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 Zápis z řádné valné hromady 

 

akciové společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. se sídlem Křemešnická 818, Pelhřimov, PSČ 393 01, 

konané dne 28. 2. 2018 v zasedací místnosti provozu společnosti v Batelově – Bezděčín 24, PSČ 588 51 

 

Bod č. 1 pořadu jednání: Zahájení valné hromady  

 

Valnou hromadu zahájil v 9:00 hod. JUDr. Jiří Pánek, pověřený svolavatelem k jejímu řízení do doby zvolení orgánů 

valné hromady.  Konstatoval, že  na základě údajů z prezenční listiny jsou na dnešní valné hromadě přítomni akcionáři 

se jmenovitou hodnotou  akcií celkem 89 288 000 Kč, to představuje podíl na základním kapitálu 80,34 %.  Společnost 

emitovala  pouze akcie s právem rozhodovacím o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, na valné hromadě jsou 

tedy přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288  z celkového počtu 111 130 hlasů všech akcionářů společnosti.  Valná 

hromada je  podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti, schopná usnášení.  Jmenovitá hodnota 

akcií přítomných akcionářů byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, vyhotovenému 

k rozhodnému dni, tj. k 21. 2. 2018. 

 

Byla podána informace o hlasování -  hlasovací právo je spojeno se všemi akciemi, které společnost vydala,    

každých 1 000 Kč jmenovité  hodnoty akcie  představuje 1 hlas, u všech bodů pořadu dnešního jednání postačuje 

k přijetí usnesení souhlas  prosté většiny hlasů přítomných akcionářů,  hlasování je veřejné, zdvižením hlasovacího 

lístku,  hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, není-li  návrh schválen,  hlasuje se o protinávrzích, pokud byly 

podány, a to v  pořadí dle jejich doručení.   

 

Řídící jednání dále uvedl, že pořad valné hromady je shodný s pořadem, uvedeným na pozvánce na řádnou valnou 

hromadu.   Dotázal se, zda přítomní akcionáři požadují k tomuto bodu pořadu vysvětlení. Nebylo tomu tak.  

 

 

Bod č. 2 pořadu jednání: Volba orgánů valné hromady 
 

Řídící jednání seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů valné hromady:  

předseda  valné hromady : JUDr. Jiří Pánek    

zapisovatelka :  Ing. Iva Váňová 

ověřovatel zápisu:   Eduard Kokojan 

osoba   pověřená sčítáním hlasů:  Hana Švíková 
 

Řídící jednání uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh.  K dotazu řídícího jednání -  nebyla vznesena   

žádost o vysvětlení.      

 

Řídící jednání požádal o hlasování  en bloc.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 89 288 

Pro návrh hlasovalo :    89 288 hlasů,  tj.100 %  hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0  hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Řídící jednání konstatoval, že usnesení  k bodu 2 pořadu bylo schváleno.  

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.   

 

 

Bod č. 3  pořadu jednání:  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu  

jejího majetku  v hospodářském roce 2016/2017,  seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK   

a zprávou auditora.   

 

Zprávu přednesl předseda představenstva Ing.  Josef Hadrava.  

Uvedl, že  rok 2016/2017 byl z hlediska sklizně příznivým, výjimečným rokem, neboť bylo dosaženo  jak vysokých 

hektarových výnosů, tak škrobnatosti brambor, jež dosahovala v průměru 20 %. Kampaň byla zahájena 1.9. 2017,  

nakoupeno bylo celkem 63 963 tun a tím 14 535 tun ekvivalentu škrobu. Uzavřený kontrakt byl překročen.  
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Příznivá kampaň z hlediska nákupu brambor  však s sebou nesla zvýšené nároky na peněžní tok.   

Zemědělcům společnost zaplatila za brambory rekordní částku 128 052 tis. Kč a kromě tohoto výdaje, rostly v důsledku 

vyššího objemu výroby i výdaje další. V celkovém souhrnu se tak zejména v období kampaně vytvořil výrazný tlak  

na finanční zdroje.   

Hlavním cílem operativního řízení se proto stalo zajištění nových odbytových trhů, což se podařilo  zejména v průběhu 

druhé poloviny hospodářského roku, kdy byli získáni noví odběratelé v západní Evropě, v Asii a  také v dalších 

zámořských destinacích.  Došlo k zvýšení celkového prodeje nativního škrobu na hodnotu 9 578 tun i modifikovaných 

škrobů,  jichž se prodalo 5065 tun.  V ostatních komoditách bylo dosaženo  prodeje  414 tun pšeničného škrobu 

nativního A, 186 tun kukuřičného škrobu nativního,  822 tun škrobového sirupu, 195 tun pšeničného lepku,   

2 933 tun bramborové kaše sušené.  

 

Při omezeném domácím trhu škrobů, bylo nezbytné orientovat se na zvýšení prodeje do zahraničí.  Jak již bylo 

uvedeno, exporty směřovaly do zemí západní Evropy, Velké Británie, zemí Beneluxu, ale také do Asie a Jižní Ameriky.  

Protože v západní Evropě nebyly oproti původním předpokladům výrazné přebytky bramborového škrobu, nečelila 

společnost ze strany velkých západoevropských výrobců škrobu výraznému tlaku na snižování cen škrobů.  

Na export směřovalo celkem 5 158 tun nativního škrobu a 1178 tun  modifikovaných škrobů, na celkových tržbách 

společnosti se export podílel 27 %.  

 

Společnost dosáhla za hospodářský rok celkové tržby ve výši  364 832 tis. Kč, což je podstatné navýšení,  zisk před 

zdaněním dosáhl 8 198 tis. Kč. Zejména díky navýšenému prodeji se stabilizovala i finanční situace, společnost své 

finanční závazky po celé období řádně plnila.   

 

V ostatních oblastech své činnosti, fungovala společnost standardními způsoby.  Výraznější problém byl řešen v oblasti 

logistiky, chybí dostatek kapacit pro skladování hotových výrobků.  Proto bylo rozhodnuto o výstavbě nového skladu, 

který by měl být k dispozici již od příští kampaně.   

Je průběžně doplňován a modernizován informační systém.  Z důvodu novelizace EN ISO 9001:2008, implementovala 

společnost systém řízení kvality dle EN ISO 90001:2015.   

 

V hospodářském roce 2016/2017 společnost investovala 16 817 tis. Kč, především do dokončení linky  modifikovaných 

škrobů, modernizace dalších výrobních zařízení, modernizace budov a do částečné obměny vozového parku.   

 

Informace z účetní závěrky v tisících korunách:  

aktiva celkem      240 740   

dlouhodobý majetek    105 917 

oběžná aktiva     134 511 

vlastní  kapitál      187 296 

cizí zdroje        51 732 

tržby za prodej výrobků  a služeb     232 431   

prodej zboží       116 070 

tržby z prodeje materiálu       16 331    

výsledek hospodaření před zdaněním      8 198 

výsledek hospodaření po zdanění        6 538 

 

 

Zpráva o vztazích mezi propojeným osobami dle § 82 zák. o korporacích.  

Vůči společnosti je ovládající osobou společnost Jihočeské škrobárny, s.r.o., která disponuje 80,3 % akcií s hlasovacím 

právem.  V uplynulém období hospodářského roku 2016/2017, byla mezi ovládanou a ovládající společností uzavřena 

jedna smlouva, a to dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví na zpracování konsolidované účetní závěrky.  

Ostatní smlouvy, dříve uzavřené, zůstávají v platnosti. Plnění a protiplnění vyplývající z těchto smluv byla 

uskutečňována na základě obvyklých podmínek a na základě obecně závazných právních předpisů.  

Propojeným osobám nevznikla z výše uzavřených smluv žádná újma.  

 

Ze zprávy auditora.  Dle názoru  auditorky,  Ing. Jany Kunešové, podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a 

pasiv společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2017,  nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních 

toků za rok končící 31. srpna 2017 v  souladu s českými účetními předpisy.      

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokáže posoudit,  auditorka uvádí, že ostatní informace,  které popisují 

skutečnosti, jež jsou předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s účetní 

závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy.  

 

Po přednesení zprávy, předseda valné hromady  uvedl,  že k  tomuto bodu pořadu valná hromada nehlasuje. 

Předseda valné hromady vyzval akcionáře k podání žádostí o vysvětlení k tomuto bodu pořadu.  

 



 3 

Akcionář Ing. Jiří Lengál:  

Žádost  č. 1   

Na pěstování brambor pro výrobu škrobu je vyplácena podpora ve výši cca 16 tis. Kč na hektar. Příjemce podpory je 

společnost ?  

Odpověď předsedy představenstva. Podporu dostávají přímo zemědělci, pěstitelé brambor na výrobu škrobu, nikoliv 

společnost.   

Žádost č. 2  

Z rozvahy vyplývá výrazné navýšení v položce dlouhodobý hmotný majetek, jaký je důvod ?  

Odpověď předsedy představenstva. Důvodem je realizace nových investic, zejména linky na výrobu modifikovaných 

škrobů v provozu Chýnov.    

Žádost č. 3   

V loňském roce byla vyšší úroda brambor, neměla by mít tato skutečnost vliv na snížení nákupní ceny brambor ?  

Odpověď předsedy představenstva.  Ceny se sjednávají v rámci kontraktace brambor již v prvních měsících roku, kdy 

se neví, jaká bude v tom roce úroda brambor. Cena se skládá ze základní ceny odstupňované podle škrobnatosti        

brambor  a z příplatků. Výše příplatků může být modifikována podle produkce, základní cena však zůstává neměnná.  

Je třeba při konstrukci ceny respektovat přibližně cenové podmínky, které nabízejí konkurenční výrobci bramborového 

škrobu.   

Žádost č. 4   

Na nákup brambor společnost vynaložila 128 mil. Kč. Kdyby se podařila například 10 % úspora těchto nákladů, byl by 

to velký přínos pro společnost.  

Odpověď předsedy představenstva. Jak jsem již uvedl, společnost se musí přizpůsobit situaci na trhu s průmyslovými 

bramborami. Pokud bychom nabídli nižší ceny, nemáme jistotu, že s námi pěstitelé brambor uzavřou kontrakt.  

Ing. Jiří Lengál – přesto by asi bylo dobré se této otázce více věnovat, aby se uspořily náklady. V jiných oblastech, 

například u potravinářů se ceny přizpůsobují aktuální situaci na trhu.  

Vyjádření předsedy představenstva.  Je to racionální názor, ale společnost musí respektovat reálný stav na trhu 

průmyslových brambor. Je zde konkurence ze strany ostatních výrobců bramborového  škrobu, musíme proto nabízet 

srovnatelné podmínky, které nabízí ostatní zpracovatelé průmyslových brambor.  Případné změny cen podle okamžité 

situace na trhu se dlouhodobě nemusí vyplatit.  Pro pěstitele průmyslových brambor je důležitá stabilita cen.  Trh 

s průmyslovými bramborami nelze porovnávat  s podmínkami na trhu s konzumními bramborami a pěstitelé od 

produkce konzumních brambor ustupují.   Nicméně, pozornost nákupním cenám brambor věnujeme trvale.  

Žádost č. 5   

Zvýšily se dlouhodobé závazky, jaká je příčina ?   

Odpověď předsedy představenstva. Společnost čerpala k 31.8. 2017 investiční úvěry ve výši 17,5 mil. Kč.   

Žádost č. 6 

Výkaz zisku a ztráty,  položka ostatní  finanční náklady  vykazuje značný nárůst,  jaký je důvod.  

Odpověď předsedy představenstva.  Důvodem jsou především kurzové rozdíly, díky nim vznikly společnosti ztráty.  

 

K dotazu předsedy valné hromady – žádné další žádosti o vysvětlení nebyly vzneseny.  

Bylo konstatováno, že k tomuto bodu pořadu se usnesení nepřijímá.  

 

 

Bod. č. 4 pořadu jednání:  Zpráva dozorčí rady  k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na vypořádání 

hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, informace o činnosti dozorčí rady  
 

Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčková.  

Uvedla, že dozorčí rada se sešla na čtyřech  jednáních z toho jednou společně s představenstvem společnosti.  Dozorčí 

rada se zabývala hospodařením společnosti a výkonem působnosti  představenstva.  Dozorčí rada měla přístup 

k účetním dokladům i všem dalším dokumentům společnosti.  Dozorčí rada provedla  kontrolu účetní závěrky, 

zpracovanou ke dni 31. 8. 2017,  k účetní závěrce nemá výhrady, byla dle jejího názoru zpracována v souladu 

s platnými právními předpisy a věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního jmění, finanční situace a výsledek 

hospodaření za účetní období hospodářského roku  2016/2017.  Dozorčí rada doporučuje její schválení.   

Dále doporučuje, aby valná hromada schválila rozdělení zisku po zdanění ve výši 6 538 351,55  Kč, dosaženého 

v hospodářském roce 2016/2017 tak, že částka 4 871 401,55  Kč bude převedena na  účet nerozděleného zisku  

a částka 1 666 950 Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akcii připadne 

dividenda v hrubé výši 15 Kč. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a má za to, že 

údaje a závěry uvedené ve zprávě odpovídají skutečnosti a ovládané společnosti nevznikla  žádná újma ve smyslu  

§ 71 zákona o korporacích.   
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K dotazu předsedy valné hromady, zda mají akcionáři požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.  

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál 

Žádost č.1   

Co zahrnuje položka služby, pronájem a ostatní služby a položka služby-ručení. 

Odpověď předsedkyně dozorčí rady. Jedná se především o nájemné za  kancelář, včetně vybavení a část skladu,   

pokud jde o služby ručení, jedná se o úplatu za to, že Jihočeské škrobárny, s.r.o.  ručí za úvěry společnosti. Je to 

požadavek banky. Výše odměny vychází ze znaleckých posudků, sjednaná cena se nachází přibližně uprostřed 

stanoveného rozmezí obvyklé ceny.  

 

Předseda valné hromady  uvedl,  že k  tomuto bodu pořadu  valná hromada nehlasuje.  

 

 

Bod č. 5  pořadu jednání:  Schválení roční účetní závěrky za účetní období  hospodářského  rok  2016/2017.  

 

Předseda valné hromady se zeptal, zda jsou k tomuto bodu  žádosti o vysvětlení.  

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál.  

Žádost č. 1 

Co obsahují položky tržby z prodeje dlouhodobého majetku a tržby z prodeje materiálu.  

Odpověď  předsedy představenstva.  Tržby za prodej dlouhodobého majetku ve výši 156 000 Kč jsou za prodej  

osobního vozidla, tržby za prodej materiálu zahrnují prodej nakupovaných škrobů.   

    

Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyl doručen žádný protinávrh. 

 

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady  k bodu 5 pořadu :     

 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2016/2017. 

  

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o předneseném  návrhu na usnesení.  

Výsledek hlasování :  

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů   89 288 

Pro návrh hlasovalo :  89 288 hlasů, tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  

  

 

Bod č. 6 pořadu jednání:  Rozhodnutí o rozdělení zisku   

 

Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři mají k bodu 6 žádosti o podání vysvětlení.  

Nebylo tomu tak.  

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl k bodu  6 pořadu jednání doručen žádný protinávrh.  

 

Předseda valné hromady seznámil akcionáře s návrhem představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu :  

Valná hromada schvaluje,  aby výsledek hospodaření - zisk  po zdanění ve výši 6 538 351,55  Kč, dosažený 

v hospodářském roce 2016/2017, byl rozdělen takto:  

částka 4 871 401,55  Kč bude převedena na  účet nerozděleného zisku,  částka 1 666 950 Kč bude vyplacena  

jako podíl na zisku (dále „dividenda“)  akcionářům společnosti.   Při celkovém počtu  111 130 kmenových akcií 

společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, připadá na jednu kmenovou akcii  dividenda v hrubé výši 15 Kč.    

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu  je  21. únor 2018.    

Dividenda je splatná 4. 4. 2018,  výplatní období končí  4. 4. 2021.  

Akcionářům budou dividendy vyplaceny prostřednictvím České spořitelny, a.s.   se sídlem Praha 4, Olbrachtova 

1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 452 44 782, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále „Česká spořitelna“). 
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1)  V případě  akcionářů, kteří mají na svém majetkovém účtu v evidenci vedené centrálním depozitářem 

cenných papírů (dále „CDCP)   zapsány správce cenných papírů nebo účastníka vedoucího navazující evidenci 

CDCP (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty dividendy zaslán oslovovací dopis obyčejnou poštovní 

zásilkou na adresu zapsaného Správce  o výplatě dividend,  ve kterém budou Správci  vyzváni k zaslání 

zúčtovacích údajů v písemné formě, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, 

čísla účtu včetně variabilního a specifického symbolu.  Po obdržení všech údajů, provede Česká spořitelna 

výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet Správce a zajistí vystavení a doručení 

potvrzení  o výplatě dividend pokud si Správce o toto potvrzení požádá.   

Správce současně dodá České spořitelně hromadné čestné prohlášení se seznamem obsahujícím všechny konečné 

příjemce dividendy a jejich daňové rezidentství. Akcionáři, kteří mají trvalé bydliště nebo sídlo v zemi, na 

kterou se vztahuje  smlouva o zamezení dvojího zdanění, přiloží potvrzení o daňovém domicilu platné pro rok, 

ve kterém je dividenda vyplácena a prohlášení zahraniční osoby o skutečném vlastnictví vyplácených dividend.    

Akcionáři budou prostřednictvím správců  upozorněni na to, že v případě nedodání uvedených dokumentů do 

24. 4. 2018, bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných právních předpisů České republiky.  

 

2) Akcionářům - fyzickým osobám s trvalým pobytem na území České republiky, nezastoupených Správcem,  

bude oslovovací dopis zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou v evidenci CDCP, a to 

nejpozději do 5 (pěti) dnů před zahájením výplaty dividendy.  Akcionáři, který písemnou formou návratky 

oslovovacího dopisu, jejíž součástí bude čestné prohlášení o daňové rezidenci, zažádá o bezhotovostní převod 

dividendy na účet vedený v peněžním ústavu na území České republiky, sdělí písemně zúčtovací údaje -  název 

peněžního ústavu, jeho kód a adresu, číslo účtu včetně variabilního a specifického symbolu  a své rodné číslo, 

bude dividenda převedena na takto sdělený účet. Pravost podpisu akcionáře na žádosti musí být úředně ověřena 

v případě, že výše dividendy, která má být převedena, převyšuje částku 500,-Kč (slovy pětsetkorunčeských).    

Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti  na kterékoliv pobočce České spořitelny v České 

republice v  termínu od 04.04.2018 do 04.04.2021 po předložení platného průkazu totožnosti. Zástupci akcionáře 

bude dividenda vyplacena na základě předložení platného průkazu totožnosti, plné moci a čestného prohlášení o 

daňové rezidenci akcionáře, není-li toto čestné prohlášení součástí předkládané plné moci. Podpisy zmocnitele na 

plné moci  a čestném prohlášení o daňové rezidenci musí být úředně ověřeny v případě, že celková výše 

dividendy tohoto akcionáře, která má být vyplacena zástupci akcionáře, převyšuje částku 500,-Kč (slovy pět set 

korun českých). 

 

3)  Akcionářům - právnickým osobám se sídlem na území České republiky,  nezastoupených Správcem, bude 

oslovovací dopis zaslán nejpozději 15 (patnáct) dnů před zahájením výplaty dividendy na adresu uvedenou 

v evidenci CDCP a prostřednictvím oslovovacího dopisu budou vyzvány k zaslání zúčtovacích údajů písemnou 

formou, a to názvu peněžního ústavu na území České republiky, jeho kódu a adresy, čísla účtu včetně 

variabilního a specifického symbolu. Tyto údaje musí být opatřeny úředně ověřenými podpisy statutárních 

zástupců akcionáře. Zároveň připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší než 3 (tři) měsíce, vytištěný ze 

stránek Justice.cz a čestné prohlášení o rezidentství, které bude obsahovat návratka oslovovacího dopisu. Po 

obdržení všech údajů a dokumentů,  Česká spořitelna  provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na 

takto sdělený účet a zajistí vystavení a doručení potvrzení o výplatě dividend pokud si právnická osoba o toto 

potvrzení požádá. 

 

4)  Akcionáři - fyzické osoby s trvalým pobytem mimo území České republiky a právnické osoby se sídlem mimo 

území České republiky budou oslovovacím dopisem v českém a anglickém jazyce vyzvány nejpozději do 15 

(patnácti) dnů před zahájením výplaty dividendy ke sdělení zúčtovacích údajů písemnou formou, a to čísla účtu 

vedeného v peněžním ústavu na území České republiky, na který mají být dividendy převedeny. Těmto osobám 

bude v oslovovacím dopise dále stanovena povinnost předložit Prohlášení zahraniční osoby o skutečném 

vlastnictví příjmu, písemné potvrzení o jejich daňovém domicilu a čestné prohlášení o rezidentství, které bude 

obsahovat návratka oslovovacího dopisu.  Všechna sdělení uvedená v tomto odstavci musí být podepsána 

osobami oprávněnými disponovat dividendami na základě výpisu z příslušného obchodního rejstříku společností 

či jiného registru nebo na základě osvědčení zahraničního notáře či registrovaného úředníka a jejich podpisy 

musí být úředně ověřeny s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních 

dokumentů vystavených v příslušném státě. Pokud jsou uvedená potvrzení o daňovém domicilu v jiném než 

českém či slovenském jazyce, musí takové potvrzení akcionář předložit úředně přeložené do českého jazyka, 

přičemž tento překlad má akcionář povinnost obstarat na vlastní náklady. Tato povinnost se netýká sdělení 

obsahujícího zúčtovací údaje, bude-li toto sdělení v jazyce anglickém. Po obdržení všech údajů a dokumentů, 

Česká spořitelna provede výplatu dividend bezhotovostním převodem na takto sdělený účet a zajistí vystavení a 

doručení potvrzení o výplatě dividend pokud si právnická osoba o toto potvrzení požádá. 
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V oslovovacím dopise budou tyto osoby dále upozorněny na to, že v případě nepředložení těchto dokumentů, tj. 

řádného potvrzení o daňovém domicilu spolu s Prohlášením zahraniční osoby o skutečném vlastnictví příjmů a 

čestným prohlášením o rezidentství do 24.04.2018 bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými 

právními předpisy v České republice. 

 

 

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o návrhu.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů   89 288 

Pro návrh hlasovalo : 89 288 hlasů,  tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů  

Proti návrhu:   0  hlasů      

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 6 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 7 pořadu jednání:  Odvolání člena představenstva. 

Předseda valné hromady uvedl, že končí pětileté funkční období člena představenstva  Ing. Josefa Hadravy.   

Představenstvo společnosti navrhuje odvolání a následně novou volbu pana Ing. Josefa Hadravy do funkce člena 

představenstva společnosti.  

 

K dotazu předsedy valné hromady, zda akcionáři požadují   vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.    

Nebylo tomu tak.    Předseda valné hromady dále uvedl, že nebyl doručen žádný  protinávrh k tomuto bodu pořadu.  

 

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu : 

 

Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva  společnosti pana  Ing. Josefa Hadravu.     

Den zániku funkce 28. února 2018. 

 

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto návrhu. 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů   89 288   

Pro návrh hlasovalo : 89 288 hlasů,  tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 7 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 8 pořadu jednání:  Volba  člena představenstva, Ing. Josefa Hadravy 

 

Předseda valné hromady se dotázal,  zda akcionáři požadují vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.    

Nebylo tomu tak.  

Předseda valné hromady dále uvedl, že nebyl doručen žádný  protinávrh  k tomu bodu pořadu.  

 

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva  na usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu :     

 

Valná hromada volí za člena  představenstva pana   Ing. Josefa Hadravu, narozeného 25. června 1987,   

bytem  Pelhřimov, Březová 2184,  PSČ 393 01.  Den vzniku funkce 28. února 2018. 

 

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto návrhu. 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

Pro návrh hlasovalo : 89 288 hlasů,  tj. 100 % hlasů přítomných akcionářů 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 
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Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 8 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 9 pořadu jednání:  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena  představenstva.  

 

Předseda valné hromady uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva  mají akcionáři k dispozici  

a  byl též k nahlédnutí společně s ostatními dokumenty v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.   

 

Dotázal se,  zda akcionáři požadují vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.    

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál.  

Žádost č. 1. 

Zda je to jediná smlouva, kterou mají členové představenstva z titulu výkonu funkce uzavřenou se společností,  

zda neexistuje souběh s pracovním poměrem.   

Odpověď Ing. Hadravy.  Funkce v představenstvu společnosti  je vykonávána pouze na základě smlouvy o výkonu 

funkce.  

 

Žádost č. 2  

Prémie 20 % náleží při dosažení zisku.  Dle mého názoru  by měla být nastavena minimální výše zisku, například   

od 1 mil. Kč.  

Odpověď Ing. Hadravy.   Snížil se počet osob ve vedení společnosti, od září se snížil také počet členů představenstva. 

Společnost ušetřila náklady, na druhé straně se tím zvýšily nároky vůči stávajícím členům představenstva. Společnost 

dříve ne vždy hospodařila se ziskem.  Návrh akcionáře však posoudíme.  

 

Předseda valné hromady  uvedl, že společnosti nebyl doručen žádný  protinávrh a přednesl návrh představenstva na 

usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu :     

 

Valná  hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva,  Ing. Josefa Hadravy  ve znění 

předloženém valné hromadě.  

 

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto návrhu. 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů,  tj. 99, 96 % hlasů přítomných akcionářů 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  32 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 9 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  

 

 

Bod č. 10 pořadu jednání: Určení auditora společnosti.   

 

Předseda valné hromady  se dotázal, zda akcionáři požadují k tomuto bodu pořadu vysvětlení.   

Nebylo tomu tak.  

Předseda valné hromady uvedl,  že společnosti nebyl doručen žádný  protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání  

a   přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 10 pořadu : 

 

Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem společnosti Ing. Janu Kunešovou, 

statutární auditorku, evidenční číslo oprávnění Komory auditorů ČR 1740, IČ 60130334 se sídlem Havlíčkův 

Brod, Nad Skalkou 792, PSČ 580 01. 

 

Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o návrhu.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288  

Pro návrh hlasovalo :  89 288  hlasů,  tj.100 % hlasů přítomných akcionářů 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 
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Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 10 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  

 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady.   

Poděkoval přítomným  za účast a valnou hromadu ukončil. 

 

 

Zapsáno v Pelhřimově, dne 28. 2.  2018 

 

 

 

Zapsala:               Ing. Iva Váňová 

 

 

Zápis ověřil: Eduard Kokojan  

 

 

Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek 

 

 

 

 

 

Seznam  příloh:  

Pozvánka na valnou hromadu 

Listina přítomných akcionářů 

Výroční zpráva 

Smlouva o výkonu funkce 

 

 


