STANOVY
I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Založení společnosti
1. Akciová společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. byla založena jednorázově,
bez výzvy k upsání akcií, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodního zákoníku a zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, na základě usnesení
Zastupitelstva města Plzně č. 199 ze dne 4. 11. 1997 městem Plzeň jako jediným akcionářem
zakladatelskou listinou ze dne 4. 11. 1997, sepsanou ve formě notářského zápisu notářkou
v Plzni, JUDr. Věrou Horákovou, se sídlem Plzeň, Bezručova ul. č. 9, č. NZ 85/97, N 83/97
ze dne 12. 12. 1997.
2. Společnost vznikla ke dni 1. 5. 1998 zápisem do obchodního rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni, oddíl B, vložka 710. Společnosti bylo přiděleno IČ 25220683.
Článek 1
Firma a sídlo společnosti
Obchodní firma: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. -------------------------------Obec, kde je sídlo společnosti: Plzeň.-------------------------------------------------------------

1.
2.

Článek 2
Základní kapitál a akcie
1.
Základní kapitál činí 1.015.014.000,--Kč (jednu miliardu patnáct milionů čtrnáct tisíc
korun českých) a je rozdělen na 1.015.014 kusů kmenových listinných akcií znějících na
jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,--Kč (tisíc korun českých) za každou akcii.------------------2.
Akcie musí obsahovat náležitosti uvedené v ust. § 259 odst. 1 a § 260 odst. 1 zákona o
obchodních korporacích.----------------------------------------------------------------------------------3.
Akcie společnosti mohou být v souladu s právními předpisy emitovány jako hromadná
listina. Hromadná listina nemůže znít na více akcionářů a práva spojená s akciemi nemohou
být převodem dělena na podíly. Na žádost akcionáře společnosti, který vlastní hromadnou
listinu nahrazující akcie společnosti, vydá společnost akcionáři jednotlivé akcie, případně jiné
hromadné listiny. Představenstvo je povinno žádosti akcionáře o výměnu hromadné listiny za
akcie vyhovět nejpozději do 30. (třiceti) dnů ode dne obdržení takové žádosti. ------------------Článek 3
Předmět podnikání
Předmětem podnikání je:-----------------------------------------------------------------------------------

provozování dráhy tramvajové na území města Plzně----------------------------------------

-

provozování dráhy trolejbusové na území města Plzně---------------------------------------

-

provozování drážní dopravy ---------------------------------------------------------------------

-

výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení-----------------------------------------------------------------------

-

technické činnosti v dopravě----------------------------------------------------------------------

-

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství ---------------------------------------------

-

reklamní činnost a marketing --------------------------------------------------------------------

-

specializovaný maloobchod ----------------------------------------------------------------------

-

kopírovací práce -----------------------------------------------------------------------------------

-

provozování autoškoly ----------------------------------------------------------------------------

-

testování, měření a analýzy-----------------------------------------------------------------------

-

silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče----------------------------------------------------------------------

-

silniční motorová doprava – osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více
než 9 osob včetně řidiče---------------------------------------------------------------------------

-

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-------------------------------------------------------------------------------------------silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami
o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat
nebo věcí-------------------------------------------------------------------------------------------opravy ostatních dopravních prostředků--------------------------------------------------------

-

zámečnictví-----------------------------------------------------------------------------------------

-

vodoinstalatérství, topenářství--------------------------------------------------------------------

-

kovoobráběčství------------------------------------------------------------------------------------

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování--------------------------------------------------

-

přípravné práce pro stavby------------------------------------------------------------------------

-

specializované stavební činnosti-----------------------------------------------------------------

-

revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu---------------------

-

realitní činnost--------------------------------------------------------------------------------------

-

pronájem a půjčování věci movitých------------------------------------------------------------

-

výroba elektřiny------------------------------------------------------------------------------------

-

montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení----------------------

-

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software -------------------------

-

zpracování dat, služba databank, správa sítí----------------------------------------------------

-

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd--------

-

-

-

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců-----------

-

činnost technických poradců v oblasti dopravy a v oblasti informačních technologií a
jejich zavádění--------------------------------------------------------------------------------------

-

výuka obsluhy (řízení) technických zařízení---------------------------------------------------

-

zprostředkování obchodu a služeb---------------------------------------------------------------

-

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny------------------------------------------

-

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami-----------------------------------------

-

provozování akreditovaného střediska pro provozování výuky a výcviku v rámci
zdokonalování odborné způsobilosti řidičů-----------------------------------------------------

-

vydávání elektronických peněz malého rozsahu-----------------------------------------------

Článek 4
Internetové stránky společnosti
1.
Na adrese: www.pmdp.cz jsou umístěny, v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona č.
90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (dále jen jako zákon o obchodních
korporacích) internetové stránky společnosti. Po dobu, co má společnost jediného akcionáře,
může představenstvo ve smyslu § 437 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
splnit své povinnosti podle § 436 téhož zákona tím, že účetní závěrku a zprávu o
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku předá jedinému akcionáři ve lhůtě
alespoň 20 dnů před konáním valné hromady společnosti.
II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI
Článek 5
Orgány společnosti
1.
Společnost si, v souladu se zákonem o obchodních korporacích, zvolila dualistický
systém vnitřní struktury.--------------------------------------------------------------------------------2.
Společnost má tyto orgány: ----------------------------------------------------------------------A. valnou hromadu, ------------------------------------------------------------------------------------B. představenstvo,--------------------------------------------------------------------------------------C. dozorčí radu. ----------------------------------------------------------------------------------------3. Tyto stanovy určují přesný počet členů představenstva a dozorčí rady společnosti, a z
tohoto důvodu nestanoví pravidla pro určení jejich počtu.-------------------------------------------

A.

VALNÁ HROMADA

Článek 6
Postavení a působnost valné hromady
1.
Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Působnost valné hromady vykonává
jediný akcionář. Jediným akcionářem je statutární město Plzeň, náměstí Republiky 1/1, PSČ
301 00, IČ 000 75 370. -----------------------------------------------------------------------------------2.
Do výlučné působnosti valné hromady náleží: -------------------------------------------------

a)
rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu
pověřeným představenstvem podle ust. § 511 zákona o obchodních korporacích nebo o
změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, -------------------------------------b)
rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva podle
ust. § 511 a násl. zákona o obchodních korporacích, -------------------------------------------------c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce
na splacení emisního kursu,-------------------------------------------------------------------------------d)
rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, --------------------------e)
volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, včetně rozhodování o jejich
odměnách a schvalování smluv o výkonu funkce, ----------------------------------------------------f)
schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v zákonem
stanovených případech i mezitímní účetní závěrky, --------------------------------------------------g)
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo o stanovení tantiém a
rozhodnutí o úhradě ztráty, -------------------------------------------------------------------------------h)
schválení roční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,---i)
rozhodování o změně druhu nebo formy akcií, -------------------------------------------------j)
rozhodování o změně práv spojených s určitým druhem akcií, ------------------------------k)
rozhodování o zřízení a rušení fondů společnosti včetně vypořádání zůstatků zrušených
fondů, rozhodování o způsobu jejich tvorby a čerpání, vyjma čerpání fondu sociálního a
tvorby a čerpání fondů v případech stanovených právními předpisy,
l)
rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně
určení výše jeho odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,---------------------m) rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení, popřípadě o
změně právní formy,---------------------------------------------------------------------------------------n)
schvalování převodu, pachtu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by
znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu
podnikání nebo činnosti společnosti, -------------------------------------------------------------------o)
schválení smlouvy o tichém společenství, včetně jejích změn a jejího zrušení, -----------p)
rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu nebo ověření dalších
dokumentů, pokud takového určení požaduje obecně závazný právní předpis, ------------------r) schvalování dlouhodobé koncepce společnosti, ----------------------------------------------------s) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy zahrnují do působnosti valné
hromady. ----------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Má.li společnost jediného akcionáře, valná hromada se nekoná a působnost valné
hromady vykonává jediný akcionář společnosti.-------------------------------------------------------4.
Působnost valné hromady vykonává Rada města Plzně, ve smyslu ustanovení § 102
odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Pro její svolávání, jednání,
rozhodování a vyhotovování rozhodnutí (usnesení RMP) platí přiměřeně jednací řád RMP.
5.
Jednání Rady města Plzně v působnosti valné hromady se účastní členové tohoto
orgánu, pozvaní zástupci představenstva a/nebo dozorčí rady společnosti, případně další
přizvané osoby.---------------------------------------------------------------------------------------------6.
Rozhodnutí (usnesení RMP) přijatá jediným akcionářem při výkonu působnosti valné
hromady doručí jediný akcionář osobně nebo odešle poštou na adresu sídla společnosti, a to
ve lhůtě do 4 pracovních dnů po dni konání příslušného zasedání RMP. Společnost předá
takto obdržená přijatá usnesení členům dozorčí rady při nejbližším jejím zasedání.-------------7.
Představenstvo předkládá jedinému akcionáři návrh na přijetí rozhodnutí ve lhůtě 20
(dvaceti) dnů předem.--------------------------------------------------------------------------------------8.
Rozhodnutí podle § 421 odst. 1 písm. m) zákona o obchodních korporacích o změně
stanov, rozhodnutí v jehož důsledku se mění stanovy, jakož i k dalším rozhodnutím uvedeným
v ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a k rozhodnutím o dalších

skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje
veřejnou listinou – notářským zápisem (dále jen veřejná listina). Obsahem veřejné listiny je i
schválený text změny stanov, jsou-li měněny.---------------------------------------------------------Článek 7
Počet hlasů spojených s jednou akcií a způsob hlasování
1.
Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou a to tak, že na každých
1.000,--Kč (tisíc korun českých) jmenovité hodnoty akcie připadá 1 (jeden) hlas. Celkový
počet hlasů ve společnosti je roven počtu akcií a činí 1.015.014 (jeden milion patnáct tisíc
čtrnáct) hlasů. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. ---------------------------------------

B.

PŘEDSTAVENSTVO

Článek 8
Postavení a působnost představenstva
1.
Představenstvo je statutární orgán, jenž řídí činnost společnosti a zastupuje společnost.
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)
svolávat valnou hromadu a předkládat jí podklady k projednání a schválení --------------b)
zajišťovat obchodní vedení a provozní záležitosti společnosti, -----------------------------c)
vykonávat zaměstnavatelská práva, ------------------------------------------------------------d)
vykonávat usnesení valné hromady, -----------------------------------------------------------e)
rozhodovat o zřízení pobočky společnosti a vydání podpisového řádu a organizačního
řádu společnosti, ----------------------------------------------------------------------------------------g)
zajišťovat řádné vedení evidence, účetnictví, obchodních knih a ostatních dokladů
společnosti, ------------------------------------------------------------------------------------------------h)
uzavírat a ukončovat pracovní poměr s generálním ředitelem a řediteli úseků společnosti
a uzavírat s nimi smlouvu o individuálních pracovních mzdových podmínkách, ---------------i)
rozhodovat o koncepčních a strategických otázkách společnosti v obdobích mezi
valnými hromadami,
----------------------------------------------------------------------------------j)
zajišťovat zpracování čtvrtletních zpráv o hospodaření společnosti a předkládat je spolu
se čtvrtletní finančními výkazy jedinému akcionáři, -----------------------------------------------k)
rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků ze sociálního fondu, pokud je zřízen
l)
vést seznam akcionářů.-----------------------------------------------------------------------------Do seznamu akcionářů se zapisuje označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a
bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu akcionáře, označení akcie, oddělení nebo
převod samostatně převoditelného práva a změny těchto údajů. ------------------------------------4.
Představenstvo se při své činnosti řídí právními předpisy a těmito stanovami. Nikdo
není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; člen
představenstva však může požádat valnou hromadu, resp. jediného akcionáře, o udělení
pokynu týkajícího se obchodního vedení; tímto není dotčena povinnost člena představenstva
jednat s péčí řádného hospodáře. Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti je
povinen tuto žádost projednat nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího doručení. -------

Článek 9
Složení, ustanovení a funkční období představenstva
1.
Představenstvo společnosti má 5 (pět) členů. Členem může být fyzická osoba.-----------2. Členy představenstva volí a odvolává jediný akcionář v působnosti valné hromady. Jediný
akcionář také schvaluje smlouvy o výkonu funkce s jednotlivými členy představenstva.-------3. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. ------------------------------4. Funkční období jednotlivých členů představenstva je pětileté. Opětovná volba člena
představenstva je možná. ------------------------------------------------------------------------------Článek 10
Jednání představenstva
1.
Jednání představenstva řídí předseda představenstva nebo pověřený člen. ---------------2.
O průběhu jednání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis v souladu s
ust. § 440 zákona o obchodních korporacích, který podepisuje předsedající představenstvem
určený zapisovatel. V zápise se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali
proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování.-------------------------------------------3.
Jednání představenstva se koná v sídle společnosti, ledaže by představenstvo rozhodlo
jinak. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Článek 11
Rozhodování představenstva
1.
Představenstvo je způsobilé se usnášet, je-li na jeho jednání přítomna nadpoloviční
většina jeho členů.------------------------------------------------------------------------------------------2.
K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání představenstva je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý
člen představenstva má jeden hlas. Představenstvo hlasuje aklamací. -----------------------------3.
Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit
rozhodnutí i mimo jednání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit
všichni členové představenstva, rozhodnutí musí být přijato jednomyslně a prokazatelně.-----4.
Rozhodnutí učiněné mimo jednání musí být uvedeno v zápisu z nejbližšího jednání
představenstva. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo jednání
organizuje předseda představenstva nebo jím pověřený člen představenstva. --------------------

C.

DOZORČÍ RADA

Článek 12
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: ------------------------------------------------------------------a)
kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, stanov společnosti a
usnesení valné hromady, ---------------------------------------------------------------------------------b)
přezkoumávat řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní
uzávěrku, -------------------------------------------------------------------------------------------------c)
přezkoumávat zjednodušené čtvrtletní bilance,
---------------------------------------------d)
svolat mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li si to zájmy společnosti, ----------------e)
předkládat valné hromadě i představenstvu svá vyjádření, doporučení a návrhy, ----------

f)
nahlížet do všech dokladů a záznamů týkající se činnosti společnosti, ------------------g)
přezkoumat návrh na rozdělení zisku nebo na úhradu ztráty a předkládat své vyjádření
valné hromadě, ---------------------------------------------------------------------------------------------h)
kontrolovat zda jsou účetní zápisy řádně vedeny a v souladu se skutečností a zda
podnikatelská činnost společnosti se uskutečňuje v souladu s právními předpisy a stanovami,
4.
Dozorčí rada se při své činnosti řídí stanovami a zásadami schválenými valnou
hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami.
Nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyn týkající se její zákonné povinnosti kontroly
působnosti představenstva.--------------------------------------------------------------------------------Článek 13
Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady
1.
Dozorčí rada má 9 (devět) členů.-----------------------------------------------------------------2.
Členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. -------------------------3.
Členové dozorčí rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. -------------------4.
Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady je pětileté. Opětovná volba člena
dozorčí rady je možná. -----------------------------------------------------------------------------------Článek 14
Usnášení dozorčí rady způsob rozhodování
1.
Dozorčí rada je způsobilá se usnášet, je-li na jejím jednání přítomna nadpoloviční
většina jejich členů. --------------------------------------------------------------------------------------2.
K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na jednání dozorčí rady je
zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý
člen dozorčí rady má jeden hlas. Dozorčí rada hlasuje aklamací. ----------------------------------

D.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL

1.
Generální ředitel je zástupcem společnosti v rozsahu pravomocí, udělených mu
představenstvem, těmito stanovami a vnitřním předpisem společnosti (organizační řád,
schvalovacím a podpisovým řádem). Plní úkoly uložené mu představenstvem a odpovídá mu
za výkon své činnosti. -------------------------------------------------------------------------------------2.
Představenstvo uzavírá a ukončuje pracovní poměr a určuje mzdu generálního ředitele.
Na vztah mezi generálním ředitelem a Společností se vztahují příslušná ustanovení zákoníku
práce. --------------------------------------------------------------------------------------------------------3.
Odměňování generálního ředitele je sjednáno ve smlouvě o individuálních pracovních
mzdových podmínkách, včetně jejích dodatků či pozdějších změn a doplňků. Generálnímu
řediteli může být jediným akcionářem přiznán podíl na zisku za podmínek, sjednaných
v uvedené smlouvě a daných těmito stanovami. ------------------------------------------------------4.
Generální ředitel zajišťuje realizaci usnesení přijatých představenstvem, pokud nejsou
v rozporu s předpisy, stanovami a rozhodnutím jediného akcionáře a organizačním řádem
společnosti. -------------------------------------------------------------------------------------------------5.
Generální ředitel je povinen při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a
zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejíchž prozrazení třetím
osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. --------------------------------------------------------6.
Generálnímu řediteli společnosti přísluší dále: -----------------------------------------------(a)
zabezpečovat běžné záležitosti řízení společnosti ---------------------------------------------

(b)
jednat za společnost z titulu jeho postavení zástupce na základě jeho pověření dle
stanov a organizačního řádu a schvalovacího a podpisového řádu ---------------------------------(c)
obstarávání obchodních, provozních a personálních záležitostí společnosti, včetně
zaměstnaneckých a ostatních pracovně právních vztahů, přičemž plní funkci vedoucího
zaměstnance zaměstnavatele vůči všem jemu podřízeným zaměstnancům, a to včetně
uzavírání a rozvazování pracovních a jim obdobných poměrů --------------------------------------(d)
předkládat představenstvu návrh organizačního a pracovního řádu společnosti,
mzdových pravidel a kolektivní smlouvy ke schválení, a to v rozsahu pověření
představenstvem společnosti. ----------------------------------------------------------------------------7.
Generální ředitel společnosti je nadřízeným všech zaměstnanců společnosti, kteří jsou
mu z výkonu své činnosti odpovědní. ------------------------------------------------------------------8.
Generální ředitel společnosti stanoví, v jakém pořadí a rozsahu jej zastupují jemu
podřízení zaměstnanci. Působnost jednotlivých zaměstnanců společnosti je stanovena vnitřní
organizační normou. --------------------------------------------------------------------------------------III. DALŠÍ USTANOVENÍ
Článek 15
Jednání za společnost
1.
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, místopředseda pak společně s
dalším členem představenstva. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva
nebo společně místopředseda s dalším členem představenstva, a to tak, že k napsané nebo
vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce. --------------------2.
Představenstvo může pověřit třetí osobu k zastupování společnosti.------------------------Článek 16
Účetnictví a fondy společnosti
1.
Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.-----------------------------------------------2.
Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím příslušným obecně
závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví zodpovídá představenstvo, které
zabezpečuje ověření řádné účetní závěrky za účetní období auditorem schváleným orgánem
společnosti v souladu se zákonem o auditorech a těmito stanovami.-------------------------------3.
Společnost je povinna vytvořit rezervní fond z čistého zisku vykázaného v řádné účetní
závěrce za rok, v němž poprvé vytvoří čistý zisk, a to ve výši nejméně 20% z čistého zisku,
avšak ne více než 10% z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se doplňuje ročně částkou
nejméně 5% z čistého zisku, až po dosažení výše 20% základního kapitálu. Rezervní fond
slouží ke krytí ztrát společnosti. O použití rezervního fondu a o případné další tvorbě nad
hranici stanovenou stanovami rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady.---------4. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích vytváří společnost zvláštní
rezervní fond (§ 316, 311 písm. f) zákona o obchodních korporacích). ---------------------------5. Společnost zřizuje k účelům stanoveným ve vnitřním předpise společnosti sociální fond. O
čerpání a o nakládání s tímto fondem rozhoduje představenstvo společnosti.
6. Společnost může v souladu s obecně závaznými právními předpisy vytvářet další fondy,
které bude tvořit přídělem ze zisku případně jiným způsobem. Pravidla pro tvorbu a čerpání
fondů vypracovává představenstvo formou vnitřního předpisu, který schvaluje valná hromada.

Článek 17
Rozdělení zisku a úhrada ztráty
1.
O rozdělení zisku společnosti rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady na
návrh představenstva po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Společnost však nesmí
vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si
tím přivodila úpadek. Společnost se při rozhodování o rozdělení zisku nebo prostředků
z jiných vlastních zdrojů řídí příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a
těmito stanovami.------------------------------------------------------------------------------------------2.
Zisk společnosti dosažený v příslušném účetním období se po odečtení částek
připadajících na daně a na další účely schválené valnou hromadou, může použít k rozdělení na
dividendy a tantiémy. Podíl na zisku společnosti (dividenda) se určuje poměrem akcionářova
podílu k základnímu kapitálu. Valná hromada může rozhodnout, že část zisku se použije na
zvýšení základního kapitálu společnosti. ---------------------------------------------------------------3.
Společnost nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, je-li vlastní
kapitál zjištěný z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nižší nebo by byl v důsledku
rozdělení zisku nižší než základní kapitál společnosti, zvýšený o fondy, které nelze podle
zákona o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. --------------------------4.
Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku nesmí být vyšší, než je hospodářský
výsledek posledního skončeného účetního období vykázaného v účetní závěrce, snížený o
příděly do rezervních a jiných fondů, jsou-li zřízeny, a o neuhrazené ztráty minulých let a
zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může
dle schválených pravidel tvorby a čerpání použít. . ---------------------------------------------------5.
Dividenda a tantiéma je splatná do tří (3) měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení
valné hromady o rozdělení zisku. -----------------------------------------------------------------------6.
O způsobu krytí ztrát společnosti vzniklých v uplynulém kalendářním roce, rozhoduje
valná hromada na návrh představenstva. -------------------------------------------------------------7.
Případné ztráty mohou být uhrazeny podle rozhodnutí valné hromady:
a)
z rezervního fondu ---------------------------------------------------------------------------------b)
z účetního zisku nebo nerozděleného zisku z předcházejících let, --------------------------f)
z cizích zdrojů, ------------------------------------------------------------------------------------c)
z jiných fondů společnosti, jsou-li zřízeny, ----------------------------------------------------e)
jiným způsobem navrženým valnou hromadou,------------------------------------------------d)
snížením základního kapitálu společnosti. ----------------------------------------------------

IV.
ZRUŠENÍ A ZÁNIK SPOLEČNOSTI
Článek 18
Způsoby zrušení společnosti
Pro zrušení společnosti platí ustanovení § 93 a násl. zákona o obchodních korporacích.
Společnost se ruší zejména: ----------------------------------------------------------------------------a)
rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti, ----------------------------------------b)
rozhodnutím soudu o zrušení společnosti, ----------------------------------------------------c)
zrušením konkursu po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu,
že majetek dlužníka je zcela nepostačující. -----------------------------------------------------------

Článek 19
Likvidace společnosti
1.
Způsob likvidace společnosti při jejím zrušení se řídí obecně závaznými právními
předpisy, zejména zákonem o obchodních korporacích. --------------------------------------------2.
Po uspokojení všech věřitelů se likvidační zůstatek rozdělí mezi akcionáře nejprve do
výše, v jaké splnili svou vkladovou povinnost. Nestačí-li likvidační zůstatek na toto rozdělení,
podílejí se akcionáři na likvidačním zůstatku v poměru k výši svých splacených či vnesených
vkladů. Zbytek likvidačního zůstatku se rozdělí podle jejich podílu na základním kapitálu. -V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Článek 20
Doplňování a změny stanov
1.
O doplňování a změnách stanov rozhoduje jediný akcionář v působnosti valné hromady
na návrh představenstva, a to způsobem uvedeným v těchto stanovách. Rozhodnutí o změně
stanov musí být osvědčeno veřejnou listinou. ---------------------------------------------------------2.
Změna stanov nabývá účinnosti okamžikem, kdy o ní rozhodl jediný akcionář
v působnosti valné hromady, pokud z jejího rozhodnutí nebo ze zákona nevyplývá, že nabývá
účinnosti později. ------------------------------------------------------------------------------------------3.
Změna stanov spočívající ve změně výše základního kapitálu, štěpení akcií či spojení
akcií do jedné, změně formy nebo druhu akcií nebo omezení převoditelnosti akcií na jméno
nebo její změně, nabývá účinnosti až ke dni zápisu této změny do obchodního rejstříku. ------4.
V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného
odkladu úplné znění stanov a založit je do sbírky listin. --------------------------------------------Článek 21
Podřízení zákonu o obchodních korporacích
1.
Společnost se podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku ve smyslu ust. §
777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. Tato změna stanov bude účinná zveřejněním
zápisu o podřízení se zákonu o obchodních korporacích v obchodním rejstříku.-----------------2.
Právní vztahy těmito stanovami výslovně neupravené se řídí zákonem č. 90/2012 Sb.,
o obchodních korporacích, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a ostatními
obecně závaznými předpisy platnými na území České republiky. -------------------------------------------

Článek 22
Závěrečná ustanovení
1.
Tyto stanovy byly schváleny Zastupitelstvem města Plzně usnesením číslo ___ ze dne
_____v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a usnesením Rady města Plzně č. …. ze dne ….. v souladu s § 102 odst.
2 písm. c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
V Plzni dne ……………………..

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

