srANovy spolEiNosrr s RUiENinn oupznxynn
Kru5nohorskri poliklinika

s.

r.o.

Upln6 zn6nf
t. aAKLADNi

usrnNovgxi

il{nek l.
Zf'kladni ustanoveni

1.

Spolednost s rudenim omezenym Kru5nohorsk6 poliklinika s.r.o. (d6l: jen "spolednost")
byla zaloLena jedinym zakladatelem mdstem Litvinovem zakladatelskou listinou ze dne
18.12.1997. O zaloLeni spolednosti rozhodlo v souladu se z6konem o obcich
zastupitelstvo m6sta na sv6m zased6ni dne 18.12J997 usnesenim (,.67ti126.

2.

Spolednost je zaps6na v obchodnim rejstiiku vedenem Krajskym soudem v Usti nad Labem,
oddil C. vloZka 1 3301 a m6 piiddleno identifrkadni dislo 25030302.

3.

Spolednost je opravndna zaklildat jine pr6vnicke osoby nebo nabyvat ridast na jin;1ich
pr6vnickych osob6ch.

il6nek 2.
Obchodni firma a sidlo spoleinosti

1.

Obchodni firma spolednosti: KruSnohorsk6 poliklinika s.r.o.

2.

Sidlo spolednosti: Litvinov, Zizkora

1

5

1

. PSa

$6 0l

il:inek 3.
Trvrini spoleinosti
Spolednost

je

zaloLena na dobu neurditou.

ilfnek

4.

Piedmdt podnikfni

l.

Piedmdtem podnik6ni spolednosti je:
- domov pro seniory
- n6sledn6 oSetiovatelsk6 p6de
- soci6lni sluZby poskytovan6 ve zdravotnickych zaiizenich ristavni pdde
- pedovatelsk6 sluZba
- vyroba elektiiny
- rozvod tepelnd energie
- montid. opravy, revize a zkou5ky elektrickych zaiizeni
- dinnosti fidetnich poradcfi, vedeni irdetnictvi, vedeni daiovd evidence
- maserske. rekondidni a regeneradni sluZby
- vliroba, obchod a sluZby neuvedene v piiloh6ch 1 aL3 Zivnostenskeho z6kona
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iklnek 5.
Zflkladni kapitrll spoleinosti, vklad a podil spoleinika
Zttkladni kapit6l spolednosti dini 141.808.000,- Kd (slovy:jedno sto dt.riicet jeden milion
osm set osm tisic korun desklj'ch)
Zfikladni kapit6l spolednostije tvoien pen6Zitym a nependZiqfm vkladern spolednika.
Ztrkladni kapilal spolecnosti je zcela splacen.
Podil jedineho spolednika Mdsta Litvinov je ve vfii 100 % z6kladniho kapit6lu
spolednosti a je oznaden jako zitkladni podil d. 1 .
Spolednost piipouSti vznik pouze z6kladniho podilu, se kterym nejs;ou spojena Lhdnit
zvl65tni prixa a povinnosti.
KaLdy spolednik mfiZe vlastnit pouze jeden podil.
Zakladatelsk6 listina urduje, Ze podil spolednika nebude piedstavov6n kmenovym listem.
Podil jedineho spolednika je volnd pievoditelny.

II. ORGAN IZACF. SPOLEENOSTI

ilfnek

6.

Org:iny spoleinosti

l.

Org6ny spolednosti jsou:
A. Valn6 hromada
B. Jednatel spolednosti
C. Dozordi rada

iLinek

1.

2.

7.

Vykon prisobnosti valn6 hromady
Spolednost ma jedineho spolednika, ktery vykon6v6 prisobnost valnd hromady.
Rozhodnuti spolednika pii vlfkonu pfisobnosti valn6 hromady musi mit pisemnou formu a
musi blft podeps6no spolednikem.
Do prisobnosti valne hromady patii:
rozhodov6ni o zmdnd zakladatelske listiny, nedoch6zi-li k ni na zftklad1 jinlfch
pr6vnich skutednosti,
b) rozhodov6ni o zmdn6ch vy5e z6kladniho kapit6lu nebo piipu5tdni nepenEZiteho vkladu
di o moZnosti zapodteni pendZitd pohled6vky vfidi spolednosti proti pohled6vce na
splndni vkladov6 povinnosti.
c) volba a odvol6nijednatele, dozordi rady,
d) jmenov6ni a odvol6v6ni likviddtora spolednosti, vdetnd schvalovdni smlouvy o vykonu
funkce a poskytov6ni plndni podle $ 6l zdkona o obchodnich korporacich,
e) schvalov6ni uddleni a odvol6ni prokury,
f) rozhodov6ni o zru5eni spolednosti s likvidaci,
g) schvalov6ni i6dn6. mimoi6dn6. konsolidovand ridetni ziw1rky a v piipadech, kdy jeji
vyhotoveni stanovi jinyf pr6vni piedpis, i mezitimni fdetni ziwlrky, rozddleni zisku
nebo jin;ich vlastnich zdrojfr a tthrady ztrttt,
h) schvalov6ni stanov spolednosti a jejich zmdn,
i) rozhodnuti o piemdnd spolednosti.

a)
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j)

schvdleni pievodu nebo zastaveni d6sti z6vodu nebo takovd jeho d6sti, kter6 by
znamenala podstatnou zm6nu dosavadni struktury ziwodu nebo podstatnou zmdnu
v piedmdtu podnikani nebo cinnosti spolednosti,
k) rozhodov6ni o pachtu zdvodu spolednosti nebo takov6 jeho d6sti, k jejimuZ zcizeni se
vyZaduje souhlas valnd hromady podle zftkona.
l) uddlov6ni pokynt jednateli a schvalov6ni koncepce podnil<atelsk6 dinnosti
spolednosti, nejsou-li v rozporu s pr6vnimi piedpisy, valn6 hromada mriZe zaktnat
jednateli urdite pr6vni jedn6ni, je-li to v zilmu spolednosti,
m) schvalov6ni smlouvy o tichdm spoledenstvi.
n) schvalov6ni flnandni asistence.
o) schvalovdni struktury sluZeb poskytovanych spolednosti,
p) schvalov6ni vnitinich organizadnich piedpisfr spolednosti,
q) dal5i piipady, kterd do piisobnosti valnd hromady svdiuj e zak'on o obchodnich
korporacich, di zakladatelskd listina.

-).

Ve vdcech spolednika rozhoduje rada mdsta s vyjimkou vdci, ktere jsou podle ust. $

84

odst. 2 pism. e) zdkona d. 128i2000 Sb., vyhrazeny zastupitelstvu mdsta, a to:
a) zruSeni spolednosti,
b) rozhodov6ni o zmdn6ch obsahu zakladatelsk6 listiny a stanov spolednosti,
c) schvalov6ni smlouvy o tichem spoledenstvi.
4.

O rozhodnutich, u kterych to stanovi z6kon o obchodnich korporacich, se poiizuje
not6isky zdpis.

il6nek 8.
Svoliv{ni valn6 hromady

l. Spolednik vykondva pfisobnost valne hromady nejmend dvakr6t rodnd, a to na schfizi rady
mdsta (d6le schfize RM), pokud vyjimedn6 nevykon6v6 prisobnost valn6 hromady
zastupitelstvo mdsta. O svol6ni schrize RM rozhoduje starosta mdsta ze svdho podndtu
nebo na n6vrh jednatele spolednosti di dozordi rady. Svol6ni schfize, RM organizadnd
zaji5t'uje jednatel. Pro svol6v6ni schtize Rady mdsta Litvinova plati piirndiend Jednaci i6d
Rady mdsta Litvinova.
2.

Jednatel spolednosti je povinen pol.6dat starostu mdsta o svol6ni schfize RM bez
zbytedn6ho odkladu potd, co zjisli, Ze spolednosti hrozi upadek podle jineho pr6vniho
piedpisu, nebo zjinlich vdLnych dfivodfi, zejmena je-li ohroZen cil sleclovany spolednosti
a navrhne valne hromadd zru5eni spolednosti nebo piijeti jineho vhodndlho opatieni.

a

Dozordi radapoL6d6 starostu o svol6ni schrize RM, vyZaduji-li to zajmy spolednosti.

4.

Spolednik je opr6vndn vyZadovat, aby se schfize RM irdastnil jednatel spolednosti a
dozordi rada. Pfsemne rozhodnuti jedineho spolednika musi byt dorudeno jednateli a
dozordi rad6.

5.

Rozhodnuti spolednika piijata na schfizi RM podepisuje starosta, ktery k tomuto rikonu
mfiZe pisemnd zplnomocnit mistostarostu, a pro piipad jeho nepiitomnosti jin6ho dlena
rady mdsta.

6.

Spolednik je oprivndn svolat schfrzi RM i bez soudinnosti jednatele.

-).
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7.

8.

9.

Jednatel zasfl| spolednikovi n6vrh pozv6nky na schfizi RM, obsahujici termin a program
schtze RM doporucene, nejmen6 patn6ct dnfi piedem. V pozvdnce musi byit d6le uvedeno,
zda se jedn6 o schfizi RM i6dnou nebo mimoi6dnou. M6-li spolednLik na schtzi RM
schvalovat irdetni z6v6rku a rozhodovat o rozddleni zisku nebo o rihradd ztr6ty, musi
pozv6nka navic obsahovat zftkladni irdaje a zvykazu zisku a ztrifi a:zbilandni rozvahy
spolednosti a navrh na rozd€leni zisku,

Na Zddost spolednika je jednatel povinen zaiadit do programu na

pozvance jim
poZadovane zLleLit"osti. O piipadnd dal5i zmdn6 programu rozhoduje spolednik na schrizi
RM.

a

programu schrize RM dleny dozordi rady a
Jednatel je povinen infbrmovat o terminu
sddlit jim, zda spolecnik vyZaduje, aby se dozordi rada schtze RM irdastnila.

ilfnek

9.

Jednatel spoleinosti

l. Statut6rnim org6nem spolednosti je jednatel.
2.

Jednatel rozhoduje o v5ech z6leZitostech spolednosti, ktere nejsou pr6vnimi piedpisy nebo
stanovami spolednosti vyhrazeny do pfisobnosti jinych org6nfi spolednor;ti.

3.

Jednatel jedn6 za spolednost ve v5ech vdcech samostatnd.

4.

Jednatel vykon6v6 v5echny dinnosti piislu3ejici dle z6kona, zakladalels;ke listiny a tdchto
stanov jednateli.

5.

Jednatel je povinen vykon6vat svou prisobnost s p6di i6dndho hospoditie a zachov6vat
mldenlivost o dfivdrnych infbrmacich a skutednostech, jejichZ prozraz<:ni tietim osob6m,
by mohlo spolednosti zpfrsobit Skodu.

6.

Podrobnosti o pr6vech a povinnostech jednatele obsahuj e zitkon o obchodnich korporacich
a obdansky z6konik a smlouva o vykonu funkce jednatele.

7.

Pro jednatele plati zhkaz konkurence vrozsahu dle ust.
korporacich se z6konnymi dfisledky z toho vyplyvajicimi.

8.

$ 199 zdkona o

obchodnich

posuzov6ni shody nebo podobnosti piedmdtu podnik6ni jin6 pr6vnick6 osoby a
spolednosti provddi spolednost podle re6lnych moZnosti takd porovn6ni skutednd
vykon6van6 dinnosti spolednosti a skutecn6 vykonane dinnosti srovn6vand pr6vnicke

Pii

osoby.
9.

Spolednost vede evidenci a fdetnictvi zpfisobem piedepsanym c,becnd zixaznymr
pr6vnimi piedpisy. Za vedeni irdetnictvi odpovid6 jednatel, ktery v piipradech stanovenych
z6konem nebo na zdkladd rozhodnuti jedindho spolednika, zabezpei:uje ovdieni i6dnd
udetni zdvdrky a mimoi6dn6 irdetni zdvdrky auditorem. Jednatel pi'edklad6 jedinemu
spolednikovi spolednd s i6dnou ridetni z6vdrkou n6vrh na rozddleni zisk:u di uhradu ztrtrt a
vyrodni zprtwu o hospodaieni a podnikatelskd dinnosti a o stavu majetku.
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10.

Po skondeni irdetniho obdobi (kalend6inf rok) je jednatel povinen zabezpe(iI bez
zbyedneho odkladu sestaveni tidetni z6v1rky, a to zpfisobem stan,cvenym pr6vnimi
piedpisy tak, aby poskytovala irpln;i, verny a pravdivy piehled o majetkovd a finandni
situaci spolednosti, o vy5i docileneho zisku nebo vznikl;ich ztr6t. Obdc,bn6 se sestavuje i
mimoi6dn6 ridetni zix1rka.

ilfnek

10.

l.

Dozorii rada
Dozordi rada je kontrolnfm org6nem spolednosti.

2.

Dozordi rada m6 5 dlenfr.

3.

e

4.

lenove dozordi rady jsou opr6vneni nahliZet do vSech dokladri a zdznam'i tykajicich se
dinnosti spolednosti a kontroluji, zda ridetni zirpisy jsou i6dnd vedleny v souladu se
skutednosti a zda podnikatelsk6 dinnost spolednosti se uskutediuje v souladu s pr6vnimi
piedpisy, stanovami a pokyny spolecnika. Piitom dozordi rada spolednikovi piedkl6d6
zdvEry, doporudeni a vysledky svd kontrolni dinnosti tlikajici se zejmeneL:
a) dodrZov6ni pr6vnich piedpisfr a stanov spolednosti pfi podnikatelsk6 dinnosti
spolednosti,
b) pln6ni rikolfi uloZenych spolednikem pii vykonu pfisobnosti valne hromady,
c) hospod6iske a finandni dinnosti spolednosti, i.rdetnictvi a stavu majetku spolednosti.
Dozordi rada piezkoum6v6 i6dnou, mimoi6dnou a konsolidovanou, popiipadd i mezitimni
fdetni z6vdrku a n6vrh na rozddleni zisku nebo irhradu ztr\ty a piedkl6d6 sv6 vyj6dieni
spolednikovi ve stanovendm terminu.

5.

Dozordi rada posuzuje n6vrhy jednatele piedkl6dane schfizi RM.

6.

Podrobnosti o pr6vech a povinnostech dlena dozordi rady obsahuje zitkon o obchodnich
korporacich a smlouva o vykonu funkce dlena dozordi rady.

7. ileny

dozorci rady voli spolednik na schrizi RM. na dobu neurditou. ilen dozordi rady
mfiZe b;ft v prfrbdhu trv6ni funkdniho obdobi odvol6n na zitkladE rozhodnutf spolednika
piijateho na schrizi RM, nebo m:0L1e ztdto funkce odstoupit pfsemnym prohl65enim
dorudenym dozordi radd do sidla spolednosti. Vlikon funkce odvolandho dlena dozordi
rady kondi 15. dnem ode dne odvol6ni, neni-li urdeno jinak. Vpiipadii odstoupenf dlena
dozordi rady kondi vykon funkce 15. dnem ode dne dorudeni ozn6meni teto skutednosti
dozordi radd na adresu sidla spolednosti.

8.

Dozordi rada voli ze sv6ho stiedu piedsedu a mistopiedsedu.

9.

Dozordi rada zased6 nejmdnd dvakr6t rodnd. Zpfisob svol6v6ni, jedn6nf a usn65eni stanovi
jednaci i6d dozordi rady.

10. Pro dleny dozordi rady plati obdobnd ust.
z6konnymi drisledky z toho vyplyvajicimi.

$ 199 zitkona o obchodnich korporacich

Strana 5 (celkem 7)

se

iklnek I l.

Vnitini organizace spoleinosti
l.

Strukturu provoznich titvarfi obsahuji piisluSne vnitini organizadni piedpisy.

2.

Prdvni irkony v pracovndpr6vnich vztazich dini, pracovni ukoly zamdstnanctrm
spolednosti ukl6d6 a jejich pr6ci organizuje. iidi a kontroluje jednatel, kterlj, je k tomu
zavtn6n piisluSnym ujedndnim smlouvy o vykonu jednatelsk6 ptisobnor;ti.

II

I. HOSPODAREN i SPOLEENOSTI

ilfnek

12.

Rozddlovinf zisku a rihrada

ztrit

spoleinosti

l. O rozddleni zisku spolecnosti, po zaplaceni dani a poplatkfi, odvod.fr a jin;fch plateb
k nimZ je spolednost povinna, rozhoduje jedinyi spolednik plnici funkci valn6 hromady.
2.

Jedinj, spolednik mfrZe rozhodnout. 2e zisk nebo jeho d6st ztistane nerozddlena nebo
bude pouZit k rihradd ztr6Iz minulych let di k navy5eni z6kladniho kapit6lu spolednosti.

Ze

IV. ZAVERE.NA US.|ANOVENi

ikinek

13.

Ozn6meni

l. Pisemnosti urdene spolednikovi doruduje spolednost na adresu jeho siidla. Spolednfk je
povinen neprodlend ozn6mit jednateli spolednosti v5echny zm6ny tdchto ridajfr.
2.

Pisemnosti urdene dlenfim organri spolednosti a ostatnim osob6m se doruduji na jejich
adresu ozndmenou spolednosti.

ikinek
l.

14.

Priivni pom6ry spoleinosti a ieleni sporri
Vznik, pr6vni pomdry a zdnik spolednosti, jakoL i vSechny pr6vni vztahy vyplyvajici ze
stanov a pracovndpr6vni i jind vzlahy uvniti spolednosti, vdetnd vztaht ze zdravotniho
poji5tdni a soci6lniho zabezpe(,eni zamdstnanct spolednosti se iidi piislu5n;fmi pr6vnimi
piedpisy.

2.

Piipadne spory mezi spolednikem a spolednosti a spory mezi spolednosti a dleny jejich
org6nt, budou ieSeny smirnou cestou. Nepodaii-li se vyieSit takovy spor smirn6, bude
jeho projedniini a rozhodnuti piisluSet soudu. a to, nevyluduji-li to ustanoveni
procesndpr6vnich piedpisri, podle sidla spolednosti.

3.

Organizadni vztahy ve spolednosti, pfisobnosti jednotlivlch orgdni, rltvarfi a vedoucich
pracovnikri, delegace pravomoci a dal5i ndleZitosti neuvedene v tdchto stanov6ch nebo
neieSene pr6vnimi piedpisy jsou urdeny organizadnim i6dem spolednosti a dalSimi
navazujicimi vnitroorganizadnimi piedpisy. Organizadni i6d a vnitroorganiza(ni piedpisy
musi byt v souladu s tdmito stanovami a pr6vnimi piedpisy a jsou po schv6leni zttvazne
pro vSechny zam6stnance spolednosti.
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il:inek 15.
Vfkladov6 ustanoveni

1. V piipad6,

Ze se ndkterd ustanoveni stanov stanou vzhledem k platnen-ru pr6vnimu i6du,
k jeho zmdnam. neplatnymi, neirdinnymi nebo spomymi, anebo
chybdjicimi. ztist6vaji ostatni ustanoveni stanov touto skutednosti nedotilena.

nebo vzhledem

2.

Namisto dotdeneho ustanovenf nastupuje bud' ustanoveni piislu5neho pr6vniho piedpisu,
ktere je mu svou povahou a irdelem nejbliZ5i, nebo neni-li takov6ho ustanoveni, zprisob
ieSeni, jenZ je v obchodnim styku obvyklj,.

3.

V piipadd zixaznych zmdn. ktere mohou zprisobit ohroZeni fungovdni spolecnosti, je
jednatel nebo dozordi rada povinna neprodlen6 vyzvat za fdelem zmdny stanov spolednika
k vykonu pfisobnosti valne hromady tak. aby rozhodl nejpozddji do 60 dntr ode dne
fdinnosti vySe uvedenych zmdn.

ilfnek

1.

2.

16.

0iinnost stanov
Spolednost se rozhodnutim jedindho spolednika podiidila jako celku :z6konu (,. 9012012
Sb. v platnem zndni.
Toto zndni stanov nabyv6 udinnosti okamZikem schv6leni jedinfm sp,clednikem plnicim
funkci valne hromady spolednosti.

V Litvinovd dne 19.5.2014

i
I

Ing. Hana SoSkovi
jednatel spolednosti
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