýšení základního kapitálu může být provedeno pouze způsoby uvedenými v zákoně o obchodních
korporacích. Zvýšení základního kapitálu lze provést :
a) zvýšením základního kapitálu upsáním nových akcií,
b) zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů,
c) podmíněným zvýšením základního kapitálu,
d) zvýšením základního kapitálu rozhodnutím představenstva na základě pověření valné hromady.
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4.

V dalším se pravidla a postup pro zvýšení základního kapitálu řídí zákonem o obchodních korporacích,
stanovami společnosti a rozhodnutím valné hromady.

XIV.
Snížení základního kapitálu

1. Společnost může snížit základní kapitál.
2. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do
obchodního rejstříku.
3. Snížení základního kapitálu může být provedeno pouze způsoby uvedenými v zákoně o obchodních
korporacích, s tím, že snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování není možné.
4. V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou
zákonem o obchodních korporacích.
5. Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.
6. V dalším se pravidla a postup pro snížení základního kapitálu řídí zákonem o obchodních korporacích,
stanovami společnosti a rozhodnutím valné hromady.

XV.
Změny stanov

1. Veškeré změny stanov náleží do působnosti valné hromady, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení
základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných
právních skutečností.
2. Rozhodnutí valné hromady o změně stanov se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je
také schválený text změny stanov.

XVI.
Zrušení a zánik společnosti

1. Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení.
2. Společnost se zrušuje :
a) rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti,
b) rozhodnutím soudu,
c) v dalších případech stanovených zákonem.
3. Po zrušení společnosti se vyžaduje její likvidace, ledaže celé jmění společnosti nabývá právní nástupce,
nebo stanoví-li zákon jinak.
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4. V případě, že se po zrušení společnosti bude vyžadovat její likvidace, tato bude provedena v souladu
s příslušnými právními předpisy.
5. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona upravujícího přeměny obchodních společností a družstev
může být rozhodnuto o fúzi společnosti, o rozdělení společnosti, o převodu jmění na akcionáře, o změně
právní formy společnosti či o přeshraničním přemístění sídla společnosti.

XVII.
Řešení sporů ve společnosti

1. Vzniknou-li za trvání společnosti spory mezi společností a akcionáři nebo spory mezi akcionáři týkající
se jejich účasti ve společnosti, zavazují se strany sporu řešit vzniklý spor přednostně jednáním.
2. V případě, že se spor nepodaří vyřešit smírným způsobem, je kterákoliv strana sporu oprávněna
předložit jej k rozhodnutí příslušnému soudu.

XVIII.
Závěrečná ustanovení
1. Otázky, které tyto stanovy výslovně neupravují, se řídí příslušnou právní úpravou obsaženou v zákoně o
obchodních korporacích, případně v jiných příslušných právních předpisech.
2. Toto nové úplné znění stanov nabývá účinnosti zveřejněním zápisu o podřízení se zákonu č. 90/2012
Sb. jako celku společností VS DOMY a.s. do obchodního rejstříku. Toto nové úplné znění stanov
nahrazuje dosavadní znění stanov společnosti.
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