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Změna stanov společnosti SATT a.s. 
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Návrh na doporučení změny stanov společnosti SATT a.s. , se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad 
Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 607 49 105 včetně souvisejících jednání 

NÁVRH USNESENÍ: 

Dle návrhu, který je uveden v předloženém materiálu 
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Návrh usnesení: 

1. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změny stanov společnosti SATT a.s., se 
sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, a to 
změny článku 7 a článku 8 stanov, v následujícím znění: 
a) článek 7 odst. 1 stanov nově zní: 
"Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 je rozdělen na tyto kmenové akcie: 

8 (slovy: osm) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 
20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) 

3 (slovy: tři) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =500.000,- Kč 
(slovy: pět set tisíc korun českých) 

2 (slovy: dva) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě= 200.000,
Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) 

1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 50.000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) 

1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie= 1.000,- Kč (slovy: 
jeden tisíc korun českých) 

Jedná se o akcie, které mají podobu listinného cenného papíru. Akcie společnosti nejsou 
registrované." 

b) článek 8 odst. 2 stanov nově zní: 
"Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč 
jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcii se jmenovitou hodnotou 20.000.000,- Kč tedy 
náleží 20.000 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč náleží 500 hlasů, akcii 
se jmenovitou hodnotou 200.000,- Kč náleží 200 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 50.000,- Kč 
náleží 50 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi 
akciemi spojeno 161 951 hlasů. " 

2. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit další změny stanov společnosti SATT a.s., 
se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, 
v předloženém znění. 

3. Rada města doporučuje zastupitelstvu pověřit pana ... ... k zastupování Města Žďár nad Sázavou 
při rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti SATT a.s. ohledně 
odvolání a volby orgánů společnosti a rozhodování o změně stanov. 

4. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí právních služeb, která bude uzavřena 
mezi městem Žďár nad Sázavou a Mgr. Liborem Burianem, advokátem, IČO 66255911 
v předloženém znění. 
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Změna stanov společnosti SA TT a.s. 

Geneze případu 
Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou, IČ 002 95 841, je 
jediným akcionářem společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11 , Žďár nad Sázavou 3, 591 
01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, zapsané u Krajského soudu v Brně , oddíl B, vložka 1592 
(dále také jen jako "společnost") . 
Základní kapitál společnosti činí 161.951 .000,- Kč. Základní kapitál je tvořen 155 kusy akcií na 
jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, 61 kusy akcií na jméno v 
listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, 81 kusy akcií na jméno v listinné podobě 
ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, 41 kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě akcie 1.000,- Kč. Celkem je tedy základní kapitál společnosti tvořen 338 kusy akcií na 
jméno v listinné podobě o čtyřech různých jmenovitých hodnotách akcií. 
Velký počet akcií komplikuje nakládání s akciemi, kdy každá akcie musí být zpravidla zvlášť 
označována, v případě převodu také zvlášť rubopisována, což je dále komplikováno tím, že řada 
akcií již byla v minulosti rubopisována vícekrát a k některým akciím musel být při posledním 
rubopisování vyhotoven i přívěsek. Zjednodušení budoucího nakládání s akciemi je možné 
prostředn ictvím spojením akcií, o kterém může rozhodnout rada města při výkonu pravomoci dle 
ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném zněnf. Spojení akcií 
je navrhováno tak, že nově bude základní kapitál společnosti tvořen celkem 15 kusy akcií na 
jméno v listinné podobě, a to 8 kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 
20.000.000,- Kč, 3 kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 500.000,- Kč, 

2 kusy akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 200.000,- Kč, 1 kusem akcie 
na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 50.000,- Kč a 1 kusem akcie na jméno 
v listinné podobě ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč. 
Ke spojení akcií dle výše uvedeného je nutné, aby zastupitelstvo města při výkonu pravomoci dle 
ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění , tj . při výkonu 
pravomoci rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské 
listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených 
právnických osobách, schválilo změnu stanov společnosti dle přílohy č. 1 a předložilo následně 
schválenou změnu stanov radě města k realizaci dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 

128/2000 Sb. , zákon o obcích, v platném znění. 
S ohledem na skutečnost, že se město Žďár nad Sázavou stalo jediným akcionářem, je předkládán 
návrh na změnu stanov tak, aby se ve stanovách odrazila tato změna. 

Návrh řešení 
Rada města s ohledem na výše uvedené doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu stanov 
společnosti SATT a.s. , se sídlem Okružní 1889/11 , Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 607 49 105, a související jednání dle předloženého návrhu. 

Dopad do rozpočtu města 

Náklady za právní služby ve výši 1.800 Kč/hodinu bez DPH, náklady na skartaci stávajících akcií a 
vydání nových akcií, náklady na služby notářky . Tyto náklady budou průběžně fakturovány a 
v současné době nelze odhadnout jejich celková výše. 
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I. 
ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ 

Článek 1 
Založení akciové společnosti 

Akciová s_polečnost SATT a. s. (dále jen "společnosť') byla založena jednorázově Fondem národního 
majetku Ceské republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jediným 
zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnuti zakladatele ve smyslu ustanovení§ 
172 odst. 2, 3, a § 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník) ze dne 20. března 1995 ve 
formě notářského zápisu. 

1. Obchodní firma zní: SATT a. s. 

Článek 2 
Obchodní firma a sídlo firmy 

2. Sídlo firmy je: Okružní 11, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 
3. Identifikační číslo organizace: 60 74 91 05 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

Článek 3 
Trvání společnosti 

Článek 4 
Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

vznik společnosti 

1. Společnost byla dne 14. dubna 1995 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem 
Brno- venkov, oddíl B, číslo vložky 1592. 

2. Další údaje podléhající zápisu do obchodního rejstříku se zapisují do obchodního rejstříku vedeného u 
Krajského soudu Brno. 

3. Právní poměry akciové společnosti se řídí zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (dále v textu zákon označován jen jako ZOK). 

Článek5 
Předmět činnosti a pPředmět podnikání společnosti 

• , . -
.._f - Město žďir ňacf sázavou-jako!ě&nYai<čionář v oostavěňíovládaTícíosoby vě smyslu-žá'kon_a_o_---- ; : , , 

zadávání veřejných zakázek svěřuje společnosti plnění níže uvedených činností : ',, 

Naformátováno: Písmo: (výchoz!) 
Times New Roman 

a) Poskytování technických služeb spočívajících v zimní a letní údržbě komunikací. údržbě zeleně a 
travnatých ploch, správě veřejného osvětlení a technické správě budov v majetku města 

b) Poskytování telekomunikačních služeb a výstavba telekomunikačních sítí 
cl Provoz. výstavba a údržba soustavy zásobování teplem. výroba a distribuce tepelné energie, výroba 

elektrické energie 
d) Další činnosti odpovídající živnostenským oprávněním Společnosti 

Naformátováno: Normální 

~ Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 
0.12 cm, Předsazení: 0.63 cm, Mezera 
Za: Ob., Řádkování: jednoduché 

Naformátováno: Písmo: (výchoz!) b...._Eř~9'!1~t~rrt PQcinlk,?Qí_spQI~i;,n.9§tU~: ____________________________________ _ _ _ _ ~ .. ~ -

', ~A~r~ia~l, ~10~b·=---------------=< 
Naformátováno: Odstavec se 
seznamem, Odsazení: Vlevo: 0.12 cm, 
Číslování+ Úroveň: 1 + Styl číslování: 

Provádění montáže a údržby těchto telekomunikačních zařízení: montáž a servis STA a TKR 
Výroba tepelné energie 
Rozvod tepelné energie 
Výroba elektřiny 
Výkon komunikační činnosti na území kraje Vysočina 

a) veřejná pevná síť elektronických komunikací, 
b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu 
c) ostatní hlasové služby 
d) šíření rozhlasového a televizního signálu 
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1, 2, 3, ... + Začít od: 1 + Zarovnání: 
vlevo+ Zarovnat na: 0.63 cm + 
Odsadit na: 1.27 cm 



e) služby přenosu dat 
f) služby přístupu k síti internet 

Topenářství 
Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahujícf 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věci 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů , elektronických a telekomunikačních 
zařízení 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízeni 

Článek 6 
Základní kapitál společnosti 

1. Základní kapitál společnosti činí 161.951 .000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jeden milión devět set 
padesát jeden tisíc korun českých). 

2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným 
v zakladatelské listině. 

3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných 
právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 

Článek 7 
Akcie 

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 je rozdělen na Mo kmenové akcie: 
8 (slovy: osml kusů akcií znějících na jméno. každá z nich o jmenovité hodnotě = 20.000.000.- Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých) 

3 (slovy: tři) kusy akcií znějících na jméno. každá z nich o jmenovité hodnotě = 500.000,- Kč (slovy: 
pět set tisíc korun českých) 

2 (slovy: dva) kusy akcií znějících na jméno. každá z nich o jmenovité hodnotě = 200.000.- Kč 

(slovy: dvě stě tisíc korun českých) 

1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno. o jmenovité hodnotě akcie = 50.000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) 

1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno. o jmenovité hodnotě akcie = 1.000.- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) 

1. lákladni kapitál spelešnesti INedený v šlánk\l 6 edst. 1 je rei!:dělen na tyte kmene•Jé aksie: 
155 (slevy: jed ne ste Jladesát Jlět) k\,lS~ aksií >!:něj ísish na jména, ka~dá i!: nish e jmenevité hednetě 
- 1.000.000, Kš (slevy: jeden milien ker\,ln šeskýsh) 

61 (slevy: šedesát jedna) k\ls~ aksií i!:nějísish na jména, ka~á i!: nish e jmenevité hednetě 
-100.000, Kš (slevy: jedna ste tisís ker\ln šeskýsh) 

81 (slevy: esmdesát jedna) k\ls~ aksií i!:nějísísh na jména, kaMá z nish e jmenevité hednetě 
- 1Q.QOQ, Kš (slevy: deset tisís keNn šeskýsh) 

41 (slevy: štyFiset jedna) k\lsl7! aksií znějísísh na jména, k~dá i!: nish e jmenevité hednetě 
- 1.000, Kš (slevy: jeden tisís keno~n šeskýsh) 

Jedná se o akcie, které mají podobu listinného cenného papíru. Akcie společnosti nejsou registrované. 
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Naformátováno: Odstavec se 
seznamem, Doleva, S cxlrážkami + 
Úrovel\: 1 + zarovnat na: 0.63 cm + 
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2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá 
hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, 
která je akcionářem, případně číselné označení akcie, číslo bankovního účtu akcionáře a změny těchto 
údajů, Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu 
nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcii na jméno, nebo požadované 
části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti, s omezením dle § 266 odst. 1 a 2 
ZOK. 

3. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede obchodní firma 
nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a 
den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně 
v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě 
akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. 

4, Akcienáři spelešnesti si Fl'lal=la!,l Fl'lei!!i seee!,l převásět akcie spelešnesli lieevelně , přišefl'lž 2 tel=lele 
~ken!,l pre ně nevyplývají žásné salší 2áva2ky a pevinnesti v171ši ostatnífl'l akcienář171Fl'l V)1ma pevinnesU 
vyplý"ajícícl=l 2e i!!ákena. 

á. Pre pří pas ~mysl!,~ akcienáře převést své akcie neee jejicl=l šást na třeli esee!,l , která není akcienářem, 

mají zeý·1ající akcionáři pi'esk!,~pni pFávo na tyte akcie. 

9. Převosce je povinen inklrmevat ostatní akcionáře e pešt!,l převásěnýcl=l akcií, e eecl=lesní firmě 
B!,IS9!,1Cíl=le naeyvatele akcií a e ceně 2a jejicl=l převes . Dnem e2námení akcienáři7Jm zašíná eěžet 90 
senní 11=1171ta pre !,~platnění přesk!,~pníl=le pFáva (sále jen 11=117lta). 

7. /\kcienář, který má zájem svél=le přesk!,~pníl=le práva vy(,lžít, je pevinen ssělit v !,lvesené II=!Ytě převedci 
pešet akcií, které cl=lce kG!,~pit, a prel=llásit, že akceptllje převedcem wedene11 cen!,~, Pek!,IS SG!,lšet akcií, 
e které v Fámci !,~platnění přesk!,~pníl=le pFá•1a prejevili zájem estatní akcienáři, přesal=lllje pešet akcií 
naeí2enýsl=l pi'e·,essem, rezsělí si al(sienáři naeí2ené aksie v peměF!,l s•lýsl=l !,lfllatněnýsl=l pežasavk.:.. 
1\kcienáři jse11 pevinni akcie, e které projevili 2ájem, kG!,lflit se 30 sn.:. ed skenšení ll=l.:.ty, a te za sen!,~ 
YveseneY v e2námení převesce. 

B. /\ksie, e které nikde neprejevil 2ájem, jseu uplynutím 11=1171ty i!!ea•1eny přeskupníl=lo práva a u•1olněny 
k převesu na naeyvatele. Tenle pře•1es musí prellěl=lneut se 30 sn.:. es skenšení ll=l.:.ty, jinak se peté na 
akcie i!!nG>/a zašne vztal=levat před kupní práva estatnísl=l akcienářů. 

ll. 
AKCIONÁŘI 

ČlánekB 
Práva a povinnosti jediného akcionář!iJ 

1. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, akcionářem 
společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. 

2. Aksienáři vykenávají svá pFáva na valné hromadě. Akcionář je oprávněn účastnit se valné l=lremasy, 
l=llaso\•at na ní, má právo pežasevat a seslat na ní vys•o'ětlení 2áležitostí týkajícícl=l se spelešnosti, je li 
takové vysvětlení potřebné pre posO!,li!!ení předF!'Iětu jednání valné l=lremady, a uplatňovat návrl=ly a 
pretinávrhy. 

3. Akcionář Fl'l.:.že vykonávat svá práva na >,<alné l=lremadě . 

4-.f..,_Hiasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč 
jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcii s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč tedy náleží 
1.000 hlasů, akcii s~ jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcií s~ jmenovitou hodnotou 
10.000,- Kč náleží 10 hlasů a akcii s~jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se 
všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů. 

á-,.l_Akcionář má povinnost předložit akcie k výměně a k vyznačení změny jmenovité hodnoty, či za účelem 
vzetí z oběhu. 
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M.Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle 
hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividendy jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo 
přijato usnesení valné hromady o rozděleni zisku. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. 

+,~Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení 
svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku . 

lil. 
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

Článek 9 
Orgány společností 

Vnitřní struktura společnosti je dualistická. 

Společnost má tyto orgány: 
valnou hromadu 
představenstvo 
dozorčí radu 

VALNÁ HROMADA 

Článek 10 
Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyššim orgánem společnosti. Po dobu. kdy má společnost jediného akcionáře. se 
valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář. a to prostředn ictvím 
pověřeného zástupce. Skládá se ze všesh na ní přítomnýsh aksionář~. 

2. Valná hromada rozhoduje SY'j<FRi usneseními, která jsou pro společnost a její orgány závazná. 

~.f,_Do působnosti valné hromady náleží: 
a) rozhodování o změně stanov společnosti, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšeni základního 

kapitálu představenstvem společnosti dle § 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě 
jiných právních skutečností, 

b) rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověřeni představenstva dle§ 511 
ZOK, 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kurzu, 

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
e) volba a odvolání členů představenstva 
f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, 
g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů , o úhradě ztráty, o stanovení tantiém, 
h) volba a odvolání členů dozorčí rady, 
i) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, 
j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určen í výše jeho 

odměny a schválení návrhu na rozděleni likvidačního zůstatku, 
k) rozhodování o fúzi, o rozdělení , o převodu jmění na jediného akcionáře, o změně právní formy 

společnosti, 
I) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, 
m) rozhodnutí o změně podoby, druhu, formy akcií, o štěpení akcií nebo o spojení akcií, 
n) rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů, 

o) 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, 
p) schvalování smluv nebo jiných právních jednáni, požádá-li o to představenstvo 
q) schváleni finanční asistence poskytnuté společností za podmínek§ 311 ZOK, 
r) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady. 
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s) rozhodování o zřizování a rušení dalších-, v těchto stanovách neuvedených, orgánu, vymezeni 
jejich po stavení a pusobnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgán um společností 

t) vyslovení souhlasu s pachtem závodu nebo jeho části 
u) schválení poskytnutí plnění a mzdy dle§ 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK 
v) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v čl. 9 stanov neuvedených orgánu, jakož i o vymezení 

jejich postavení a pusobnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánum společnosti , 
w) založení dceřinných společností, 

~~Valná hromada si nemuže ke svému rozhodování vyhradit záležitosti, které do jejf pusobnosti nesvěřuje 
zákon nebo tyto stanovy. 

Článek 11 
Ýšast na •..alné hromadě 

1, Ka;;eý aksíonář je oprávněn t:lšastnít se valné hromady, hlasovat na ní, po;;adovat na ní vysvětlení a 
lolplatňevat návrhy. Aksionář m(lže vykonávat svá prá•Ja na valné hromadě osoeně, prostřednistvím 
svého stat~,~támího or9án~,~ neeo prostřednistvím svého zást~,~pse na základě písemné plné mosi. 
Zmosněnes m~,~sí eýt k (lšasti na valné hromadě a k jednání i hlaso>,<ání na ní zmosněn aksionářem 
písemnolol plno~,~ mosí Plná mos mlolsí oesahovat jméno, příjmení, dat1,1m narození a eydliště fyziské 
osoey, neeo firmlol ěi název, sídlo a IČO prá>miské osoey, a to lol zmosněnse i zmosnitele. !Jále m1,1sí eýt 
v plné mosi Yveden poset a jmenovitá hodnota aksií a .;.daj o tom, zda eyla plná mos ydělena pro 
zasto1,1pení na jedné neeo ví se ualnýsl=l l=lromadásl=l . Plná mos mlolsí eýt datována a podepsána 
aksionářem a jel=lo zást~,~psem . 

2. Valné hromady se .;.sastní členové představensl>.<a a šleno>Jé dozorěí rady. 

J . Přísllolšné ěásti jednání valné l=lromady je oprávněn (lčastnit se a~,~d itor, aey seznámil aksionáře se 
svým zj ištěním, je li toto zjištění nYtné pro poso~,~zení předmětlol jednání valné l=lromady. 

4. V případesh , kdy je n1,1tné ze zákona pořídit o rozl=lodn~,~tísl=l valné l=lromady notářský zápis, t:lšastnr se 
jednání valné l=lromady i notář, 

5. Všishni přítomní na valné hromadě se zapisloljí do prezeněnísl=l seznam(l. 

Článek 12 
Svolávání valné hromady 

1. Řádná valná hromada se koná nejméně jednoy za rok . a>Jolává j i představenstve, a to nejpozději do ll 
měsis(l od poslednil=lo dne předsházejísil=lo .;.čelního oedoeí. 

2. Vydá li společnost zaknil=lované aksie, m(lže rozhodn1,11í předsl=lázejisí valné hromady 1,1rčit den,který je 
rozl=lodný k t:lčasti na valné l=lromadě. Tento den nesmí předsl=lázet konáni valné hromady o vice jak 7 
kalendářnícl=l dn(l a méně než 2 kalendářní dny. Pok1,1d noeloldo takto rozl=lodný den stanoven. platr, že 
rozl=lodným dnem je 7, Kalendářní den před konáním valné l=lromady. K to mYto dni je povinno 
představenst>.<o vy;;ádat výpis ze zákonné evidence sennýsl=l papír(l . 

J. Valno~,~ l=lromadlol m(l;;e svolat také ělen představenstva. pokYd se představenstvo na jejím svolání eez 
zeytečnél=lo odklad~,~ ne1,1sneslo a zákon stanoví povinnost valno~,~ l=lromadY svolat. !Jále m(lže člen 

představenstva svolat valnou hromadY, není li představenstvo dloYI=Iodoeě ssl=lopno se ~,~snášet. 

4. Představenstvo je povinno svolat mimořádnoy valnoY hromad~,~ v případesh yvedenýsl=l v § 4GJ ZOK a 
v případě, že o to požádá akeionář, neeo akeionáři, kteří mají v držení akeie, jejiehž sololhrnná 
jmenovitá l=lodneta přesai=IYje alespoň J% základníl=lo kapitállol. Předsta•Jenstvo svolá valno~,~ l=lromady 
na žádost kvalilikovanýsl=l aksionář(lm za splněni JlOdmínek Yvedenýsl=l v § Jil§ ZOK a ve IJ:I (ltě 
wvedené v § Jll7 ZOK. 

5. Za splnění podmínek ~,~vedenýsl=l v§ 4G4 ZOK m(lže svolat valnoy hromad~,~ i dozorčí rada. 

4. Valná hromada se svolává ~,~•,<eřejněním pozvánky na valnoY hromadw na internete~<ýsl=l stránkách 
spoleěnosti vAwJ@satt.ez. alespoň JG dn(l před jejím konáním a jejím so~,~časným zasláním akeionář(lm 
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e) r:ezhosný sen k .• Rl ~ organy s~olešnosli otly, Je ll navrhována jako "I . """'"""'modě ,..." " "'"' ""'m'"· ;,,..,. , • "' '"'"""''"''"' 
• Ysnesení "aln · h ' Vf ' en1 Jeho •r'•z t) Rá"rh I yl YrSeR a " "S"e" ll • . 

"""' '"'""''" ; .. :; _,,, • joho "''"'' . .. •' "m' '"' ""~'"' 
.. v

1
· ·s· avr.... ysnese · • nen1 

.'ta rení ~F!esslavensl" .. Rl ~osle os s!. 1 í , 

h~modu '"""'" ''" ;m -~:"~ ''"'"' '""' hMm '~oko '"""' "'"' h,.mod .':" " ''""' ' '"'"' - """""' """""' .,, " "'"'' ="' ''"'" ... •· ~ ''"''" 1 ""'" 
Syl• li "'""- ' ''",. "' ""'""" • lim , 

0 0 ".~m, ~" "' " ""'"" 

''"'"' "'"' hMm~~~:'""·'·' '"""" '''''""' , .. ' . '" "'"' "''
1

"ě """''_.' vFI~a e, SOYhlasi li S lim lilo 'aksÍ;;á~~K, je osvolání neeo o91o2ení OZReJSR"~ .. s · ve , enysh"§Jea 

ČláR9.'< 13 
Jednání "a ln· h 

1. Jesn · · .. . " eremadv 
_ ani valne hromas • •. . .. . z ~resstavenstva jel:lo2 rí FISI ~voleny ~řessesa. Do SOB I • 

' a seznam ~řítomn ·. h . • . z ~ISY se ~řilo2í ~i se . . 

""'' ~h~'"im "'"' hMm , .. "'"
1
""' ".,,, hMm•••· m"' """"' • 'M""'"'· 

oesat:l~e: firmY a sísl . . asy s~olešnosl zajistí .. ·h .. . . 

~ohrst svym ~es~isem 8\'~lav:l:lllstt~e ~~ flřifl_ojí i originály o;l~ýy hhosn~IY aks!í, je2 ne o Jtm Yrsená esoea. s most a s~ravnost 

Valná h . " Al ne hmmady 
. romasa Je z~blsoeilá Y • • . . organY neeo ~r:estřesnisl"í s~asent , JSOY li flřílomni ať • • 

ČláRek 14 
Rozhede"ání ., 1 . 

· azny ~ravní ~RJeb rezhosnYii vyšší ~ešel hl~sbl asy akctonářbl , fl9kYs eeesně Zá" . . 
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6, l='eža~avek kvalilikevaAé většiAy <!AaFReAá, že prs pRjetí mzhe~AIIIi FR IlSÍ být e~e·~c~áAy AejFRéAě 6tyři 
pětiAy platAýsh hlasll všesh aksieAáŇ. 

7, O rezhe~eváAí ·~aiAé hreFRa~y FR IlSÍ být ve všesh přípa~esh staAeveAýsJ:l cákeAeFR peříceA Aetářský 
~ 

8. FllaseváAí se ~ěje aklaFRasí, le~aže by se vaiAá Rr:GFRa~a liS Resla jiAak. 

PŘEDSTAVENSTVO 

Článek~11 
Postavení a působnost představenstva 

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti , které nejsou zákonem o obchodních 
společnostech a družstvech nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo 
dozorčí rady. 

3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví 
společnosti. Při tom zejména: 
a) vykonává zaměstnavatelská práva, 
b) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů 

společnosti, 
c) ve všech zákonem o obchodních společnostech a družstvech nebo těmito stanovami stanovených 

případech svolává valnou hromadu, organizačně ji zajišťuje a vykonává její usnesení, 
d) zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení především : 

návrhy na změnu stanov, 
návrhy na zvýšení nebo sníženi základního kapitálu, jakož i návrhy na vydání dluhopisů, 
řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezítímnl účetní závěrku a návrh na 
rozděleni zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a 
místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům nejméně 30 
dnů před konáním valné hromady. 
návrh na stanovení výše a způsob vypláceni dividend a tantiém, 
návrh na zvýšení rezervního _fondu nad hranicí určenou stanovami 
návrh na příděly do dalších fondů zřízených ve společností 
návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i na 
vymezení jejich postavení a působnosti, 
návrh na zrušení společnosti. 

e) uzavírá smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku, 
f) po projednáni dozorčí radou uzavírá úvěrové smlouvy nad rámec uvedený ve Statutu 

představenstva, 
g) připravuje a schvaluje volební řád pro volbu zaměstnanců, kteří budou navržení valné hromadě ke 

zvoleni za členy dozorčí rady, a to v součinnosti s odborovou organizaci. 
h) uzavírat se členy dozorčí rady a členy představenstva -smlouvy- o výkonu jejich funkcí a o odměně 

za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva, které schválil jediný akcionář 
v působnosti valné hromadya vaiAá hreFRa~a spelešAesti, 

4. Představenstvo rozhoduje o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností. 

5. Představenstvo předkládá dozorčí radě materiály, ke kterým se ve smyslu článku 21 dozorčí rada 
vyjadřuje nebo je schvaluje. 

6. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. 
Představenstvo zastupuje společnost a podepisuje za společnost způsobem vyplývajícím z článku J.-1.24 
a ~25 stanov. 

7. Působnost a postavení představenstva společnosti dále upravuje Statut představenstva SATT a.-s. 

8. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. 
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Článek -U12 
Složení, ustanovení a funkční období představenstva 

1. Představenstvo společnosti má šest-~ členů. 

2. Funkční období představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, 

nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů 
představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradního 
člena do příštího zasedání valné hromady. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

3. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. 
V takovém případě funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud valná hromada 
neschválí, na žádost odstupujícího člena, jiný okamžik zániku funkce. 

4. Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu. 

5. Členům představenstva společnosti přísluší za výkon činnosti člena představenstva odměna, která se 
vyplácí měsíčně. O výši odměny rozhoduje valná hromada. 

Článek 4+13 
Svolávání zasedání představenstva 

1. Pře~staveRst>le zase~á ebvykle je~eRkFál za ~\'a FRěsíse. 

~.i. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a 
hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva, předsedovi a 
místopředsedům dozorčí rady doručena nejméně pět dnů před zasedáním. V naléhavých nebo 
mimořádných případech lze zasedání představenstva svolat telefonicky č~-mailem. 

:hl:, Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý 
z členů představenstva nebo dozorčí rada. 

4-o;LZasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo j inak. 

á4_Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti , její 
zaměstnance nebo akcionáře. Na zasedání představenstva jsou zváni předseda a místopředsedové 
dozorčí rady. 

Článek .W14 
Zasedání představenstva 

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 
místopředseda. 

2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis. Tento zápis 
pořizuje zvolený zapisovatel a podepisují ho představenstvem zvolený ověřovatel, předseda 
představenstva a zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem představenstva, ale musf být zavázán 
mlčenlivostí. 

3. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád. 

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 

Článek .W15 
Rozhodování představenstva 

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční větš ina jeho 
členů. 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, 
aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva. Každý člen 
představenstva má jeden hlas. 
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Článek~16 
Povinnosti členů představenstva 

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péči řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetim osobám by 
mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobil i 
společnosti plněním pokynů valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními 
předpisy. Jestliže vyžadují stanovy k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady 
nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti, 
neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového 
rozhodnutí dozorčí rady vznikne. 

2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 
s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, není nikdo 
oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. 

3. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které 
pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zejména nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se 

společností do obchodních vztahů, 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 

osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 3 vyplývají z obecně závazných právních 
předpisů. 

5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují porušením povinností při výkonu své funkce. 
Způsobí-li takto škodu vice členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně. 

DOZORČÍ RADA 

Článek -2:/.17 
Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

2. Dozorčí rada: 
a) dohlíží na realizaci konkrétních směrů činnosti a obchodní politiky společnosti a na její prováděn í, 
b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná 

opatření, 
c) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a 

návrh na rozděleni zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 
d) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkaj ících 

se činnosti společnosti, 
e) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská 

činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami 
společnosti a usneseními a pokyny valné hromady, 

f) může se vyjadřovat k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti, 
g) může se vyjadřovat k investičním záměrům společnosti, 
h) schvaluje Statut představenstva, 
i) může se vyjadřovat k finančnímu plánu běžného obchodního roku, 
j) účastní se valné hromady, je povinna seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontroln í 

činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady, 
k) projednává návrh představenstva k použití rezervního fondu, 
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I) seznamuje se se všemi návrhy skutečností souvisejících s obchodní činností společnosti a 
zvýhodňující materiální postavení členů představenstva nebo osob jim blízkých. 

m) dává souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, 
přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období 
jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo 
z konsolidované účetní závěrky. 

3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou 
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 

Článek 2218 
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 

1. Dozorčí rada společnosti má ~sedm členů. 

2. Členevé I'Jezerší rai'Jy jsell veleni valnell l'lremai'Je!l. 

J,_hFunkční období dozorčí rady je čtyřleté . Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí 
rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů 
dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje dozorčí rada náhradní členy do 
příštího zasedání valné hromady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 

4-ol,.Čien dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém 
případě funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud valná hromada neschválí, na 
žádost odstupujícího člena, jiný okamžik zániku funkce. Jestliže by se snížil počet členů dozorčí rady 
pod polovinu, je dozorčí rada povinna bez zbytečného dokladu svolat valnou hromadu, která zvolí nové 
členy dozorčí rady. 

&:.1,.Dozorčl rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. 

Článek~19 
Svolávání a zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá obvykle jednou za dva měsíce. 

2. Řádné zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a 
hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm 
dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i 
telefonem neb~-mailem . I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené 
náležitosti a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí. 

3. Mimořádné zasedání dozorčí rady svolává její předseda, případně jím pověřený místopředseda, 

telefonem nebo faxem. Pozvánka musí obsahovat stejné náležitosti jako pro řádné zasedání. 

4. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady, 
představenstva nebo písemně akcionáři, kteří vlastní aksíe vl'lei'Jnetě minimáiRě l:i % 20áklai'JRíl'le 
ka~ilálll, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. 

5. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak. 

6. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 

7. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společností, její 
zaměstnance nebo akcionáře. 

8. V naléhavém případě může předseda dozorčí rady zajistit potřebné rozhodnutí dozorčí rady mimo 
zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí souhlasně vyjádřit nejméně sedm 
členů dozorčí rady. Toto rozhodnuti musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. 

Článek 2420 
Zasedání dozorčí rady 
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1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů. 

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí 
radou zvolený ověřovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, 
jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. 

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. 

Článek ~21 
Usnášení dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů", 
z tehe AejméAě ětyři ěleAevé veleAí "3IA9Y hremadeY. 

2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně 
hlasovala nadpoloviční většina všech členů, nikoliv jen přítomných. Každý člen dozorčí rady má jeden 
hlas. 

Článek -2622 
Povinnosti členů dozorčí rady 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající 
z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 

2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezeni týkající se zákazu konkurence, která pro 
ně vyplývají z příslušných ustanoveni obecně závazných právních předpisů. 
Zejména nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se 

společností do obchodních vztahů, 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 

osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikáni, ledaže jde o koncem. 

3. Důsledky porušeni povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývají z obecně závazných právních 
předpisů. 

4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-l i 
takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně . 

Článek -2+23 
Pravidla pro stanovení odměn členům dozorčí rady 

Členům dozorčí rady společnosti přísluší za výkon činnosti člena dozorčí rady odměna. O výši této 
odměny a četnosti jejího vyplácení rozhoduje vaiAá hromada jediný akcionář v působnosti valné 
hromady. 

IV. 
JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

Článek 2824 
Zastupování za společnost 

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo 
samostatně místopředseda představenstva. V případě závazků ze směnek (včetně směnečného 
rukojemství), přijetí ručení, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru a dále všech smluv, u nichž zákon stanoví 
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povinně písemnou formu, jedná společně předseda představenstva a alespoň jeden další člen 
představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. 
Jménem společností může jednat i prokurista jmenovaný představenstvem 

Článek !J925 
Podepisování za společnost 

Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednající osoby 
svůj podpis. 

v. 
HOSPODARENÍ SPOLEČNOSTI 

Článek J{}26 
Obchodní rok 

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a konči dnem 31. prosince 
tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. 

Článek :J.:I.27 
Evidence a účetnictví společnosti 

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním 
předpisům. 

Článek ~28 
Řádná účetní závěrka 

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy účetnictví. Za řádné 
vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které současně zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky 
auditorem. 

2. Společnost je povinna po schválení řádné účetní závěrky valnou hromadou zveřejnit výroční zprávu. 

3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 
předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a 
finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém 
obchodním roce. 

4. Takto sestavenou řádnou účetní závěrku, ověřenou auditorem, předloží představenstvo v přiměřené 
lhůtě před konáním řádné valné hromady dozorčí radě k přezkoumání. O tomto přezkoumání pak 
dozorči rada předkládá zprávu na valné hromadě. 

5. Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky zveřejní představenstvo v pozvánce na valnou hromadu, která 
musí být svolána vždy nejpozději do 30. června. Valné hromadě představenstvo předloží řádnou účetní 
uzávěrku přezkoumanou dozorčí radou. 

Článek 3329 
Rozdělení zisku společnosti 

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 
tohoto návrhu dozorčí radou. 

2. Společnost používá (rozděluje) vytvořený zisk v tomto pořadí: 
a) k zákonem stanoveným daním a odvodům, 
b) k dalším přídělům do rezervního fondu na základě návrhu představenstva schváleného valnou 

hromadou, 
c) k přídělům do dalších fondů zřízených ve společnosti, 
d) k dalším účelům dle platných předpisů a k výplatě podílů na zisku (dividend a tantiém). 

Článek .J430 
Rezervní fond 
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1. Společnost při svém založení zřídila rezervní fond, který ročně dotuje ze zisku částkou určenou 
rozhodnutlm valné hromady. O nakládání s prostředky v rezervním fondu rozhoduje valná hromada. 

Článek 3§31 
Vytváření dalšíčh fondů 

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého 
zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. 

Článek -3632 
Krytí ztráty společnosti 

O způsobu krytí ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh 
představenstva. 

Článek J-733 
Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za 
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem, který z nich vyplývá. 

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada 
stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o obchodních korporacích. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém 
případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

3. Zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo majetku společnosti do základního 
kapitálu se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu 
jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních 
akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou. nebo vyznačením 
vyšší hodnoty na dosavadních akciích a podpisem dvou členů představenstva oprávněných 
podepisovat za společnost. 

4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 
nominální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy. Usneseni valné hromady o snížení 
základního kapitálu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příslušné části zákona o obchodních 
korporacích. 

5. Možnost snížit základní kapitál vzetím z oběhu na základě losování se nepřipouští. 

Vl. 
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

Článek -6834 
Způsoby zrušení společnosti 

Společnost se zrušuje: 

a) rozhodnutím 'JaiRé l'lremaey jediného akcionáře o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu 
společnosti nebo družstvo či o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení 
společnosti, 

b) rozhodnutím •;aiRé l'lremaey jediného akcionáře o zrušení společností s likvidací, 

c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, 

d) zrušením konkurzu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením 
konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím 
návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 

ČláRek 39 
Reóli:UildRwtí vaiRé luemady o zrwšeRí spoleGRosti 
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Ve věsest:l ~;ve~enýst:l v šl. Jil, písFR. a), 9) I'Gat:le~Yje valná t:lreFRa~a kvalifikovanoY většino~; t:l las.:.. O 
těst:lto I'Gat:lo~nlllíFR se pořizYje notářský zápis. 

Článek 4{)35 
Likvidace společnosti 

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační 
zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akci í. 

Článek#36 
Zánik společnosti 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

Vll. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

Článek ~37 
Vztah k odborovýmorgánům 

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí obecně závaznými předpisy a kolektivní smlouvou 
uzavřenou na příslušný rok mezi představenstvem společnosti a odborovým orgánem. 

ČláRek 43 
OzAaFRováAí 

1. r;>íseFRnosti Yršené aksionář.:.FR vlastnísíFR aksie na jFRéno ~or~;šYje spolešnost na jejist:l a~res11 
Yve~enoY v seanaFRY aksienář.:. . Tito aksionáři jsoY povinni nepro~ leně oznáFRit pře~stavenstvy 
všest:lny i!FRěny ~~aj.:. eesaženýst:l v teFRte seznaFRY. r;>ezvánka na valney t:li'GFRa~Y spolešnosti a 
~šetní 2ávěrka spelešnesti se 2veřejňYji na intemetevýst:l stránkást:l spelešnesti. 

2. r;>íseFRnesti Yršené ostatní FR oseeáFR se ~orYšYjí na jejist:l a~resY eznáFReneY spelešnesti. 

Článek 4438 
Právní poměry společnosti a řešení sporů 

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov 
společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištěn í 
a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy. 

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů , jakož i 
vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. 
Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a 
to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti. 

Článek ~39 
Výkladové ustanovení 

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho 
změnám , ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní 
ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namisto dotyčného ustanoveni nastupuje buď ustanovení 
příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému 
účelu stanov, nebo- není-li takového ustanovení právního předpisu- způsob řešení, jenž je v obchodním 
styku obvyklý. 

Článek 4e40 
Platnost stanov 
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Tyto stana'ly na9ývají platnosti enem 24. 6 , 2019. Dasavaení stana"y tímta enem pez9ývají 
p latnasti .Změna stanov nabývá účinnosti schválením jediného akcionáře při výkonu působnosti valné 
hromady dne ...... .. ............. . 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 24.06.2019 

Ing. Josef Klement Ing. Martin Mrkos, ACCA 
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5. Pro f'lřÍf'lai'J ÍIFRyslbl aksienáře f'lFe'lést své aksie nebe jejish část na třetí esebbl, která není aksienářeFR , 
FRají i!bý•;ajísí aksienáři f'lFeSkblf'lní f'lráve na tyto aksie. 

a. Převei'Jse je f'lO'Iinen inferFRO'Jat astat ni aksienáře e f'lOČibl f'lFe'lásěnýsh akGií, e eb<::hosní firFRě 
bbiSeblsíf:lo nabyvatele aksií a o seně 2a jejisf:l f'lFe'IOS. DneFR Oi!náFRení aksienáruFR 2ačíná běi;et 90 
senní lh(lta f'lFO blf'llatnění f'lřeskblf'lníf:le f'lFá>Ja (sále jen lf:lt=.ta). 

7. AkGienář, kter.í' FRá i!ájeFR suéf:le f'lřeskblf'lnÍRO práva "YbiŽÍt, je f'lOVinen ssělit 'I biVesené lf:l(ltě f'lFe'IOSSi 
f'lOŠet aksií, které sf:lse keblf'lit, a f'lFORiásit, že akGef'ltblje f'lře>JesseFR blvesenebl senbl. Pekbil'l seblčet aksií, 
e které'' ráFRsi blf'llatněni f'lřeskblf'lníf:le f'lFáva f'lFeje".i li 2ájeFR ostatní aksienáři, f'lřesaf:lblje f'lOČet aksií 
nabí2enýsf:l f'lřevei'JseFR , re2sě l í si aksienáři nabí2ené aksie v peFRěrbl svýsf:l blf'llalněnýsf:l pežasa".k(l. 
AkGienáři jsebl f'lO'Jinni aksie, g které f'lFejeuili i!ájOFR, kOblf'lit se :JO sn(l es skončeni lf:l(lty, a te i!a Gen bl 
biVei'Jenebl V Oi!náFRenÍ f'lFeVOSSe. 

8. Aksie, e které nikse neJ'lrejeYil 2ájeFR, jsebl blf'llynbltíFR IMty 2baveny přeskblf'lníf:le f'lFáva a blvelněny 
k převesbl na nabyvatele. Tente f'lře".es FRbiSÍ f'lreběhneblt ~'Je :JO sn(l ei'J skončení lf:l(lty, jinak se f'lOté na 
aksie 2neva 2ašne ui!laf:levat přeskblf'lní f'lFáve ostatní sR ak<::ienář(l. 

ll. 
AKCIONÁŘI 

ČlánekB 
Práva a povinnosti jediného akcionář!ů 

1. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů , akcionářem 
společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. 

2. Aksienáři vykonávají svá f'lFáva na valné RreFRasě. Aksienář je Of'lFávněn účastn it se valné RreFRasy, 
f:llasevat na ní, FRá f'lFá'IO f'lOžasevat a seslat na ní vysvětlení záležitostí týkajísísR se Sf'lelešnesti, je li 
take•Jé vys•Jětlení f'lOtřeené f'lFO pesebli!ení f'lřeéFRět~,~ jeénání valné RreFRaéy, a l,lf'llatŘevat návmy a 
f'lFOtináYrRy. 

2. ..Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000.- Kč 
jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcii se jmenovitou hodnotou 20.000.000,- Kč tedy 
náleží 20.000 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 500.000.- Kč náleží 500 hlasů, akcii 
se jmenovitou hodnotou 200.000,- Kč náleží 200 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 50.000,- Kč 
náleží 50 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi 
akciemi spojeno 161 951 hlasů. " 

4. F41asevasí f'lFá>Je aksienáře se řísí jFRenevite~,~ f:lesnetebl jeRe aksií, f'lřičeFRž kažsýsf:l 1.000, Kš 
jFRenevité f:lei'Jnety aksií přesstavblje jeéen f:llas. Aksii s jFRenevitebl heénete~,~ 1.000.000, Kč lesy náleží 
1.000 hlas(!, akcii se jFRene>o<ite~,~ hei'Jnete~,~ 100.000, Kč náleží 100 f:llas(l, akcii se jFRenevi!ebl f:leénetebl 
10.000, Kč nálei;í 10 hlast=. a akcii s~jFRenevite~,~ heénete~,~ 1.000, Kš náleží 1 hlas. GelkeFR je se 
>JšeFRi akcieFRi spojeno 191 951 hlas(!. 

&ol,. Akcionář má povinnost předložit akcie k výměně a k vyznačení změny jmenovité hodnoty, či za účelem 
vzetí z oběhu. 

~Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle 
hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Dividendy jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo 
přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. 

+,§.:_Po dobu trvání společnosti ani v případě jej ího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení 
svých vkladů. Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 
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I. 
ZÁKLADNÍUSTANOVENÍ 

Článek 1 
Založení akciové společnosti 

Akciová společnost SATT a. s. (dále jen "společnost" ) byla založena jednorázově Fondem národního 
majetku české republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen "zakladatel"), jako jed iným 
zakladatelem na základě zakladatelské listiny (obsahující rozhodnutí zakladatele ve smyslu ustanovení§ 
172 odst. 2, 3, a§ 171 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník) ze dne 20. března 1995 ve 
formě notářského zápisu. 

Článek 2 
Obchodní firma a sídlo firmy 

1. Obchodní firma zní: SATT a. s. 

2. Sídlo firmy je: Okružní 11 , Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 

3. Identifikační číslo organizace: 60 74 91 05 

Společnost se zakládá na dobu neurčitou. 

Článek 3 
Trvání společnosti 

Článek 4 
Zápis společnosti do obchodního rejstříku 

vznik společnosti 

1. Společnost byla dne 14. dubna 1995 zapsána do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem 
Brno- venkov, oddíl B, číslo vložky 1592. 

2. Další údaje podléhající zápisu do obchodního rejstříku se zapisují do obchodního rejstříku vedeného u 
Krajského soudu Brno. 

3. Právní poměry akciové společnosti se řídí zákonem č . 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (dále v textu zákon označován jen jako ZOK). 

Článek 5 
Předmět činnosti a předmět podnikání společnosti 

1. Město Žďár nad Sázavou jako jediný akcionář v postavení ovládaj ící osoby ve smyslu zákona o 
zadávání veřejných zakázek svěřuje společnosti plnění níže uvedených činností: 

a) Poskytování technických služeb spočívajících v zimní a letní údržbě komunikací, úd ržbě zeleně a 
travnatých ploch, správě veřejného osvětlení a technické správě budov v majetku města 

b) Poskytování telekomunikačních služeb a výstavba telekomunikačn ích sítí 
c) Provoz, výstavba a údržba soustavy zásobování teplem, výroba a distribuce tepelné energie, výroba 

elektrické energie 
d) Další činnosti odpovídající živnostenským oprávněním Společnosti 

2. Předmětem podnikání společnosti je: 

Provádění montáže a údržby těchto telekomunikačních zařízení: montáž a servis STA a TKR 
Výroba tepelné energie 
Rozvod tepelné energie 
Výroba elektřiny 
Výkon komunikační činnosti na území kraje Vysočina 

a) veřejná pevná síť elektronických komunikací, 
b) veřejná síť pro přenos rozhlasového a televizního signálu 
c) ostatní hlasové služby 
d) šíření rozhlasového a televizního signálu 
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e) služby přenosu dat 
f) služby přístupu k síti internet 

Topenářství 

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 

povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní 
provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 
tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaVýroba, instalace, 
opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

Článek 6 
Základní kapitál společnosti 

1. Základní kapitál společnosti činí 161 .951.000,- Kč (slovy: jedno sto šedesát jeden milión devět set 
padesát jeden tisíc korun českých). 

2. Základní kapitál společnosti ke dni jejího vzniku byl splacen vkladem zakladatele uvedeným 
v zakladatelské listině. 

3. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada na základě obecně závazných 
právních předpisů a ustanovení těchto stanov. 

Článek 7 
Akcie 

1. Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 je rozdělen na tyto kmenové akcie: 
8 (slovy: osm) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 20.000.000,- Kč 
(slovy: dvacet milionů korun českých) 

3 (slovy: tři) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě= 500.000,- Kč (slovy: 
pět set tisíc korun českých) 

2 (slovy: dva) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 200.000,- Kč 

(slovy: dvě stě tisíc korun českých) 

1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 50.000 ,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) 

1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 1.000,- Kč (slovy: jeden 
tisíc korun českých) 

Jedná se o akcie, které mají podobu listinného cenného papíru. Akcie společnosti nejsou registrované. 

2. Společnost vede seznam akcionářů, v němž se zapisuje označení druhu a formy akcie, její jmenovitá 
hodnota, obchodní firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a byd liště fyzické osoby, 
která je akcionářem, případně číselné označení akcie, číslo bankovního účtu akcionáře a změny těchto 
údajů, Společnost je povinna každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a jen za úhradu 
nákladů vydat opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou majiteli akcií na jméno, nebo požadované 
části seznamu, a to nejpozději do sedmi dnů od doručení žádosti, s omezením dle§ 266 odst. 1 a 2 
ZOK. 

3. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede obchodní firma 
nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, a 
den převodu akcie. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně 
v osobě akcionáře v seznamu akcionářů . Společnost provede zápis týkající se změny v osobě 
akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. 
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ll. 
AKCIONÁŘI 

Ctánek 8 
Práva a povinnosti jediného akcionáře 

1. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba uvedená v seznamu akcionářů, akcionářem 
společnosti může být právnická nebo fyzická osoba. 

2. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč 
jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcii s jmenovitou hodnotou 1.000.000,- Kč tedy náleží 
1.000 hlasů , akcii se jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč náleží 100 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 
10.000,- Kč náleží 1 O hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se 
všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů . 

3. Akcionář má povinnost předložit akcie k výměně a k vyznačení změny jmenovité hodnoty, či za účelem 
vzetí z oběhu. 

4. Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu}, který valná hromada podle 
hospodářského výsledku schválila k rozdělen í. Dividendy jsou splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo 
přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. 

5. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení 
svých vkladů . Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku. 

111. 
ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 

Ctánek 9 
Orgány společnosti 

Vnitřní struktura společnosti je dualistická. 

Společnost má tyto orgány: 
valnou hromadu 
představenstvo 

dozorčí radu 

VALNÁ HROMADA 

Ctánek 10 
Postavení a působnost valné hromady 

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Po dobu, kdy má společnost jediného akcionáře, se 
valná hromada nekoná a působnost valné hromady vykonává jediný akcionář, a to prostřednictvím 
pověřeného zástupce. 

2. Do působnosti valné hromady náleží: 
a) rozhodování o změně stanov společnosti, pokud nejde o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu představenstvem společnosti dle§ 511 ZOK nebo o změnu, ke které dochází na základě 
jiných právních skutečností , 

b} rozhodování o zvýšení či snížení základního kapitálu nebo o pověření představenstva dle§ 511 
ZOK, 

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kurzu, 

d) rozhodováni o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů , 
e) volba a odvolání členů představenstva 
f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky, 
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g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, o úhradě ztráty, o stanovení tantiém, 
h} volba a odvolání členů dozorčí rady, 
i) schvalování smluv o výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady, 
j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, určení výše jeho 

odměny a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, 
k) rozhodování o fúzi , o rozdělení, o převodu jmění na jediného akcionáře, o změně právní formy 

společnosti, 
I) schválení ovládací smlouvy a smlouvy o převodu zisku, 
m) rozhodnutí o změně podoby, druhu, formy akcií, o štěpení akcií nebo o spojení akcií, 
n) rozhodnutí o určení auditora podle§ 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 

zákonů, 
o) 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, 

p) schvalování smluv nebo jiných právních jednání, požádá-li o to představenstvo 
q) schválení finanční asistence poskytnuté společností za podmínek§ 311 ZOK, 
r) další rozhodnutí, která zákon svěřuje do působnosti valné hromady. 
s) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v těchto stanovách neuvedených, orgánů, vymezení 

jejich po stavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti 
t) vyslovení souhlasu s pachtem závodu nebo jeho části 
u) schválení poskytnutí plnění a mzdy dle § 61 odst. 1 a odst. 3 ZOK 
v) rozhodování o zřizování a rušení dalších, v čl. 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i o vymezení 

jejich postavení a působnosti včetně vztahu k představenstvu a ostatním orgánům společnosti, 
w) založení dceřinných společností, 

3. Valná hromada si nemůže ke svému rozhodování vyhradit záležitosti , které do její působnosti nesvěřuje 
zákon nebo tyto stanovy. 

PŘEDSTAVENSTVO 

Článek 11 
Postavení a působnost představenstva 

1. Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem. 

2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které nejsou zákonem o obchodních 
společnostech a družstvech nebo stanovami společnosti vyhrazeny do působnosti valné hromady, nebo 
dozorčí rady. 

3. Představenstvo zabezpečuje obchodní vedení společnosti včetně řádného vedení účetnictví 
společnosti. Při tom zejména: 
a) vykonává zaměstnavatelská práva, 
b) zajišťuje řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů 

společnosti, 
c) ve všech zákonem o obchodních společnostech a družstvech nebo těmito stanovami stanovených 

případech svolává valnou hromadu, organizačně ji zajišťuje a vykonává její usnesení, 
d) zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení především: 

návrhy na změnu stanov, 
návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu , jakož i návrhy na vydání dlu hopisů , 
řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na 
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. Účetní závěrka nebo vybrané údaje z ní s uvedením doby a 
místa, v němž je účetní závěrka k nahlédnutí pro akcionáře, se zasílají akcionářům nejméně 30 
dnů před konáním valné hromady. 
návrh na stanovení výše a způsob vyplácení dividend a tantiém, 
návrh na zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami 
návrh na příděly do dalších fondů zřízených ve společnosti 
návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 9 stanov neuvedených orgánů, jakož i na 
vymezení jejich postavení a působnosti, 
návrh na zrušení společnosti. 
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e) uzavírá smlouvy o nákupu a prodeji nemovitého majetku, 
f) po projednání dozorčí radou uzavírá úvěrové smlouvy nad rámec uvedený ve Statutu 

představenstva, 
g) připravuje a schvaluje volební řád pro volbu zaměstnanců, kteří budou navržení valné hromadě ke 

zvolení za členy dozorčí rady, a to v součinnosti s odborovou organizací. 
h) uzavírat se členy dozorčí rady a členy představenstva smlouvy o výkonu jejich funkcí a o odměně 

za výkon funkce člena dozorčí rady, člena představenstva , které schválil jediný akcionář 
v působnosti valné hromady 

4. Představenstvo rozhoduje o změnách stanov, ke kterým došlo na základě jiných právních skutečností. 

5. Představenstvo předkládá dozorčí radě materiály, ke kterým se ve smyslu článku 21 dozorčí rada 
vyjadřuje nebo je schvaluje. 

6. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně . 
Představenstvo zastupuje společnost a podepisuje za společnost způsobem vyplývajícím z článku 24 a 
25 stanov. 

7. Působnost a postavení představenstva společnosti dále upravuje Statut představenstva SATI a.s. 

8. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. 

Článek 12 
Složení, ustanovení a funkční období představenstva 

1. Představenstvo společnosti má pět členů. 

2. Funkční období představenstva je pětileté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena, 
nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů 
představenstva zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje představenstvo náhradního 
člena do příštího zasedání valné hromady. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

3. Člen představenstva může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. 
V takovém případě funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud valná hromada 
neschválí, na žádost odstupujícího člena, jiný okamžik zániku funkce. 

4. Představenstvo ze svého středu volí a odvolává předsedu a místopředsedu. 

5. Členům představenstva společnosti přísluší za výkon činnosti člena představenstva odměna, která se 
vyplácí měsíčně. O výši odměny rozhoduje valná hromada. 

Článek 13 
Svolávání zasedání představenstva 

1. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a 
hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva, předsedovi a 
místopředsedům dozorčí rady doručena nejméně pět dnů před zasedáním. V naléhavých nebo 
mimořádných případech lze zasedání představenstva svolat telefonicky čie-mailem. 

2. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádá-li o to některý 
z členů představenstva nebo dozorčí rada. 

3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti , ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. 

4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její 
zaměstnance nebo akcionáře. Na zasedání představenstva jsou zváni předseda a místopředsedové 
dozorčí rady. 

Článek 14 
Zasedání představenstva 

1. Zasedání představenstva řídí jeho předseda . V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání 
místopředseda. 

2. O průběhu zasedání představenstva a o jeho přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis. Tento zápis 
pořizuje zvolený zapisovatel a podepisují ho představenstvem zvolený ověřovatel, předseda 
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představenstva a zapisovatel. Zapisovatel nemusí být členem představenstva , ale musí být zavázán 
mlčenlivostí. 

3. Podrobnosti o způsobu zasedání představenstva stanoví jeho jednací řád . 

4. Náklady spojené se zasedáním i s další činností představenstva nese společnost. 

Článek 15 
Rozhodování představenstva 

1. Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho 
členů . 

2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřeb í , 
aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina hlasů všech členů představenstva. Každý člen 
představenstva má jeden hlas. 

Článek 16 
Povinnosti členů představenstva 

1. Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a 
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech , jejichž prozrazení třetím osobám by 
mohlo způsobit společnosti škodu. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobil i 
společnosti plněním pokynů valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními 
předpisy. Jestliže vyžadují stanovy k určitým jednáním představenstva předchozí souhlas dozorčí rady 
nebo využije-li dozorčí rada svého práva zakázat představenstvu určité jednání jménem společnosti , 

neodpovídají členové představenstva společnosti za škodu, která jí z důvodu splnění takového 
rozhodnutí dozorčí rady vznikne. 

2. Představenstvo se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu 
s právními předpisy a stanovami. Nestanoví-li zákon o obchodních korporacích jinak, není nikdo 
oprávněn dávat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení společnosti. 

3. Členové představenstva jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, které 
pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zejména nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti an i vstupovat se 

společností do obchodních vztahů , 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 

osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

4. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 3 vyplývají z obecně závazných právních 
předpisů. 

5. Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými právními předpisy za škodu, kterou jí způsobují porušením povinností při výkonu své funkce. 
Způsobí-li takto škodu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdíl ně. 

DOZORČÍ RADA 

Článek 17 
Postavení a působnost dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a 
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

2. Dozorčí rada: 
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a) dohlíží na realizaci konkrétních směrů činnosti a obchodní politiky společnosti a na její provádění, 
b) svolává valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy společnosti, a navrhuje valné hromadě potřebná 

opatření, 

c) přezkoumává řádnou , mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a 
návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, 

d) je oprávněna prostřednictvím kteréhokoliv člena nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících 
se činnosti společnosti, 

e) kontroluje, zda účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská 
činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami 
společnosti a usneseními a pokyny valné hromady, 

f) může se vyjadřovat k dlouhodobé koncepci rozvoje společnosti, 
g) může se vyjadřovat k investičním záměrům společnosti, 
h) schvaluje Statut představenstva, 
i) může se vyjadřovat k finančnímu plánu běžného obchodního roku, 
j) účastní se valné hromady, je povinna seznamovat valnou hromadu s výsledky své kontrolní 

činnosti a je oprávněna dát svá podání k pořadu valné hromady, 
k) projednává návrh představenstva k použití rezervního fondu , 
I) seznamuje se se všemi návrhy skutečností souvisejících s obchodní činností společnosti a 

zvýhodňující materiální postavení členů představenstva nebo osob jim blízkých. 
m) dává souhlas k uzavření smlouvy, na jejímž základě má společnost nabýt nebo zcizit majetek, 

přesahuje-li hodnota nabývaného nebo zcizovaného majetku v průběhu jednoho účetního období 
jednu třetinu vlastního kapitálu vyplývajícího z poslední řádné účetní závěrky nebo 
z konsolidované účetní závěrky. 

3. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou 
podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti. 

Článek 18 
Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady 

1. Dozorčí rada společnosti má sedm členů . 

2. Funkční období dozorčí rady je čtyřleté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí 
rady, nejpozději však uplynutím tří měsíců od uplynutí jeho funkčního období. Pokud počet členů 
dozorčí rady zvolených valnou hromadou neklesl pod polovinu, jmenuje dozorčí rada náhradní členy do 
příštího zasedání valné hromady. Opětovná volba člena dozorč í rady je možná. 

3. Člen dozorčí rady může z funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným společnosti. V takovém 
případě funkce zaniká uplynutím dvou měsíců od dojití prohlášení, pokud valná hromada neschválí, na 
žádost odstupujícího člena, jiný okamžik zániku funkce. Jestliže by se snížil počet členů dozorčí rady 
pod polovinu, je dozorčí rada povinna bez zbytečného dokladu svolat valnou hromadu, která zvol í nové 
členy dozorčí rady. 

4. Dozorčí rada volí ze svého středu předsedu a dva místopředsedy. 

Článek 19 
Svolávání a zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá obvykle jednou za dva měsíce. 

2. Řádné zasedání dozorčí rady svolává její předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a 
hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí rady doručena nejméně sedm 
dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové dozorčí rady, lze její zasedání svolat i 
telefonem neboe-mailem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat výše uvedené náležitosti 
a členové dozorčí rady musí potvrdit její přijetí . 

3. Mimořádné zasedání dozorčí rady svolává její předseda, případně j ím pověřený místopředseda , 
telefonem nebo faxem. Pozvánka musí obsahovat stejné náležitosti jako pro řád né zasedání. 

4. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady vždy, požádá-li o to některý z členů dozorč í rady, 
představenstva nebo písemně akcionář, pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. 
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5. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, ledaže by dozorčí rada rozhodla jinak. 

6. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 

7. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její 
zaměstnance nebo akcionáře. 

8. V naléhavém případě může předseda dozorčí rady zajistit potřebné rozhodnutí dozorčí rady mimo 
zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí souhlasně vyjádřit nejméně sedm 
členů dozorčí rady. Toto rozhodnutí musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. 

Článek 20 
Zasedání dozorčí rady 

1. Zasedání dozorčí rady řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti jeden z místopředsedů . 

2. O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje dozorčí 
radou zvolený ověřovatel a předseda dozorčí rady. V zápise se uvedou i stanoviska menšiny členů, 
jestliže tito o to požádají, a vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci. 

3. Náklady spojené se zasedáním i s další činností dozorčí rady nese společnost. 

Článek 21 
Usnášení dozorčí rady 

1. Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů . 
2. K přijetí usnesení ve všech záležitostech projednávaných dozorčí radou je zapotřebí, aby pro ně 

hlasovala nadpoloviční většina všech členů, nikoliv jen přítomných . Každý člen dozorčí rady má jeden 
hlas. 

Článek 22 
Povinnosti členů dozorčí rady 

1. Členové dozorčí rady jsou povinni při výkonu své funkce jednat s péčí řádného hospodáře a zachovávat 
mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo 
způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění členů dozorčí rady vyplývající 
z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 

2. Členové dozorčí rady jsou taktéž povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro 
ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů. 
Zejména nesmí: 
a) podnikat v oboru stejném nebo obdobném oboru podnikání společnosti ani vstupovat se 

společností do obchodních vztahů, 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
c) účastnit se podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako ovládající 

osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání, 
d) vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické 

osoby se stejným nebo s obdobným předmětem podnikání, ledaže jde o koncern. 

3. Důsledky porušení povinností obsažených v odstavcích 1 a 2 vyplývaj í z obecně závazných právních 
předpisů. 

4. Členové dozorčí rady odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy za škodu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu své funkce. Způsobí-li 
takto škodu více členů dozorčí rady, odpovídají za ni společnosti společně a nerozdílně . 

Článek 23 
Pravidla pro stanovení odměn členům dozorčí rady 

Členům dozorčí rady společnosti přísluší za výkon činnosti člena dozorčí rady odměna. O výši této 
odměny a četnosti jejího vyplácení rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady. 
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IV. 
JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 

Článek 24 
Zastupování za společnost 

Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají samostatně předseda představenstva nebo 
samostatně místopředseda představenstva. V případě závazků ze směnek (včetně směnečného 
rukojemství), přijetí ručení, smlouvy o zápůjčce, smlouvy o úvěru a dále všech smluv, u nichž zákon stanoví 
povinně písemnou formu, jedná společně předseda představenstva a alespoň jeden další člen 

představenstva. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena. 
Jménem společnosti může jednat i prokurista jmenovaný představenstvem 

Článek 25 
Podepisování za společnost 

Jménem společnosti podepisuje představenstvo tak, že k obchodní firmě společnosti připojí jednající osoby 
svůj podpis. 

v. 
HOSPODARENÍ SPOLEČNOSTI 

Článek 26 
Obchodní rok 

První obchodní rok společnosti začíná jejím zapsáním do obchodního rejstříku a končí dnem 31. prosince 
tohoto roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. 

Článek 27 
Evidence a účetnictví společnosti 

Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně závazným právním 
předpisům. 

Článek 28 
Řádná účetní závěrka 

1. Společnost vede předepsaným způsobem a v souladu s platnými právními předpisy účetnictví. Za řádné 
vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které současně zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky 
auditorem. 

2. Společnost je povinna po schválení řádné účetní závěrky valnou hromadou zveřejnit výroční zprávu. 

3. Řádná účetní závěrka musí být sestavena způsobem odpovídajícím obecně závazným právním 
předpisům a zásadám řádného vedení účetnictví tak, aby poskytovala úplné informace o majetkové a 
finanční situaci, v níž se společnost nachází, a o výši dosaženého zisku nebo ztráty vzniklé v uplynulém 
obchodním roce. 

4. Takto sestavenou řádnou účetní závěrku, ověřenou auditorem, předloží představenstvo v přiměřené 
lhůtě před konáním řádné valné hromady dozorčí radě k přezkoumání. O tomto přezkoumání pak 
dozorčí rada předkládá zprávu na valné hromadě. 

5. Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky zveřejní představenstvo v pozvánce na valnou hromadu, která 
musí být svolána vždy nejpozději do 30. června . Valné hromadě představenstvo před loží řádnou účetní 
uzávěrku přezkoumanou dozorčí radou. 

Článek 29 
Rozdělení zisku společnosti 

1. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po přezkoumání 
tohoto návrhu dozorčí radou . 

2. Společnost používá (rozděluje) vytvořený zisk v tomto pořadí: 
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a) k zákonem stanoveným daním a odvodům, 
b) k dalším přídělům do rezervního fondu na základě návrhu představenstva schváleného valnou 

hromadou, 
c) k přídělům do dalších fondů zřízených ve společnosti, 
d) k dalším účelům dle platných předpisů a k výplatě podílů na zisku (dividend a tantiém). 

Článek 30 
Rezervní fond 

1. Společnost při svém založení zřídila rezervní fond, který ročně dotuje ze zisku částkou určenou 
rozhodnutím valné hromady. O nakládání s prostředky v rezervním fondu rozhoduje valná hromada. 

Článek 31 
Vytváření dalších fondů 

Společnost může vytvářet v souladu s právními předpisy i další fondy a přispívat do nich ze svého čistého 
zisku částkou, která podléhá schválení valné hromady. 

Článek 32 
Krytí ztráty společnosti 

O způsobu krytí ztráty společnosti vzniklé v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná hromada na návrh 
představenstva. 

Článek 33 
Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 

1. O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za 
podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy a způsobem , který z nich vyplývá. 

2. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, valná hromada 
stanoví způsob a podmínky jejich upisování i splácení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o obchodních korporacích. Důsledky porušení povinností splatit upsané akcie včas v takovém 
případě vyplývají z obecně závazných právních předpisů. 

3. Zvýšení základního kapitálu společnosti převodem části zisku nebo majetku společnosti do základního 
kapitálu se provede vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením mezi akcionáře podle podílu 
jimi upsaných akcií na dosavadním základním kapitálu nebo zvýšením jmenovité hodnoty dosavadních 
akcií. Zvýšení jmenovité hodnoty dosavadních akcií se provede buď jejich výměnou, nebo vyznačením 
vyšší hodnoty na dosavadních akciích a podpisem dvou členů představenstva oprávněných 
podepisovat za společnost. 

4. Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit pod 
nominální hranici stanovenou obecně závaznými předpisy. Usnesení valné hromady o snížení 
základního kapitálu musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příslušné části zákona o obchodních 
korporacích. 

5. Možnost snížit základní kapitál vzetím z oběhu na základě losování se nepřipouští. 

Vl. 
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 

Článek 34 
Způsoby zrušení společnosti 

Společnost se zrušuje: 

a) rozhodnutím jediného akcionáře o zrušení společnosti a její přeměně v jinou formu společnosti 
nebo družstvo či o fúzi, převodu kapitálu na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti , 

b) rozhodnutím jediného akcionáře o zrušení společnosti s likvidací, 

c) rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, 
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d) zrušením konkurzu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením 
konkurzu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu nebo zamítnutím 
návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. 

Ctánek 35 
Likvidace společnosti 

1. Způsob provedení likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy. 

2. O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku společnosti rozhoduje valná hromada. Likvidační 
zůstatek při tom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícímu jmenovité hodnotě jejich akcií. 

Ctánek 36 
Zánik společnosti 

Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 

Vll. 
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

Ctánek 37 
Vztah k odborovým orgánům 

Vztah společnosti k odborovým orgánům se řídí obecně závaznými předpisy a kolektivní smlouvou 
uzavřenou na příslušný rok mezi představenstvem společnosti a odborovým orgánem. 

Ctánek 38 
Právní poměry společnosti a řešení sporů 

1. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov 
společnosti a pracovněprávní a jiné vztahy uvnitř společnosti, včetně vztahů z nemocenského pojištění 
a sociálního zabezpečení zaměstnanců společnosti, se řídí českými obecně závaznými právními 
předpisy. 

2. Případné spory mezi akcionáři a společností, spory mezi společností a členy jejích orgánů, jakož i 
vzájemné spory mezi akcionáři, související s jejich účastí ve společnosti, budou řešeny smírnou cestou. 
Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný český soud, a 
to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních předpisů, podle sídla společnosti. 

Ctánek 39 
Výkladové ustanovení 

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu nebo k jeho 
změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným, anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní 
ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení 
příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému 
účelu stanov, nebo- není-li takového ustanovení právního předpisu- způsob řešen í , jenž je v obchodním 
styku obvyklý. 

Ctánek 40 
Platnost stanov 

Změna stanov nabývá účinnosti schválením jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dne 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 

ll 





SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB 
 

uzavřená podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
1. Mgr. Libor Burian, 
advokát, 
se sídlem Krkoškova 728/2, Brno, PSČ 613 00  
zapsán v seznamu České advokátní komory pod č. 9871 
ID datové schránky: mw4hwfg 
IČ 662 55 911  
email: burian@qmail.cz 
tel: 545 217 446 

dále jen také „advokát“ na straně jedné, 
 
2. město Žďár nad Sázavou, 
Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 
jednající, zastoupeno Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou  
ID datové schránky: ybxb3sz 
IČ: 002 95 841 
email: meu@zdarns.cz 
tel: 566 688 111 
 
dále jen také „klient“ na straně druhé, 
 

uzavírají 
tuto smlouvu o poskytování právních služeb,  

(dále jen také „smlouva“): 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Touto smlouvou se advokát zavazuje klientovi poskytnout právní služby, jež jsou dále v této smlouvě 
specifikovány, a klient se zavazuje za poskytované právní služby uhradit advokátovi odměnu ve výši a za 
podmínek stanovených touto smlouvou. 
 

II. 
Sjednané právní služby 

 
Sjednané právní služby, právní pomoc dle této smlouvy zahrnují: 
 

a) právní služby související se spojením akcií společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad 
Sázavou 3, PSČ 591 01, IČ 607 49 105, jejíž jediným akcionářem je město Žďár nad Sázavou, 

b) právní konzultace v rámci a rozsahu poskytovaných právních služeb, 
c) sepisování listin, návrhů a podání v rámci a rozsahu poskytovaných právních služeb.  
d) další formy právní pomoci po dohodě s klientem.  

 
III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 
 
1. Advokát bude tuto smlouvu naplňovat osobně a dále prostřednictvím k tomu jim zmocněných advokátů a 
advokátních koncipientů.  
 
2. Klient se zavazuje včas a řádně předem informovat advokáta o svých záměrech a rozhodnutích a specifikovat 
požadavky týkající se poskytování právních služeb. Je dále povinen poskytnout mu k plnění přiměřenou lhůtu. 
 
3. Smluvní strany se zavazují, že si pro naplnění této smlouvy budou poskytovat součinnost, bez které naplnění 
této smlouvy není možné. Klient se zejména zavazuje poskytovat k provádění právních služeb včasné, pravdivé, 
úplné informace a označit či předložit potřebné důkazy a další listinné či jiné materiály a podklady. 
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4. Advokát odpovídá klientovi za případnou škodu, kterou by klientovi způsobil v souvislosti s poskytováním 
právních služeb a s porušením svých povinností podle této smlouvy. Advokát je pojištěn pro případ vzniku 
odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem advokacie. Advokát neodpovídá za škodu 
způsobenou vadami či neúplností předaných podkladů, nesprávnými či neúplnými informacemi klienta, 
neposkytnutím součinnosti klienta. 
 
6. Advokát prohlašuje, že při naplňování této smlouvy bude postupovat dle zákona o advokacii, zejména že bude 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem skutečnostem, o kterých bude informován na základě a v souvislosti 
s touto smlouvou. Advokát dále prohlašuje, že činí nesporným, že stejný závazek, tj. zachovávat mlčenlivost, 
platí i pro jim zmocněné advokáty, advokátní koncipienty i zaměstnance. 
 
7. Klient touto smlouvou neuděluje právnímu zástupci plnou moc pro uskutečňování úkonů v rámci a rozsahu 
poskytovaných právních služeb. Pokud bude plná moc udělena, bude písemně a platí, že její udělení vyžaduje 
přijetí zmocnění advokátem. 
 

IV. 
Sjednaná odměna 

 
1. Odměna advokáta za poskytovanou právní pomoc, právní služby se sjednává jako časová odměna ve výši 
1.800,- Kč za hodinu plus daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši za každou započatou hodinu právní 
služby. 

 
2. Smluvní strany se dohodly, že advokátovi náleží náhrada podle ust. § 13 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 
č. 177/1996 Sb. na úhradu hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s poskytováním právní pomoci, a 
náhrada za promeškaný čas v rozsahu ust. § 14 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. Smluvní 
strany si dále sjednaly, že klient uhradí nad rámec sjednané odměny náklady na fyzické vyhotovení nových 
akcií.  
 
3. Odměna je splatná v termínu splatnosti uvedeném na elektronickém daňovém dokladu (faktuře), na němž bude 
uvedena dále cena za právní služby, sazba DPH a celková částka k úhradě. Přílohu daňového dokladu tvoří 
seznam úkonů ve věci učiněných s uvedením konkrétních částek za jednotlivé úkony. Klient je povinen uhradit 
odměnu za právní služby včetně DPH, a to bezhotovostním převodem na účet advokáta uvedený v daňovém 
dokladu. 
 

V. 
 

1. Smlouva o poskytnutí právní pomoci trvá od okamžiku jejího uzavření oběma smluvními stranami do 
okamžiku splnění jejího účelu, tj. do splnění sjednané právní služby, zaplacení sjednané odměny.  

2. Klient je oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpovědní doba činí 60 dnů. Výpověď musí mít písemnou podobu.  
Klient je povinen v případě výpovědi smlouvy vypořádat závazky vůči advokátovi. 

 
3. Advokát je oprávněn tuto smlouvy vypovědět. Výpovědní doba činí 60 dnů. Výpověď musí mít písemnou 
podobu.  Advokát je povinen v případě výpovědi smlouvy ještě učinit nezbytné úkony, tak aby klientovi 
nevznikla škoda, a dále je povinen upozornit klienta na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody 
bezprostředně hrozící klientovi nedokončením právních služeb dle této smlouvy.  
 

VI. 
 

1. Vztah mezi advokátem a klientem se řídí ustanoveními § 16 a násl. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve 
znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a příslušnými předpisy České 
advokátní komory. 
 
2. Klient prohlašuje, že byl advokátem informován o povinnostech, které jsou stanoveny právními a stavovskými 
předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a byl poučen zejména o povinnostech 
vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, z usnesení představenstva České advokátní komory č. 
2/2008 Věstníku České advokátní komory, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu 
kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů 
z trestné činnosti a financování terorismu. Smluvní strany dále prohlašují, že převodem finančních prostředků, 
které jsou předmětem této smlouvy, nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti a tyto finanční prostředky 
nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací.   



 
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 
4. Tato smlouva může být měněna a rušena pouze písemně. 
 
5. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana 
obdrží jedno vyhotovení  
 
6. Pokud se jakékoli ustanovení této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo 
nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním 
ustanovením a touto smlouvou jako celkem. 
 
7. Text smlouvy, podmínky smlouvy, podmínky jejího uzavření  byly dne 9.3.2020 schváleny Radou Žďáru nad 
Sázavou na její 37 schůzi, usnesením č. 592/2020/Star. 
 
8.  Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv  podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv ("zákon o registru smluv") je klient, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv. 
 
9. Smluvní strany vyjadřují souhlas, že tato smlouva je výrazem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, byla 
sepsána poctivě, určitě a srozumitelně. Smluvní strany si smlouvu přečetly a jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 
 

Ve Žďáře nad Sázavou dne ………………..  V Brně dne ………..……..  
 
 
 
 
 
 
Město Žďár nad Sázavou    Mgr. Libor Burian, 
zastoupeno                                                                   advokát 
Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, 
starostou 


