sTANovy spolEiNosrr s RUdENIwT ovrnznN.fvr
Kru5nohorskd poliklinika s.r.o.
J,Y'

Uptne zn€ni

r. zAKLADNI usrRNovBNi

ilinek

1.

Zfl<ladni ustanoveni

1. Spolednost s rudenim omezenfm

Kru5nohorsk6 poliklinika s.r.o. (d6le jen "spolednost")
byla zalolena jedinlfm zakladatelem mdstem Litvinovem zakladatelskou listinou ze dne
18.12.1997. O zaloLeni spolednosti rozhodlo v souladu se z6konem o obcich

zastupitelstvo m6sta na sv6m zasedim dne 18.12.1997 usnesenim d. 676126,

2.

Spolednost

je

zapsfunav obchodnim rejstiiku veden6m IGajsklim soudem v Usti nad Labem,

oddil C, vloZka 13301

3.

a m6

piiddleno identifikadni dislo 25030302.

Spolednost je oprSvndna zaklildat jin6 pr6vnick6 osoby nebo nabyvat ridast na jin;fch
pr6vnickych osob6ch.

ildnek 2.
Obchodnf firma a sidlo spoleinosti

1.

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

2.

Sidlo spolednosti: Litvinov, Zi\kova 151, PSe

$6 01

ilinek 3.
Trvfni spoleinosti

Spolednost

je zaloLenana dobu neurditou.

ildnek 4.
Piedmdt podnikfni
podnikilni spolednosti je:
domov pro seniory

1. Piedmdtem

-

n6sledn6 o5etiovatelsk6 p6de
soci6lni sluZby poskytovand ve zdravotnic(ich zaiizerichristavni pdde
pedovatelsk6 sluZba

vliroba elektiiny
rozvod tepeln6 energie
montilZ,, opravy, revize a zkou5ky elektrickychzaiizeni
dinnosti ridetnich poradcri, vedeni ridetnictvf, vedenf daiov6 evidence
mas6rsk6, rekondidni a regeneradni sluZby
vyroba, obchod a sluZby neuveden6 v piiloh6ch I ai:3 Zivnostensk6ho zdtkona
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ilfnek

5.

5.

Zi.kladni kapitil spoleinosti, vklad a podil spoleinika
Zdkladni kapit6l spolednosti dini 141.808.000,- Kd (slovy:jedno sto dtyiicet jeden milion
osm set osm tisic korun des(ich)
Zdkladni kapitSl spolednosti je tvoien pendZitfm a nependZitfm vkladem spolednika.
Z6kladni kapit6l spolednosti je zcela splacen.
Podfl jedin6ho spolednika Mdsta Litvinov je ve vySi 100 % zilkladniho kapit6lu
spolednosti a je oznaden jako zhkladni podfl d. 1.
Spolednost piipou5ti vznik pouze zhkladniho podilu, se kterfm nejsou spojena Lddnd

6.
7.
8.

zvl63tni prdva a povinnosti.
Kaldi spolednik mriZe vlastnit pouze jeden podil.
Zakladatelsk6listina urduje, Ze podil spolednika nebude piedstavov6n kmenoqim listem.
Podil jedin6ho spolednfka je volnd pievoditelny.

1.
2.
3.
4.

II. ORGANIZACE SPOLEENO STI
iL{nek 6.
Orginy spoleinosti

1.

Orgrlny spolednosti jsou:
A. Valn6 hromada
B. Jednatel spolednosti

C. Dozordirada

ilfnek

1.

2.

7.

Vykon prisobnosti valn6 hromady
Spolednost m6 jedin6ho spolednika, ktery vykon6v6 prisobnost valn6 hromady.
Rozhodnuti spolednika pii vfkonu prisobnosti valn6 hromady musi mit pisemnou formu a
musi byt podeps6no spolednikem.
Do prisobnosti valn6 hromady patii:

a) rozhodov6ni o zmdnd zakladatelsk6 listiny, nedochizi-li

k

ni na zfuldadd jinfch

pr6vnich skutednosti,
rozhodov6ni o zmdn6chv'.i5e z6kladniho kapit6lu nebo piipuStdni nependZit6ho vkladu
di o moZnosti zapodteni pendZit6 pohled6vky vtdi spolednosti proti pohleddvce na
splndni vkladovd povinnosti,
c) volba a odvoliini jednatele, dozordi rady,
d) jmenovdni a odvol6v6ni likvid6tora spolednosti, vdetnd schvalov6ni smlouvy o qfkonu
funkce a poskyov6ni plndni podle $ 61 z6kona o obchodnich korporacich,
e) schvalov6ni udElenf a odvol6ni prokury,
0 rozhodov6ni o zru5eni spolednosti s likvidaci,
g) schvalovdni l6dn6, mimoi6dn6, konsolidovan6 ridetni zdvlrky a v piipadech, kdy jeji
vyhotoveni stanovi jinf pr6vni piedpis, i mezitimnf ridetni zhvErky, rozd6leni zisku
nebo jin;ich vlastnich zdrojt auhrady ztrdt,
h) schvalov6ni stanov spolednosti a jejich zmdn,
i) rozhodnuti o piemdnE spolednosti,

b)
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j)

schv6leni pievodu nebo zastaveni d6sti zhvodu nebo takov6 jeho d6sti, kter6 by
znamenala podstatnou zmdnu dosavadni struktury zhvodl nebo podstatnou zmdnu
v piedmdtu podnik6nf nebo dinnosti spolednosti,
k) rozhodovdni o pachtu zilvodu spolednosti nebo takov6 jeho d6sti, k jejimui, zcizeni se
vyZaduje souhlas valnd hromady podle z6kona,
l) uddlov6ni pokynri jednateli a schvalov6ni koncepce podnikatelsk6 dinnosti
spolednosti, nejsou-li v rozporu s pr6vnimi piedpisy, valn6 hromada mriZe zakinat
jednateli urdit6 prdvni jedn6ni, je-li to v zhjmu spolednosti,
m) schvalov6ni smlouvy o tich6m spoledenstvi,
n) schvaloviini finandni asistence,
o) schvalov6ni struktury sluZeb poskytovanych spolednosti,
p) schvalov6ni vnitinich organizadnich piedpisri spolednosti,
q) dalSf piipady, kter6 do prisobnosti valn6 hromady svdiuje zdkon o obchodnich
korporacich, di zakladatelsk6 listina.

a

J.

Ve v6cech spolednika rozhoduje rada mdsta s vyjimkou vdci, kter6 jsou podle ust. $ 84
odst. 2 pism. e) zhkona(,.12812000 Sb., vyhrazeny zastupitelstvu mdsta, a to:
a) zruSeni spolednosti,
b) rozhodov5ni o zmdnirch obsahu zakladatelsk6 listiny a stanov spolednosti,
c) schvalov6ni smlouvy o tich6m spoledenstvi.

4.

O rozhodnutich, u kteqfch to stanovi zhkon o obchodnich korporacich, se poiizuje
notrliskli zirpis.

ilfnek

8.

Svolivrini valn6 hromady
1.

Spolednik vykon6v6 prisobnost valn6 hromady nejm6nd dvaktht rodnd, a to na schrizi rady
mdsta (d6le schrize RM), pokud vyjimednd nevykon6v6 prisobnost valn6 hromady
zastupitelstvo mdsta. O svol6ni schrize RM rozhoduje starosta mdsta ze sv6ho podn6tu
nebo na n6vrh jednatele spolednosti di dozordi rady. Svol6ni schrize RM organizadnl
zajiSt'uje jednatel. Pro svol6v6ni schrize Rady mdsta Litvinova plati piimdiend Jednaciifud
Rady m6sta Litvinova.

je povinen poiSdat starostu m6sta o svol6ni schtze RM bez
zbytedn6ho odkladu pot6, co zjisti, Ze spolednosti hrozi ripadek podle jin6ho pr6vniho
piedpisu, nebo z jinf chvdLnych drivodri, zejm6naje-1i ohroZen cil sledovany spolednosti
a navrhne valn6 hromadd zru5eni spolednosti nebo piijeti jin6ho vhodn6ho opatieni.

2. Jednatel spolednosti

3.

4.

Dozordi radapoLdd6 starostu o svol6ni schrize RM, vyZadujili to zdjmy spolednosti.
Spolednik je opr6vndn vyLadovat, aby se schtize RM ridastnil jednatel spolednosti a
dozordi rada. Pisemn6 rozhodnuti jedindho spolednika musi byt dorudeno jednateli a
dozordi radd.

5.

Rozhodnuti spolednika piijat6, na schtizi RM podepisuje starosta, kter;f k tomuto fkonu
mriZe pisemnd zplnomocnit mistostarostu, a pro piipad jeho nepiitornnosti jin6ho dlena
rady mdsta.

6.

Spolednik je opr6vndn svolat schrizi RM i bez soudinnosti jednatele.
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7.

Jednatel zasil| spolednikovi n6vrh pozvfinky na schrizi RM, obsahujici termin a program
schtze RM doporudend, nejm6nd patn6ct dnt piedem.Y pozvdnce musi. bfi d61e uvedeno,
zda se jedn6 o schtrzi RM i6dnou nebo mimoi6dnou. M5-1i spolednik na schrizi RM
schvalovat ridetni z6vdrku a rozhodovat o rozddleni zisku nebo o irhrad6 ztr6ty, musi
pozvdnka navic obsahovat zdkladni ridaje a zvykazu zisku a ztr6t a zbilandni rozvahy
spolednosti a n6vrh na rozddleni zisku.

8.

Na Z6dost

9.

Jednatel je povinen informovat o terminu a programu schrize RM dleny dozordi rady a
sddlit jim, zda spolednik vyZaduje, aby se dozordi rada schrize RM ridastnila.

spolednika je jednatel povinen zaiadit do programu ta pozvince jim
poZadovane ztrlelitosti. O piipadn6 dalSi zmdn6 programu rozhoduje spolednik na schrizi
RM.

ikinek

9.

Jednatel spoleinosti
1.

Statut6rnfm org6nem spolednosti je jednatel.

2.

Jednatel rozhoduje o v5ech zileLitostech spolednosti, kterd nejsou pr6vnfmi piedpisy nebo
stanovami spolednosti vyhrazeny do prisobnosti jin;ich orgSnri spolednosti.

a
J.

Jednatel jednS za spolednost ve v5ech vdcech samostatnd.

4.

Jednatel rykon6v6 vSechny dinnosti piislu5ejfci dle zhkona, zakladatelsk6 listiny a tdchto
stanov jednateli.

5.

Jednatel je povinen vykon6vat svou prisobnost s p6di i6dn6ho hospodiie a zachov6vat
mldenlivost o dtvdrnfch informacich a skutednostech, jejichZ prozrazeni tietfm osob6m,
by mohlo spolednosti zpfisobit Skodu.

6.

Podrobnosti o pr6vech a povinnostech jednatele obsahuj e z6kon o obchodnich korporacich
a obdansky zitkonika smlouva o vykonu funkce jednatele.

7.

Pro jednatele plati zitkaz konkurence v rozsahu dle ust.
korporacich se z6konn;imi drisledky z toho vyplyvajicfmi.

8.

Pii

$ 199

zdkona

o

obchodnich

posuzovani shody nebo podobnosti piedmdtu podnik6ni jin6 pr6vnick6 osoby a
spolednosti prov6di spolednost podle re6lnych moZnosti tak6 porovniini skutednd
vykon6van6 dinnosti spolednosti a skutednd vykonan6 dinnosti srovndvand pr6vnick6
osoby.

9.

Spolednost vede evidenci a ridetnictvf zptsobem piedepsanym obecnd zhvaznymi
pr6vnimi piedpisy. Zavedeni ridetnictvi odpovid6 jednatel, ktery v piipadech stanoven;ich
zilkonem nebo na zilkladd rozhodnutf jedin6ho spolednika, zabezpeduje ovdieni i6dnd
fdetni zdvlrky a mimoi6dn6 fdetni zhvlrky auditorem. Jednatel piedkkldri jedin6mu
spolednikovi spolednd s iSdnou ridetni z6vdrkou n6vrh na rozdEleni zisku di rihradu ztrht a
vyrodni zprdvu o hospodaienf a podnikatelsk6 dinnosti a o stavu majetku.
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10.

Po skondeni ridetniho obdobi (kalend6ini rok) je jednatel povinen zabezpedit bez
zbytedn6ho odkladu sestaveni fdetni z6vdrky, a to zprisobem stanovenym pr6vnimi
piedpisy tak, aby poskytovala riplny, vdrny a pravdivy piehled o majetkov6 a finandni
situaci spolednosti, o vy5i docflen6ho zisku nebo vznikllch rtrft. Obdobnd se sestavuje i
mimoi6dn6 ridetni zhvdrka.

ilfnek

10.

Dozorii rada

1.

Dozordi rada je kontrolnim org6nem spolednosti.

2.

Dozordi radam65 dlenri.

3. ilenovd dozordi rady jsou opr6vndni

nahliLet do vSech dokladri a zinnamitykajicich se
dinnosti spolednosti a kontroluji, zda ridetni zSpisy jsou i6dnd vedeny v souladu se
skutednosti a zda podnikatelskri dinnost spolednosti se uskutediuje v souladu s pr6vnimi
piedpisy, stanovami a pokyny spolednika. Piitom dozordi rada spolednfkovi piedkl6d6
zhvdry, doporudeni a qfsledky sv6 kontrolni dinnosti tykajici se zejm6na:
a) dodrZov6nf pr6vnich piedpisri a stanov spolednosti pii podnikatelsk6 dinnosti
spolednosti,
b) plndnf rikohi uloZen;fch spolednikem pii qfkonu prisobnosti valn6 hromady,
c) hospod6isk6 a finandni dinnosti spolednosti, ridetnictvi a stavu majetku spolednosti.

4.

Dozordi rada piezkoum6v6 i6dnou, mimoi6dnou a konsolidovanou, popiipadd i mezitimni
ridetni z6vdrku a n6vrh na rozddleni zisku nebo rihradu ztrdty a piedkl6d6 sv6 vyj6dieni
spolednikovi ve stanoven6m terminu.

5. Dozordf

rada posuzuje n6vrhy jednatele piedkl6dan6 schrizi RM.

6.

Podrobnosti o pr6vech apovinnostech dlena dozordi rady obsahuje zhkon o obchodnich
korporacich a smlouva o vykonu funkce dlena dozordi rady.

7.

Cleny dozordi rady voli spolednik na schtzi RM, na dobu neurditou. ilen dozordf rady
mj;Le byt v prtbdhu trvilni funkdniho obdobi odvol6n na zdkladd rozhodnuti spolednika
piijat6ho na schrizi RM, nebo mriZe zt6to funkce odstoupit pisemnfm prohl65enim
doruden;im dozordi rad6 do sidla spolednosti. Vykon funkce odvolan6ho dlena dozordi
rady kondi 15. dnem ode dne odvoldni, neni-li urdeno jinak. Vpiipadd odstoupenf dlena
dozordi rady kondi qfkon funkce 15. dnem ode dne dorudeni oznhmeni t6to skutednosti
dozordi radd na adresu sfdla spolednosti.

8. Dozordi rada voli ze sv6ho stiedu piedsedu a mfstopiedsedu.
9. Dozordi

rada zased6 nejm6nd dvakr6t rodn6. Zprisob svol6v6ni, jedn6ni a usn65enf stanovi
jednaci i6d dozordi rady.

10.

Pro dleny dozordi rady plati obdobnd ust. $ I99 zilkona o obchodnich korporacich
zhkowrymi drisledky z toho vypl;fozaj icimi.
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se

ilinek 11.
Vnitini organizace spoleinosti

1.

Strukturu provoznich ritvaru obsahuji piislu5n6 vnitini organizadni piedpisy.

2.

Prhvni rikony v pracovndpr6vnich vztazich dini, pracovni rikoly zamdstnancrim
spolednosti ukl6d6 a jejich prilci organizuje, iidi a kontroluje jednatel, kteqf je k tomu
zav 5z6n

piislu5n;fm uj edn6nim smlouvy o vykonu j ednatelsk6 ptsobnosti.

III. HOSPONANBNi SPOLEdNOSTI

ilfnek
1.

12.

Rozd6lovinf zisku a fhrada ztrft spoleinosti
O rozddleni zisku spolednosti, po zaplaceni dani a poplatkri, odvod.t a jinych plateb
k nimZ je spolednost povinna, rozhoduje jediny spolednik plnici funkci valn6 hromady.
Jedin;i spolednfk mriZe rozhodnout, Le zisk nebo jeho d6st zristane nerozdElena nebo
bude pouZit k uhradd ztrdtzminulych let di k navy5eni zitkladniho kapitrilu spolednosti.

Ze

IV. ZAVERECNA USTANOVENI

ilinek
1.

2.

Oznhmeni
Pisemnosti urden6 spolednikovi doruduje spolednost na adresu jeho sfdla. Spolednik je
povinen neprodlend ozn6mit jednateli spolednosti v5echny zmlny tdchto ridajt.
Pisemnosti urdend dlenrim org6nfi spolednosti a ostatnim osob6m se dorudujf na jejich
adresu ozn6menou spolednosti.

ilfnek
1.

13.

14.

Prfvni pomdry spoleinosti a ie5eni sport
Vznik, pr6vnf pomdry a zdnik spolednosti, jakoi i v5echny pr|vni vztahy vyplyvajici ze
stanov a pracovndpr6vni i jin6 vila$ uvniti spolednosti, vdetnd vztahi ze zdravotniho
poji5tdni a soci6lniho zabezped,eni zamdstnanct spolednosti se ifdf piislu5n;imi pr6vnimi
piedpisy.

2.

Piipadn6 spory mezi spolednikem a spolednosti a spory mezi spolednosti a dleny jejich
org6nt, budou ie5eny smirnou cestou. Nepodaii-li se vyie5it takovy spor smfrn6, bude
jeho projedn6ni a rozhodnuti piislu5et soudu, a to, nevyluduji-li to ustanoveni
procesndpr6vnich piedpisri, podle sidla spolednosti.

3.

Organizadni vztahy ve spolednosti, prisobnosti jednotlivych org6nri, ritvart a vedoucfch
pracovnikr! delegace pravomoci a dalSi n6leZitosti neuveden6 v tdchlo stanovSch nebo
neie5en6 pr6vnfmi piedpisy jsou urdeny organizadnfm i6dem spolednosti a dal5imi
navazuiicimi vnitroorganizadnimi piedpisy. Organizadnii6d a vnitroorganizadni piedpisy
musi byt v souladu s tdmito stanovami a pr6vnfmi piedpisy a jsou po schv6leni zf:aznd
pro v5echny zamdstnance spolednosti.
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ilinek

15.

Vfkladov6 ustanoveni

1. Vpiipadd,

Ze se n6kterd ustanoveni stanov stanou vzhledem kplatndmu pr6vnimu i6du,
nebo vzhledem kjeho zmdn6m, neplatnymi, neridinn;imi nebo spornfmi, anebo
chybdjicimi, zttstftvaji ostatni ustanovenf stanov touto skutednosti nedotdena.

2.

Namisto dotden6ho ustanoveni nastupuje bud'ustanoveni piisluSndho pr6vniho piedpisu,
kter6 je mu svou povahou a ridelem nejbliZSi, nebo neni-li takov6ho ustanoveni, zprisob
ie5eni, jenl, je v obchodnim styku obvyklf.

3.

V piipadd z|vaznych zmEn, kter6 mohou zptisobit ohroZeni fungov6ni spolednosti, je
jednatel nebo dozordi rada povinna neprodlen6 vyzvat za :fltelem zmdny stanov spolednika
k vykonu prisobnosti valn6 hromady tak, aby rozhodl nejpozdEji do 60 dnri ode dne
ridinnosti vf5e uvedenfch zmdn.

ilinek

1.

2.

16.

Uiinnost stanov
jedin6ho
Spolednost se rozhodnutim
spolednika podiidila jako celku z6konu i,. 9012012
Sb. v platndm zndni.
Toto zndni stanov nabyvd irdinnosti okamZikem schv6leni jedinfm spolednikem plnicfm
funkci valn6 hromady spolednosti.

V Litvinovl dne 19.5.2014

jednatel spolednosti

KN

ORSKA FOLIKLINIKAS.T.O'
A 151, 4s6

lco
d. U.

1

01

LITVINOV

250 30 302

999446 80227 /O1OO KB Litvinov
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