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I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 1 
Založení a vznik akciové společnosti 

1) Akciová společnost Česká finanční poradenská a.s. (dále jen "společnost") byla založena 
jednorázově na základě zakladatelské listiny ze dne 5. května 1992. 

2) Společnost je založena na dobu neurčitou. 
 
 

Článek 2 
Obchodní firma a sídlo společnosti 

1) Obchodní firma společnosti zní: Česká finanční poradenská a.s. 
2) Sídlo společnosti je: Brno 
 
 
 

Článek 3 
Předmět podnikání společnosti 

1) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
2) Provádění veřejných dražeb 

- dobrovolných 
- nedobrovolných 

    
 

Článek 4 
Základní kapitál společnosti 

1) Základní kapitál společnosti činí 29,940.700,- Kč (slovy: dvacet devět milionů devět set čtyřicet 
tisíc sedm set korun českých). 

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

 
 

Článek 5 
Akcie 

1) Základní kapitál společnosti uvedený v čl. 4 odst. 1 je rozdělen na 299.407 akcií na majitele po 
100,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry. 

2) Každých 100,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 
3) Akcie jsou převoditelné bez omezení. 
 
 

II. JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST 
 

Článek 6 
Způsob jednání za společnost 

Společnost zastupují navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý 
z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. V případě písemného pověření 
jiné osoby musí být v tomto pověření výslovně uveden rozsah zástupcova oprávnění. 
 
 
 

Článek 7 
Podepisování za společnost 
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Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo společně dva členové 
představenstva.  Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti či otisku razítka 
připojí svůj podpis. 
 
 

III. ORGANIZACE SPOLEČNOSTI 
 

Článek 8 
Orgány společnosti 

Ve společnosti je zřízen dualistický systém vnitřní struktury. 
Společnost má tyto orgány: 
A. valnou hromadu, 
B. představenstvo, 
C. dozorčí radu. 
 
 
A.  VALNÁ HROMADA 
 

Článek 9 
Postavení a působnost valné hromady 

1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 
2) Do výlučné působnosti valné hromady náleží rozhodování o změně stanov, odvolání a volba členů 

představenstva a dozorčí rady a dále záležitosti uvedené v §421 zák. č. 90/2012 Sb. 
 

Článek 10 
Účast na valné hromadě 

1) Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostat na ní 
vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 
předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní, a uplatňovat 
návrhy a protinávrhy. 

2) Akcionář může tak činit osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím 
zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci, kterou odevzdá při své prezenci na valné 
hromadě osobám určeným představenstvem společnosti. Plná moc musí být podepsána 
zastoupeným akcionářem či jeho statutárním orgánem a musí z ní vyplývat rozsah zástupcova 
oprávnění. Zástupce právnické osoby musí dále odevzdat platný výpis z obchodního rejstříku nebo 
obdobného rejstříku právnických osob. Zmocnění k zastupování platí jen pro jednu valnou 
hromadu, včetně jejího náhradního konání. 

 
Článek 11 

Svolávání valné hromady 
1) Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok. Svolává ji představenstvo, a to tak, aby 

se konala nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. 
2) Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu: 

a) poté co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě jakékoli účetní závěrky dosáhla takové 
výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla 
poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, 

b) poté co zjistí, že se společnost dostala do úpadku, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti 
a její vstup do likvidace, nebo přijetí jiného opatření, 

c)   jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, 
d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, 
e) požádají-li o její svolání akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota 

přesahuje 5% základního kapitálu společnosti, a to za účelem projednání akcionáři navržených 
záležitostí. 
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3) Pokud představenstvo v případě uvedeném v odst. 2 písm. e) nesvolá valnou hromadu tak, aby se 

konala do čtyřiceti dnů od doručení návrhu na její svolání představenstvu, rozhodne soud na 
žádost těchto akcionářů o tom, že je zmocňuje svolat valnou hromadu a ke všem úkonům s ní 
souvisejícím. 

4) Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. 
5) Valná hromada je svolávána pozvánkou na valnou hromadu. Svolavatel uveřejní pozvánku na 

valnou hromadu na internetových stránkách společnosti na adrese www.cesko-finance-
poradenstvi.cz nejpozději 30 dnů před konáním valné hromady. Pro svolání náhradní valné 
hromady se lhůta zkracuje na 15 dnů.  

6) Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, datum, hodinu a místo 
konání valné hromady, označení zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, pořad jejího 
jednání, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, rozhodný den 
k účasti na valné hromadě, byl-li určen, návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, 
podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva a další náležitosti uložené zákonem, těmito 
stanovami nebo usnesením valné hromady. 

7) Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota převyšuje 5 % základního 
kapitálu společnosti, je představenstvo (popřípadě dozorčí rada) povinno zařadit na pořad jednání i 
jimi požadovanou záležitost. 

8) Valná hromada se koná zpravidla v místě sídla společnosti. 
 

Článek 12 
Jednání valné hromady 

1) Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené 
sčítáním hlasů. 

2) Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. 
3) O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis. 
4) Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu 

se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů. 
 

Článek 13 
Rozhodování valné hromady 

1) Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni, ať už osobně, prostřednictvím svého 
statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci akcionáři, kteří mají 
akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 30 % základního kapitálu společnosti. 

2) Není-li valná hromada ke stanovenému začátku jejího jednání způsobilá usnášení, svolá 
představenstvo náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada, která musí mít nezměněný 
pořad jednání, je způsobilá usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité 
hodnoty jejich akcií.  

3) O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce na valnou hromadu, může valná hromada 
rozhodnout pouze tehdy, jsou-li přítomni všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním 
této záležitosti. 

4) Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí 
zapotřebí kvalifikované většiny. 

5) Požadavek kvalifikované většiny znamená, že pro přijetí rozhodnutí musí být odevzdány nejméně 
dvě třetiny či tři čtvrtiny platných hlasů přítomných akcionářů. 

6) Souhlas dvou třetin akcionářů přítomných na valné hromadě je nutný k rozhodnutí valné hromady 
o těchto záležitostech: 
a) změně stanov,  
b) zvýšení či snížení základního kapitálu, 
c) snížení základního kapitálu a o vydání dluhopisů, 
d) zrušení společnosti s likvidací a plánu rozdělení likvidačního zůstatku. 
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7) K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým 
druhem akcií, o zrušení registrace akcií se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných 
akcionářů majících tyto akcie. 

8) Valná hromada rozhoduje alespoň třemi čtvrtinami hlasů přítomných akcionářů o těchto 
záležitostech: 
a) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních 

dluhopisů, 
b) vyloučení nebo o omezení přednostního práva na upisování nových,  
c) schválení ovládací smlouvy a o schválení smlouvy o převodu zisku a jejich změny, 
d) zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. 

9) Po předložení všech návrhů usnesení k projednávanému bodu jednání valné hromady se hlasuje 
nejprve o návrhu představenstva a poté o případných protinávrzích v takovém pořadí, v jakém 
byly předloženy. Je-li některý návrh schválen, o dalších návrzích se nehlasuje.  

10) Návrhy na změny stanov společnosti zpracovává představenstvo společnosti a musí být 
akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dní před datem konání valné hromady, která by 
měla tyto změny schválit. V případě mimořádné valné hromady se lhůta třiceti dnů zkracuje na 15 
dnů. 

11) Způsob jednání a hlasování valné hromady stanoví Jednací a volební řád, který schvaluje valná 
hromada při zahájení svého jednání. 

12) Hlasuje se zvednutím hlasovacích lístků. Hlasovací lístek je vydán akcionáři při presenci a platí 
pouze pro jednu valnou hromadu. Každý hlasovací lístek je označen počtem hlasů, razítkem 
společnosti a podpisem osoby provádějící presenci. 

13) Hlasuje se vždy následujícím způsobem v pořadí: 
- hlasují hlasy “PROTI” 
- hlasují hlasy “ZDRŽEL SE” 
- hlasy “PRO” nehlasují, počet hlasů “PRO” se vypočte z rozdílu přítomných hlasů a hlasů 

hlasujících “PROTI” a “ZDRŽEL SE”. 
 
 
B.  PŘEDSTAVENSTVO 
 

Článek 14 
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 obecně závaznými 

právními předpisy, stanovami společnosti nebo usnesením valné hromady vyhrazeny do 
působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. 

3) Představenstvu přísluší zejména: 
a) jmenovat a odvolávat generálního ředitele společnosti, který zodpovídá za obchodní, provozní 

a personální záležitosti společnosti, 
b) rozhodovat o převodech a pronájmech nemovitého majetku společnosti,  
c) svolávat valnou hromadu, 
d) zajistit zpracování a předkládat valné hromadě 
- návrh koncepce podnikatelské činnosti společnosti a návrhy jejích změn, 
- návrhy na změnu stanov, 
- návrhy na zvýšení nebo snížení základního kapitálu, jakož i vydání dluhopisů, 
- řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, 
- návrh na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku 
- roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, 
- návrhy na způsob úhrady ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce,  
- návrhy na zřízení a zrušení dalších, v článku 8 stanov neuvedených orgánů, jakož i na 

vymezení jejich postavení a působnosti, 
- návrh na zrušení společnosti. 
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e) vykonávat usnesení valné hromady, 
f) zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů 

společnosti, 
g) rozhodovat o tvorbě dceřiných společností či jiných majetkových účastí a nakládání s nimi, 

získávání těchto účastí a zastupovat společnost na valných hromadách a v orgánech těchto 
majetkových účastí. 

4) Představenstvo jedná za společnost způsobem vyplývajícím z článku 6 a 7 těchto stanov. 
 

Článek 15 
Složení, ustanovení a funkční období představenstva 

1) Představenstvo společnosti má tři členy. 
2) Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. 
3) Funkční období představenstva je desetileté. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového 
člena představenstva. Opětovná volba člena představenstva je možná. 

4) Člen představenstva může z této funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce 
končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na 
žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen představenstva je 
povinen učinit vše, aby v důsledku jeho odstoupení neutrpěla společnost újmu.  

5) Představenstvo je oprávněno namísto nanejvýš jednoho člena představenstva, jehož členství v 
představenstvu zaniklo nebo který se své funkce vzdal, kooptovat náhradního člena představenstva 
na dobu do příštího zasedání valné hromady. 

6) Představenstvo volí ze svého středu předsedu představenstva. 
7) Vztah mezi společností a členem představenstva, včetně odměňování, se řídí smlouvou o výkonu 

funkce podle § 59 a násl. zákona o obchodních korporacích. Tato smlouva musí mít písemnou 
formu a musí být schválena valnou hromadou.  

 
Článek 16 

Svolávání zasedání představenstva 
1) Představenstvo zasedá nejméně jednou za tři měsíce. 
2) Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a 

hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům představenstva doručena nejméně 
patnáct dní před zasedáním. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho 
zasedání svolat i telegraficky nebo telefaxem. I v takovém případě však musí pozvánka obsahovat 
výše uvedené náležitosti a členové představenstva musí potvrdit její přijetí. 

3) Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové 
představenstva nebo na základě usnesení dozorčí rady její předseda. 

4) Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo jinak. 
5) Člen představenstva je povinen vykonávat svoji funkci v tomto statutárním orgánu společnosti 

osobně a nelze pověřit třetí osobu, aby jej zastupovala. Pokud není na jednání představenstva 
přítomen a chce vyjádřit svůj názor, je třeba, aby jeho stanovisko k navrhovanému usnesení mělo 
písemnou formu. 

6) Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy jiných orgánů společnosti, její 
zaměstnance nebo akcionáře. Jednání představenstva má právo zúčastnit se s hlasem poradním 
zástupce dozorčí rady. 

 
Článek 17 

Zasedání představenstva 
1) Zasedání představenstva řídí jeho předseda. V případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání některý z 
členů představenstva. 

2) O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje 
představenstvem určený zapisovatel a předseda představenstva. 

3) Všechny náklady spojené s výkonem funkce členů představenstva nese společnost. 
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Článek 18 

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 
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. V případě 
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy představenstva. 

3) Při volbě a odvolávání předsedy představenstva musí být na zasedání představenstva přítomni 
všichni členové představenstva. Rozhodnutí o volbě či odvolání předsedy představenstva musí být 
přijato 100 % hlasů s tím, že dotčená osoba nehlasuje. 

 
Článek 19 

Rozhodování představenstva mimo zasedání 
1) Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit rozhodnutí i 

mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit písemně (i 
telefaxem či e-mailem) všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně. 

2) Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího zasedání 
představenstva. 

3) Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání představenstva zajišťuje 
předseda představenstva. 

 
Článek 20 

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. 

2) Člen představenstva nesmí: 
a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 
činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, 

d) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. 

3) Člen představenstva nemůže 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) Členové představenstva odpovídají společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně 
závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při 
výkonu své funkce. Způsobí-li takto újmu více členů představenstva, odpovídají za ni společnosti 
společně a nerozdílně. 

 
 
 
C.  DOZORČÍ RADA 
 

Článek 21 
Postavení a působnost dozorčí rady 

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

společnosti. 
3) Dozorčí radě přísluší zejména: 
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a) kontrolovat dodržování obecně závazných předpisů, stanov společnosti a usnesení valné 
hromady, 

b) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku, návrh 
na rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu vyplacení dividend a tantiém a návrh na 
úhradu ztráty a podávat o výsledku zprávu valné hromadě, 

c) svolat valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, 
d) předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, 
e) nahlížet kdykoli do evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů společnosti. 

 
Článek 22 

Složení ustanovení a funkční období dozorčí rady 
1) Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. 
2) Členy dozorčí rady volí valná hromada společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem 

představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat 
jménem společnosti. 

3) Funkční období dozorčí rady je desetileté. Funkce člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena 
dozorčí rady. Opětovná volba člena dozorčí rady je možná. 

4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným prohlášením doručeným 
představenstvu. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Výkon funkce 
končí uplynutím jednoho měsíce od doručení tohoto oznámení, neschválí-li představenstvo na 
žádost člena představenstva jiný okamžik zániku funkce. Odstupující člen představenstva je 
povinen učinit vše, aby v důsledku jeho odstoupení neutrpěla společnost újmu. 

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

 
Článek 23 

Povinnosti členů dozorčí rady 
1) Člen dozorčí rady je povinen 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 člena dozorčí rady vyplývající z 
kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 

2) Člen dozorčí rady nesmí: 
a) podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
b) zprostředkovávat nebo obstarávat pro jiné osoby obchody společnosti, 
c) být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem 
činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern, 

d) účastnit se na podnikání jiné společnosti jako společník s neomezeným ručením nebo jako 
ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. 

3) Člen dozorčí rady nemůže 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) Člen dozorčí rady odpovídá společnosti za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými 
právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením právních povinností při výkonu své 
funkce. 

 
 
 

IV. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Článek 24 
Obchodní rok 
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První obchodní rok společnosti začíná dnem zapsání do obchodního rejstříku a končí dnem 31. 
prosince téhož roku. Každý další obchodní rok je totožný s kalendářním rokem. 
 

Článek 25 
Evidence a účetnictví společnosti 

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

Článek 26 
Řádná účetní závěrka 

Sestavení řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku, včetně stanovení výše a způsobu 
vyplacení podílu na zisku, popřípadě návrhu na způsob krytí ztrát společnosti, zajišťuje 
představenstvo. Sestavenou řádnou účetní závěrku spolu s uvedenými návrhy předloží představenstvo 
zpravidla do 15. března každého roku dozorčí radě k přezkoumání a poté zpravidla do 30. dubna 
předloží tuto závěrku auditorovi vybranému představenstvem společnosti a schválenému dozorčí 
radou. 
 

Článek 27 
Rozdělování zisku společnosti 

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

2) Čistý zisk společnosti vykázaný řádnou účetní závěrkou se použije podle rozhodnutí valné 
hromady v tomto pořadí: 

- k přídělům do fondů, které společnost na základě rozhodnutí valné hromady vytvořila; 
- k jiným účelům stanoveným valnou hromadou, zejména k úhradě ztrát předchozích období, 

rozvoji hospodářských aktivit společnosti a k tvorbě zvláštního rezervního fondu, je-li 
vyžadován dle zákona č. 90/2012 Sb.; 

- k výplatě tantiém členům orgánů společnosti; 
- k výplatě podílu na zisku akcionářům (dividendy). 

3) Rozdělení zisku společnosti musí být učiněno v souladu s ust. § 350 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. 
 
 

Článek 28 
Krytí ztrát společnosti 

 O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém obchodním roce rozhoduje valná 
hromada na návrh představenstva. 
 

Článek 29 
Zvýšení nebo snížení základního kapitálu 

1) O zvýšení nebo snížení základního kapitálu společnosti rozhoduje na základě návrhu 
představenstva valná hromada. K rozhodnutí valné hromady o zvýšení nebo snížení základního 
kapitálu je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

2) Na základě rozhodnutí valné hromady se mohou dohodnout všichni akcionáři na rozsahu své 
účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti v částce určené valnou hromadou. 

3) Po schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky může valná hromada rozhodnout, 
že použije čistého zisku po provedení přídělu do rezervního fondu nebo jeho části anebo jiného 
vlastního zdroje vykázaného v účetní závěrce ve vlastním kapitálu ke zvýšení základního kapitálu. 
Na zvýšení základního kapitálu se akcionáři podílejí v poměru jmenovitých hodnot jejich akcií.  
Zvýšení základního kapitálu se v tomto případě provede změnou jmenovité hodnoty dosud 
vydaných akcií.  

4) Podmínky vydání a úpisu nových akcií schvaluje valná hromada na návrh, který zpracuje a 
předloží valné hromadě představenstvo společnosti. Při navýšení základního kapitálu jsou 
povoleny pouze finanční vklady splatné do třiceti dnů od data úpisu nových akcií. Pokud 
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upisovatel nesplatí včas upisované akcie, považuje se úpis těch akcií, které nesplatil, za neúčinný a 
tyto akcie mohou být nabídnuty k úpisu jinému zájemci dle podmínek úpisu nových akcií. 

5) Valná hromada může pověřit svým usnesením představenstvo, aby za podmínek stanovených 
zákonem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním akcií nebo z 
vlastních zdrojů s výjimkou nerozděleného zisku, a to nejvýše o jednu třetinu dosavadní výše 
základního kapitálu v době, kdy valná hromada představenstvo zvýšením základního kapitálu 
pověřila. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li 
celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. O rozhodnutí představenstva musí být 
pořízen notářský zápis.  

6) Právní účinky zvýšení základního kapitálu nastávají dnem pravomocného zápisu této skutečnosti 
do obchodního rejstříku. 

7) Rozhoduje-li valná hromada o snížení základního kapitálu společnosti, nesmí tento kapitál snížit 
pod minimální hranici stanovenou obecně závaznými právními předpisy. 

8) Snížit základní kapitál je možno pouze snížením jmenovité hodnoty akcií. 
 
 

V. ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI 
  

Článek 30 
Způsob zrušení společnosti 

Společnost se ruší: 
a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění 

na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, 
b) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti s likvidací, jinak dnem, kdy 

toto rozhodnutí bylo přijato, 
c) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnost, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude 

právní moci, 
d) zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že 

majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu, 
e) zamítnutím návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku. 
 

 
Článek 31 

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 přitom bude rozdělen mezi akcionáře v poměru odpovídajícím jmenovité 
hodnotě jejich akcií. 

  
Článek 32 

Zánik společnosti 
Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. 
 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 33 
Oznamování 

 Povinnost zveřejnění údajů stanovená zákonem a těmito stanovami je splněna jejich 
zveřejněním na internetových stránkách společnosti na adrese www.cesko-finance-poradenstvi.cz, 
nevyžadují-li platné právní předpisy nebo tyto stanovy jinou formu oznámení. 
 

Článek 34 



 
                                                                                                                                       

-- 11 -- 
... 

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 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 
soud České republiky, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesněprávních 
předpisů, podle sídla společnosti. 

 
Článek 35 

Změny stanov 
O změnách stanov rozhoduje valná hromada na návrh představenstva. K tomuto jejímu 

rozhodnutí je zapotřebí dvoutřetinové většiny hlasů a pořizuje se o něm notářský zápis. 
 

 
Článek 36 

Účinnost stanov 
 Tyto stanovy nabývají účinnosti jejich schválením valnou hromadou společnosti dne 18. 6. 
2014. Tímto okamžikem pozbývají platnosti předchozí stanovy společnosti se všemi jejich změnami a 
doplňky. 

 
Článek 37 

Závěrečné ustanovení 
 V ostatním se právní poměry společnosti řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních 
korporacích, v platném znění, kterému se podřizují jako celku, ve smyslu ustanovení § 777 odstavec 5 
zákona a souvisejícími předpisy.  

 
 
 
       

____________________________________ 
Česká finanční poradenská a.s. 

Josef Chalupa, předseda představenstva 
 
 

 
 


