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STEJNOPIS

Notářský zápis

sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, LL.M., notářem se sídlem v Třebíči, adresa notářské 
kanceláře Karlovo náměstí 55/44, PSČ 674 01, dne 04.11.2015 (slovy: čtvrtého listopadu roku 
dva tisíce patnáct) při úředním dnu notáře v Praze v budově Oasis Florenc, to je na adrese 
Pobřežní 394/12, 186 00 Praha 8. ----------------------------------------------------------------------

Dostavil se účastník, který prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat, v rozsahu 
právního jednání, o kterém je notářský zápis, jehož totožnost a existence mi byla prokázána, a 
sice předloženým výpisem z obchodního rejstříku, a byla prokázána totožnost toho, kdo 
právnickou osobu zastupuje, a sice předloženým platným úředním průkazem – občanským 
průkazem, a to: -------------------------------------------------------------------------------------------

 společnost SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ: 291 37 390, se sídlem Praha 8, 
Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932 (úředně ověřený opis výpisu z 
obchodního rejstříku pořízeného ověřeným výstupem z informačního sytému veřejné 
správy ze dne 04.11.2015 pod pořadovým číslem V 932/2015 tvoří přílohu č. 1 notářského 
zápisu), zastoupená členem představenstva se samostatným právem jednání Mgr. Janem 
Kramperou, nar. 30.04.1982, bytem Praha 5 – Košíře, Na Zámyšli 26/4, PSČ 150 00, který 
prohlašuje, že je způsobilý samostatně právně jednat v rozsahu právního jednání, o kterém 
je notářský zápis, totéž platí i o právnické osobě. -------------------------------------------------

dále též jen jako zakladatel, -----------------------------------------------------------------------------

a činí prohlášení, kterým zakládá akciovou společnost a přijímá tyto: ----------------------------

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

1. Firma a sídlo společnosti -------------------------------------------------------------------
1.1. Obchodní firma společnosti zní: CAMIDEO Systems a.s. (dále jen „společnost“). -------
1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. ---------------------------------------------------------

2. Předmět podnikání a činnosti ----------------------------------------------------------------
2.1. Předmětem podnikání a činnosti společnosti je: -------------------------------------------------

A) Předmět podnikání -----------------------------------------------------------------------------
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona --

B) Předmět činnosti -------------------------------------------------------------------------------
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor ------------------------------------
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3. Výše základního kapitálu a akcie -----------------------------------------------------------
3.1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je 

rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 
(slovy: sto tisíc korun českých). -------------------------------------------------------------------

3.2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. ----------------------------------------------
3.3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. --------------------------------------------------
3.4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) je 

spojen jeden (1) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet). -----------

4. Orgány společnosti ------------------------------------------------------------------------------
4.1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: ---------

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), ----------------
(b) dozorčí rada, ------------------------------------------------------------------------------------
(c) představenstvo, ---------------------------------------------------------------------------------
(d) výbor pro audit. --------------------------------------------------------------------------------

5. Valná hromada -----------------------------------------------------------------------------------
5.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.----------------------------------------------
5.2. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 51 % (slovy: padesát jedna procent) základního kapitálu. ---
5.3. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o 

obchodních korporacích nebo zvláštní zákon nevyžadují kvalifikovanou většinu hlasů. 
V těchto stanovách se žádná zvláštní úprava kvalifikované většiny nepřijímá, v plném 
rozsahu platí zákon o obchodních korporacích nebo zákon č. 125/2008 Sb. ----------------

5.4. Na valné hromadě se hlasuje zvednutím ruky. Hlasování lístky se uskuteční na žádost 
akcionáře, souhlasí-li valná hromada prostou většinou přítomných hlasů akcionářů. Ani 
hlasování lístky však není tajné. -------------------------------------------------------------------

5.5. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez 
splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. -----------------------

5.6. Hlasuje se v pořadí pro, proti a zdržel se, vždy k jednotlivým bodům pořadu jednání 
samostatně. Valná hromada hlasuje nejprve o návrhu představenstva, příp. svolavatele 
valné hromady. V případě jeho neschválení je postupně hlasováno o protinávrzích 
v pořadí tak, jak byly vzneseny. Hlasování je ukončeno v okamžiku schválení návrhu 
představenstva, příp. svolavatele, nebo kteréhokoliv z protinávrhů. --------------------------

5.7. Do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí o otázkách, které zákon nebo tyto 
stanovy zahrnují do působnosti valné hromady. Do působnosti valné hromady náleží též:-
(a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního 

kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ustanovení § 511 a násl. zákona o 
obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, -------------------------------------------------------------------------------------

(b) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou 
organizační složku, ----------------------------------------------------------------------------

(c) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, 
nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat 
členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, -------------

(d) jmenování a odvolávání likvidátora, schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění 
podle § 61 zákona o obchodních korporacích, ---------------------------------------------

(e) schvalování, udělení a odvolání prokury, ---------------------------------------------------
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(f) rozhodování o vydání prioritních a vyměnitelných dluhopisů dle ust. § 286 a násl. 
zákona o obchodních korporacích. -----------------------------------------------------------

5.8. Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona o obchodních 
korporacích. -----------------------------------------------------------------------------------------

5.9. V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její 
působnost v rozsahu stanoveném v čl. 5.7 vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v 
působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena 
představenstva, nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat 
návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný 
akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen. -----

6. Dozorčí rada --------------------------------------------------------------------------------------
6.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Člen dozorčí 

rady vykonává funkci předsedy dozorčí rady. ---------------------------------------------------
6.2. Délka funkčního období člena dozorčí rady je pět (5) roků. -----------------------------------
6.3. Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu 

společnosti. ------------------------------------------------------------------------------------------
6.4. Dozorčí rada zasedá nejméně jedenkrát ročně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda 

dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu 
zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před 
konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být dozorčí radou projednány. 
Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda 
dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost 
jakéhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva anebo požádá-li 
kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva, 
nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda 
dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen dozorčí 
rady nebo představenstvo společnosti. -----------------------------------------------------------

6.5. Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do 
příštího zasedání valné hromady. -----------------------------------------------------------------

6.6. Dozorčí rada se může usnášet i mimo zasedání dozorčí rady, pokud s tím souhlasí všichni 
členové dozorčí rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování 
s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby.

6.7. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě i představenstvu, 
učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
dozorčí rady kterémukoliv z přítomných členů dozorčí rady. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 
hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání 
valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce 
oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost 
odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. -----------------------------
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7. Představenstvo -----------------------------------------------------------------------------------
7.1. Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Jediný člen 

představenstva vykonává funkci předsedy představenstva. Společnost zastupuje každý 
člen představenstva samostatně. -------------------------------------------------------------------

7.2. Délka funkčního období člena představenstva je pět (5) roků. --------------------------------
7.3. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy 

do příštího zasedání valné hromady. --------------------------------------------------------------
7.4. Představenstvo zasedá nejméně čtyřikrát ročně. Zasedání představenstva svolává 

předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, 
datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů 
před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být představenstvem 
projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném 
rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez 
zbytečného odkladu na žádost jakéhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí 
rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej 
svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. -------------------------

7.5. Představenstvo se může usnášet i mimo zasedání představenstva, pokud s tím souhlasí 
všichni členové představenstva. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo 
hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za 
přítomné osoby. -------------------------------------------------------------------------------------

7.6. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je 
pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno 
písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání 
představenstva kterémukoliv z přítomných členů představenstva. Výkon funkce skončí 
uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná 
hromada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné 
hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na 
zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí 
funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na 
žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce. ---------------------

8. Výbor pro audit a další orgány --------------------------------------------------------------
8.1. Bude-li podle zákona o auditorech zapotřebí jmenovat výbor pro audit, rozhodne o jeho 

jmenování valná hromada. -------------------------------------------------------------------------
8.2. Výbor pro audit je tříčlenný a funkční období jeho členů činí 1 rok. Každý člen výboru 

pro audit může být volen opakovaně. Člen výboru pro audit může ze své funkce 
odstoupit. Odstoupení z funkce člena výboru pro audit se oznamuje dozorčí radě 
společnosti. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat 
dozorčí rada společnosti. Dozorčí rada je povinna odstoupení projednat na svém zasedání 
do tří měsíců poté, co se o odstoupení z funkce dozvěděla. Jestliže je odstoupení 
oznámeno na zasedání dozorčí rady, končí výkon funkce uplynutím dvou měsíců po 
takovém oznámení, neschválí-li dozorčí rada na žádost odstupujícího jiný okamžik 
zániku funkce. ---------------------------------------------------------------------------------------

8.3. Jinak platí pro výbor pro audit obdobně ust. čl. 6 těchto stanov a zákon č. 93/2009 Sb. o 
auditorech, zejména jeho ust. § 44. ---------------------------------------------------------------

8.4. Valná hromada je oprávněna rozhodnout o zřízení dalších orgánů nebo o udělení prokury.
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9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku --------------
9.1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, 

použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. ------------------------------
9.2. Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. ------
9.3. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje 

ve druhém případně v každém dalším upisovacím kole. ---------------------------------------
9.4. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených 

zákonem o obchodních korporacích. -------------------------------------------------------------
9.5. Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého 

společníka. -------------------------------------------------------------------------------------------

10. Vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy ------------------------------------------------------
10.1. Společnost může na základě usnesení valné hromady vydat dluhopisy, s nimiž je 

spojeno: ---------------------------------------------------------------------------------------------
(a) právo na jejich výměnu za akcie společnosti, tzv. vyměnitelné dluhopisy, nebo -----
(b) přednostní právo na upisování akcií, tzv. prioritní dluhopisy, pokud současně 

rozhodne o podmíněném zvýšení základního kapitálu. ----------------------------------
10.2. V případě, že byly vydány vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy jako zaknihované 

cenné papíry, může výměnné nebo přednostní právo uplatnit osoba, které toto právo dle 
evidence zaknihovaných cenných papírů svědčilo ke dni, kdy mohlo být vykonáno 
poprvé. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.3. Přednostní právo spojené s prioritním dluhopisem je samostatně převoditelné ode dne 
určeného v rozhodnutí valné hromady. Přednostní právo z prioritních dluhopisů je 
samostatně převoditelné na základě opčního listu. --------------------------------------------

10.4. Akcionáři společnosti mají přednostní právo na získání dluhopisů. ----------------------------

11. Výhody při zakládání společnosti -----------------------------------------------------------
11.1.V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

12. Závěrečná ustanovení -------------------------------------------------------------------------
12.1. Společnost je založena na dobu neurčitou. -----------------------------------------------------
12.2. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok. ----------------------------------------------
12.3. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným 

právním předpisům. -------------------------------------------------------------------------------
12.4. Společnost je českou právnickou osobou založenou podle zákona o obchodních 

korporacích. Znění těchto stanov vychází ze zákona o obchodních korporacích, zákona 
č. 104/2008 Sb., o nabídkách převzetí, zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách 
obchodních společností a družstev a zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech. Fundamentem 
fungování společnosti jsou zásady formulované v citovaných zákonech do znění stanov 
expressis verbis nepřejaté. ------------------------------------------------------------------------

13. Ustanovení při zakládání společnosti -----------------------------------------------------
13.1. Zakladatel upisuje akcie společnosti následovně: ---------------------------------------------

(a) zakladatel SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ: 291 37 390, se sídlem Praha 
8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932, upisuje: ------------------------------
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(aa) 20 (slovy: dvacet) kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě po 
100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých), jež budou vydány jako cenný 
papír, a to za emisní kurs ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun 
českých) na každou upsanou akcii, tedy emisní kurs všech výše uvedených 
akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, a zavazuje se splatit jej 
peněžitým vkladem v celkové výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun
českých) do 90 dnů od dnešního dne na účet, který za tím účelem zřídí 
správce vkladu na obchodní firmu zakládané společnosti u bankovního domu 
působícího v České republice, a to tak, že bude splaceno alespoň 30 % 
jmenovité hodnoty akcií před podáním návrhu na zápis společnosti do 
obchodního rejstříku, což znamená, že zakladatel splatí před podáním návrhu 
na zápis do obchodního rejstříku alespoň částku 600.000,- Kč (slovy: šest set 
tisíc korun českých) a ve zbylé lhůtě částku 1.400.000,- Kč (slovy: jeden 
milion čtyři sta tisíc korun českých). Při prodlení se splacením zaplatí 
zakladatel úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den 
prodlení. Správce vkladů je povinen zřídit shora uvedený účet tak, aby 
zakladatel mohl řádně a včas splatit svůj peněžitý vklad s tím, že správce 
vkladů je povinen bezodkladně nejpozději do tří dnů od okamžiku, kdy byl 
účet zřízen, písemně sdělit zakladateli číslo tohoto účtu a bankovní ústav, u 
něhož byl zřízen. ----------------------------------------------------------------------

13.2. K okamžiku vzniku společnosti musí být splacena část základního kapitálu ve výši 
alespoň 600.000,- Kč (slovy: šest set tisíc korun českých), tedy musí být splaceno 
alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcií splácených peněžitým vkladem, přičemž musí 
být splaceno celé emisní ážio upsaných akcií. -------------------------------------------------

13.3. Přibližná výše nákladů, které v souvislosti se založením společnosti vzniknou, činí 
50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). ---------------------------------------------

13.4. Zakladatel určuje následujícího člena představenstva: ----------------------------------------
(a) Petr Lulák, nar. 18.01.1986, bytem Koclířov, Koclířov 119, PSČ 569 11. ------------

13.5. Zakladatel určuje následujícího člena dozorčí rady: ------------------------------------------
(a) Karolína Sojková, nar. 28.02.1988, bytem Vodňany, Bavorovská 1013, 

PSČ 389 01. ----------------------------------------------------------------------------------
13.6. Správcem vkladů je určen zakladatel: SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ: 291 

37 390, se sídlem Praha 8, Karlín, Pobřežní 394/12, PSČ 186 00, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 932. -----------------------

13.7. Účinnost tohoto článku 13. je vázána na splnění poslední z následujících rozvazovacích 
podmínek: (a) vznik společnosti a (b) úplné splnění vkladové povinnosti zakladatelem
či jeho právními nástupci. Splněním poslední z uvedených rozvazovacích podmínek 
tento článek 13. zaniká. ---------------------------------------------------------------------------

***

Zakladatel prohlašuje, že souhlasí se svým zápisem jako jediného akcionáře společnosti 
CAMIDEO Systems a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. -------

***



strana sedmá

Já, notář v Třebíči JUDr. Miroslav Michálek, LL.M., prohlašuji, že právní jednání, o němž je 
tento notářský zápis sepsán, je v souladu s právními předpisy a s dalšími dokumenty, se 
kterými soulad právního jednání vyžadují právní předpisy, právní jednání splňuje náležitosti 
a podmínky stanovené právními předpisy pro zápis do veřejného rejstříku (veřejného 
seznamu), a byly splněny formality, stanovené pro právní jednání nebo pro zápis do veřejného 
rejstříku (veřejného seznamu) právními předpisy a splnění formalit mi bylo doloženo. ---------

***

O tom byl tento notářský zápis sepsán, po přečtení účastníkem v celém rozsahu schválen a 
poté vlastnoručně podepsán. -----------------------------------------------------------------------------

SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE

Mgr. Jan Krampera L.S. JUDr. Miroslav Michálek, LL.M. v.r.
notář







O v ě ř o v a c í   d o l o ž k a

Osvědčuji, že tento stejnopis notářského zápisu souhlasí doslovně s notářským zápisem 
JUDr. Miroslava Michálka, LL.M., notáře se sídlem v Třebíči, adresa notářské kanceláře 
Karlovo nám. 55/44, 674 01 Třebíč, sp.zn. NZ 1792/2015, N 1887/2015, sepsaným při 
úředním dnu notáře v Praze v budově Oasis Florenc, to je na adrese Pobřežní 394/12, 186 00 
Praha 8, dne 04.11.2015 (slovy: čtvrtého listopadu roku dva tisíce patnáct). ---------------------
Zároveň ověřuji, že příloha obsažená v tomto stejnopise se doslovně shoduje s přílohou 
připojenou k originálu notářského zápisu. -------------------------------------------------------------
Notářský úřad JUDr. Miroslava Michálka, LL.M., se sídlem v Třebíči, Karlovo nám. 55/44, 
dne 04.11.2015 (slovy: čtvrtého listopadu roku dva tisíce patnáct). -------------------------------

JUDr. Miroslav Michálek, LL.M.
notář
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