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Rozhodnutí o změně stanov společnosti 
(změna formy akcií) 

 
 

Podstata návrhu spočívá ve změně formy 23.710 ks listinných akcií znějících na majitele na listinné 
akcie na jméno a s tím spojené změny stanov. Návrh změn stanov: 

 

 v čl. 5, odst. 1, písm. b), se slovo „majitele“ nahrazuje slovem „jméno“ a na konec odstavce se doplňují 
slova „bez omezení převoditelnosti“, 

 v čl. 5 se vypouští odst. 4 a ostatní odstavce se přečíslují, 

 v čl. 6, odst. 1 a 2 se za slova na jméno doplňuje text „uvedené v čl. 5, odst. 1, písm. a)“, 

 v čl. 12, odst. 7, písm. a) se vypouští slovo „doporučeným“, 

 v čl. 12, odst. 7, se vypouští písm. b). 
 
 
Změny vyznačené ve stávajícím znění stanov (vypouští se, nové znění): 
 

Článek 5 
Akcie 

1. Základní kapitál společnosti (čl. 4 odst. 1) je rozdělen: 
a) 1,196.799 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty s omezenou 

převoditelností, 
b) 23.710 ks kmenových akcií na majitele jméno po 1.000,- Kč jmenovité hodnoty bez omezení 

převoditelnosti. 
 

4. Akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, 
kdo ji předloží, nebo ten, kdo prokáže písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo 
uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního 
předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení. 
Osoba, která prohlášení vystavila, nesmí akcii, o které je vystavila, vydat uschovateli (uložiteli) ani třetí 
osobě do uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva, k jehož uplatnění prohlášení vystavila, nebo do 
uplatnění tohoto práva.  

 
Článek 6 

Omezení převoditelnosti akcií 
1. Akcie na jméno uvedené v čl. 5, odst. 1, písm. a), jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze 

s předchozím souhlasem valné hromady společnosti.  
2. Akcie na jméno uvedené v čl. 5, odst. 1, písm. a) jsou převoditelné pouze mezi: 

a) stávajícími akcionáři, kteří jsou majiteli (držiteli) akcií na jméno, nebo 
b) stávajícím akcionářem, který je majitelem (držitelem) akcií na jméno, a územním samosprávným 

celkem (obcí). 
 
 
 
 
 



Článek 12 
Svolávání valné hromady 

7. Představenstvo nebo dozorčí rada svolává valnou hromadu: 
a) doporučeným dopisem, který musí být doručen každému akcionáři zapsanému v seznamu 

akcionářů ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady, jde-li o akcionáře, kteří mají 
akcie na jméno, 

b) uveřejněním oznámení ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady (čl. 41), jde-li o 
akcionáře, kteří mají akcie na majitele. 

 
Článek 12 

Svolávání valné hromady 
7. Představenstvo nebo dozorčí rada svolává valnou hromadu dopisem, který musí být doručen každému 

akcionáři zapsanému v seznamu akcionářů ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. 
 
 
 
 
Důvodem navržené změny je návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti 

akciových společností. Proto představenstvo v předstihu navrhuje valné hromadě tuto změnu 
k odsouhlasení. 

 
Touto transakcí je drobným akcionářům dána možnost (pokud si nově vydané akcie na jméno 

nevymění za původní akcie na majitele) prostřednictvím veřejné dražby nově vydaných akcií na jméno a 
následného rozdělení výnosu dražby akcií dosáhnout na peněžitou náhradu za své akcie. 

 
Podle zpracovaného harmonogramu prací bude celý proces přeměny formy akcií dokončen 

v prvním čtvrtletí roku 2014. 
 
 
 
 
 
 Představenstvo společnosti 


