
AZ Media a. s. 

Rada pro rozhlasové a televizní 
vysílání ČR 
Skřetova 44/06 
P.O.Box 181 
120 21 Praha 2 - Vinohrady 

V Brně, dne 31. července 2014 

Žádost o souhlas dle § 21, odst. 1, písm. e) zák. č. 231/2001 Sb. se změnou stanov 
společnosti AZ Media a.s. 

Vážená Rado, 

žádáme Vás tímto o vyslovení souhlasu se změnou stanov společnosti AZ Media a.s., 
provozovatele licence č. Ru/46/99 ze dne 14. prosince 1998 ve znění pozdějších změn, 
spočívající ve změně stanov podle notářského zápisu ze dne 31.7.2014, NZ 1182/2014, N 
690/2014, sepsaným Mgr. Richardem Brázdou, notářem v Brně a jejich podřízení stanov 
zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dále ve změně obsazení a počtu osob ve 
statutárních a kontrolních orgánech společnosti. Účinnost změn stanov společnosti je vázána 
na rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysíláni se změnou stanov. 

Představenstvo: 

Petra Volfová, člen představenstva 

Dozorčí rada: 
JUDr. Miroslav Kyprý, člen dozorčí rady 

S pozdravem 

AZ Media a. s. 
Filmová 174,761 79ZI(n 

zapsána OR KS Brno, B. 2871 
Kl- 25643837 

DIČ: CZ25_648637 ® 

ÚŘAD RADY 
pro rozhlasové a televizní vysílání 
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AZ Media a. s. 

Filmová 174,761 79 Zlín 
zapsána OR KS Brno, B. 2871 

ló 25648837 
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Hana Kučerová 
člen představenstva 

AZ Media a.s. 

Mgr. F^elraA/olfová 
člen představenstva 

AZ Media a.s. 

Příloha: 
Notářský zápis ze dne 31.7.2014, NZ 1182/2014, N 690/2014 

AZ Media a. s. 
Palackého třída 908/119, 612 00 Brno, Královo Pole, Czech Republíc • zapsána v OR KS Brno, B.2871 

IČO: 25648837 • DIČ: CZ25648837 • Banka: KB Zlín, účet: 5404-661/0100 • 
Tel.: +420 577 007 099 • 



Mgr, Richard Brázda 
fiotář v Brně 

OPIS 
STEJNOPIS 

Notářský zápis 

Kobližná 47/19 | 602 00 Brno 
tel.: 539 030 445 | fax: 539 030 447 | gsm: 606 527 770 | dat. schr. ID: cmcb83v 

e-mail: info@notarbrazcla.cz | web: www.notarbrazda.cz | skype: notarbrazda 
IČ: 75066939 | DIČ: CZ75Q6104133 | zapsaný v evidenci notářů Notářské komory v Brně 

NZ1182/2014 
N 690/2014 

sepsaný dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct) Mgr. Richardem Brázdou, 
notářem v Brně, na místě samém v Brně, v budově na adrese Brno, Královo Pole, Palackého třída 
908/119, PSČ 625 00, obsahující osvědčení podle § 80a zákona číslo 358/1992 Sb., o notářích a jejich 
činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NotŘ"), t.j. osvědčení požadovaných 
formalit a právních jednání společnosti či jejích orgánů a osvědčení obsahu rozhodnutí řádné valné 
hromady společnosti AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 25648837, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871 (dále též jen „společnost 
AZ Media a.s." nebo „společnost"), která se konala na místě samém v Brně, v budově na adrese Brno, 
Královo Pole, Palackého třída 908/119, PSČ 625 00, dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku 
dva tisíce čtrnáct) od 10,00 hodin. 

Na základě osobní účasti na jednání řádné valné hromady společnosti AZ Media a.s., podávám toto: --

Osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti 
čí jejích orgánů a osvědčení obsahu: 

rozhodnutí řádné valné hromady obchodní společnosti AZ Media a.s. 
Za prvé: Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na základě mé 
přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní jednání orgánů společnosti 
související s přijetím předmětných rozhodnutí: 

K rozhodnutím řádné valné hromady společnosti AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, 
IČ: 25648837, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871 (dále 
jen jako „valná hromada"), došlo na místě samém v Brně, v budově na adrese Brno, Královo Pole, 
Palackého třída 908/119, PSČ 625 00, dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct) 
od 10,00 hodin. 

Existence společnosti AZ Media a.s. byla ověřena z ověřeného výstupu z obchodního rejstříku vedeného 
pro společnost AZ Media a.s., Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871, vydaného Mgr. Richardem 
Brázdou, notářem v Brně, pod číslem V 852/2014, o němž předseda představenstva společnosti JUDr. 
Miroslav Kyprý, datum narození 17.10.1957, bydliště Holasice, Palackého 294, PSČ 664 61 (dále též jen 
JUDr. Miroslav Kyprý"), jehož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, za představenstvo 
prohlásil, že obsahuje aktuální stav údajů o společnosti AZ Media a.s. zapisovaných do obchodního rejstříku, 
vyjma údaje o dni vzniku členství a funkce předsedy představenstva a všech členů dozorčí rady společnosti, 
kdy u předsedy představenstva jeho členství v představenstvu a funkce předsedy vznikly dne 26.6.2013 a 
členství všech členů dozorčí rady vzniklo dne 26.6.2013. 

Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z ustanovení § 421 odst. 2 písm. 
a), e) a f) a § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), (dále též jako „ZOK" nebo „zákon o obchodních korporacích") a z ustanovení 
článku 14 odst. 1 písm. a) a f) předloženého znění stanov společnosti, o němž předseda představenstva 
JUDr. Miroslav Kyprý za představenstvo společnosti prohlásil, že jde o poslední úplné znění stanov 
společnosti. 

Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna: 
(a) z prohlášení JUDr. Miroslava Kyprého jako předsedy představenstva společnosti pověřeného 

vedením valné hromady do doby zvolení orgánů valné hromady, který po zahájení jednání valné — 
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hromady prohlásil, že: 
(aa) řádná valná hromada byla představenstvem společnosti svolána písemnou pozvánkou ze dne 

16.6.2014 obsahující náležitosti stanovené zákonem a stanovami společnosti, která byla 
doručena všem akcionářům společnosti osobním předáním dne 16.6.2014, 

(ab) valná hromada je usnášeníschopná dle ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 18 odst. 1 
stanov společnosti, neboť po provedené prezenci jsou podle listiny přítomných akcionářů 
na valné hromadě přítomni osobně všichni akcionáři společnosti vlastnící všechny akcie 
společnosti, kteří jsou oprávnění vykonávat na valné hromadě své hlasovací právo a kteří 
podle článku 10 odst. 2 stanov disponují celkem 764.000 (sedm set šedesáti čtyřmi tisíci) 
hlasy, což je 100% (jedno sto procent) všech hlasů, 

(ac) nebyla přítomna osoba, která by nebyla připuštěna na jednání dnešní valné hromady, 
nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva, 

(b) z předložené písemné pozvánky na valnou hromadu a dokladu o jejím převzetí všemi akcionáři, 
(c) z citovaného ověřeného výpisu z obchodního rejstříku, 
(d) z předloženého úplného znění stanov společnosti, 
(e) ze seznamu akcionářů, --
(f) z listiny přítomných akcionářů, 
(g) z ustanovení § 412 odst. 1 ZOK a článku 19. odst. 1 stanov, 
(h) z mého osobního zjištění, že po celou dobu jednání valné hromady byli osobně přítomni všichni 

akcionáři společnosti, o kterých JUDr. Miroslav Kyprý prohlásil, že jsou oprávněni vykonávat na 
valné hromadě své hlasovací právo a kteří podle ustanovení článku 10 odst. 2 stanov disponují 
celkem 764.000 (sedm set šedesáti čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech 
hlasů, 

(i) z níže uvedeného prohlášení předsedajícího valné hromady, proti němuž nebyla ze strany 
akcionářů podána žádná námitka či protest a žádná z osob zúčastněných na valné hromadě mi 
nesdělila údaje, které by byly v rozporu s tímto prohlášením předsedajícího valné hromady, 
a proto odpadá uvedení údajů požadovaných pro tento případ v ustanovení § 80b odst. 1 písm. 
g) NotŘ. 

Předsedajícím valné hromady byl při projednání bodu 2. pořadu valné hromady zvolen JUDr. Miroslav 
Kyprý, datum narození 17.10.1957, bydliště Holasice, Palackého 294, PSČ 664 61, jehož osobní totožnost 
byla ověřena z předloženého platného úředního průkazu, který řídil valnou hromadu od okamžiku 
zvolení až do jejího ukončení. Proti volbě předsedajícího valné hromady nebyl vznesen žádný protest 
či námitka. 

Předsedající valné hromady JUDr. Miroslav Kyprý prohlašuje, že řádná valná hromada společnosti 
AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 761 79, IČ: 25648837, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2871, je způsobilá přijímat rozhodnutí a je 
usnášeníschopná, protože jsou na valné hromadě osobně přítomni všichni akcionáři, kteří mohou 
vykonávat své hlasovací právo, když zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanovení § 426 
ZOK se nevztahuje na žádného z přítomných akcionářů, a že nebyla přítomna osoba, která by nebyla 
připuštěna na jednání dnešní valné hromady, nebo by jí nebyl umožněn výkon hlasovacího práva.-

Za druhé: Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, k nimž byla 
společnost či její orgány povinny před přijetím níže uvedených rozhodnutí valné hromady, byly 
učiněny a jsou v souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. -

Za třetí: Na základě své přítomnosti při jednání řádné valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 
3. bodu pořadu jednání řádné valné hromady valná hromada přijala toto usnesení: — 

Řádná valná hromada společnosti AZ Media a.s. mění stanovy společnosti tak, že článek 2 odst. 2.2 
nově zní: 
„Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) Brno." 



Strana třetí. NZ1182/2014 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 509.334 (pět set devět tisíc tři 
sta třicet čtyři) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 
Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně přítomní akcionáři disponující jedno sto procenty všech 
764.000 (sedmi set šedesáti čtyř tisíc) hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z 
přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. — 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi set šedesáti čtyř tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. — 

Za čtvrté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že po projednání 3. 
bodu pořadu jednání řádné valné hromady valná hromada přijala toto usnesení: 

Řádná valná hromada společnosti AZ Media a.s. mění ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro 
rozhlasové a televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. stanovy společnosti 
AZ Media a.s. a podřizuje společnost zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku, tak, že se dosavadní znění stanov 
nahrazuje tímto zněním: 

„Stanovy akciové společnosti AZ Media a.s. 
1. Obchodní firma, sídlo společnosti a identifikační číslo 

(1) Obchodní firma společnosti zní: AZ Media a.s. (dále jen „společnost"). Pod touto obchodní 
firmou bude společnost vystupovat v právních vztazích a pod tímto názvem bude zapsána 
v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu pověřeného vedením obchodního rejstříku. -

(2) Sídlo společnosti je umístěno v obci (městě) Brno. 
(3) Identifikační číslo: 25648837. 
(4) Společnost je založena na dobu neurčitou. 
(5) Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis do obchodního 

rejstříku musí být podán do 6 (šesti) měsíců ode dne založení společnosti, jinak účinky 
zakladatelského právního jednání od počátku zanikají. 

2. Internetová stránka 
Na adrese: http://www.azmediarx.cz jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou 
uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. 

3. Předmět podnikání nebo činnosti 
Předmětem podnikání nebo činnosti společnosti je: 
(a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
(b) provozování rozhlasového a televizního vysílání, — 
(c) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

4. Výše základního kapitálu a akcie 
(1) Základní kapitál společnosti činí 76.400.000,- Kč (sedmdesát šest milionů čtyři sta tisíc 

korun českých) a je rozdělen na 76 (sedmdesát šest) kmenových akcií, každá o jmenovité 
hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) a 1 (jednu) kmenovou akcií, o 
jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyři sta tisíc korun českých). 

(2) Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno. 
(3) Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné. 
(4) Akcie na jméno se zapisuje do seznamu akcionářů, který vede společnost. Do seznamu 

akcionářů se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo 
sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní 
služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a 
rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje 

http://www.azmediarx.cz
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také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, že ve vztahu ke 
společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše 
nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna 
osoby akcionáře prokázána. V případě, že akcionář způsobil, že není zapsán v seznamu 
akcionářů nebo že zápis neodpovídá skutečnosti, nemůže se domáhat neplatnosti usnesení 
valné hromady proto, že mu společnost na základě této skutečnosti neumožnila účast na 
valné hromadě nebo výkon hlasovacího práva. Společnost vydá každému svému akcionáři 
na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou 
vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od 
doručení žádosti. Číslo bankovního účtu zapsané v tomto seznamu poskytne společnost 
pouze za podmínek uvedených v následující větě. Jiným osobám poskytne společnost údaje 
zapsané v seznamu akcionářů za podmínek stanovených zákonem upravujícím podnikání 
na kapitálovém trhu pro poskytování údajů osobou vedoucí evidenci investičních nástrojů 
nebo souhlasí-li s tím akcionář, kterého se zápis týká. Údaje zapsané v seznamu akcionářů 
může společnost používat pouze pro své potřeby ve vztahu k akcionářům. Za jiným účelem 
může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem akcionářů, kterých se údaje týkají. 
Přestane-li akcionář být akcionářem, společnost jej ze seznamu akcionářů bez zbytečného 
odkladu vymaže. 

(5) S jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) je spojeno 
1.000.000 (jeden milion) hlasů. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 400.000,- Kč (čtyři sta 
tisíc korun českých) je spojeno 400.000 (čtyři sta tisíc) hlasů. Celkový počet hlasů ve 
společnosti je 76.400.000 (sedmdesát šest milionů čtyři sta). 

(6) Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny jako hromadná akcie nahrazující 
jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Pro emisi a vydání hromadné 
akcie platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivé akcie. Hromadná akcie obsahuje 
alespoň ty náležitosti jednotlivých akcií, které stanoví zákon, včetně jejich čísla. 

(7) Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných akcií za jednotlivé 
akcie nebo jiné hromadné akcie, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti akcií nebo 
nových hromadných akcií a doručí představenstvu originál původní hromadné akcie. 
Představenstvo společnosti je povinno takové výzvě vyhovět do třiceti (30) dnů od jejího 
doručení. Jednotlivé akcie nebo nové hromadné akcie budou akcionáři (nebo jeho písemně 
zmocněnému zástupci) k dispozici po uplynutí výše uvedené lhůty v sídle společnosti. 
Podpis zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen. 

5. Orgány společnosti-
(1) Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. Orgány společnosti jsou: 

(a) valná hromada (případně jediný akcionář vykonávající její působnost), 
(b) představenstvo, 
(c) dozorčí rada. 

(2) V případě, že má společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost 
v rozsahu stanoveném v čl. 6. odst. 6 stanov vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté 
v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena 
představenstva nebo na adresu sídla společnosti anebo na e-mailovou adresu 
info(a)azmediarx. cz. 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. Valná hromada 
(1) Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. 
(2) Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž 

jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního kapitálu. 
(3) Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu 

do listiny přítomných. 
(4) Připouští se rozhodování per rollam podle § 418 až 420 zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále též jako 
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„ZOK" nebo „zákon o obchodních korporacích"). 
(5) Valná hromada se může uskutečnit i v případě, že nebude svolána pozvánkou doručenou 

všem akcionářům společnosti a nebude řádně zveřejněna na internetových stránkách 
společnosti, ovšem pouze za předpokladu, že se valné hromady zúčastní všichni akcionáři 
a vzdají se práva na svolání valné hromady způsobem a v místě, který stanoví zákon o 
obchodních korporacích. 

(6) 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 § 511a násl. ZOK) nebo 
o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 

(b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke 
zvýšení základního kapitálu, 

(c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti 
pohledávce na splacení emisního kursu, 

(d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
(e) volba a odvolání členů představenstva, 
(f) volba a odvolání členů dozorčí rady, 
(g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy 

její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 
(h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, -— 
(i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k 

obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných 
papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, 

(j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
(k) jmenování a odvolání likvidátora, 
(I) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 
(m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by 

znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu 
v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 

(n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, ~ 
(o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího 

zrušení, 
(p) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou 

organizační složku, 
(q) 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, a 

(r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 ZOK, 
(s) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné 

hromady. 

7. Představenstvo 
(1) Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. 
(2) Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou stanovy nebo zákon nesvěří jinému 

orgánu právnické osoby. 
(3) Za společnost je oprávněn jednat jediný člen představenstva. 
(A) Člen představenstva je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění. 
(5) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Nikdo není oprávněn udělovat 

představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení; tím není dotčen § 51 odst. 1 ZOK. 
(6) Představenstvo zajišťuje řádné vedení účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení 

řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se 
stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 

(7) Představenstvo má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li 
představenstvo vícečlenné, volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva. 
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(8) Délka funkčního období člena představenstva je deset (10) let. Opětovná volba členů 
představenstva je možná. 

(9) Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně šestkrát 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 pět (5) 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. — 

(10) 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. 

(11) 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. Dozorčí rada 
(1) Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Je-li dozorčí 

rada vícečlenná, volí a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady. 
(2) Délka funkčního období člena dozorčí rady je deset (10) let. Opětovná volba členů dozorčí 

rady je možná. 
(3) Dozorčí rada může zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu 

společnosti. 
(4) Dozorčí rada zasedá nejméně třikrát 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 pět (5) 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. 

(5) 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) 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 
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zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady 
oznámí, že odstupuje z funkce. Vtokovém případě skončí funkce oznámením odstoupení 
z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí 
jiný okamžik zániku výkonu funkce. 

9. Změny základního kapitálu, finanční asistence a rozdělování zisku 
(1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí 

příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 
(2) Připouští se snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu včetně losování akcií. 
(3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje. -
(4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem 

o obchodních korporacích. 
(5) Podíl na zisku lze rozdělit ve prospěch členů orgánů společnosti, zaměstnanců, tichého 

společníka. 

10. Výhody při zakládání společnosti 
V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda. 

11. Právní režim 
(1) Společnost je ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK podřízena zákonu o obchodních 

korporacích jako celku. 
(2) Právní vztahy vyplývající z těchto stanov, vzájemné vztahy akcionáře související s jeho 

účastí ve společnosti i ostatní právní vztahy uvnitř společnosti se řídí ve věcech, které 
neupravují tyto stanovy, obecně závaznými právními předpisy, zejména příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích."-

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 509.334 (pět set devět tisíc tři 
sta třicet čtyři) hlasů. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 
Pro přijetí usnesení hlasovali všichni osobně přítomní akcionáři disponující jedno sto procenty všech 
764.000 (sedmi set šedesáti čtyř tisíc) hlasů. Proti nehlasoval žádný z přítomných akcionářů. Žádný z 
přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi set šedesáti čtyř tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedajícího valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za páté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. osvědčuji, že 
po projednání bodu 4. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. odvolává JUDr. Miroslava 
Kyprého, datum narození 17.10.1957, bydliště Holasice, Palackého 294, PSČ 664 61, z představenstva 
společnosti. 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
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Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za šesté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. osvědčuji, že 
po projednání bodu 4. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. odvolává Hanu Kučerovou, 
datum narození 9.9.1970, bydliště Zlín, Na Výsluní 5242, PSČ 760 05, z představenstva společnosti.-

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za sedmé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. osvědčuji, 
že po projednání bodu 4. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. odvolává Petru Volfovou, datum 
narození 17.9.1975, bydliště Zlín, Obecniny X 3624, PSČ 760 01, z představenstva společnosti. 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za osmé: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. osvědčuji, 
že po projednání bodu 4. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. odvolává Jiřího Pavelku, datum 
narození 18.1.1977, bydliště Zlín, Obecniny II 3584, PSČ 760 01, z dozorčí rady společnosti. 
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Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. — 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za deváté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. osvědčuji, 
že po projednání bodu 4. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. odvolává Mgr. Martina Kopčila, 
datum narození 11.7.1968, bydliště Brno, Řečkovice, Žitná 1474/23, PSČ 621 00, z dozorčí rady 
společnosti. 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za desáté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. osvědčuji, 
že po projednání bodu 4. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. odvolává Miroslava Kyprého, 
datum narození 21.6.1979, bydliště Brno, Slatina, Langrova 1337/1, PSČ 627 00, z dozorčí rady 
společnosti. 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 
Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 
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Za jedenácté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. 
osvědčuji, že po projednání bodu 5. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. volí Petru Volfovou, datum 
narození 17.9.1975, bydliště Zlín, Obecniny X 3624, PSČ 760 01, do představenstva společnosti. 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za dvanácté: Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady společnosti AZ Media a.s. 
osvědčuji, že po projednání bodu 5. pořadu jednání valné valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada společnosti AZ Media a.s. ke dni právní moci rozhodnutí Rady pro rozhlasové a 
televizní vysílání o schválení změny stanov společnosti AZ Media a.s. volí JUDr. Miroslava Kyprého, 
datum narození 17.10.1957, bydliště Holasice, Palackého 294, PSČ 664 61, do dozorčí rady 
společnosti. 

Počet hlasů potřebný pro přijetí předmětného rozhodnutí (kvórum) je 382.001 (tři sta osmdesát dva 
tisíc jeden) hlas. Potřebné kvórum jsem zjistil z ustanovení § 415 ZOK, který stanoví, že: „Valná 
hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují 
jinou většinu." Zákon ani stanovy nevyžadují vyšší počet hlasů. 

Pro přijetí usnesení hlasovali všichni přítomní akcionáři nakládající 764.000 (sedmi seti šedesáti 
čtyřmi tisíci) hlasy, což je 100 % (jedno sto procent) všech hlasů. Proti přijetí usnesení nehlasoval žádný 
z přítomných akcionářů. Žádný z přítomných akcionářů se nezdržel hlasování. 
Usnesení bylo přijato rozhodným počtem 764.000 (sedmi seti šedesáti čtyřmi tisíc) hlasů. 
Výsledek hlasování a rozhodný počet hlasů jsem zjistil optickým pozorováním hlasujících, 
matematickým výpočtem a z prohlášení předsedající valné hromady. Proti výkonu hlasovacího práva 
nebyly vzneseny žádné námitky. 

Za třinácté: V souladu s ustanovením § 80a odst. 2 NotŘ, a na základě shora uvedených zjištění 
prohlašuji, že rozhodnutí valné hromady společnosti AZ Media a.s., se sídlem Zlín, Filmová 174, PSČ 
761 79, IČ: 25648837, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 
vložka 2871, o: 
(a) změnách stanov a podřízení společnosti zákonu o obchodních korporacích jako celku, 
(b) odvolání tří členů představenstva společnosti, 
(c) odvolání tří členů dozorčí rady společnosti, 
(d) volbě člena představenstva společnosti, 
(e) volbě člena dozorčí rady společnosti, 
byla ve výše uvedených zněních dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct) 
valnou hromadou společnosti AZ Media a.s. přijata, přičemž způsob jejich přijetí a jejich obsah je v 
souladu s právními předpisy i zakladatelským dokumentem společnosti. 
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Za čtrnácté: Tento notářský zápis o rozhodnutích valné hromady obchodní společnosti AZ Media a.s., 
byl po přečtení předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen s tím, že výslovně prohlásil, že si 
tento notářský zápis přečetl a níže jej podepíše. 

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti AZ Media a.s., jakož i na valné hromadě 
učiněných prohlášeních, byl mnou tento notářský zápis sepsán, předsedajícím valné hromady přečten, 
a poté předsedajícím valné hromady bez výhrad schválen. 

JUDr. Miroslav Kyprý 
JUDr. Miroslav Kyprý, v.r. 

Mgr. Richard Brázda, notář v Brně 
Mgr. Richard Brázda, v.r. 
LS. Mgr. Richard Brázda, notář v Brně 

Ověřuji, že tento stejnopis notářského zápisu, vyhotovený dne 31.7.2014 (třicátého prvního července 
roku dva tisíce čtrnáct) se shoduje doslovně s notářským zápisem NZ 1182/2014, sepsaným Mgr. 
Richardem Brázdou, notářem v Brně, dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct), 
který je uložen ve sbírce notářských zápisů Mgr. Richarda Brázdy, notáře v Brně. 
V Brně dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct). 

Mgr. Richard Brázda, v.r. 
LS. Mgr. Richard Brázda, notář v Brně 

Ověření - vidimace  
Ověřuji, že tento opis složený ze šesti listů doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen, složenou ze 
šesti listů. 
V Brně dne 31.7.2014 (třicátého prvního července roku dva tisíce čtrnáct). 




