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V souladu s ustanovením platnél1o obchodního zákoniku se rozhodli ~·f 

a) Obecni úfad Rudná u.Prahy, representovaný ing.Miloslavem Dvo-
fákem1 • 

. -.~ 

I''' 
b) G~ AGRAS,a.s. Chýně u Prahy, representovaná ing.Václavem Bejl- ~'~i 

kem, ;;~;.· 

1. 

založit jednorázově akciovou společnost s názvem WEST CASINO a.s. 
Rud~á, se sidlem Hotel Atol - Rudná 0 Prahy. ~ 

Dnem vzniku společnosti je den úfedniho ověfeni zakladať~lské 
smlouvy prislu•nýrn státnim orgánem eR. Smlouva je uzavi~ána na · 
dobu neurči tou a mOže být ukončena pouze se sou~ lasem akcionárO J!i 
nebo rozhodnut 1m arbitráže. ,;,j-: 

2. 

Pfedmětem činnosti je fizeni·a provozováni kasin podle zákona 
202/1990 Sb. 

3. 

Základni j~ěni společnosti čini 15.000.000,- Kč. Do dne zápisu 
v obchodním rejstfiku bude složena na zrizený účet ~polečnosti 

u peněžního ústavu Praha záloha ve výli 6.000.000,- Kč. 

. . 
Společnost vydá akcie o celkové hodnotě 1S.OOO.OOO,- Kč, každá 
z nich o nominálni hodnotě 50.000,-Kč následovně: · 
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2 
162 akcii o nom. hodhotě 50~000,- Kč bude znit na majitele 
138 akcii-onom. hodnot• 50.000,- Kč bude znit na jmén~. 

Zakladatelé složi základní vklady do základniho jměni společ- · 
nosti· následovně: 

obecni Ofad Rudné u Prahy 
- G~ AGRAS a.s. Chýně 

1.500.000,-Kč t.j. 10%-zákl. jměni 

13.500.000,-Kčs t.j.90% zákl. jmlni. 

2 tóho ~bdrži: Oú Rudná u Prahy 
G~ AGRAS,a.s.Chýně · 

4. 

30akci1 na jméno 
162 akcii na majitele 
108 akcii na j~éno 

Zakladatelé schvaluji stanovy společnosti, které· jsou pťiloho~ 
této smlouvy. Ustanovuji rovněž orgány společnosti. 

s. 

Náklady spojené se založenim společnosti hradi zakladatelé po
měrným dilem. Správu vkladu svěť! správci spolu s povinnostmi 
podle obchodního zákoniku. · 

6. 

Souhlas se sidlem společnosti a provozem kasina byl d~n 
Obecnim Ofadem Rudná u Prahy. 

7. 

Zakladatelská smlouva je vyhotovena ve 4 úplných výtiscich se 
stejnou platnosti. 

8. 

V pťipadě sporu je rozhodující pťislušný obcnodni soud. 
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. 9. 

Zakladatelská smlouva vstupuje v platno$t dnem út"edniho ovět"eni tr.. jl., 

pravosti podpisO zakladatelO - akcionát"O společnosti. 

Zakladatelé vlastni rukou: 

út"ad Rudná u Prahy 
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U..u,JJEST CAS l: NO :ll' .a ..... s ... R . LB c~ r• á 

1) a) Obecni Qfad Rudná u Prahy, respresentovaný tajemnikem ing.Dvo
fákem Miloslavem 

b) G~ AGRAS, -a.s. Chýně u Prahy, r~presentovan~ pťedsedou 

pfeditaven•tva ing. ·aejlk~m ~á~lav~m, 

dne~ .•.......... zakládaji v souladu s pfislulnými ustanov~ni~ 
obchodniho zákoniku akciovou společnost WEST CASINO,a.s.Rudná 
(dále jen "společnost") 

2) Základni zásady stanov . společnosti vycházi z ~latného ~ 
obchodního zákoniku a vztahy bliže nespecifikované se fidi · 
ustanovenimi obchodniho zákon~ku primo. 

3) Sidlem společnosti je: Hotel A T o L 
Rudná u Prahy 

eR 

4) Společriost se zfizuje na dobu neurčitou. 

5) Společnost se zapisuje do obchodn1ho rejstf1ku u Obvodnihó 
soudu p~o Prah~ 1. 

6) Hlavn:im pfedmětem činnosti je fizen:l a provozováni kasin 
a s t1m souvisej1ci činnosti k zajištěni hlavniho pfedmětu 
činnosti společnosti. 

7) iákladni jměni společnosti čini 1S.000.000 1 -Kč a je ,členěno 
na 300 akci 1, každá z nich o no mi nál ni hodnotě 50~ 000, --~č •. 
Z nich je 162 ks akcii na majitele, a 

138 ks akcii na jméno 

8) 2 celko~ého počtu akcii obdržl: 
- Obecni Qfad v ·Rudné~ 30 ks akcii na jméno 

G~ AGRAS,a.s.Chýně: 162 ks akcii na majitele 
108 ks akci1 na jmé~o · 

9) Práva a povinnosti vážici se k akciim.se fidi v~lučně obchod-
nim zákonikem, pokud ve stanovách neni uvedeno jinak. •· 
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Rozhodne-li valná hromada 6 vydáni dalšich akcii na základě P 
rozhodnuti o zvýšeni základniho jměni, stanovi valná hromada >lf. 

prvni a posledni den upisováni, včetně posledniho dne spla- I 
ceni akcii~ Nebudou-li ve stanovený posledn1 den akcie splace-
ny, riebudou akcie upisovateli vydány a upisovateli bude vráce-
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na částka již uhrazená a to do 15-ti dnO od posledniho dne 
splatnosti a to bez srážek. 

10)Akcionáfi na jméno maji ~redKupni právo ke v~em akciim a_ 
akcionáť" je povinen nabidnou.t pť"ednostně akcie druhému 
akcionáť"i. Bez solJhlasu druhého al'.cionáť"e neni akcionáť" opráv
něn prevést akci~ na jiného, 

11)Za· vytvoť"eni akciové společnosti, za vedeni jeji evid~nce ·a 
knih k nim s náležitost~i podle záko~a a·těchto stanov, odpo
v1dá pfedstavenstvo společnosti. 

12)0rgány společnosti jsou: 

a) Valná hromada akcionáť"0 1 
jej1ž pravomoce a pOsobnost, práva a· povinnosti se s modi-
fikacemi, vyp19vaj1cimi z . jednorázového založ~ni 

společnosti (§ 172 obchodniho zákoniku) ť"idi ustanovenimi 
§ 164 a násl. obchodniho zákoníku. 

b) Pfedstavenstvo společnosti - je tfičlenné 
Právni poměry, práva a povinnosti pfedstavenstva se ť"1d1 

ustan6ven1m §§ 191-196 obchodního zákoniku. 
členové pť"edstavenstva jsou: 
1) JUDr.Rejhová Ale~a, 

2) p.Rajdl Jan,

3) Ing.Bejlek Vá6lav, 

c) Dozorči rada společnosti - je tf1členná. 
Právni poměry, práva a povinnosti dozorči rady se ť"1di us
tanoveními §§ 197-201 obchodn1ho zákoniku. 
Cleny dozorči rady jsou: 
1) Ing. Morava Jaroslav, 

2) pi. Lilková Zdena, 

3) Ing.Dvofák Miroslav,

13 )Podepisováni za společnost: . 
Za společnost pode~isuje pfedsed~ pfedstavenstva nebo pť"edsta
venstvem pověfen9 člen pť"~dstavenstva. Podepisováni ~e děje 

tak, že k vytištěnému nebo jinak uvedenému názvu společnosti 
pfipiši svOj vlastnoruční podpis. 

14)Hospodať"eni společnosti: 

Vedeni účtu, finančni hospodafeni, systém sociálně~ekonomic~ 
k9ch informaci a ostatni evidence společnosti se ť"1d1 platn9-
mi zákony a dalš1mi pť"edpisy CR a zásadami, schválehými v 
souladu s če~kými pfedpisy a orgány společnosti. 
Pť"edstavenstvo je povinno sestavovat v terminu stanoveným zá~ 
konem o účetnictvi: · 
a) ročn1 bilanci a určit zisk event. ztrátu (ročn1 závěrku za 
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. uplynulý hospodát"'~ký rok), 

b} zajistit jejich p~ezkou~eni auditorem, 
c) .p.recU:ožit ji dozorči radě a yalné J':l,romad'ě s,pollu~_-s_.Aávr.~~y 

:na už i ti a rozděleni . části zisku podle :plla·tnýc.~ čeHskýc.fl!l· 

,pt"'edpisO a zásad stanovených pt"'edstave.nstvem společnoS;.tll, 
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d) pfedstavenstvo rozhoduje o užiti a rozdělen:t zisk,tw~· po· $105~-

něn:í odvodových ~ daťíových · povil')·n.ost:i a zaj:i~těn:i a. pr:~v,_$~, 
de.nJ. pt"'iděl u do rezé·rvniho fondu-. Min'imálJ~i vý$e rezervtj$.:hg,. 
fondu společnosti' č:i.ni 10% · základniho j•měn,i •. Tento ·font~~ -$ti;'··. ·"' 

doplťíuje roč·ně· částkou 5% čistého zisku až do :dosaženi V'Ý~~ ... ··:··.t-·.1•• .. ~.---·.",ti_;_~-_,_-_~.-.:_:·:_._; 
20% základního jmln1 společnosti. · . · . ~ T _ 

Dozorč1 radá je povinna zhodnotit závěry plyn_o-uci ze správ é;l,U

ditora a· poc!at valné ht·omadě pisemné stanovisko · k ročt;li 

·závěrce, účtOm a nilvrhOm, pfedl.o~ených pt"'edstavenstvem·.. · 
Rozhodnuti valné hromady k těmto návrhOm pt"'edstavenstva, sta
noviskem dozor či rady ·realizlJje p~edstavenstvo· společnosti. 

V ostatn~m plat~ ustanoveni obchodniho zákoniku. 

15)Zp0sob zvet"'ejťíováni . 
skutečnosti, pt"'edepsan'ých · zákonem či rozhodnutých·· valriqu 
hromadou společnosti a pt"'edstavenstvem společnosti:· 
Ve~kerá oznámeni ak6ionát"'O společnosti se považuji za·p1atná, 
jsou-li odeslána doporučenou po~tol.J či telefaxem těm, kter·oych. 
se týkaji. Totéž plat:t pro oznamováni akcioná·t"'Om, -nebo člen·Om· 

orgánO společnosti.· · 
V pt"'ipadech stanovených zákonem. se oznámeni ·zvet"ejni ·v HospQ
dát"'ských novinách Praha. 

16)Zánik společnosti 
Nejde-li o pt"'ipady zániku společnosti upravené zákonem,· roz.ho,.~
duje o zániku společn6sti jednomy~lná dohoda akcionátO. 
V o:statn.im plati ustanoveni obchodniho zákon i ku •. 

:.t.7)~e~en1 sporO 
Každý akcionáť", kterýkoliv člen orgánO společnosti,. mO_že požá
dat soud o zrušeni takového rozhodnuti orgánu společnosti, 

I< teré pokládá za protiprávni. tlenové pt"'edstavenstya a dozor či 
rady jsou povinni pt"'ed podánim soudu.,pt"'~dloži t věc v~lné hrO-
madě a kc.i t;:>nát"' a . . ·. , . . 

18)Stanovy byly schváleny akcionát"'i-zakladat~li dne A M M a M • " a ~ • • A M 

V Praze 
. ~811.93 

dne ............ · ..... _ .. 1993 .. 

Zakladatelé shodným 
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