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EOD - milióny knih z katalogů knihoven více 
než 10 evropských zemí jsou nyní k dispozi-
ci jedním kliknutím myši.  

 

Co Vám můžeme nabídnout (a proč využívat 
službu EOD?)

 Â Získáte téměř identický dojem, jako kdybyste si prohlíželi originál.
 Â  K prohlížení elektornické knihy postačí běžný software, samozřejmostí je možnost zvětšení 

stran nebo jednoduchá navigace.
 Â Můžete si vytisknout jednotlivé strany nebo celou knihu.
 Â K dispozici máte vyhledávání jednotlivých slov z plného textu knihy.*
 Â  Jednoduše zkopírujete obrázek nebo část textu a přenesete je do jiných aplikací, např. texto-

vého editoru.*
* Nelze poskytnout u každé knihy.

Podmínky služby
Objednáním služby EOD přijímáte podmínky stanovené knihovnou, která vlastní knihu. EOD pos-
kytuje přístup k digitalizovaným dokumentům výhradně pro osobní potřebu, komerční využití není 
dovoleno bez svolení vlastníka dokumentu.

 Â Všeobecné podmínky: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/cz/agb.html
 Â Terms and Conditions in English: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/en/agb.html
 Â Terms and Conditions in German: http://books2ebooks.eu/odm/html/vkol/de/agb.html

Více o projektu
Službu EOD nabízí již 30 knihoven z více než 12 evropských zemí. Podrobné informace o projektu
získáte na http://books2ebooks.eu a http://search.books2ebooks.eu

Děkujeme, že jste si vybrali EOD!

V evropských knihovnách jsou uchovávány milióny 
historických i novověkých knih. Velká část těchto 
dokumentů může být nyní velmi jednoduše k dispozi-
ci v podobě elektronické knihy - eBook. Požadovaný 
titul si můžete kdykoli objednat prostřednictvím 
online katalogů knihoven zapojených do projektu 
EOD (eBooks on Demand – elektronické knihy na 
požádání). Tištěnou knihu převedeme do digitální 
podoby a zpřístupníme v elektronické podobě.

books2ebooks.eu Vědecká knihovna Olomouc
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O účelu a firmě společnosti. 

§ 1. 

Akciová společnost zapsána do rejstříku obchod-
ního pod f i rmou: 

„Rolnická akciová továrna na stroje, slévárna a 
kotlárna Ed. Kokora a spol. v Přerově", aneb německy: 
,,Landwirtschaftliche Aktien-Maschinenfabrik, Eisen-
giefierei und Kesselschmiede Ed. Kokora & Comp. in 
Prerau", aneb polsky: „Rolniczaakcyjna fabryka maszyn. 
odlewarnia i kotlarnia Ed. Kokora i Ska. v Przerowie" 
se sídlem v Přerově má za účel: 

a) Převzíti do vlastnictví břemenoprostě od firmy 
První přerovská strojnická továrna se slévárnou Ed. 
Kokora a spol. v Přerově, resp. její veřejných společ-
níku Ra jmunda Kokory v Přerově, inženýra Eduarda 
Kokory v Praze a Vladimíra Kokory v Přerově. 

1. Strojnickou továrnu a slévárnu železa, dosud 
pod firmou První přerovská strojnická továrna se slé-
várnou Ed. Kokora a spol. v Přerově provozovanou, 
s továrnami č. 953 a 900 knih. vl. č. 1915 a 1935 
v Přerově i s domem č. 770 v Přerově kn. vl. č. 1926 
a pozemky ve vložkách těchto knihovně zapsanými, 
s veškerými budovami továrními i obytnými a jinými 
na pozemcích uvedených se nalézájícími a veškerým 
továrním a jiným příslušenstvím budov, zejménu se 
strojním zařízením a transmissemi, zařízením vodo-
vodu, topení, acetylenového osvětlení a se zařízením 
temp. pecí. 

2. Stroje, nástroje, přístroje, modely, formy, kan-
celářského zařízení, zásoby tiskopisů, výkresy, dále po-

l* 
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tahy, kočáry a vozy v tomto továrním podniku se na-
lézajícími a kottetně koncessi pro zřízení mostárny. 

b) Převzíti všechny zásoby surovin, hotového i 
polohotového zboží v továrně v Přerově a v továrních 
skladech se nalézající, dále kauce a efekty, vše dle 
inventury, jež při přejímání závodu novou společností 
zřízena bude a sice za ceny, ustanovené dle těchto 
zásad: 

Cena surovin vyšetřena bude dle ceny nákupní, 
s připočtením dovozného a všech hotových výloh, 
avšak tak, aby cena tato nepřevyšovala průměrnou 
cenu tržní v den převzetí. 

Ceny za polohotové zboží určí se dle cen za 
suroviny s připočtením efektivních nákladů zpracová-
ním vzniklých a obvyklého režijního příplatku. 

Stejným způsobem určí se i ceny přejímaného 
zboží, avšak tak, aby nepřesahovaly 8 5 % obvyklých 
cen u strojů velkých a 80°/0 obvyklých cen při strojích 
menších. 

Přejímací ceny za výrobky cizí určí se dle ceny 
nákupní s připočtením všech hotových výloh, avšak 
tak, aby cena tato vyšetřená nebyla vyšší, než prů-
měrná cena tržní tohoto předmětu v den převzetí. 

Poškozené a odpadkové zboží, jakož i nekurantní 
zboží může společnost převzíti za ceny přiměřeně zre-
dukované, avšak jest také oprávněna předměty takové 
z převzetí vůbec vyloučiti. 

Úhrnná cena za předměty uvedené pod a) a b] 
stanovena jest na K 1,419.831*51. Do obnosu tohoto 
pojaty jsou však i pasiva (hypotéky a bankovní dluhy) 
vnášející firmy, případně jich veřejných společníků per 
IC 449.595'43, které akciová společnost k vlastnímu 
zaplacení přejímá, tak že se obnos přejímací, který 
skutečně zaplacen býti má, sumou K 970.236-08 zrači. 

c) Provozovati závod sub. a) naznačený, zvláště 
zabývati se výrobou a prodejem strojů hospodářských 
a jiných, všeho druhu čerpadel a vodovodů, všeho 
druhu odlitků, jakož i prováděti veškeré práce spada-



jící v obor strojnický, zámečnický, soustružnický, sle-
vačský, kotlářský, kovářský, stolařský, natěračský, mo-
stárenský a kovotepecký, zařizovati závody průmyslové 
všech druhů strojním zařízením. 

d) Zařizovati, nabývati neb najímati j iné strojírny, 
slévárny železa, oceli neb továrny a dílny s podobnými 
závody související, doma i v cizině, jakož i zúčastniti 
se podniků takových. 

e) Obchodovati nejen vlastními výrobky, nýbrž 
i výrobky téhož druhu i příbuzných odvětvi pro účet 
vlastní nebo cizí a zúčastniti se podobných obchodních 
podniků, jakož i zřizovati odštěpné závody a jedna-
telství také v jiných místech doma i v cizině, šetřic 
při tom příslušných ustanovení zákonů. 

Výrobky i obchodní činnost společnosti bude lze 
vykonávati jen po dosažení potřebných oprávnění, jakož 
i za šetření příslušných zákonů a nařízení. 

Povolení ku zřízení této akciové společnosti bylo 
uděleno pánům Janu Adamcovi, řediteli střední hospo-
dářské školy v Přerově, Václavu Hrubému, řediteli ob-
chodní školy v Přerově, Jaroslavu Kyjovskému, obchod-
níku a majiteli domu v Přerově, Vilému Kuželovi, 
rol. a starostovi ve Staré Vsi u Přerova, dru. Augustu 
Lipčikovi, advokátu a majiteli velkostatku v Přerově, 
Františku Matoušovi, majiteli domu v Přerově, Vilému 
Přindišovi, předsedovi vydavatelského družstva Selských 
Listů, rolníku v Lipňanech u Olomouce, Janu Rozkoš-
nému, presidentovi české sekce moravské zemědělské 
rady a rolníku v Křenovících u Kojetína, Ludviku 
Uherkovi, předsedovi dřevohostického cukrovaru a rol-
níku v Beňově, a Ra jmundu Kokorovi, tov. v Přerově. 

O správě a trvání společnosti. 

§ 2. 

Správa a veškeré knihy vedou se jazykem českým. 
Společnost zřízena jest na dobu neurčitou. 
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O základní j ist ině. 

§ 3-

Základní akciový kapitál společnosti obnáší 
1,000.000 K a bude rozdělen na 2500 akcií po 400 K, 
znějících vesměs na jméno majitele. 

Tento akciový kapitál opatřen bude tím způ-
sobem, že: 

a) firma Ed. Kokora a spol. v Přerově, resp. její 
veřejní společníci Rajmund Kokora, Eduard Kokora a 
Vladimír Kokora vnesou do společnosti jako přínos 
továrnu s pozemky a příslušenstvím, jak shora sub. 
lit. a) 1. a 2. uvedeno, začež jako částečnou úhradu 
obdrží 750 akcií po 400 K; 

b) částka 700.000 K bude hotově a úplně spla-
cena na akcie. 

Upisovatelé akcií, jakož i pp. Rajmund Kokora, 
Eduard Kokora a Vladimír Kokora povinni jsou na 
každou akcii upsanou, resp. na každou akcii, kterouž 
za svůj přínos obdrží, složití ihned po upsání akcií 
jakožto příplatek na výdaje zařizování po 6 K na 
každou upsanou akcii, resp. za přínos získanou nkcii. 

Tento akciový kapitál může usnesením valné 
hromady se státním schválením dle potřeby emissí 
dalších rovněž úplně a hotově splacených akcii po 
400 korunách zvýšen býti. 

Každé zvýšení základního kapitálu budiž oznámeno 
obchodnímu soudu a vyznačeno ve stanovách. 

V pádu emisse nových akcií maji akcionáři přední 
právo na převzetí nových akcii dle toho, kolik již 
akcií maji. Jakým způsobem toto přední právo k plat-
nosti přivésti se má, to ustanoví správní rada. Usnesení 
o modalitách zpeněžení nových akcií a zejména o sta-
novení výšky vydávacího kursu přísluší valné hromadě. 
Tento kurs nesmí nijak pod pari býti ustanoven a musí 
býti pokaždé tak vyvolen, aby výtěžek, kterého se 
snad novým vydáním akcií nabude, co možná ne-
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zkráceně akciové společnosti připadl. Vyšší výtěžek, 
jehož nabyti lze při vydání nových akcií, připadá 
všeobecnému reservnímu fondu společnosti. 

Společnost jest zřízenou jakmile po úředním 
schválení stanov akciový kapitál v obnosu 700.000 
korun splacen a společnost u obchodního soudu do 
rejstříku zapsána bude. 

§ 5. 

Akcie znějí na jména vlastníka a zapíší se do 
zvláštní knihy akcijní dle čísla a obnosů jejich, jakož 
i dle jména, stavu a bydliště akcionářů. Akcie budtež 
od společnosti dle znění firmy podepsány: připojeni 
podpisů jmen může se však i cestou mechanického 
rozmnožování díti. 

Akcie provedou se dle vzorku A. ku stanovám 
připojeného. Akcie jsou prodejny; každý akcionář 
může akcie své prodati společnosti neb některému 
spoluakcionáři. 

Každá změna ve vlastnictví nastalá prodejem 
některému spoluakcionáři neb dědictvím budiž ozná-
mena správní radě, aby ji zapsala v knihách společ-
nosti. Pokud není změna oznámena správní radě, 
pokládá se za vlastníka akcie ten, kdo za něho v knihách 
zapsán jest. Ku převedeni vlastnictví akcie na ne-
akcionáře způsobem jiným než dědictvím potřebí při-
volení výboru, které se však pokládá za udělené, 
nebylo-li do šesti měsíců odepřeno. 

V každém případě odprodeje má společnost právo 
předkupní: ona však smi kupovati své akcie toliko 
pod podmínkou čl. 248. zákona obchodního. Kdo nabyl 
vlastnictví akcie dražbou soudní, zapíše se do knihy 
akcií a má veškerá práva a povinnosti akcionářovy. 
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§ 6. 
Za ztracenou akcii společnost jen tehdáž jinou 

vydá, když byla akcie po zákonu za umořenou pro-
hlášena. 

O právním poměru akcionářů ku společnosti. 

§ 7. 

Každý akcionář raá dle počtu svých akcií podíl 
na veškerém jmění společnosti a má dle ustanoveni 
stanov podíl na zisku a ztrátě. 

Žádný akcionář není povinen k účelům společ-
nosti a k plnění jejích závazků více přispívati než 
obnos dle stanov za akcii vypadající. 

O řízení společnosti. 
§ s. 

Společenské záležitosti obstarává: 
á) Valná hromada. 
b) Výbor. 
c) Správní rada. 
d) Revisofi. 

O ustavující valné hromadě. 
§ 9. 

Jakmile částka per 700.000 K, jež na akciový 
kapitál hotově splacena býti má, bude úplně upsána 
a hotově uplacena a stanovy společnosti v definitivním 
znění státní správou schváleny, svolají koncessionáři 
upisovatele akcií k ustavující valné hromadě vyhláškou 
v brněnském úředním českém listu a ve „Wiener 
Zeitung". 

Vyhláška tato státi se musí 14 dní přede dnem, 
na který ustavující valná hromada bude svolána a musí 
obsahovati čas a místo schůze, jakož i denní pořad. 
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O tom jest c. k. místodržitelství v Brně učiniti 
oznámeni nejméně 8 dní předem. 

Denní pořad této valné hromady bude obmezen 
na tyto předměty: 

a) volba předsedy ustavující valné hromady, jenž 
jmenuje zapisovatele a dva verifikatory protokolu; 

b) usnesení o zřízení akciové společnosti a ko-
nečné určení společenské smlouvy ve zněni, státní 
správou schváleném; 

c) převzetí továrního závodu firmy První přerovská 
strojnická továrna se slévárnou Ed. Kokora a spol. 
v Přerově, resp. její veřejných společníků Rajmunda 
Kokory, Eduarda Kokory a Vladimíra Kokory s veške-
rými nemovitostmi a příslušenstvím, jak sub. § 1. 
lit. a) odst. 1. a 2. uvedeno, do vlastnictví a schváleni 
převzetí společenského přínosu Rajmunda Kokory, 
Eduarda Kokory a Vladimíra Kokory shora vyznače-
ného a pozůstávajícího z části per K 300.000-— 
z kupní ceny; 

d) volba prvního výboru dle skupin dle § 17.; 
e) volba 2 revisorů a 2 náhradníků (§ 16.). 
Ustavující valné hromady mohou se účastniti 

toliko upisovatelé akcií nebo jich právní zástupci, a 
sice buď osobně, nebo svými zmocněnci. 

V ustavující valné hromadě nutno vyložiti seznam 
přítomných, do kterého se zapisují účastníci s udáním 
svého jména, bydliště, jakož i počtu akcií jimi repre-
sentovaných a počtu hlasů. 

Každý do valné hromady se dostavivší upisovatel 
akcií neb jeho zástupce má právo do seznamu toho 
nahlédnouti. 

O schopnosti k usnášeni a o právu hlasovacím 
platí o ustavující valné hromadě obdobná ustanovení 
§ 11. a 12. těchto stanov. 

Při hlasování o zřízeni akciové společnosti a 
o schváleni stanov docíliti se musí, aby usnesení bylo 
platným, většiny činící nejméně jednu čtvrtinu všech upi-
sovatelů a jednu čtvrtinu akcií, které vydány býti mají. 
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Zřízeni společnosti pokládá se za zamítnuté, vy-
sloví-li se proti němu polovina odevzdaných hlasů těch 
upisovatelů akcií, kteří mají hotově zaplatili obnos 
akcií na ně vypadající. 

Při hlasování o převzetí přínosu shora naznače-
ném nesmí firma První přerovská strojnická továrna 
se slévárnou Ed. Kokora a spol. v Přerově a její ve-
řejní společníci Ra jmund Kokora, Eduard Kokora, 
Vladimír Kokora hlasovati s oněmi akciemi, které za 
tento přínos obdrží. 

V ustavující valné hromadě budiž veškerými 
koncesionáři podepsané potvrzeni o tom předloženo, 
že obnos 700.000 K na akciový kapitál hotově byl 
splacen a že jest k disposici akciové společnosti. 
Byly-li splátky vykonány u jiné osoby, bankovního 
ústavu, nebo jinakého místa, budiž také potvrzení od 
těchto poslednějších předloženo (§ 6. a § 13., odst. 4. 
ministerského nařízení ze dne 20. záři 1899, ř. z. č. 175). 
Dále buďte ustavující valné hromadě předloženy za-
kladatelská zpráva o přínosu veřejných společníků 
firmy Ed. Kokora a spol. v Přerově pp. Raimunda 
v Přerově, inženýra Eduarda Kokory v Praze a 
Vladimíra Kokory v Přerově ja!c v § 1. těchto stanov 
jest vyznačen, pak doklady pro posouzení hodnoty 
tohoto přínosu se zprávou revisorů dle § 10. mini-
sterského nařízení ze dne 20. září 1899, ř. z. č. 175, 
ustanovených, pak smlouvy, které se vztahují k na-
bytí tohoto majetku a ku převzetí zvláštních závazků 
akciovou společností, jakož i výpočet zakládacích ná-
kladů společnosti, a to jednotlivě podle výše a způsobu 
jejích, jakož i jména pří jemců (§ 13., odst. 5. min. 
nař. ze dne 20. září 1899 ř. z. č. 175). 

O valné hromadě. 
§ 10. 

Valná hromada zastupuje veškerost akcionářů; to, 
na čemž se dle stanov usnesla, je závazným pro všechny 
akcionáře. 
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Rádnou valnou hromadu svolává správní rada 
každoročně v prvním čtvrtletí po ukončení správního 
roku do Přerova a předloží ji ku schválení účty a bilanci 
za uplynulý správní rok. 

Mimořádnou valnou hromadu svolává správní rada 
vyjímaje případy v zákoně aneb jinde ve stanovách 
uvedené, když toho potřebu uzná neb usnese-li se na 
tom valná hromada neb kdykoliv toho písemně žádá 
jeden neb více akcionářů, již mají desátý díl akciové 
jistiny, s udáním účele a příčin. V obou posledních 
případech stane se svolání nejdéle do jednoho měsíce. 

Svolání valné hromady musí nejméně 14 (čtrnáct) 
dní předem s udáním programu, místa a hodiny, kde a 
kdy se hromada odbývati bude, v úředních zemských 
novinách a v listě „Wiener-Zeitung", po případě i v listě, 
který dle potřeby výborem se určí, vyhlášeno býti. 

Návrhy na zvýšení jistiny akciové, na změnu stanov 
a předmětu podniku a návrhy na rozejiti se společnosti 
buďtež uvedeny v programu dle svého hlavního obsahu. 

V programu obsaženy a na denni pořádek valné 
hromady položeny buďtež také volné návrhy akcionářů, 
které aspoň 8 (osm) dni před svoláním valné hromady 
správní radě podány byly. O návrzích, které tímto způ-
sobem oznámeny nebyly, lze sice rokovati, nelze se 
však o nich usnášeti, leč o návrhu na svolání mimo-
řádné valné hromady, učiněném v některé valné hro-
madě. 

§ 11. 

Právo valné hromady se súčastniti a v ní hla-
sovati má každý majitel jedné akcie. Každá akcie dává 
majiteli neb jeho plnomocníkovi jeden hlas až do 10 
akcií. Přes 10 akcií do dvaceti dávají každé dvě akcie 
jeden hlas, od 20 akcií výše každé čtyři akcie jeden 
hlas. Na zlomky nebere se ohledu. Žádný akcionář 
není oprávněn více než 40 hlasů ve vlastním jméně 
odevzdati. Akcionáři, kteří nepřijdou osobně do valné 
hromady, mohou své hlasovací právo ve valné hro-
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madě vykonávati též plnomocniky bez ohledu na to, 
jsou-li plnomocnici akcionáři či ne. — Ženské vyko-
návají své právo plnomocnikem, poručenci a osoby 
právní svými zástupci zákonitými neb stanovami urče-
nými, třeba by tito zástupci akcionáři nebyli; ale tako-
výto zástupce není volitelným, když akcionářem neni. 

Nikdo však nemůže více než 40 hlasů plnomo-
censtvím zastupovati. Každý akcionář aneb plnomocník 
akcionáře valné hromady musí se vlastní rukou za-
psati do listiny presenční, která činí přílohu k proto-
kolu v hromadě sepsanému. 

§ 12. 

Valnou hromadu řídí předseda dle § 18. zvo-
lený; je-li zaneprázdněn, zastupuje ho náměstek. 

Valná hromada uzavírá platně, když osobně pří-
tomní akcionáři neb plnomocnici akcionářů dohromady 
aspoň šestinu všech akcií vydaných zastupují. 

Nesejde-li se dostatečný počet akcionářů, svolá 
se jiná valná hromada s nezměněným programem, 
která pak nehledíc k počtu přítomných akcionářů a 
k počtu akcii jimi zastoupených, platná usnešení činiti 
může, načež ve svolávací vyhlášce výslovně jest po-
ukázati. 

Hlasování dě jese povsláním neb pozvednutím ruky. 
Předsedající jest oprávněn dáti hlasovati dle 

jmen, neb hlasovacími lístky, jest k tomu však po-
vinen, žádá-li za to nejméně desátý díl všech akcionářů 
ve valné hromadě osobně přítomných, kteří jsou 
oprávněni k odevzdání nejméně 200 hlasů. 

Usnesení děje se nadpoloviční většinou platně 
odevzdaných hlasů. 

Při hlasování, jež děje se povstáním nebo po-
zvednutím ruky, předseda nehlasuje a rozhoduje 
pouze při rovnosti hlasů. 

Volby výboru konají se dle § 17. těchto stanov. 
Volby valnou hromadou předsevzaté konají se vy-
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hradně hlasovacími lístky a zvolen jest ten, jemuž 
připadla nadpoloviční většina pro tu kterou volbu 
platně odevzdaných hlasů. 

Nedosáhne-li se píi první volbě nadpoloviční 
většiny, vykoná se užší volba mezi těmi, kteří obdrželi 
nejvíce hlasů a bude v případě tom do užší volby 
pojat dvojnásobný počet těch, kteří ještě voleni 
býti mají. 

Při rovnosti volebních hlasů v užší volbě roz-
hoduje los. 

Čitatele hlasů jmenuje předseda, jemuž přísluší 
vedeni valné hromady. 

Valná hromada muže určití způsob volby aklamací. 

§ 13. 

O předmětech programu jedná se dle pořádku. 
Protokol ve valné hromadě podepíše předseda, 

zapisovatel předsedou zvolený a dva členové valné 
hromady. 

O působnosti valné hromady. 

§ 14. 

Valné hromadě náleží: 
a) voliti členy výboru za přespočetné akcie m a -

jitelů více než 100 akcií aneb když v některé ze skupin 
členové výboru zvolení nebyli (§17. odstavec 3. a 5.); 

b) voliti revisory účtů a bilance (§ 16.) a s tano-
vití jich odměnu; 

c) raditi se a činiti usneseni o výroční zprávě 
správní rady a o účetní závěrce za uplynulý rok; 

d) udělení absolutoria správě závodu; 
e) usnášeti se o tom, jak upotřebiti se m á 

čistý zisk: 
f) rozhodovati o předloževých návrzích v mezích 

těchto stanov; 
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g) usnášeli se a rozhodovati o snížení a roz-
množení jistiny akciové; 

h) usnášeti se o modalitách zpeněžení nových 
akcií při zvýšení akciové jistiny; 

i) usnášeti se o zrušení společnosti zejména také 
v případě sloučení se společnosti s jinou akciovou 
společností a způsobu likvidace; 

j) usnášeti se o změně stanov, a zejména též 
-o změně předmětu podniku. 

k) usnášeti se na dobu prvních tří roků po zá-
pisu společnosti o smlouvách, kterými společnost má 
nabýti již zřízené nebo teprv zřizované, trvale k jejímu 
provozování určené závody, nebo nemovité předměty 
na náhradu, která přesahuje pátý díl základního ka-
pitálu, jakož i o změnách takových smluv v neprospěch 
společnosti, leč by šlo o nabytí nemovitostí dražbou 
nucenou. 

V případech pod lit. g), i), j) uvedených musí 
se usnášení státi za přítomnosti členů zastupujících 
nejméně jednu třetinu akcií. 

K usnesení zmíněnému pod lit. k) o smlou-
vách rázu tam vyznačeného jest předložití valné hro-
madě zprávu odpovídající předpisům § 9. minister-
ského nařízení ze dne 20. září 1899, ř. z. č. 175, 
kteráž musí býti podepsána prodavateli a veškerými 
členy správní rady a jejíž opis jest každému akci-
onáři doručiti, požádá-li o to nejpozději tři dny před 
valnou hromadou, v níž má býti konečně usneseno 
o dotyčných smlouvách. 

Usnesení, jímž se k takové smlouvě svolí, musí 
se státi většinou, obsahující nejméně tři čtvrtiny ode-
vzdaných hlasů a jednu čtvrtinu celé akciové jistiny. 

Usneseni uvedená pod lit. g) a j) potřebují 
ku své platnosti státního schválení. 

Rovněž může zrušení společnosti spojením této 
s jinou akciovou společností se státi pouze se státním 
povolením. 
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§ 15. 

Akcionáři jsou vázáni usnesením valné hromady, 
t řeba by v ní přítomni nebyli, ani zastoupiti se nedali. 

Každému akcionáři jest, požádá-li o to, nejpoz-
ději tři dny přede dnem valné hromady sděliti ná-
vrhy pro valnou hromadu připravené. Kromě toho 
musí každému k hlasování oprávněnému akci-
onáři, požádá-li o to, býti dovoleno, aby nahlédl do 
veškerých, pro valnou hromadu př ipraveních předloh 
a dokladů ve stejné lhůtě v obchodní místnosti spo-
lečnosti. 

O revisorech účtů a bilance. 

§ 16. 

Ivu prozkoumáni ročních účtů a stavu společen-
ského hospodářství volí valná hromada každoročně 
dva revisory a dva náhradníky revisorů. ze členů spo-
lečnosti. Náhradník nastoupí na místo řevisora, když 
tento zemřel aneb úkony revisora z jakékoliv příčiny 
nevykonává. Úřadovací doba těchto končí ukončením 
valné hromady, která se usnáší o roční rozvaze, kterou 
přehližitelé účtů měli prozkoumati. 

Revisoři maj í v úředních hodinách v kanceláři 
společnosti každý měsíc předlohy, knihy, účty, po-
kladnu i inventář zkoušeti, shledané vady dáti sobě 
vysvětliti a konečný výsledek revise s návrhem valné 
hromadě předložití. 

Revisory nemohou býti členové správní rady ani 
úředníci společnosti a nesmějí se též súčastniti v bez-
prostředním vedení obchodů společnosti. 

Odměnu za práci určuje jim valná hromada. 
Správní rada jest zavázána, jestliže by některý 

z přehližiteia účtů vystoupil před uplynutím své úřa-
dovací doby, povolati na jeho místo náhradníka a 
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kdyby i n á h r a d n í k ů nebylo, svolati i hned va lnou h ro -
m a d u , by p o t ř e b n o u doplňovací volbu vykonala . 

Zřízení přehližitelé úč tů m o h o u kdykoliv va lnou 
h r o m a d o u akc ionářů býti odvoláni . 

Vystupující přehližitelé úč tů m o h o u opět býti 
zvoleni. 

O výboru. 

§ 17. 

Výbor ses tává ze 25. členů, kteří se ve va lné 
h r o m a d ě volí dle skupin , a sice tak, že na každou 
skup inu 100 akcií p ř i p a d á j e d e n člen výboru . 

Skupiny rozdě lu je výbor před každou volbou 
dle obcí tak, že na každých v j e d n é obci nalézaj ících 
se 100 akcií volí vlaslníci j ich j e d n o h o člena výboru , 
Kde není v obci celých 100 akcií, spojí se dvě n e b 
více obcí sousedních v j e d n u skupinu. Kde je více 
než 100, ale ješ tě ne celé 200 akcií, přidělí se akcií 
přes 100 přebývaj íc í dle p o ř a d u čišel do nejbližší 
obce. P ro první volbu výboru rozdělí akcionáře ve 
skupiny zařizující výbor . 

Vlastník 100 neb více akcií j e s t č ienem výboru 
bez volby. Měli-li by jednot l iv í akcionáři více než po 
100 akciích, sčítají se akcie p řespoče tné d o h r o m a d y 
a volí za ně, pokud činí n e j m é n ě 100 akcií, č lena 
výboru valná h r o m a d a . 

Volba v jednot l ivých skupinách dě je se o d e -
vzdáním hlasovacích lístků a r o z h o d u j e při tom r e -
lativní většina hlasů. Př i s te jném počtu hlasů roz-
h o d u j e se losem. 

Při volbě musí býti n e j m é n ě osm akc ionářů t é 
k teré skupiny p ř í tomno aneb čtyřicet akcií z a s t o u p e n o ; 
v t o m t o p ř í padě bez ohledu na poče t a k c i o n á ř ů ; 
v p ř ípadě , že by ani j e d n o ani d ruhé nenasta lo , voli 
va lná h r o m a d a . 
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Výbor volí se vždy na tři roky. Každoročně vy-
stoupí z výboru ona třetina, jejíž doba úřadováni 
uplynula a nahradí se novou volbou. V prvních dvou 
letech určí se členové, kteří vystoupili mají, losem. 
Po uplynutí prvního roku vylosuje se 8 členů výboru, 
po uplynutí druhého roku rovněž 8 členů, zbývajících 
9 členů výboru vystupuje pak z výboru samo uply-
nutím roku třetího. Vystouplí mohou opět voleni býti. 

§ 18. 

Výboru náleží: 

1. Voliti ze svého středu předsedu, místopředsedu 
a členy správní rady (§ 20.). 

2. Přísně k tomu hleděti, aby žádný akcionář 
nepožíval větších neb menších výhod, než mu náleží 
dle počtu akcií. 

3. Zkoumati a schvalovati návrhy správní rady 
na rozšíření továrny. 

4. Ku návrhu správní rady potvrzovati a pro-
pouštěti vrchní úředníky a dle potřeby prokuru udělovati. 

5. Knihy společenské, účty a hlavní pokladnu 
dle potřeby buď osobně konlrolovati neb i zvláštní 
komisi zříditi, aby osobně zkoumala, zdaž celé řízeni 
továrny j e v pořádku. 

6. Opatřovati úvěr, nestačila-li by k tomu 
správní rada. 

§ 19. 

Řádné schůze výborové konati se mají dle po-
třeby a jest předseda, kdykoli se mu potřeba uvidí, 
oprávněn, požádá-li však o to aspoň třetina výboru, 
povinen schůzi svolati. Den schůzí výborových budiž 
výborníkům předsedou nebo místopředsedou ohlášen. 
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Výbor má právo, ukáže-li se toho potřeba, svo-
lati valnou hromada společnosti. 

O správní radě. 

§ 20. 

Představenstvem společnosti ve smyslu článku 
227.—241. obch. zákona bude správní rada, jejíž čle-
nové musí býtí akcionáři a osoby svéprávné. 

Správní rada sestává ze 7 členů. Výbor volí ze 
svého středu předsedu, místopředsedu a 5 členů 
správní rady. Předseda a místopředseda výborem zvo-
lení jsou také předsedou a místopředsedou správní rady. 

Předseda, místopředseda i ostatní členové správní 
rady volí se na tři roky. 

Pokud členové správní rady první dva roky jako 
členové výboru vyloučeni nebyli, určí se členové, kteří 
vystoupiti mají, losem, při čemž po uplynutí prvního 
a druhého roku vystupují ze správní rady vždy dva 
členové, zbývající tři členové vystupují uplynutím tře-
tího roku. 

Uřadovací doba vystupujících členů správní rady 
zaniká valnou hromadou, ve které se usnáší o poslední 
roční rozvaze, při jejímž sestavení členů správní rady 
bylo úřadovati. 

Vystouplí mohou opět býti voleni. Volba děje se 
lístky, může však provedena býti také aklamací. 

Členové správní rady nesmějí beze svolení vý-
boru započíti provozování podniku stejného druhu 
s podnikem společenským na vlastní nebo cizí účet, 
nebo vstoupiti do podniku stejného druhu jako osobně 
ručící společníci, nebo převzíti funkce členů předsta-
venstva neb dozorčí rady při jiné akciové společnosti 
stejného druhu. 

Ku právním jednáním mezi společností a některým 
členem představenstva (správní rady) jest zapotřebí 
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bez újmy předpisů článku 231, 2. odst. obuli, zákona 
svolení výboru. 

§ 21. 

Správní rada jest povinna všech záležitostí pod-
niku si obezřele hleděti, potřeb i prospěchů jeho 
pilná býti, působení úředníků a služebníků kontrolo-
vati, na továrnu, místnosti a práce v ní dozor vésti a 
větší změny, které zařídila, výboru pod osobní odpo-
vědností v nejbližší schůzi výborové oznámiti. 

§ 22. 

Správní rada vykonává usnesení valné hromady 
a výboru a vede bezprostředně správu závodu ve 
všech částech, pokud není vyhražena valné hromadě 
a výboru a přísluší j í : 

a) Společnost před soudem a mimo soud naproti 
třetím osobám a úřadům zastupovati. 

b) Jmění a právo společnosti všestranně chrániti a 
zastupovati, se jměním ku prospěchu společnosti nakládati 
a k tomu zřetel míti, by co největšich užitků přinášelo. 

c) O to pečovati, aby knihy řádně byly vedeny 
a roční účty, jakož i bilance sestaveny byly, pak stav 
pokladnice vyšetřovati. 

d) Dáti zapsati a ve stálé evidenci udržovati inventář 
o veškerém movitém i nemovitém jmění společnosti. 

e) Firmu společnosti platně podpisovali tím 
způsobem, že ku f i rmě: „Rolnická akciová továrna 
na stroje, slévárna a kotlárna Ed. Kokora a spol. 
v Přerově", aneb německy: „Lanchvirtschaftliche Aktien-
IVIaschinenfabrik, Eisengiefierei und Kesselschmiede Ed. 
Kokora & Comp. in Prerau", aneb polsky: „Rolnicza 
akcyjna fabryka maszyn. odlewarnia i kotlarnia Ed. 
Kokora i Ska. v Przerowie", stampiglií vytištěné neb 
kýmkoli napsané, předseda správní rady a náměstek 

2* 
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jelio spolu, neb jeden z nich zároveň ještě s jeclním 
členem správní rady podpisy své připojí. 

Způsob podpisování firmy, jakož i právo a pod-
pisy jednotlivých oprávněných podpisovatelů musí 
zaneseny býti do rejstříku obchodního. Členové správní 
rady jsou legitimováni volebními protokoly, úředníci 
společnosti dotyčnými jmenovacími dekrety. 

f) Úvěr a veškeré potřeby pro závod opatřovati. 
g) Vydávati instrukce pro úředníky stran jich 

působnosti. 
h) Svolávati valnou hromadu a výbor v čase 

ustanoveném a jiných nutných případech a předkládati 
jí ku schválení roční účty a bilance se zprávou účetní. 

i) Sestavovati a předkládati program k valným 
hromadám. 

k) Přijímati a propouštěti úředníky, služebníky 
a ustanovovati jich plat, remuneraci a tantiémy. Při-
jímáni a propouštění úředníků vrchních podléhá schvá-
lení výboru. (§ 18. bod 4.) 

1) Ustanovovati ceny, za něž nákup a prodej 
výrobků a látek díti se má, vyjma ony ceny, jež usta-
novuje výbor. 

§ 23. 

Když některý člen správní rady před projitím 
doby. na kterou zvolen jesl, zemře nebo vystoupí, 
zvolí výbor na jeho místo nového člena, avšak jen na 
tu dobu, na kterou zemřelý nebo vystouplý úřadovati 
měl. Předsedu zastupuje až do nejbližší valné hromady 
v případech takových místopředseda. 

Správní rada schází se dle potřeby, nejméně 
však jednou za měsíc. Porady řídí předseda nebo 
místopředseda. 

Zaneprázdnilo-li by něco předsedu i jeho ná-
městka, tak že ani jeden ani druhý do schůze nepřijde, 
řídí schůzi nejstarší člen správní rady přítomný. 
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Ve schůzích správní rady účastni se přední úřed-
níci závodu s hlasem poradním, pokud správní rada 
toho potřebu uzná. 

§ 24. 

K platnému usnášení správní rady a výboru jest 
potřebí, aby každý člen písemně a v čas byl pozván, 
aby byla vždy aspoň polovice členů přítomna. 

§ 25. 

Hlasování ve výboře a ve správní radě děje se 
ústně neb pozvednutím ruky a nadpoloviční většina 
hlasů přítomných rozhoduje: jsou-li hlasy rovně roz-
děleny, rozhodne hlas předsedajícího. 

Ve výboru a správní radě má každý člen toliko 
jeden hlas. 

§ 26. 

O poradách správní rady a výboru vede se pro-
tokol, v němž uvedeny budtež členové přítomní a jenž 
budiž podepsán ve správní radě všemi členy přítom-
nými, ve výboru však členem předsedajícím a čtyřmi 
členy jinými, pokaždé k tomu ustanovenými. 

Protokoly se číslují a ukládají v archivu spo-
lečnosti. 

Ověřené přepisy protokolů výboru slouží za 
legitimaci v příčině volby správní rady a firmantů. 

§ 27. 

Správní rada i výbor úřadují bezplatně. Valná 
hromada může však každoročně předsedovi, správní 
radě a výboru odměny přiřknouti. 

Hotové výlohy za společnost maji se ilmed hraditi. 



22 

O rozdělení čistého výtěžku. 

§ 28. 

Na konci správního roku, který končí posledním 
dnem měsíce prosince, uzavrou se knihy účetní a se-
staví se úplný výroční účet, který musí obsahovali: 

a) účet zisku a ztráty; 
b) bilanci čili rozvahu, učiněnou dle předpisu 

zákona a obyčeje kupeckého na základě všeobecné 
inventury. 

Při sestavení bilance buďtež v aktivech ode-
psány všeliké výlohy, počítaje k nim i odepisy, jež 
díti se mají v přiměřené výši, a pochybné požadavky 
počítány budtež dle pravděpodobné hodnoty své. 

Oč vykázaná v bilanci aktiva jsou větší než 
passiva, jest výtěžek; oč aktiva jsou menší než passiva, 
je ztráta. 

Z výtěžku dá se přede všemi jinými dotacemi 5% 
k resevnímu fondu, vyplatí se remunerace úředníkům 
a služebníkům správní radou přiřknutá, po případě od-
měna správní radě, výboru a revisorům valnou hro-
madou povolená. O tom, jak se má upotřebiti zbytek 
výtěžku, jest oprávněna rozhodovati valná hromada. 

Ona jest oprávněna, část tohoto zbytku přenésti 
na účet roku následujícího aneb přiděliti reservnímu 
neb jinému fondu, aneb naložiti s ním jak za dobré 
uzná. Exemplář zprávy o činnosti s účetní závěrkou 
jest vydati každému akcionáři, požádá-li o to, nejméně 
tři dny přede dnem valné hromady, která se má 
usnésti o schválení rozvahy. 

Usnesení o schválení rozvahy jest odročiti, když 
se valná hromada na tom usnese prostou většinou 
hlasů, nebo když o to žádá menšina, která, zastupujíc 
alespoň desátou část veškerého akciového kapitálu, 
činí výtku proti určitým položkám rozvahy. 
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Odročeni staniž se v případnosti posléz dotčené 
na tak dlouho, až by o položkách, kterých se výtky 
týkají, podáno bylo potřebné vysvětlení. 

Dividenda splatná jest dne I. června po výroční 
valné hromadě nejblíže následujícího a vyplatí se na 
předložení příslušného kuponu. Dividendy nevybrané 
se neúrokují a propadají po třech letech ode dne 
splatnosti ve prospěch reservního fondu společnosti. 

O reservním fondu. 

§ 29. 

K uhraženi možných ztrát v závodě společenském 
utvoří se resevní fond. 

Reservní fond zůstane majetkem společnosti a 
upotřebí se ho k obchodům v stanovách vytknutým, 
aniž by místo měla náhrada úroků. 

Kdyby společnosti v některém roce vzešly ztráty, 
zapraví se nejprve z reservního fondu, a nestačí-li 
tento, půjčkou. 

O vyhláškách. 

§ 30. 

Vyhlášky od společnosti pocházející uveřejni se 
platně v českých úředních novinách zemských a 
v úředních listech „Wiener Zeitung". 

Rozhodování o sporech. 

§ 31. 

Spory vzniklé z poměru společenského rozhodo-
vati má příslušný soud. 
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O zrušení společnosti a likvidaci. 

§ 32. 

Usnesení o zrušení společnosti může stáli se jen 
ve valné hromadě, ve které zastoupena .je.st nejméně 
polovice akcií, většinou 2/3 hlasů, způsobem v zákoně 
obchodním předepsaným. 

Po zrušení společnosti promění se veškeré jmění 
v hotové peníze, vyplatí se véškeré dluhy a zbytek rozdělí 
se pak mezi akcionáře na všechny akcie stejným dílem. 

K likvidaci jmění zvolí sobě valná hromada, ve 
které bylo zrušení společnosti usneseno, čtyři členy 
správní rady a pět akcionářů ku hlasování oprávněných, 
kteří nejsou ve správní radě. 

Kdyby stran likvidace jmění nastaly spory, roz-
hodnou o nich soudy příslušné. 

Ustanovení stanov o valné hromadě a o revi-
sorech zůstávají po dobu, kterou likvidace trvá, v plat-
nosti s tou změnou, že valná hromada svolává se 
likvidátory. 

O dozoru správy státní. 

§ 33. 

Státní správa může dohlédací právo, ji dle zá-
kona naproti společnosti příslušící, vykonávati země-
panským komisařem. 

Týž jest oprávněn nahlížeti v jednání společnosti, 
v dotyčné účty a jinaké listiny, přítomen býti valným 
hromadám a schůzím orgánů společnosti a zastavili 
výkon všech usnesení a opatření, o kterých za to má, 
že odporují stanovám neb zákonu. 
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Znění akcie 

A K C I E 
llolnickc íikciové továrny na stroje, slé-
várny a kotlárny Ed. Kokora a spol. 

v Přerově 

na čtyři sta korun. 

Čís Strana 

Pan 

v jest majitelem 

akcie čís a převzal na sebe veškerá práva 
a povinnosti , která dle stanov přísluší každému akci-
onáři Rolnické akciové továrny na stroje, slévárny a 
kotlárny Ed. Kokory v Přerově. 

Každá změna ve vlastnictví nastalá prodejem 
některému spoluakcionáři neb dědictvím budiž ozná-
mena správní radě, aby ji zapsala v knihách společ-
nosti. Pokud není změna oznámena správní radě, 
pokládá se za vlastníka akcie ten, kdo za něho 
v knihách zapsán jest. Ku převedení vlastnictví akcie 
na neakcionáře způsobem jiným než dědictvím potřebí 
přivolení výboru, které se však pokládá za udělené, 
nebylo-li do šesti měsíců odepřeno. 

V PŘEROVĚ dne 19 

předseda. člen správní rady. 
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Znění kuponu 

Kupon akcie čís. 

Rolnické akciové továrny na stroje, slé-
várny a kotlárny Ed. Kokora a spol. 
v Přerově vyplatí doručiteli tohoto kuponu 
dividendu, která za správní rok 1909/1910 

na jednu akcii stanovena bude. 
Dividenda splatná jest dne 1. června po 
výroční valné hromadě nejblíže následu-
jícího a vyplatí se na předložení příslušného 
kuponu. Dividendy nevybrané se neúrokují 
a propadají po třech letech ode dne 
splatnosti ve prospěch reservního fondu 

společnosti. 

Rolnická akciová továrna na stroje, slévárny a 
kotlárny, Ed. Kokora a spol. v Přerově. 

Znění talonu 

f • \ 

Za tento talon vydá 

Rolnická akciová továrna na stroje, slé-
várna a kotlárna Ed. Kokora a spol. 

v Přerově 

vlastníku akcie čís. | 

v knize akcijní zapsanému nový arch ku-
ponový. 

V J 



C. k. moravské místodržitelství. 

V Brně, dne 31. záři 1911. 

Číslo 68.089. 

Tyto stanovy se schvaluji na základě zmocněni ministerstva 
vnitra ze dne 31. května 1911, čís. 16.119, jménem téhož mi-
nisterstva. 

Za c. k. mistodržitele: 

Prokeš, m. p. 
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