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Poř,d iednáni Yahé hronadyI

l,
2
]

,1
5.
6.

7
8.
9.

Zahájcni, o!óřcni usnášcnischopnosti. volba oryánů vahénrcnady
schváloi prog@u jednáni valné hrónady
Kontrol! plnéní úkolúz př€dcházejici ValDé hroDddy
l.1omaceo ói nnost i spo l€čnoýi !roce20l9
stbovŇkó dózorči rady k roini účéhizávěrce a k náwhu na rozdělmi zisku
schváleni roóni účelniuá!ěrky a rozděleni Ziskuzarok2019,schvá]eni výíočni
spolcčnosii za rok 20l 9
lnlomace ó činno§li sp.lečnosti za ledm -čeflm 2020 a výtlcd spolďnosti do
schváleni auditoské finny pro!ádějici audn účetnizávěrky spoleénosti
Schváleíi př€vodu iodnoly na účiU,126Jinýťslcdek hospodaieni minulých lel na účct
428 Neíozdě lený Zi sk ňi n ulýcb lel

NáVrhy usnd§eni valné hrónady k j€dnotlivýn

l.

zaháj€ni,

_

bodůn pořsdu

ověřcni usnnšenischoPnosri, volba orgá.ů

a

jejich zdůÝodíěnii

vllnéhroňádl

ověfuÝatelezápisU
osobu povělenou sčitánl'n nhsú

zdůvodněni: Dlc piíslušnýchustúov€ni zákona a slanov spoleřnosii valná hromlda
je povinna 7ro]it ýjše u!€dené orsány ýalné bm,nady,

2. schÝiléni progrínu jednáni v,lnó hřon!dy
Núv.h ú§nes.ni:..valná bJon.da schva]uje prog.aú jednání valné númady, kleď ř
obs,Zen v pózvánce na valnou nronadu,'
zdůlodnční:valná hronada n6i schválil či připadnč zménit Prógrm j€dnáni valné

3.

Kontrola plnčni úkolúz Dřcd.h:i2ejici válné hronady

vriádřeni nředst,Yťnrtvl: Ptedsiavcnívo nrfomrule akcjonátc
ici vanré hfu h

z piedcházel

ad

y.

o tomb bodu poiadujcdnáni

Iníornlcc o činnolti spolcčno§li

v

. llně.i

úkolů

sc nehlasuje.

rocc201'

řcdstlven st! ť vsouladu sc zákonem a st rovami sDo]ečnostj sdznáíi
pi.dstlvenstvo Y]lno! hrcnada se zPrávou o podnikaiclské činnosIi spolďDosti a o
st.Wjejino majetku a obdobi rok! 20l9. zpráva o podniktckké ěimosti společnosti
jc souúásti výročni zprávy. Picdstavcnsl]o dó]e valné hróúadě sděli svů] návnl na
ro7dé]eni 7is*u za účélnióbdobi 20l9. o tonto bodu poiadujednáni se nehh§ujc.

vli i dřcni

p

5. stanoyisko dozorčíúdy k fučnI |ié€tni závěrc€

a

knávřhu na rozdělcnizŇku

vriádř€ni

přcdstaYcnstťa: V souladu se zákóneĎ a slanovani spolďnosti semámi
dozorči rada valnou hromadu se zpflivou o kontrolni úinnosii za ók 2ol9, jejiž
součásti le i vyjádleňi dozorči rady k iádné účetnizá\ércc spoleanosti, nálrhu ná
rczděleni zisku společnosti ?arók2019 a k výroku audiloia kúčenrizávěrce, o rcnlo
bodu pořadu ]cnnáni s€ nehksuje.

schvíl.ni ročni účelniuzávěřky a rozdčlcni zisku z. řok
zprály §polcČtosti z, rok 20l9

2019, schvjleni

!íročni

Návrh usngsgni| .,valná hronada schvaluje řádnou účelnizá!érku 7a Fk 2019 3
návrh na rozděl€Di zhku. ásk vc výši 9,]10.023,- Kč bude použit na Výllafu
dividmdy ve výši 5,000,000,_ Kč a tantiéíyÝe výši 58,000,- Kč, zbýwajici óást zisku
blde ptevedma na účctncrozdělenélro zisku minulých l€t Válíá bJomda scnvafuje
výllalu dividúd a vfilatu tmiién. Valná hronadl $hvaluje ýýŤoúíi4láW
společnosti z!fuk2019."
zdůvodněnil Účelni závěrka podává věmý a po!íiťýobre aktjý a pasjv snol€čnosti.
nákladů a výiosů a výsledh nospodaieni lsouladu s óeskými účetnimjpředpist,
Rozděleni zhku je narŤhovino lsolladu sc §anovdni spolďnosti a požadlvky
atcionáiů vzhlcdcm kc skuteanosli, že je spolďnost povinna necnat ověiit úóetni
ZáÝěrk! auditorcm. qhotovila spoleěnosl podle ust, § 2] zákona ó účelniclliýýročni
Zpúvu. ktqou tiílo pigdklá{ni vaIné nnnadč kc scnÝilcni,

1.

lnfornlce

o činnosli §pol.čnosti

4lcdcn - čonen 2020

a

vlridřfn, Firdí TNFl: V J, p,ed,.dJ fl cdnJ\! 1r, a ir oT, .,,l F, fo of dd,
le
U podli\nc§\. i mo§ _.re,1o.1l ,, Uboob den / lJ,!n iU o ./4|c |cIr
možnéhovývóje do konce rcku 2020, otonrobodupoladujednáli sc nehk je.
8. §.hvnbni ,uditoBké lirmy

Provádčjici núdn úč€tni,rlčrky sPol€čnosti

Nálrh u$seni:..Vahá shMluje fimru Hz olonouc, stol, s Lo,, IČi49ó lo l l2, §e
l,,Lx .- ], , ,o o|o, oJ, \o\i SJJJ, Lr^ , ,d L m D,o p,.\..d
dJd lJ, čc,l /d\t lN\,po er,o,1 ra L,l lnl i bdoó,,, _ :o,,,. . az, z,,, l .id]cl1 HL

7dú\odnénl, Dl, rJl, i.,,l pol.dJv"j lc nnlc n(llal o\!.l l_cl ,,\ěl,L
JJd,loÉ,, Podh /:LUl,, o,icli-, |l,,n.|,ooo",,l 2,, ),ojchF,,d,okJ
20ln,, \4efu,ic|,.Jn,troL P,Jr'!ho/,}Un"d o.,d,,, l,p,í J]e/J o.
70-0 n p"dt l \ d,',,c,'e,c.l pU\,,,roJ -'l t.ť,r ,,,elh
lfutožc za Posledni dva roky byla piekročcna hodnóh lktiv ncno 40 mil, Kč vahrá
iuon,da nrusi s.hlálil audnoĎkou fi mq klelá búe audil provídčL

q. thrrlcní
lřc\dU

hodnoD n! uťlU ]!ó _ |in\
nJ úd(l ]2ll N€rozJčlcnl /kk ňinlh.h l.,

Njlrh u\n§cnl:

ri.ledcl

h,^nodařenl minul]ch l.|

hr.nJJJ schlJ u c Dre\.d Zůst.lku fu účlu,l2ó .'iný
n"trul er,c,vrrrusoo. Kč na účet,128 _ Ncrezdělený

\ J]na

vJscdét hospodálo
z+ mlnul\lh ď'

rn

zdúyodnění:Valná hnmada musi scnÝáh pievod 2ůslarku nr úalu 42ó,

v závěru Valnó hromady bude možŇ pio.jednlr další
zi]ežitosli, klcré v]!]ynou bčhen Jcdnáni valnéhron.dy souč§ně bLlde;kcionářůĎ
ponec|án prcstor k připadnýn dollzúm soúvúejicim s
vatné hrenrady,
vyj:idřeni Přcdst,venslla:

loiJdcm

Přcdslavcnsl\o upozDrňuř akcionáie, že veškclédokumeniy, na ktelé laio poz!ánka

..lla^l,J,d

rd,iemd.vý,, n|an|.J .|olRr", ' ,. ,,, ,_L
^c{|É
prlň' na,.!t|,
l enea.)r,.rď.,,1bJdou /LdJncr ,.,t,,i"
,r lni p-o.o",

F,t l k.,e,:r,dokrŤlllj \qnr,,/nr\aó,.,'rU,|-|rolL,h,,,J{"/
/i\lal,Jl],p,.teJ^,něr;.h\]i§r,t, lJnj,lh, n.e,ledo]re,i. !| lo".l,p|]lohú.
ui.r ,lin \]l, /'1lo /prd,, 1e/a, |.,o ójdlo,J ,or;,: p"oll,ir"ru, o
soL: Ali po, \ ,nL\

podnikalchké čjnnosii společnosii a o slan joiiho narei(a Zu ntaoui ,ntu
zotq. ut"tne
návrhu na rozděl€ni zhku 0 zpráVu dozoÉi íady o kontólni činDosti za ro]ý 2o l9,
V lnflejo\c, dnť l2 3,]020

:.
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