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          Príloha č. 12 
 

IV. ČASŤ 
AKCIONÁRI 

 
 

Čl. VIII 
PRÁVA A POVINNOSTI AKCIONÁROV 

 
1) Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a tieto stanovy. Akcionárom 

spoločnosti môže byť právnická alebo fyzická osoba. 
 
2) Vlastníctvo akcií zakladá právo akcionárov zúčastňovať sa na riadení spoločnosti. Toto 

právo uplatňujú zásadne na valnom zhromaždení, pričom musia rešpektovať 
organizačné opatrenia platné pre konanie valného zhromaždenia. Na valnom 
zhromaždení môže akcionár požadovať vysvetlenia, podávať návrhy 
k prerokovávanému programu a hlasovať. 

 
3) Akcionár môže vykonávať svoje práva na valnom zhromaždení prostredníctvom 

fyzickej osoby - splnomocnenca. Splnomocnenec musí byť k účasti na valnom 
zhromaždení splnomocnený písomným splnomocnením, s úradne overeným podpisom 
akcionára. U rodinných príslušníkov v priamom rade postačí podpis bez overenia. 
Splnomocnencom môže byť aj osoba, zvolená za predsedu valného zhromaždenia. Ak 
sa akcionár, ktorý vydal splnomocnenie zúčastní valného zhromaždenia, jeho 
splnomocnenie sa stane bezpredmetným. 

 
4) Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom 

na  každých 33,193919 EUR pripadá 1 hlas.  
 
5) Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu) , ktorý valné 

zhromaždenie určilo na rozdelenie. Akcionár nie je povinný vrátiť spoločnosti 
dividendu prijatú dobromyseľne. 

 
6) Akcionár po dobu trvania spoločnosti, ani v prípade jej zrušenia, nie je oprávnený 

požadovať vrátenie svojich majetkových vkladov, ale má nárok na dividendu, ktorú 
určilo valné zhromaždenie k rozdeleniu a podiel na likvidačnom zostatku v prípade 
likvidácie spoločnosti. 
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V. ČASŤ 
ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 
 

Čl. IX 
ORGÁNY SPOLOČNOSTI 

 
Orgánmi spoločnosti sú 
 

a) valné zhromaždenie 
b) predstavenstvo 
c) dozorná rada. 

 
 

Čl. X 
VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

 
1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí : 
 a)  zmena stanov 
 b)  rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania 
 c)  rozhodnutie o zrušení spoločnosti 
 d)  voľba a odvolanie členov predstavenstva 

e)   voľba a odvolanie členov dozornej rady spoločnosti (ďalej len „dozorná rada“)     
s výnimkou člena  dozornej rady voleného zamestnancami. 

f)   schválenie ročnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku, vrátane určenia      
výšky tantiém a dividend 

g)   rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré tieto stanovy a právne predpisy zverujú do 
pôsobnosti valného zhromaždenia. 

 
2) Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov. Rokovania   

valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva a dozornej rady. 
 
3) Predstavenstvo je povinné zvolať riadne valné zhromaždenie v lehote troch mesiacov od 

vypracovania ročnej účtovnej závierky. 
 
4) Ak to vyžadujú záujmy spoločnosti a v prípadoch ustanovených právnym predpisom, 

možno zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá 
predstavenstvo najmä vtedy, ak 

 a)  sa na tom uznesie predchádzajúce valné zhromaždenie 
     b)  požiadajú o to akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota predstavuje 

aspoň 5 % základného imania, doporučeným listom s uvedením dôvodu a účelu 
 c)  spoločnosť utrpela stratu vo výške 1/3 základného imania 
 d)   spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako tri mesiace. 
 
5) V prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia podľa bodu 4), písm. b/ tohto 

článku, predstavenstvo zvolá valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do 40 
dní od doručenia žiadosti o jeho zvolanie. 

 
6) Predstavenstvo zvoláva valné zhromaždenie podľa ustanovenia § 184a Obchodného 

zákonníka.   
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Čl. XI 

ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 
 
 
1) Priebeh valného zhromaždenia organizačne zabezpečuje predstavenstvo. 
 
2) Ak valné zhromaždenie nie je spôsobilé uznášania sa, zvolá predstavenstvo náhradné 

valné zhromaždenie s nezmeneným programom do 3 týždňov odo dňa pôvodne 
zvolaného valného zhromaždenia. 

 
3) Valné zhromaždenie sa spravidla koná v sídle spoločnosti. 
 
4) Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice 

a osoby poverené sčítaním hlasov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí 
predstavenstvo jeho vedením svojho člena.. 

 
5) Zápisnica z valného zhromaždenia musí obsahovať 
 a)  obchodné meno a sídlo spoločnosti 
 b) miesto a čas konania valného zhromaždenia 
     c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice 

a osoby poverené sčítaním hlasov 
     d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu  valného zhromaždenia 
 e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania,  pri každom 

bode programu valného zhromaždenia 
 
6) Predstavenstvo zabezpečí vyhotovenie zápisnice z valného zhromaždenia do 15  dní od 

jeho konania. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ, predseda valného zhromaždenia a dvaja 
zvolení overovatelia. Zápisnicu alebo jej časť, na písomné vyžiadanie akcionára, mu 
doručí spoločnosť do 30 kalendárnych dní od konania valného zhromaždenia. 

  
 
 V prípade, že sa podľa týchto stanov vyžaduje notárska zápisnica, predstavenstvo je 

povinné zabezpečiť zosúladenie obsahu zápisnice podľa bodu 5) tohto článku 
s notárskou zápisnicou. Zápisnice zo všetkých valných zhromaždení musia byť 
archivované v spoločnosti počas jej existencie. 

 
 

Čl. XII 
ROZHODOVANIE VALNÉHO ZHROMAŽDENIA 

 
1) Valné zhromaždenie rozhoduje hlasovaním na výzvu predsedu valného zhromaždenia. 

Ak je podaných viac návrhov, rozhoduje o poradí, v ktorom sa bude o nich hlasovať 
predseda valného zhromaždenia. O spôsobe hlasovania informuje predseda valného 
zhromaždenia pred každým hlasovaním. Výsledok hlasovania oznamujú osoby 
poverené sčítaním hlasov predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.   
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2) Valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa, ak  prítomní akcionári majú akcie 
s menovitou hodnotou predstavujúcou viac než 30% základného imania spoločnosti. 
Náhradné valné zhromaždenie je spôsobilé uznášania sa aj keď nie je splnená uvedená 
podmienka. 

 
3) Počet hlasov akcionára je daný menovitou hodnotou jeho akcií podľa bodu 4), čl. VIII. 
 
4) Rozhodnutie o zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania a zrušení 

spoločnosti, vyžaduje dvojtretinovú väčšinu prítomných hlasov, v ostatných 
záležitostiach rozhoduje valné zhromaždenie väčšinou prítomných hlasov.   

 
 

Čl. XIII 
PREDSTAVENSTVO 

 
1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti. Je oprávnené konať v mene 

spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám, pred 
súdom a pred inými orgánmi. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti a rozhoduje 
o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito 
stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov spoločnosti, najmä 

 a) vykonáva obchodné vedenie spoločnosti   
 b) zvoláva valné zhromaždenie 
 c) menuje riaditeľa spoločnosti 
 d)  odvoláva riaditeľa spoločnosti 
 e) vykonáva uznesenia valného zhromaždenia 
 f) rozhoduje o použití rezervného fondu 
 g) vedie zoznam akcionárov 
 h) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie všetky materiály, o ktorých valné 

zhromaždenie rozhoduje 
 i) udeľuje prokúry 
 j) informuje valné zhromaždenie o podnikateľskej činnosti a o stave majetku 

spoločnosti za predchádzajúci rok a o podnikateľských zámeroch. 
 
2) Predstavenstvo spoločnosti má päť členov. Jedným členom predstavenstva je riaditeľ 

spoločnosti, ktorý môže byť zvolený aj za predsedu predstavenstva.  
  
3) Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Funkčné obdobie členov 

predstavenstva je štyri roky, s výnimkou podľa bodov 4) a 5) tohto článku, funkčné 
obdobie končí až voľbou nových členov predstavenstva. 

 
4) Predstavenstvo, ktorého počet neklesol pod polovicu, môže kooptovať náhradných 

členov do nasledujúceho zasadnutia valného zhromaždenia. Nasledujúce valné 
zhromaždenie kooptovaných členov predstavenstva potvrdí alebo zvolí nových. 

 
 
5) Člen predstavenstva môže odstúpiť z funkcie len ak o to písomne požiada 

predstavenstvo. Výkon jeho funkcie končí dňom splnenia podmienok určených 
predstavenstvom. 
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6) Predsedu a podpredsedu predstavenstva volia a odolávajú členovia predstavenstva, 
pričom dotknutá osoba nehlasuje. 

 
7) V prípade, že člen predstavenstva, ktorý je súčasne v pracovnom pomere so 

spoločnosťou, dostane z tohto pracovného pomeru výpoveď z dôvodov uvedených v     
§ 63 Zák. č. 451/92, prestáva byť dňom skončenia pracovného pomeru členom 
predstavenstva. Ak je  člen predstavenstva odsúdený za trestný čin, končí jeho členstvo 
v predstavenstve najneskôr do 1 mesiaca odo dňa, kedy sa o jeho odsúdení 
predstavenstvo alebo spoločnosť dozvedeli. 

 
8) Predstavenstvo zvoláva a vedie predseda alebo ním poverený člen predstavenstva podľa 

potreby, najmenej raz za polrok. Zvolanie predstavenstva sa vykonáva písomnou 
pozvánkou, doručenou najmenej 10 dní vopred. V pozvánke musí byť uvedený dátum, 
čas, miesto a program rokovania. Ak všetci členovia predstavenstva súhlasia, 
desaťdňová lehota nemusí byť dodržaná. Rokovania predstavenstva sa môže zúčastniť   
člen dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada. 

 
9) Rozhodnutie predstavenstva je prijaté, ak zaň hlasovala viac ako polovica všetkých 

členov predstavenstva. Rozhodnutie predstavenstva môže byť v prípadoch, ktoré 
nestrpia odklad, nahradené písomným prehlásením všetkých členov predstavenstva, že 
s navrhovaným opatrením súhlasia.  

 
10) Z rokovania predstavenstva sa vyhotovuje zápisnica, ktorá musí obsahovať všetky 

zásadné skutočnosti z rokovania, vrátane výsledkov hlasovania a presného znenia 
všetkých rozhodnutí. Zápisnica musí byť doručená každému členovi predstavenstva. 
Zápisnica musí obsahovať aj všetky rozhodnutia prijaté písomným prehlásením 
všetkých členov predstavenstva v čase od predchádzajúceho rokovania predstavenstva. 

 
11) Ak sa nemôže člen predstavenstva zúčastniť jeho zasadnutia, je oprávnený 

splnomocniť iného člena predstavenstva, aby ho pri tomto zasadnutí zastupoval. 
Splnomocnenec  však môže zastupovať najviac jedného neprítomného člena. 

 
12) Náklady spojené s činnosťou predstavenstva uhrádza spoločnosť.                                                            
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