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NZ 203/2019 
 

S T E J N O P I S 

N o t á ř s k ý   z á p i s 
 
sepsaný JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou v Českém Těšíně, se sídlem Pražská 127/10, 
737 01 Český Těšín, dne 8. 4. 2019 (osmého dubna roku dva tisíce devatenáct), v její 
kanceláři na shora uvedené adrese. -------------------------------------------------------------------------- 
 
Účastník: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Pan Mgr. Tomáš Urbaniec, nar. 7. 1. 1983, ---------------------------------------------------------------- 
Sosnová 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, ------------------------------------------------------------------ 
 
jehož totožnost byla prokázána úředním průkazem, prohlašuje, že je způsobilý samostatně 
právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém je notářský zápis. ------------------------------ 
 
Pan Mgr. Tomáš Urbaniec svým zakladatelským právním jednáním podle ust. § 8 odst. 2 
a § 250 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 62 a § 63 zákona č. 
358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, 
ustanovuje (zakládá) akciovou společnost a přijímá stanovy společnosti v tomto znění:--------- 

 

Stanovy akciové společnosti  

ČMEF a.s. 
 

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 1 
Vznik společnosti 

 
1.1 Obchodní společnost ČMEF a.s. (dále jen „společnost”) vznikne dnem zápisu do 

obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

Článek 2 
Obchodní firma, sídlo, internetová stránka 

 
2.1 Obchodní firma společnosti zní: ČMEF a.s. -------------------------------------------------------- 
2.2 Sídlem společnosti je Praha.  -------------------------------------------------------------------------- 
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Článek 3 
Trvání společnosti a další skutečnosti 

 
3.1 Společnost se zakládá na dobu neurčitou. --------------------------------------------------------- 
3.2 Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury. ------------------------------------------ 
3.3 Společnost se řídí ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o obchodních korporacích) a ustanoveními zákona č. 214/2013 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, o investičních společnostech a investičních fondech.  ------- 

 
 

Článek 4 
Předmět (podnikání/činnosti) společnosti 

 
4.1 Předmětem (podnikání/činnosti) společnosti jsou:  ----------------------------------------------- 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; -- 
- Správa vlastního majetku. ------------------------------------------------------------------------ 

 
 

II. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A AKCIE  
  

Článek 5 
Základní kapitál, počet, jmenovitá hodnota, forma a druh akcií 

 
5.1 Základní kapitál společnosti činí 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). ---- 
5.2 Základní kapitál je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií, každá 

o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). ------------------------ 
5.3 Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.  ----------------------------------------------- 
5.4 Převoditelnost akcií je omezena a převod, postoupení či jakákoliv jiná dispozice 

s akciemi společnosti musí být předem schválena valnou hromadou společnosti. 
Akcionáři jsou zavázáni nepřevést, nepostoupit ani jinak nedisponovat s akciemi 
společnosti, které vlastní, aniž by tyto akcie byly předem nabídnuty (a převedeny, 
pokud bude taková nabídka přijata) ostatním akcionářům společnosti.  --------------------  

5.5 Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do 
seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno        
a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné 
poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů.  ------ 

5.6 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) je 
spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet). --------- 

5.7 Společnost je oprávněna vydat hromadné listiny nahrazující jednotlivé listinné akcie 
stejného druhu a stejné jmenovité hodnoty jednoho akcionáře (dále jen „hromadná 
akcie”). Akcionář je oprávněn písemně požádat o nahrazení listinných akcií 
hromadnou akcií nebo nahrazení hromadné akcie jednotlivými akciemi nebo jinými 
hromadnými akciemi (dále jen „nahrazení“). Žádost o nahrazení musí obsahovat 
jméno akcionáře, identifikaci nahrazovaných akcií nebo hromadných akcií a uvedení, 
zda akcionář požaduje vydání hromadné akcie, více hromadných akcií nebo 
jednotlivých akcií. Výměna akcií musí proběhnout do 60 (šedesáti) dnů ode dne, kdy 
je společnosti doručena žádost o nahrazení. Není-li akcionářem a společností 
dohodnuto  jinak,  proběhne  výměna v sídle společnosti. Nepředloží-li akcionář akcie  
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nebo hromadnou akcii k nahrazení, jeho právo na dané nahrazení zaniká; tím není 
dotčeno jeho právo požádat o nahrazení znovu. Náklady na nahrazení nese akcionář 
a to i v případě, kdy právo akcionáře na nahrazení zaniklo. Nahrazené jednotlivé 
akcie nebo hromadné akcie vzaté z oběhu budou zničeny. Práva z hromadné akcie 
nelze převodem dělit na podíly. To neplatí, pokud došlo k imobilizaci hromadné akcie 
při její hromadné úschově; v tom případě musí takový podíl odpovídat jednotlivým 
akciím, které jsou hromadnou akcií nahrazovány. ------------------------------------------------ 

5.8 S akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné 
zvláštní právo. S akciemi je spojeno právo akcionáře podílet se na řízení společnosti, 
na jejím zisku a na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací. Vlastníkům akcií 
vzniká právo na podíl na zisku a na likvidačním zůstatku pouze z hospodaření 
společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti společnosti, a to podle 
pravidel stanovených v těchto stanovách. Majetek z investiční činnosti je majetek 
vyčleněný do samostatné účetní jednotky vytvořené ve smyslu článku 6 těchto 
stanov. S akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. ------------- 

 
 

III. INVESTIČNÍ CERTIFIKÁTY A INVESTIČNÍ JEDNOTKY 
SPOLEČNOSTI 

 
 

Článek 6 
Investiční certifikát a vytváření Investičních jednotek 

 
6.1 Společnost odděluje účetně a majetkově majetek a dluhy ze své investiční činnosti 

(dále také jako „investiční část společnosti“) od svého ostatního jmění a tím tak 
vytváří tzv. „Investiční jednotky“. Investiční jednotka je tedy samostatná účetně           
a majetkově oddělená část jmění společnosti. K Investiční jednotce vydává 
společnost pouze investiční certifikáty. -------------------------------------------------------------- 

6.2 Investiční část společnosti může být tvořena jednou či více různými Investičními 
jednotkami, přičemž každá Investiční jednotka může mít vlastní investiční strategii. 
Konkrétní investiční strategie konkrétní Investiční jednotky je popsána v emisních 
podmínkách investičních certifikátů vztahujících se k této Investiční jednotce. ----------- 

6.3 O vytvoření konkrétní Investiční jednotky rozhodne statutární ředitel. Statutární ředitel 
připraví emisní podmínky této Investiční jednotky, které předloží ke schválení správní 
radě. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele za společností vzniklé v souvislosti 
s vytvořením Investiční jednotky, plněním její investiční strategie nebo jejím zrušením 
lze použít pouze majetek v této Investiční jednotce.  -------------------------------------------- 

 
 

Článek 7 
Investiční certifikát 

 
7.1 Vytváří-li společnost Investiční jednotky, vydává investiční certifikáty k jednotlivým 

Investičním jednotkám. Investiční certifikáty představují stejné podíly na investičním 
kapitálu příslušné Investiční jednotky, k níž byly vydány. Investičním kapitálem 
Investiční jednotky se rozumí hodnota majetku zahrnutá do příslušné Investiční 
jednotky, snížená o hodnotu dluhů zahrnutých do této Investiční jednotky.  --------------- 
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7.2 Investiční certifikáty jsou inominátní cenné papíry ve smyslu § 515 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, které jsou vydávány jako kusové, tj. bez jmenovité 
hodnoty. Všechny investiční certifikáty jsou vydány jako cenné papíry na řad. ----------- 

7.3 S investičními certifikáty není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon nebo 
stanovy jinak, s investičními certifikáty je nicméně spojeno právo účasti na valné 
hromadě společnosti. S investičními certifikáty je spojeno právo týkající se podílu na 
zisku z hospodaření z té Investiční jednotky, k níž byly příslušné investiční certifikáty 
vydány, resp. právo na likvidačním zůstatku při zániku pouze takové Investiční 
jednotky, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. S investičními certifikáty je 
spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejich vlastníka na účet příslušné 
Investiční jednotky, k níž byly vydány. Investiční certifikáty odkoupením zanikají. 
Obsah jednotlivých práv popsaných v tomto odstavci spojených s investičními 
certifikáty je stanoven odlišně pro jednotlivé druhy investičních certifikátů vymezené 
níže v čl. 7.4 těchto stanov. ---------------------------------------------------------------------------- 

7.4 Společnost může vydávat 10 (deset) druhů investičních certifikátů, a to ke každé 
z Investičních jednotek společnosti:  ----------------------------------------------------------------- 

a) S investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy A“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy A, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy A. --------------------------------------------------------------- 

b) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy B“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy B, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy B. --------------------------------------------------------------- 

c) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy C“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy C, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy C. --------------------------------------------------------------- 

d) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy D“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy D, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy D. --------------------------------------------------------------- 

e) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy E“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy E, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy E. --------------------------------------------------------------- 

f) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy F“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy F, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy F. --------------------------------------------------------------- 

g) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy G“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy G, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy G. --------------------------------------------------------------- 
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h) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy H“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy H, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy H. --------------------------------------------------------------- 

i) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy VIP“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy VIP, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy VIP. ------------------------------------------------------------ 

j) s investičními certifikáty označovanými jako „investiční certifikáty třídy Z“ je 
spojeno právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku 
podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních podmínkách pro 
investiční certifikáty třídy Z, a dále právo na odkoupení za aktuální hodnotu 
investičních certifikátů třídy Z. Vlastníkem investičního certifikátu třídy Z může 
být pouze akcionář společnosti. ------------------------------------------------------------- 

 
 
 

IV. VYDÁVÁNÍ A ODKUPOVÁNÍ INVESTIČNÍCH CERTIFIKÁTŮ 
 
 

Článek 8 
Vydávání investičních certifikátů 

 
8.1 Společnost vydává investiční certifikáty za účelem shromáždění peněžních 

prostředků za účelem jejich dalšího investování dle předem zvolené investiční 
strategie.  --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8.2 Investiční certifikáty se upisují smlouvou o úpisu, vydání a zpětném odkupu 
investičních akcií uzavřené mezi investorem majícím zájem nabýt investiční certifikáty 
(dále také jen „investor“) a společností. Společnost je v zájmu udržení stability 
a důvěryhodnosti oprávněna rozhodnout, se kterými zájemci uzavře smlouvu o úpisu 
investičních certifikátů, a se kterými ne. Na uzavření smlouvy o úpisu investičních 
certifikátů není právní nárok a společnost není povinna smlouvu o úpisu, vydání 
a zpětném odkupu investičních akcií se zájemcem uzavřít, a to i bez uvedení důvodu.  

8.3 Hodnota investice každého investora do investičních certifikátů musí odpovídat 
minimálně částce 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), příp. 
ekvivalentu této částky v jiné měně. ----------------------------------------------------------------- 

8.4 Společnost vydává investiční certifikáty za aktuální hodnotu investičního certifikátu 
vyhlášenou zpětně pro období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání 
finančních prostředků poukázaných investorem na účet příslušné Investiční jednotky, 
do jejíž investiční strategie hodlá investor investovat. Investiční certifikáty nelze vydat, 
dokud nebudou finanční prostředky připsány na uvedený bankovní účet. ------------------ 

8.5 Počet investičních certifikátů vydaných investorovi odpovídá podílu částky připsané 
na základě platby investora na účet příslušné Investiční jednotky, a aktuální hodnoty 
investičního certifikátu příslušné Investiční jednotky (zvýšené o případnou přirážku 
dle   emisních   podmínek),   platné   pro   rozhodný   den.   Takto   vypočtený    počet  
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investičních certifikátů se zaokrouhluje na celá čísla směrem dolů; případný rozdíl 
mezi uhrazenou částkou a částkou odpovídající hodnotě vydaných investičních 
certifikátů je příjmem příslušné Investiční jednotky. Aktuální hodnota investičního 
certifikátu se zaokrouhluje na čtyři desetinná místa.  -------------------------------------------- 
 

8.6 Společnost vydá investorovi investiční certifikáty ve lhůtě a způsobem stanovenými 
emisními podmínkami příslušné Investiční jednotky. -------------------------------------------- 
 
 

Článek 9 
Odkupování investičních certifikátů 

 
9.1 Odkupování investičních certifikátů probíhá na základě žádosti o odkoupení 

investičních certifikátů, kterou investor předkládá společnosti a po splnění případných 
dalších podmínek stanovených emisními podmínkami konkrétních investičních 
certifikátů.  -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9.2 Společnost odkupuje investiční certifikáty za aktuální hodnotu investičního certifikátu, 
vyhlášenou zpětně pro období, v němž obdržela žádost investora o odkup a kdy byly 
splněny případné další podmínky stanovené emisními podmínkami konkrétních 
investičních certifikátů.  --------------------------------------------------------------------------------- 

9.3 Společnost odkupuje investiční certifikáty ve lhůtách a způsobem stanovených 
emisními podmínkami. ---------------------------------------------------------------------------------- 

9.4 Minimální hodnota jednotlivého odkupu investičních certifikátů musí v přepočtu 
odpovídat částce uvedené v emisních podmínkách. --------------------------------------------- 

9.5 Při odkupu investičních certifikátů je investorovi vyplacena část majetku příslušné 
Investiční jednotky, k níž byly investiční certifikáty vydány, a to v rozsahu 
odpovídajícímu hodnotě odkoupených investičních certifikátů. Částka za odkoupené 
investiční certifikáty je splatná ve lhůtě uvedené v emisních podmínkách, a to 
bezhotovostním převodem na účet investora uvedený ve smlouvě o úpisu, vydání 
a zpětném odkupu investičních akcií, případně na účet investora, uvedený v žádosti 
o odkoupení investičních certifikátů. ----------------------------------------------------------------- 

 
 

Článek 10 
Pozastavení vydávání a odkupování investičních certifikátů   

 
10.1 Vydávání a odkupování investičních certifikátů může být pozastaveno, a to i jen pro 

některou z Investičních jednotek společnosti, je-li to nezbytné z důvodu ochrany práv 
nebo právem chráněných zájmů vlastníků investičních certifikátů, např. při prudkém 
pohybu hodnoty aktiv tvořících podstatnou část majetku konkrétní Investiční jednotky.   

10.2 Vydávání a odkupování investičních certifikátů se pozastavuje na základě rozhodnutí 
vydaného statutárním ředitelem. Zákaz vydávání a odkupování investičních certifikátů 
se vztahuje i na investiční certifikáty, o jejichž vydání nebo odkoupení investor 
požádal před pozastavením vydávání nebo odkupování investičních certifikátů, 
nedošlo-li u nich ještě k vyplacení protiplnění za odkoupení, nebo během doby, na 
kterou bylo vydávání nebo odkupování investičních certifikátů pozastaveno.  ------------ 

10.3 Dobu, na kterou lze vydávání nebo odkupování investičních certifikátů pozastavit, 
stanoví emisní podmínky. ------------------------------------------------------------------------------ 
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V. HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM 
 

Článek 11 
Účetní závěrka 

 
11.1 Řádnou účetní závěrku spolu s návrhem na rozdělení zisku, případně na krytí ztráty, 

a zprávou o řádné účetní závěrce statutární ředitel předkládá správní radě a valné 
hromadě ke schválení a zveřejňuje v souladu s příslušnými právními předpisy. ---------- 

11.2 Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku a hospodářský výsledek 
společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

Článek 12 
Výplata podílů na zisku a úhrada ztráty 

 
12.1.1 Výsledek hospodaření příslušné Investiční jednotky z investiční činnosti je po 

započtení nákladů této Investiční jednotky převeden na účet jiných kapitálových 
fondů Společnosti zřízený ve vztahu k takové Investiční jednotce, nerozhodne-li valná 
hromada jinak. S investičním certifikátem vydaným ke konkrétní Investiční jednotce je 
pak rovněž spojeno právo na podíl na příslušném kapitálovém fondu vytvořeném 
z výsledku hospodaření této Investiční jednotky, který může být v souladu a za 
podmínek stanovených emisními podmínkami této Investiční jednotky vyplacen 
investorovi.  ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

12.2 Způsob stanovení konkrétní částky určené k výplatě investorovi připadající na 
investiční certifikát konkrétní Investiční jednotky je vymezen výpočtem uvedeným 
v emisních podmínkách příslušné Investiční jednotky.  ----------------------------------------- 

12.3 S akcií je spojeno právo na podíl na zisku jen z hospodaření společnosti s majetkem, 
který nepochází z investiční činnosti společnosti, resp. z investiční činnosti kterékoli 
z jejích Investičních jednotek, a který valná hromada schválila k rozdělení. --------------- 

12.4 Při výpočtu čistého zisku společnosti se nepřihlíží k výsledkům hospodaření jejích 
Investičních jednotek, tj. zisk, resp. ztráta jednotlivých Investičních jednotek není do 
zisku společnosti započítávána. ---------------------------------------------------------------------- 

12.5 Čistý zisk společnosti, tj. zisk zbylý po odvodech daní, poplatků, popřípadě jiných 
plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné hromady, a pokud valná 
hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: ---------------------------------------------------------- 

a) k přídělům do fondů společnosti, jsou-li zřízeny, ---------------------------------------- 
b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, ------------------------------------------ 
c) k výplatě podílu na zisku statutárnímu řediteli a správní radě, ----------------------- 
d) k výplatě podílu na zisku akcionářům. ----------------------------------------------------- 

12.6 Čistý zisk jednotlivých Investičních jednotek, tj. zisk zbylý po odvodech daní, 
poplatků, popřípadě jiných plnění obdobné povahy, se použije dle rozhodnutí valné 
hromady, a pokud valná hromada nestanoví jinak, v tomto pořadí: -------------------------- 

a) k přídělům do fondů příslušné Investiční jednotky, jsou-li zřízeny, ------------------ 
b) k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, ------------------------------------------ 
c) k výplatě podílu na zisku statutárnímu řediteli a správní radě, ----------------------- 
d) k výplatě podílu na zisku akcionářům vlastnícím investiční certifikáty příslušné 

Investiční jednotky. ----------------------------------------------------------------------------- 
12.7 Společnost nevytváří rezervní fond, pokud to neukládá právní předpis. -------------------- 
12.8 Ztráta společnosti se nejprve hradí z disponibilních zdrojů společnosti. Pokud je jejich 

výše nedostatečná, navrhne statutární ředitel valné hromadě alternativní opatření.-----  
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Tato opatření mohou zahrnovat opatření stanovená příslušnými právními předpisy, 
zejména návrh na snížení základního kapitálu společnosti nebo zrušení společnosti 
s likvidací. Ke krytí ztráty společnosti není možné ani zčásti použít majetek 
v Investičních jednotkách společnosti. -------------------------------------------------------------- 

12.9 Ztráta konkrétní Investiční jednotky společnosti, se nejprve hradí z disponibilních 
zdrojů příslušné Investiční jednotky. Pokud je jejich výše nedostatečná, navrhne 
statutární ředitel valné hromadě alternativní opatření. Ke krytí ztráty konkrétní 
Investiční jednotky je možné použít výhradně majetek této Investiční jednotky. ---------- 

12.10 Podíl na zisku společnosti, jakož i podíl na zisku každé jednotlivé Investiční jednotky 
se určuje k datu výplaty tohoto podílu na zisku, stanovenému pro tento účel valnou 
hromadou.  ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12.11 Podíl na zisku je vyplácen společností na její náklady a nebezpečí v penězích pouze 
bankovním převodem na účet akcionáře, který je pro tento účel uveden v seznamu 
akcionářů. Podíl na zisku je splatný do 3 (tří) měsíců ode dne, kdy bylo přijato 
usnesení valné hromady o rozdělení zisku. O vyplacení podílu na zisku rozhoduje 
statutární ředitel.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Článek 13 
Podíl na likvidačním zůstatku 

 
13.1 Při zrušení společnosti s likvidací mají akcionáři, právo na podíl na likvidačním 

zůstatku společnosti. Zaniká-li s likvidací společnost, zanikají také všechny jí 
vytvořené Investiční jednotky s likvidací. Likvidační zůstatek je však v takovém 
případě vypočítáván samostatně pro společnost a pro každou Investiční jednotku. Do 
likvidačního zůstatku společnosti není započten majetek a dluhy jednotlivých 
Investičních jednotek. Právo na podíl na likvidačním zůstatku Investiční jednotky mají 
pouze investoři, kteří vlastní investiční certifikáty příslušné Investiční jednotky. ---------- 

13.2 Zrušena s likvidací může být také každá jednotlivá Investiční jednotka společnosti, 
aniž by současně muselo dojít ke zrušení s likvidací ostatních Investičních jednotek 
společnosti či společnosti samotné. ------------------------------------------------------------------ 

13.3 O zrušení společnosti s likvidací, o zrušení jednotlivé Investiční jednotky s likvidací, 
jakož i o schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná 
hromada. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13.4 Podíl na likvidačním zůstatku připadající na investiční certifikáty se rozdělí na 
jednotlivé druhy investičních certifikátů podle pravidel stanovených pro rozdělení 
zisku, uvedených v těchto stanovách a emisních podmínkách. ------------------------------- 

 
 

Článek 14 
Pravidla a lhůty pro oceňování majetku a dluhů 

 
14.1 Majetek a dluhy se oceňují pro společnost a každou její Investiční jednotku 

samostatně, a to reálnou hodnotou. Lhůty pro oceňování, jakož i jeho další podmínky 
pak stanoví emisní podmínky. ------------------------------------------------------------------------- 

14.2 V případě náhlé změny okolností ovlivňující cenu aktiv společnost zajistí bez 
zbytečného odkladu poté, co se o takovýchto okolnostech dozví, nové ocenění 
reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku (dále jen „mimořádné 
ocenění“). Na  základě mimořádného  ocenění  společnost  zajistí rovněž mimořádné  
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stanovení aktuální hodnoty investičního certifikátu, kterou spolu s datem 
mimořádného ocenění bezodkladně zpřístupní všem dotčeným investorům.  ------------- 

 
 

Článek 15 
Stanovení hodnoty investičních certifikátů 

 
15.1 Aktuální hodnota investičního certifikátu konkrétní Investiční jednotky se určí na 

základě investičního kapitálu příslušné Investiční jednotky, připadajícího na jednotlivé 
druhy investičních certifikátů podle poměru určeného výpočtem uvedeným v emisních 
podmínkách.  ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

15.2 Aktuální hodnota investičního certifikátu je zaokrouhlena na čtyři desetinná místa 
a vypočte se bez sestavení účetní závěrky.  ------------------------------------------------------- 

15.3 Aktuální hodnota investičního certifikátu je stanovována nejméně jednou měsíčně, 
a to vždy zpětně k poslednímu dni období, pro které je stanovena. Aktuální hodnota 
investičního certifikátu je vyhlašována zpravidla do 25. (dvacátého pátého) 
kalendářního dne měsíce následujícího po posledním dni období, pro které je 
stanovena. Emisní podmínky mohou stanovit častější stanovování aktuální hodnoty 
investičního certifikátu. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

VI. VALNÁ HROMADA 
 

Článek 16 
Valná hromada a její postavení 

 
16.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Každý akcionář má právo účastnit 

se za níže uvedených podmínek valné hromady, požadovat a obdržet vysvětlení 
týkající se společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro 
posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo k výkonu 
akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a protinávrhy, nestanoví-li tyto stanovy 
jinak. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16.2 Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti zapsaní v seznamu 
akcionářů, jakož i investoři zapsaní v seznamu investorů. Dnem rozhodným k účasti 
na valné hromadě je vždy 7. (sedmý) den předcházející dni konání valné hromady. ---- 

16.3 S akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. Je-li s akcií 
společnosti spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcii jeden hlas. ---------------- 

16.4 Akcionáři, či investoři se zúčastňují valné hromady osobně anebo v zastoupení na 
základě plné moci. 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. Podpis akcionáře, či investora na plné moci musí být úředně ověřen. ------ 
 
 

Článek 17 
Působnost valné hromady 

 
17.1 Do působnosti valné hromady náleží vše, co do její působnosti vkládá závazný právní 

předpis a tyto stanovy, včetně: ------------------------------------------------------------------------ 
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a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 
kapitálu správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných 
právních skutečností, -------------------------------------------------------------------------- 

b) volby a odvolání členů správní rady,  ------------------------------------------------------ 
c) schválení smlouvy o výkonu funkce členů správní rady a jiných orgánů 

určených stanovami, --------------------------------------------------------------------------- 
d) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu 

společnosti, než na které plyne právo z právního předpisu, ze schválené 
smlouvy o výkonu funkce nebo z vnitřního předpisu společnosti schváleného 
valnou hromadou, ------------------------------------------------------------------------------- 

e) rozhodnutí o jmenování a odvolání likvidátora, ------------------------------------------ 
f) rozhodnutí o přeměně společnosti, --------------------------------------------------------- 
g) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo základní kapitál 

společnosti jejími akcionáři, kteří vlastní akcie a o jeho vrácení,  ------------------- 
h) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní 

závěrku,  ------------------------------------------------------------------------------------------- 
i) rozhodování o vyčlenění majetku a dluhů z investiční činnosti společnosti do 

jedné či více Investičních jednotek, --------------------------------------------------------- 
j) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou 

organizační složku, ----------------------------------------------------------------------------- 
k) rozhodování o dalších otázkách, které upravuje zákon o obchodních 

korporacích, popř. jiný obecně závazný právní předpis nebo stanovy zahrnují 
do působnosti valné hromady.  -------------------------------------------------------------- 

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

 
 

 

Článek 18 
Svolávání valné hromady 

 
18.1 Valnou hromadu svolává alespoň jednou za účetní období statutární ředitel 

společnosti, a to nejpozději do 6 (šesti) měsíců po skončení účetního období. 
Statutární ředitel svolá valnou hromadu též vždy, uzná-li to za nutné v zájmu 
společnosti nebo vyžaduje-li to právní předpis nebo tyto stanovy. --------------------------- 

18.2 Valnou hromadu svolává statutární ředitel písemnou pozvánkou, kterou uveřejní na 
internetových stránkách společnosti a současně ji zašle nejméně 30 (třicet) dnů před 
datem jejího konání akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou 
v seznamu akcionářů a stejně tak ji zašle investorům na adresu jejich sídla nebo 
bydliště uvedenou v seznamu investorů. Zaslání pozvánky může být nahrazeno 
osobním předáním pozvánky nebo zasláním pozvánky na e-mailovou adresu 
akcionáře či investora, kterou akcionář či investor pro tyto účely společnosti sdělil. ----- 

18.3 Valná hromada se může konat i bez splnění požadavků zákona o obchodních 
korporacích nebo těchto stanov na svolání valné hromady v případě, že s tím 
souhlasí všichni akcionáři. ------------------------------------------------------------------------------ 
 

 

Článek 19 
Výkon hlasovacích práv 

 
19.1 Hlasování se děje aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu statutárního ředitele nebo  
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správní rady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích 
k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený 
návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. ------------------------- 

19.2 Akcionáři mohou rozhodovat také mimo valnou hromadu, tj. per rollam, ve smyslu 
a za podmínek stanovených § 418 a násl. zákona o obchodních korporacích.  ---------- 

19.3 Akcionáři mohou hlasovat na valné hromadě i rozhodovat mimo valnou hromadu (tj. 
rozhodovat per rollam) rovněž s využitím technických prostředků (včetně 
korespondenčního hlasování ve smyslu § 398 odst. 4 zákona o obchodních 
korporacích ve spojení s § 167 odst. 4 zákona o obchodních korporacích), a to za 
splnění podmínek určených statutárním ředitelem. ---------------------------------------------- 

 
 

Článek 20 
Jednání a rozhodování valné hromady 

 
20.1 Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící 

nejméně 51 % (padesát jedna procent) akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo. 
Není-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární ředitel náhradní valnou 
hromadu, a to tak, aby se konala od 15 (patnácti) dnů do 6 (šesti) týdnů ode dne, na 
který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada je schopná 
usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. ---------------------------------------- 

20.2 Pokud tyto stanovy nebo příslušný zákon nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje valná 
hromada většinou hlasů vlastníků akcií vydaných společností, s nimiž je spojeno 
hlasovací právo, přítomných na valné hromadě. -------------------------------------------------- 
 

 
Článek 21 

Rozhodování jediného akcionáře 
 

21.1 Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné     
hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského   
zápisu v těch případech, kdy se podle zákona o rozhodnutí valné hromady pořizuje 
notářský zápis. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

21.2 Rozhodnutí jediného akcionáře je vůči společnosti účinné, jakmile jí dojde. --------------- 
 
 

VII. Správní rada  
 

 Článek 22 
 Správní rada 

 
22.1 Správní rada má 1 (jednoho) člena; jediný člen správní rady se označuje jako 

předseda správní rady. ---------------------------------------------------------------------------------- 
22.2 Člena správní rady volí a odvolává valná hromada. --------------------------------------------- 
22.3 Správní rada je orgánem společnosti s všeobecnou působností; správní rada určuje 

základní zaměření obchodního vedení společnosti a dohlíží na jeho výkon. 
Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, pokud není 
zákonem nebo stanovami vyhrazena do působnosti valné hromady, statutárního 
ředitele či jiného orgánu společnosti. ---------------------------------------------------------------- 
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22.4 Správní rada přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě 
i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty 
a předkládá valné hromadě své vyjádření.  -------------------------------------------------------- 

22.5 Správní rada předkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověření účetní 
závěrky a konsolidované účetní závěrky, příp. k přezkoumání dalších zpráv 
vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na evropském 
regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis, svěřuje-li jí tuto 
působnost obecně závazný právní předpis. Správní rada dále schvaluje změny 
emisních podmínek jednotlivých Investičních jednotek tak, jak je navrhne statutární 
ředitel. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.6 Vztah mezi společností a členem správní rady, včetně odměňování, se řídí smlouvou 
o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva 
musí mít písemnou formu a musí být schválena valnou hromadou. ------------------------- 

22.7 Nikdo není oprávněn udělovat správní radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti 
kontroly působnosti statutárního ředitele. ----------------------------------------------------------- 

22.8 Členem správní rady může být fyzická nebo právnická osoba, která splňuje podmínky 
členství stanovené zákonem, předsedou správní rady může být jen osoba fyzická. 
Předsedou správní rady může být i statutární ředitel. ------------------------------------------- 

22.9 Fyzická osoba musí být svéprávná, bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském 
podnikání a nesmí u ní nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. ---- 

22.10 Kdo se má stát členem správní rady, musí předem informovat společnost, zda 
ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil 
v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo 
řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích anebo zda u něj není jiná 
překážka výkonu funkce. ------------------------------------------------------------------------------- 

22.11 Kdo přijme funkci člena správní rady, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo 
při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. ----------------------------------------- 

22.12 Člen správní rady nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve 
prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. ------------- 

22.13 Funkční období člena správní rady je 5 (pět) let.  ------------------------------------------------ 
22.14 Člen správní rady může ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro 

společnost nevhodná, a je povinen oznámit své odstoupení z funkce valné hromadě. 
Výkon funkce člena správní rady končí uplynutí jednoho měsíce od doručení tohoto 
oznámení, neschválí-li valná hromada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku 
funkce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

22.15 Pokud působnost valné hromady vykonává jediný akcionář a ten na žádost člena 
správní rady neschválí jiný okamžik zániku funkce, končí výkon funkce uplynutím 
jednoho měsíce ode dne doručení odstoupení jedinému akcionáři. ------------------------- 

22.16 Opětovná volba člena správní rady je možná. ----------------------------------------------------- 
 

 
Článek 23 

Jednočlenná správní rada 
 

23.1 Má-li správní rada v souladu se stanovami společnosti jediného člena, nekoná se 
zasedání jednočlenného orgánu a veškerou působnost vykonává tento jediný člen. 
Obdobné platí, je-li statutární ředitel současně předsedou správní rady společnosti. --- 
 



Strana třináctá. 
 
 
 

23.2 Rozhodnutí statutárního ředitele přijatá, resp. učiněná v působnosti správní rady musí 
mít písemnou formu, úřední ověření podpisu statutárního ředitele se nevyžaduje. ------ 

23.3 Je-li statutární ředitel současně jediným členem správní rady, použijí se na jeho 
postavení přednostně ustanovení těchto stanov o statutárním řediteli a ustanovení 
zákona o obchodních korporacích o představenstvu. ------------------------------------------- 

 
 

VIII. Statutární ředitel  
 

Článek 24 
Postavení a působnost statutárního ředitele 

 
24.1 Statutárního ředitele jmenuje správní rada na dobu 5 (pěti) let. ------------------------------- 
24.2 Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti a přísluší mu obchodní vedení 

společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
24.3 V působnosti statutárního ředitele je: ---------------------------------------------------------------- 

a) řídit činnost společnosti a zabezpečovat její obchodní vedení, ---------------------- 

b) provádět usnesení přijatá valnou hromadou, --------------------------------------------- 

c) zabezpečovat řádné vedení účetnictví společnosti, ------------------------------------ 

d) překládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, 
popřípadě i mezitímní účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku 
nebo úhrady ztrát, ------------------------------------------------------------------------------- 

e) svolávat valnou hromadu, --------------------------------------------------------------------- 

f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu 
o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku, ----------------------------------------- 

g) rozhodovat o zřízení, resp. o zrušení Investiční jednotky, ---------------------------- 

h) vydávat, upravovat a měnit emisní podmínky jednotlivých Investičních 
jednotek, ------------------------------------------------------------------------------------------ 

i) rozhodovat o záležitostech společnosti, které zákon nebo stanovy nesvěřují 
jinému orgánu společnosti, tedy zejm. správní radě nebo valné hromadě 
společnosti. --------------------------------------------------------------------------------------- 

24.4 Statutární ředitel může udělit zmocnění další osobě. -------------------------------------------- 
24.5 Statutární ředitel musí být svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském 

podnikání a nesmí u něj nastat skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. -- 
24.6 Přestane-li statutární ředitel splňovat podmínky stanovené právními předpisy pro 

výkon své funkce, je orgán, který jej do funkce zvolil, povinen do 3 (tří) měsíců ode 
dne, kdy se o této skutečnosti dozví, zvolit nového statutárního ředitele. ------------------  

24.7 Kdo se má stát statutárním ředitelem, musí předem informovat společnost, zda 
ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil 
v posledních 3 (třech) letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení nebo 
řízení podle § 63 až 65 zákona o obchodních korporacích) anebo zda u něj není jiná 
překážka výkonu funkce. ------------------------------------------------------------------------------- 

24.8 Kdo přijme funkci statutárního ředitele, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou 
loajalitou a s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo 
není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo 
při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky. ----------------------------------------- 

24.9 V případě odvolání statutárního ředitele končí výkon funkce okamžikem přijetí 
rozhodnutí o odvolání, není-li v rozhodnutí o odvolání uveden jiný okamžik zániku 
funkce.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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24.10 Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit, ne však v době, která je pro 
společnost nevhodná, a je povinen oznámit své odstoupení z funkce správní radě. 
Výkon funkce statutárního ředitele končí uplynutí jednoho měsíce od doručení tohoto 
oznámení, neschválí-li správní rada na žádost odstupujícího jiný okamžik zániku 
funkce. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

24.11 Statutární ředitel uděluje prokuru. -------------------------------------------------------------------- 
24.12 Pro statutárního ředitele platí zákaz konkurence podle § 441 zákona o obchodních 

korporacích. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
24.13 Statutárnímu řediteli společnosti náleží odměna, která je určena ve smlouvě o výkonu 

funkce uzavřené mezi společností a statutárním ředitelem.------------------------------------ 
24.14 Vztah mezi společností a statutárním ředitelem, včetně odměňování, se řídí smlouvou 

o výkonu funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva 
musí mít písemnou formu a musí být schválena správní radou. ------------------------------ 

 
 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 25 
Zastupování společnosti 

 
25.1 Společnost zastupuje ve všech věcech statutární ředitel. -------------------------------------- 
25.2 Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané, otištěné, či jinak vyznačené 

obchodní firmě společnosti nebo k otisku razítka, které obsahuje obchodní firmu 
společnosti, připojí statutární ředitel svůj podpis s označením své funkce, včetně 
označení obchodní firmy. ------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Článek 26 
Obchodní tajemství 

 
26.1 Akcionáři, investoři držící investiční certifikáty, členové správní rady a statutární 

ředitel nesmí porušit nebo ohrozit obchodní tajemství, které tvoří konkurenčně 
významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně 
nedostupné skutečnosti, které souvisejí s obchodním závodem a u nichž společnost 
zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. Stejně tak tyto osoby 
nesmí jinak vědomě poškozovat zájmy společnosti. Předmět obchodního tajemství 
určuje statutární ředitel, zejména s ohledem na povinnost mlčenlivosti. -------------------- 

 

 

X. USTANOVENÍ PŘI ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Při založení společnost nebyla žádné osobě, která se účastní na založení společnosti, 
poskytnuta žádná zvláštní výhoda.  --------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Článek 27 
Údaje o úpisu akcií 

 
27.1 Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: ------------------------------------------------ 
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Mgr. Tomáš Urbaniec, nar. 7. 1. 1983, ------------------------------------------------------------ 
Sosnová 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec, --------------------------------------------------------- 
 
upisuje 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá, jež budou vydány jako cenný 
papír za emisní kurs, který se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. částce 10.000,- Kč 
(slovy: deset tisíc korun českých) za každou upsanou akcii, celkem ve výši 
2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). ---------------------------------------------- 
 
Celý emisní kurs všech upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem zakladatele 
ve lhůtě do 90 (devadesáti) dnů od založení společnosti bezhotovostním převodem 
na zvláštní účet k tomuto účelu zřízený správcem vkladu číslo 115-9635380247/0100.  
 

27.2 K okamžiku vzniku společnosti, tj. ke dni jejího zápisu do obchodního rejstříku, musí 
být splaceno 100 % (sto procent) základního kapitálu. ------------------------------------------ 

 

 
Článek 28 

Přibližná výše nákladů souvisejících se založením společnosti 
 

28.1 Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 
100.000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých). ------------------------------------------------------ 
 
 

Článek 29 
Určení členů orgánů společnosti 

 
29.1 Zakladatel určuje, že členem (předsedou) správní rady je: ------------------------------------ 

• Mgr. Tomáš Urbaniec, nar. 7. 1. 1983, --------------------------------------------------- 
Sosnová 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec. ----------------------------------------------- 
 

29.2 Zakladatel určuje, že statutárním ředitelem je: ---------------------------------------------------- 

• Mgr. Tomáš Urbaniec, nar. 7. 1. 1983, --------------------------------------------------- 
Sosnová 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec. ----------------------------------------------- 

 

 
Článek 30 

Určení správce vkladu 
 

30.1 Zakladatel určuje správcem vkladu Mgr. Tomáše Urbaniece, nar. 7. 1. 1983, 
Sosnová 356, Dolní Líštná, 739 61 Třinec. --------------------------------------------------------- 
 
 

Článek 31 
Možnost vypuštění některých ustanovení stanov 

 
31.1 Ustanovení části X. těchto stanov budou v souladu s ust. § 250 odst. 4 zákona 

o obchodních korporacích ze stanov vypuštěna po splnění následujících podmínek.--- 
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a) po vzniku společnosti, tj. po zápisu společnosti do obchodního rejstříku, --------- 
b) po úplném splnění vkladové povinnosti, --------------------------------------------------- 
a to ke dni splnění poslední z uvedených podmínek. ------------------------------------------ 

  
 

XI. 
 

Článek 32 
Vyjádření notáře o splnění předpokladů 

pro sepsání notářského zápisu ve smyslu § 70a notářského řádu 
 

Já, níže podepsaná JUDr. Lenka Chodurová, notářka se sídlem v Českém Těšíně,   
prohlašuji, že: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

a) Právní jednání účastníka je v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 90/2012 Sb., 
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský 
řád), ve znění pozdějších předpisů. ------------------------------------------------------------------------ 
 

b) Právní jednání splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem 
pro zápis do obchodního rejstříku. ------------------------------------------------------------------------- 

 
c) Notářce bylo doloženo splnění formalit, stanovených pro právní jednání nebo pro zápis 

do obchodního rejstříku zvláštním právním předpisem (s výjimkou formalit, které zákon 
umožňuje splnit až po tomto právním jednání, popř. které ani není možné před sepisem či 
v jeho rámci splnit). -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

XII. 
 
O tomto právním jednání byl sepsán notářský zápis, který byl účastníkem přečten a poté    
s c h v á l e n. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Mgr. Tomáš Urbaniec v.r. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
-----------------------------------------------JUDr. Lenka Chodurová v.r. --------------------------------------- 
--------------------------/L.S./ JUDr. Lenka Chodurová notářka v Českém Těšíně ---------------------- 
 

 



 
                     NZ  203/2019 

 
 

O p r a v n á   d o l o ž k a 
dle § 60 not. řádu 

 
 

sepsaná JUDr. Lenkou Chodurovou, notářkou v Českém Těšíně, se sídlem Pražská 127/10, 
737 01 Český Těšín, dne 12. 4. 2019 (dvanáctého dubna roku dva tisíce devatenáct), v její 
kanceláři na shora uvedené adrese. -------------------------------------------------------------------------  
 
V notářském zápise NZ 203/2019 ze dne 8. 4. 2019 došlo ke zřejmé nesprávnosti ve smyslu 
§ 60 notářského řádu, a to na straně druhé v článku 5 bodu 5.2 a bodu 5.6 a na straně 
patnácté v článku 27 bodu 27.1 odstavec druhý, kde byl nesprávně uveden počet 
a jmenovitá hodnota akcií.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Touto opravnou doložkou se opravuje:------------------------------------------------------------------------ 
 
1) na straně druhé v článku 5 bod 5.2, který správně zní:---------------------------------------------- 
5.1 Základní kapitál je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií, každá 

o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých).-- -----------------  
 
2) na straně druhé v článku 5 bod 5.2, který správně zní:---------------------------------------------- 
5.6 S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) 

je spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: 
dvacet).------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3) na straně patnácté v článku 27 bod 27.1 odstavec druhý, který správně zní:----------------- 
upisuje 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 
100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá, jež budou vydány jako cenný papír 
za emisní kurs, který se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. částce 100.000,- Kč (slovy: 
sto tisíc korun českých) za každou upsanou akcii, celkem ve výši 2,000.000,- Kč 
(slovy: dva miliony korun českých). -----------------------------------------------------------------------  

  
 
Mgr. Tomáš Urbaniec v.r.----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
--------------------------------------------JUDr. Lenka Chodurová v.r.------------------------------------------
----------------------/L.S./ JUDr. Lenka Chodurová notářka v Českém Těšíně -------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Potvrzuji, že tento stejnopis notářského zápisu, včetně opravné doložky ze dne 12. 4. 2019, 
se doslovně shoduje s notářským zápisem č.j. NZ 203/2019 ze dne 8. 4. 2019, včetně 
opravné doložky ze dne 12. 4. 2019.  Tento stejnopis byl vyhotoven dne 12. 4. 2019 
(dvanáctého dubna roku dva tisíce devatenáct). ----------------------------------------------------------  
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