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NAVRHOVANÉ ZMĚNY STANOV, KTERÉ JSOU PŘEDKLÁDÁNY PŘEDSTAVENSTVEM 

SPOLEČNOSTI K ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ (TZV. PER ROLLAM) 

 

 

(i) v části I. Základní ustanovení se mění znění Článku 3, Předmět podnikání, který nově zní 

takto: 

 
Článek 3 

Předmět podnikání 

Předmětem podnikání společnosti je: 

− zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků;  

− hostinská činnost;  

− prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin;  

− výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických 
látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; 

− výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 

obory činností: 

a) velkoobchod a maloobchod; 

b) zprostředkování obchodu a služeb; 

c) pronájem a půjčování věcí movitých; 

d) nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); 

e) skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě; 

f) zasilatelství a zastupování v celním řízení; 

g) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků; 

h) nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; 

i) ubytovací služby; 

j) přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; 

k) provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních 

produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí; 

l) výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů; 

a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů. 

 

(ii) v části I. Základní ustanovení, Článek 6, Práva a povinnosti akcionářů, se mění druhá věta 

odstavce 4, která nově zní takto: 

 

4. Podmínkou pro výkon hlasovacího práva akcionářem je zápis skutečného majitele tohoto 
akcionáře do evidence skutečných majitelů v souladu se zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci 



 

 

skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o evidenci skutečných 
majitelů"), pokud je akcionář k tomuto zápisu skutečného majitele povinen.  

 

Zdůvodnění návrhu změny stanov:  

Hlavním důvodem navrhovaných dílčích změn stanov společnosti ohledně předmětu podnikání je 

umožnění výkonu podnikatelské činnosti spadající pod vázanou živnost „výroba nebezpečných chemických 

látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných 

jako vysoce toxické a toxické“, resp. získání živnostenského oprávnění pro tuto živnost, a to za účelem 

rozvoje obchodní činnosti společnosti, zejména v podobě uvádění nových výrobků na trh. 

S ohledem na provedenou novelizaci zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, se dále 

navrhuje doplnění dovětku „ve znění pozdějších předpisů“ reflektujícího tuto skutečnost do příslušného 

odstavce stanov (čl. 6 odst. 4), v ostatním zůstává odstavec 4 nezměněn. 

Úplný návrh změny stanov společnosti je uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup na 

následujících webových stránkách: http://www.philipmorris.cz v sekci "Pro akcionáře". Úplný návrh změny 

stanov společnosti je zároveň každému akcionáři zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti, tj. Kutná Hora, 

Vítězná 1, PSČ 284 03, a to v pracovní dny od 04. 11. 2022 do 06. 12. 2022, vždy od 14.00 hodin do 17.00 

hodin. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.  

Navržená změna stanov nabývá účinnosti dnem jejího schválení valnou hromadou. 

 


