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 Zápis z řádné valné hromady 

společnosti    Škrobárny Pelhřimov, a.s.  
 

se sídlem Pelhřimov, Křemešnická 818, PSČ 393 01, IČ 60 07 12 06 
konané dne 28. 2. 2019 v zasedací místnosti v sídle společnosti v Pelhřimově, Křemešnická 818  

 

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. 2019. 

 

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, zveřejněnou dne 28. 1. 2019.    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    

zapisovatel :   Mgr. Tomáš Beránek  

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 přítomných akcionářů,   tj.100 %    

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0  hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Řídící jednání konstatoval, že návrh představenstva   k bodu 2 pořadu jednání byl schválen.  

Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.   
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Bod č. 3  pořadu jednání:  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu  

jejího majetku  v hospodářském roce 2017/2018,  seznámení se závěry zprávy o vztazích dle § 82 ZOK   

a zprávou auditora.   

 

Předseda představenstva Ing.  Josef Hadrava uvedl, že  zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  

a stavu jejího majetku v hospodářském roce 2017/2018 byla  zveřejněna společně s pozvánkou na valnou hromadu  

na internetových stránkách společnosti jako součást výroční zprávy, a proto se soustředí  jen na  hlavní údaje z této 

zprávy.  

Pro zpracovatelskou kampaň r. 2017 se podařilo  uzavřít kontrakty na nákup brambor se 187 pěstiteli na celkem  

65 330 tun brambor, což představuje  14 189 tun ekvivalentu škrobu.  Klimatické podmínky na počátku vegetačního 

období nebyly dobré, v průběhu léta nebyl dostatek dešťových srážek,  situace  se však obrátila v srpnu a září, vydatné 

srážky zapříčinily nárůst výnosů a díky tomu bylo nakoupeno celkem 69 894 tun brambor,  tedy více než činil celkový 

kontrakt. Zpracovatelská kampaň trvala až do poloviny prosince 2017.   

 

Výroba: Vyrobeno bylo 15 058 tun nativního suchého škrobu, jako základního výrobku, 5 779 tun modifikovaných 

škrobů a 606 tun  glukózového sirupu.  

 

Obchodní činnost:  Celkem bylo v hospodářské roce 2017/2018 prodáno 10 122 tun bramborového nativního škrobu,  

5 729 tun modifikovaných škrobů a 613 tun glukózového sirupu.   

Kromě toho společnost realizovala obchodní činnost nákupem a prodejem celkem 2 713 tun sušené bramborové kaše, 

227 tun pšeničného lepku, 202 tun pšeničného škrobu nativního a 104 tun kukuřičného nativního škrobu.  

Z celkových tržeb tvoří 26 % export na zahraniční trhy. Rozhodující množství škrobu směřovalo do zemí východní a 

jižní Evropy, většina do zemí EU.  Podařilo se přitom dosáhnout stabilních prodejních cen 

 

Investice:  Byla vynaložena částka celkem 1,198 mil. Kč, převážně na  přípravu výstavby nového skladu  hotových 

výrobků v Chýnově, která bude zahájena počátkem března 2019  a menší částky byly investovány do výrobních  

zařízení  a stavebních úprav.  

 

Životní prostředí: Společnost hledá nejvhodnější, perspektivní způsob zužitkování vedlejších produktů, zejména 

hlízových vod, a to i s ohledem na očekávaná opatření, která mají být přijata příslušnými státními institucemi  

ke zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Švihov. Tato opatření se z hlediska zemědělského hospodaření nepříznivě 

dotknou i oblastí v povodí řeky Želivky, v nichž se pěstují průmyslové brambory. Společnost zkouší ve spolupráci 

s jinými firmami nové technologie pro úpravu hlízových vod. Dosud známá řešení jsou nákladná investičně i provozně. 

Předseda představenstva zdůraznil, že je nutno této oblasti věnovat maximální pozornost a hledat řešení.  

 

Finance:  V hospodářském roce 2017/2018 společnost dosáhla tržeb ve výši 369 353 tis. Kč a vykázala zisk před 

zdaněním ve výši 9 703 tis. Kč. Společnost řádně plnila své finanční závazky a financování její činnosti bylo plynulé  

i přesto, že zejména v první polovině hospodářského roku bylo zatíženo vyššími platbami z titulu zvýšeného nákupu 

průmyslových brambor. Stejně jako v minulých letech, byl nákup brambor z části financován z provozního úvěru od 

České spořitelny. Mimo provozní úvěr, splácí společnost investiční úvěry čerpané v předchozích letech. 

 

Informace z účetní závěrky v tisících korunách:  

aktiva celkem      252887  z toho  

dlouhodobý hmotný majetek  ve výši   98211, který se skládá zejména  z pozemků,  staveb  

a hmotných movitých věcí     

 

oběžná aktiva     154278, z toho zásoby činí 70690, pohledávky ve výši 60175 

peněžní prostředky       23413  

 

na straně pasiv,  

vlastní  kapitál      193439 

cizí zdroje        58908  

 

Z výkazu zisku a ztrát :  

tržby za prodej výrobků  a služeb     252266   

prodej zboží       103016 

tržby z prodeje materiálu       14071    

provozní výsledek hospodaření     11484 

výsledek hospodaření, zisk před zdaněním      9703 

výsledek hospodaření, zisk  po zdanění      7810 
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Seznámení se závěry zprávy o vztazích:  Ovládanou  osobou jsou Škrobárny Pelhřimov, a.s.,             

osobou ovládající Jihočeské škrobárny, s.r.o., která disponuje  80,3 % akcií 

 

V rozhodném období, nebyly uzavřeny žádné nové smlouvy.  

Přehled plnění mezi propojenými osobami je obsažen ve zprávě, která byla zveřejněna jako součást výroční zprávy.   

Plnění mezi propojenými osobami bylo realizováno za obvyklých podmínek, akciové společnosti nevznikla žádná újma.  

 

Ze zprávy auditora o ověření účetní závěrky za účetní období hospodářského roku 2017/2018:  

Dle názoru  auditorky,  Ing. Jany Kunešové, podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti 

Škrobárny Pelhřimov, a.s. k 31. 8. 2018,  nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 

končící 31. srpna 2018  v  souladu s českými účetními předpisy.      

Ohledně ostatních informací stojících ve výroční  zprávě  mimo účetní závěrku, jsou ve všech významných 

(materiálních) ohledech v souladu s  účetní závěrkou a byly vypracovány v souladu s právními předpisy.  

 

Předseda valné hromady poděkoval za přednesení zprávy a vyzval akcionáře k podání žádostí o vysvětlení k tomuto 

bodu pořadu.  

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál:  

Žádost  č. 1   

Kvituje získání nových odbytů, to se však netýká bramborové kaše ? 

Odpověď předsedy představenstva.  Je to tím, že bramborovou kaši společnost nakupuje, nevyrábí a dle smlouvy není 

oprávněna s ní obchodovat mimo vyhrazená teritoria.     

 

Žádost č. 2  

Jak jsou skladovány brambory, když zpracovatelská kampaň trvá do listopadu až prosince ?  

Odpověď předsedy představenstva. Společnost uzavírá s pěstiteli dohody o jejich uskladnění, například s dodavateli, 

kteří mají bramborárny, ale možnosti jsou stále omezené. Samozřejmě, příznivé počasí v průběhu kampaně je výhodou. 

Společnost se dále snaží zahajovat zpracování brambor dříve, např. již v srpnu, aby mohla v rámci možností brambory 

od dodavatelů plynule odebírat. 

 

Žádost č. 3   

Existují smlouvy s pěstiteli na plochy větší než 200 až 300 ha ?   

Odpověď předsedy představenstva.  Takové smlouvy společnost nemá. Společnost má uzavřeny smlouvy jak s většími 

tak i s menšími pěstiteli brambor, ale ani největší dodavatelé nedosahují ploch na úrovni 200 či 300 ha. V počtu 

uzavřených ploch převažují smlouvy  s menšími až středními pěstiteli.  

 

Žádost č. 4   

Uzavírá společnost také dlouhodobé smlouvy na  nákup brambor ?   

Odpověď předsedy představenstva.  Jsou  uzavírány pouze smlouvy na roční období, o dlouhodobější kontrakty není 

zájem ani mezi zemědělci. Je třeba se také průběžně přizpůsobovat  podmínkám nastaveným českou i zahraniční 

konkurencí.  

 

Žádost č. 5 

Provozní zisk,  mohl by být vyšší.   

Odpověď předsedy představenstva.  Velkým úspěchem je, že se podařilo  zvýšit tržby o cca 20 mil. Kč za prodej 

vlastních výrobků. Je skutečností, že negativně byl provozní výsledek ovlivněn menším objemem prodané bramborové 

kaše,  který byl způsoben vyššími cenami a omezenou dostupností  bramborové kaše v závěru roku. Pozitivní je, že se 

podařilo navýšit odbyt modifikovaných škrobů a tím naplnit kapacitu nové linky na výrobu modifikovaných škrobů  

v provozu Chýnov.     

  

Žádost č.6  

Vztahy mezi propojenými osobami – pronájem a ostatní služby, co je jejich obsahem ?   

Odpověď předsedy představenstva.  Jedná se nájem kanceláře a části skladu a služby s nájmem spojené  

a o účetní služby.  

 

Žádost č. 7 

Jaké jsou podmínky ručení za úvěry, které poskytují Jihočeské škrobárny ?  

Odpověď předsedy představenstva. Ručení je součástí podmínek pro poskytnutí úvěrů ze strany banky,  výše sazby pro 

výpočet odměny vychází ze znaleckého posudku.  Odměna se počítá ze zůstatku úvěru a současná sjednaná sazba je ve 

spodní polovině  rozpětí zjištěného znaleckým posudkem.    

 

K dotazu předsedy valné hromady, žádné další žádosti o vysvětlení ze strany akcionářů nejsou.  
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Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu valná hromada nehlasuje.   

 

 

 

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 v uplynulém roce   sešla na dvou zasedáních. Dozorčí rada se zabývala činností a výsledky 

hospodaření společnosti,  jednání proběhlo za účasti členů představenstva a dále dozorčí rada přezkoumala účetní 

závěrku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a zprávu o vztazích.  Dozorčí rada měla přístup ke všem účetním 

dokladům i dalším dokumentům společnosti a měla informace o činnosti představenstva.  Dozorčí rada přezkoumala  

účetní závěrku za účetní období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,  a  dle jejího názoru a ve shodě s názorem auditora,  byla 

účetní závěrka  zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně zobrazuje stav majetku, závazků, vlastního 

jmění, finanční situaci a výsledek hospodaření za příslušné účetní období hospodářského roku  2017/2018.  Dozorčí 

rada doporučuje její schválení.   

Dále dozorčí rada  doporučuje, aby valná hromada schválila rozdělení zisku po zdanění ve výši  7 809 684,80   Kč, 

dosaženého v hospodářském roce 2017/2018 tak, že částka 5 031 434,80 Kč bude převedena na  účet nerozděleného 

zisku  a částka  2 778 250,- Kč bude vyplacena akcionářům společnosti jako podíl na zisku. Na jednu kmenovou akcii 

připadne dividenda v hrubé výši 25 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 § 71zákona o korporacích.   

 

K dotazu předsedy valné hromady, zda mají akcionáři požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.  

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál 

Žádost č.1   

Zda se dozorčí rada zabývala investicemi společnosti. Odpověď předsedkyně dozorčí rady.  Projednával se pouze stav 

příprav na výstavbu nového skladu výrobků v Chýnově, jiné nové investice téměř nebyly.   

 

Žádost č. 2 

Zda dozorčí rada zaznamenala některé nesplněné úkoly ze strany představenstva.  

Odpověď předsedkyně dozorčí rady.   Představenstvo plní své úkoly řádně.  

 

 

K dotazu předsedy valné hromady, žádné další žádosti o vysvětlení ze strany akcionářů nejsou.  

 

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

 

 

 

Bod č. 5  pořadu jednání:  Schválení řádné roční účetní závěrky za účetní období  hospodářského  rok  

2017/2018.  

 

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

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál 

Žádost č. 1 

Nárůst tržeb společnosti za vlastní výrobky o cca 20 mil. Kč je dobrý, jedná se o nárůst přibližně 8 %, ale zisk se zvýšil 

jen přibližně o 2%. Jaký je důvod a zda není prostor pro zvýšení zisku ?  

Odpověď předsedy představenstva.  Snížily se tržby z prodeje bramborové kaše, což ovlivnilo i zisk.  

Rentabilita výroby je závislá na realizačních cenách škrobů a ty stanovují velcí výrobci. Když je v Evropě silná výroba, 

což byl právě rok 2017/2018, ceny se snižují. Rentabilita naší společnosti je srovnatelná s jinými výrobci v Evropě. 

Spíše považujeme  za úspěch, že se podařilo ceny udržet.  

 

Žádost č. 2.  

Co je obsahem položky  tržby z prodeje materiálu.  

Odpověď předsedy představenstva.  Je to hlavně prodej nakupovaných škrobů, které nezpracováváme a dále 

přeprodáváme, například prodej pšeničného škrobu.  
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Žádost č. 3. 

V rozvaze jsou stavby vykázány menší částkou než v loňském roce, naopak u pozemků je vykázána částka vyšší, jaký je 

důvod ?  

Odpověď předsedy představenstva.  Koupili jsme nové pozemky pro stavbu skladu v Chýnově,  naopak u staveb působí 

odpisy.  

 

Žádost č. 4 

Jak se řeší otázka pohledávek ?  

Odpověď předsedy představenstva.  Činíme opatření na snížení pohledávek a za posledních pět let je vidět pozitivní 

posun i ve zkrácení průměrné doby splatnosti.  

 

Žádost č. 5 

Rezervní fond je stále stejný, jaký je důvod ?  

Odpověď předsedy představenstva.  Rezervní fond byl vytvořen při založení společnosti, není čerpán.  

 

 

Žádost č. 6.  

Nejsou tvořeny fondy ze zisku, např. na krytí výdajů na stravování.  

Odpověď předsedy představenstva.  Výdaje na stravování jsou kryty z nákladů běžného období, nikoliv z fondů 

tvořených ze zisku.  

 

 

K dotazu předsedy valné hromady, žádné další žádosti o vysvětlení ze strany akcionářů nejsou.  

 

Předseda valné hromady uvedl, že nebyl k bodu 5 pořadu jednání doručen žádný protinávrh.   

 

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

 

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2017/2018.“ 

  

Hlasováno   

Výsledek hlasování :  

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů   89 288 

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady  byl schválen.  

 

  

 

Bod č. 6 pořadu jednání:  Rozhodnutí o rozdělení zisku   

 

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

Nebylo tomu tak.  

 

Předseda valné hromady uvedl, že k bodu  6 pořadu jednání nebyl 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 7 809 684,80 Kč,  dosažený  

v hospodářském roce 2017/2018, byl rozdělen takto :  

částka 5 031 434,80 Kč bude převedena na  účet nerozděleného zisku,  částka 2 778 250,- 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 25 Kč.    

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu  je  21. únor 2019.      

Dividenda je splatná 4. 4. 2019,  výplatní období končí  4. 4. 2022.  

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)    Akcionářům, kteří mají dle výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů společnosti (dále „Výpis 

z evidence emise“)  vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále „CDCP“)   na svém majetkovém účtu  

zapsané správce cenných papírů nebo navazující evidenci  (dále jen „Správce“), bude před zahájením výplaty 

dividendy zaslán obyčejnou poštovní zásilkou  na adresu  Správce zapsanou ve Výpisu z evidence emise  

oslovovací dopis  o výplatě dividend,  ve kterém budou akcionáři   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.  

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

příjemce dividendy a jejich daňové rezidentství. Po obdržení všech údajů a dokumentů, provede Česká 

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

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

Akcionáři budou prostřednictvím zapsaných Správců  upozorněni na to, že v případě, že chtějí uplatnit sníženou 

sazbu daně dle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, musí předložit prohlášení zahraniční osoby o skutečném 

vlastnictví příjmu a aktuální potvrzení o daňovém domicilu.  

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

úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.  

V případě právnických osob, musí být dokumenty podepsány 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 podpisy těchto osob musí být  úředně ověřeny s příslušným 

vyšším ověřením, vyžaduje-li to český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.  

Pokud jsou 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.   

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

23. 4. 2019, bude aplikována srážková daň v sazbě dle platných právních předpisů České republiky.  

 

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

bude oslovovací dopis zaslán obyčejnou poštovní zásilkou na adresu akcionáře uvedenou ve Výpisu z evidence 

emise, 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 pětset korun 

českých).    Akcionář si může vyzvednout dividendu také osobně v hotovosti  na  kterékoliv pobočce České 

spořitelny v České republice v  termínu od 04.04.2019 do 04.04.2022 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,  nezastoupeným Správcem, bude 

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

Výpisu z evidence emise 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.  
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V případě právnických osob musí být všechna uvedená sdělení, prohlášení a potvrzení 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.    

Všechna sdělení, prohlášení a potvrzení akcionářů-fyzických osob a zástupců oprávněných jednat za  akcionáře-

právnické osoby, musí být opatřena úředně ověřenými podpisy s příslušným vyšším ověřením, vyžaduje-li to 

český právní řád v případě úředních dokumentů vystavených v příslušném státě.  

Pokud jsou uvedené dokumenty v jiném než českém či slovenském jazyce, musí akcionář  dokumenty  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. 

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 23.04.2019, bude aplikována srážková daň ve výši stanovené platnými 

právními předpisy v České republice.“ 

 

 

Hlasováno 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů   89 288 

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

Proti návrhu:   0  hlasů      

Zdrželo se hlasování: 0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 6  pořadu valné hromady  byl schválen.  

 

 

 

Bod č. 7 pořadu jednání:  Odvolání člena představenstva. 

 

Předseda valné hromady uvedl, že v průběhu roku 2019  skončí pětileté funkční období člena představenstva  Ing. 

Stanislava Janáka.  Představenstvo společnosti navrhuje odvolání a následně novou volbu pana Ing. Stanislava Janáka  

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 přednesl návrh představenstva společnosti na usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu.   

 

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva  společnosti pana Ing. Stanislava Janáka.     

Den zániku funkce 28. února 2019.“ 

 

Hlasováno 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů   89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil, že návrh představenstva na usnesení k bodu 7  pořadu valné hromady  byl schválen.  

 

 

 

Bod č. 8 pořadu jednání:  Volba člena představenstva, Ing. Stanislava Janáka 

 

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  jiný návrh  k tomu bodu pořadu. 

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

 



 

 8 

„Valná hromada volí  členem představenstva pana Ing.  Stanislava Janáka, narozeného 11. května  1979,   

bytem  Humpolec, Lužická 630,  PSČ 396 01.  Den vzniku funkce 28. února 2019.“ 

 

Hlasováno   

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil,  že  Ing. Stanislav Janák byl zvolen členem představenstva společnosti.   

 

 

 

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

 

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

v písemné podobě a byla též k nahlédnutí v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.  Jak vyplývá 

z odůvodnění představenstva,  nová smlouva o výkonu funkce člena představenstva navazuje na dosud účinnou 

smlouvu uzavřenou mezi společností a členem představenstva. Mění se výše odměny za výkon funkce s ohledem na 

dosažené hospodářské výsledky společnosti v uplynulých letech a nárůst mezd ve společnosti.     

 

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

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál.  

Žádost č. 1.  Základní výše prémie je přiznána za dosažení provozního zisku, podle mého názoru by bylo více 

motivující, přiznat prémii až při dosažení alespoň 1 mil. provozního zisku.  

Odpověď předsedy představenstva.  Došlo ke sloučení některých funkcí na úrovni vedení společnosti a tyto činnosti 

z převážné míry vykonává představenstvo. Tato skutečnost byla zohledněna ve smlouvě o výkonu funkce člena 

představenstva, pokud jde o podmínky odměňování. 

 

K dotazu předsedy valné hromady, žádné další žádosti o vysvětlení  nejsou.  

 

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

 

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva  na usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu :     

 

„Valná  hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva,  Ing. Stanislava Janáka, ve znění 

předloženém valné hromadě.“  

 

Hlasováno  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

  

Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 9 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
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Bod č. 10 pořadu jednání: Odvolání členů dozorčí rady.   

Předseda valné hromady uvedl, že členům dozorčí rady končí v průběhu r. 2019 funkční období. Představenstvo 

společnosti navrhuje  jejich odvolání a opětovnou volbu. Dotázal se, zda akcionáři požadují k tomuto bodu pořadu 

vysvětlení.   

 

Akcionář Ing. Jiří Lengál 

Žádost č. 1 

Domnívám se, že není třeba odvolávat členy dozorčí rady, kteří jsou navrženi pro další funkční období, ale postačuje 

jejich nová volba s účinnosti po té, kdy dojde k zániku jejich funkce uplynutím funkčního období.  

K připomínce se vyjádřil předseda valné hromady.  Společnost může tento postup zvážit, ale zatím je uplatňován 

navržený postup - odvolání a následná volba.  

 

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

 

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva  na usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu    

a upozornil,  že bude hlasováno o každé osobě zvlášť:    

 

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady  Ing. Josefa  Hadravu, nar. 2. 5. 1950,  bytem Pelhřimov, 

Březová 2184, PSČ 393 01. Den zániku funkce,  28. února 2019.“ 

 

Hlasováno 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů přítomných akcionářů, tj. 80,3  % 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  36 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady oznámil,  návrh představenstva na odvolání Ing. Josefa Hadravy z funkce člena dozorčí rady 

společnosti byl schválen.   

 

 

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady  Františka Koubka,  nar. 15. 1. 1937, bytem Pelhřimov, 

Březová 2183, PSČ 393 01. Den zániku funkce,  28. února 2019.“ 

 

Hlasováno 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů  přítomných akcionářů, tj. 80,3 % 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  36 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady oznámil,  návrh představenstva na odvolání Františka Koubka z funkce člena dozorčí rady 

společnosti byl schválen.   

 

 

„Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady  Lubomíra Třísku,  nar.16. 1. 1951, bytem Božejov 

čp.146, PSČ 394 61. Den zániku funkce,  28. února 2019.“ 

 

Hlasováno  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů  přítomných akcionářů, tj. 80,3 % 

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  36 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady oznámil,  návrh představenstva na odvolání Lubomíra Třísky z funkce člena dozorčí rady 

společnosti byl schválen.   
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Bodu 11 pořadu jednání :  Volba členů dozorčí rady, Ing. Josefa Hadravy,  Františka Koubka, Lubomíra Třísky 

 

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

 

Akcionář Jiří Lengál 

Žádost  č. 1 

Zda některého člena či členy dozorčí rady volí  také zaměstnanci. 

Předseda valné hromady podal vysvětlení, že dle zákona o korporacích, volí členy dozorčí rady také zaměstnanci jen ve 

společnostech s více než 500 zaměstnanci. 

 

Žádost č. 2 

Zda není vhodné, aby proběhla též nová volba předsedy dozorčí rady.  

Odpověď předsedkyně dozorčí rady.  Na nejbližším zasedání dozorčí rady může být tato otázka  zařazena k projednání.   

 

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

Nebylo tomu tak.  

 

Předseda valné hromady konstatoval, že  nebyl doručen žádný  jiný návrh k tomuto bodu pořadu jednání  

a   přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 11 pořadu.  Upozornil, že o každé osobě bude hlasováno zvlášť.  

 

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti Ing. Josefa  Hadravu, nar. 2. 5. 1950,  bytem  Pelhřimov, 

Březová 2184, PSČ 393 01. Den vzniku funkce,  28. února 2019.“ 

 

Hlasováno 

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že Ing. Josef Hadrava byl zvolen  do funkce člena dozorčí rady společnosti.  

 

 

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti  Františka Koubka,  nar.15. 1. 1937, bytem Pelhřimov, 

Březová 2183, PSČ 393 01. Den vzniku funkce,  28. února 2019.“ 

 

Hlasováno  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že František Koubek  byl zvolen  do funkce člena dozorčí rady společnosti.   

 

 

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti  Lubomíra Třísku,  nar.16. 1. 1951, bytem Božejov čp.146, 

PSČ 394 61. Den vzniku funkce,  28. února 2019.“ 

 

Hlasováno  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že Lubomír Tříska byl zvolen do funkce člena dozorčí rady společnosti.   
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Bod 12 pořadu jednání : Schválení smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady. 

 

Předseda valné hromady uvedl, že smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady obdrželi akcionáři v listinné podobě  

u prezence na valnou hromadu a smlouvy byly  též k dispozici  k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady 

v sídle společnosti.  Jak vyplývá ze zdůvodnění představenstva, smlouvy  o výkonu funkce člena dozorčí rady  navazují  

z hlediska práv a povinností na dosud uzavřené smlouvy mezi společností a členy dozorčí rady.    

 

 

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

Nebylo tomu tak.  

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

 

Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 12 pořadu a upozornil, že o jednotlivých 

smlouvách bude hlasováno samostatně.   

 

„Valná  hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady,  Ing. Josefa Hadravy,  ve znění 

předloženém valné hromadě.“ 

 

Hlasováno.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena 

dozorčí rady, ing. Josefa Hadravy,  dle návrhu představenstva.  

 

  

„Valná  hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, Františka Koubka,  ve znění 

předloženém valné hromadě.“ 

 

Hlasováno.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena 

dozorčí rady, Františka Koubka, dle návrhu představenstva.  

 

 

„Valná  hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady, Lubomíra Třísky,  ve znění 

předloženém valné hromadě.“ 

 

Hlasováno.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena 

dozorčí rady, Lubomíra Třísky,  dle návrhu představenstva.  
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Bod 13 pořadu jednání : Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva Ing. Josefa Hadravy. 

 

Předseda valné hromady uvedl, že  změnu smlouvy v listinné podobě obdrželi akcionáři u prezence na valnou hromadu 

a byla též  k dispozici k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle společnosti. Jak vyplývá ze zdůvodnění 

představenstva k předloženému návrhu,  s přihlédnutím k dosaženým hospodářským výsledkům společnosti 

v uplynulých letech a k  nárůstu  mezd ve společnosti, došlo u ing. Hadravy ke změně výše odměny za výkon funkce.    

 

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

Nebylo tomu tak.  

 

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

a   přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 13 pořadu;    

 

„Valná hromada schvaluje změnu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva  ve znění předloženém valné 

hromadě.“  

 

Hlasováno.  

Výsledek hlasování: 

Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů  89 288   

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

Proti návrhu: 0 hlasů      

Zdrželo se hlasování:  0 hlasů 

Neplatné hlasy: 0 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 13 pořadu byl 

schválen.   

 

 

 

Bod č. 14 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 nebyl doručen žádný  protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání  

a   přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 14 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.“ 

 

Hlasováno   

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 konstatoval, že návrh představenstva k bodu 14 pořadu jednání valné hromady byl schválen.   

 

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

Poděkoval přítomným  za účast a valnou hromadu ukončil. 

 

Zapsáno v Pelhřimově, dne 28. 2.  2019 

 

 

 

Zapsal: Mgr. Tomáš Beránek .............................                           Zápis ověřil: Eduard Kokojan............................... 

 

 

Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek............................... 
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Seznam  příloh:  

Pozvánka na valnou hromadu 

Listina přítomných akcionářů 

Výroční zpráva 

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva 

Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady 

Změna smlouvy o výkonu funkce člena představenstva 

 

 


