
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 

         

Představenstvo akciové společnosti Hranicko a.s.,  

se sídlem č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka  B 1876, tímto svolává 

 

řádnou valnou hromadu 

 

společnosti, která se bude konat dne 27.7.2020 ve 14.00 hodin v Milenově 135, 753 61. 

 

s tímto pořadem jednání: 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady; 

2. Schválení jednacího řádu valné hromady; 

3. Volba orgánů valné hromady; 

4. Rozhodnutí o nuceném přechodu všech akcií Hranicko a.s. na hlavního akcionáře dle 
ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů; 

5. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2019; 

6. Projednání zprávy představenstva o stavu majetku společnosti za rok 2019; 

7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní 
závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2019; 

8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 s výrokem auditora a schválení návrhu na 
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019; 

9. Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady; 

10. Diskuze; 

11. Závěr. 

 

Účast na jednání valné hromady je právem akcionáře. Mimo právo účasti má akcionář na valné 
hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti a 
záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení 
předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní, a uplatňovat návrhy a 
protinávrhy. Žádost o vysvětlení může být akcionářem podána i písemně. V takovém případě musí být 
žádost podána po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním.   

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci, 
z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách.  

Dle stanov společnosti je rozhodným dnem pro účast na valné hromadě sedmý den předcházející dni 
konání valné hromady. Rozhodný den je den rozhodný pro účast na valné hromadě.  

Prezence akcionářů bude provedena v den a v místě konání valné hromady od 13.30 hod. 

Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující 
dokumenty: 

• Akcionář – fyzická osoba se při prezenci prokáže platným dokladem totožnosti.  

• Akcionář – právnická osoba se při prezenci prokáže originálem či úředně ověřenou kopií aktuálního 
výpisu z obchodního rejstříku, nikoliv starším než sedm dní, a platným dokladem totožnosti 
zástupce.  



• Pokud je akcionář zastoupen na základě plné moci, zmocněnec je povinen prokázat se písemnou 
plnou mocí k zastupování akcionáře na valné hromadě a průkazem totožnosti. Plnou moc je 
zástupce akcionáře povinen odevzdat představenstvu před zahájením valné hromady. 

Každému akcionáři či jeho zmocněnci, účastnícímu se valné hromady, bude při prezenci vydán 
hlasovací lístek, na němž se vyznačí počet hlasů z hodnoty jím držených akcií. Na každou 1.000,- Kč 
jmenovité hodnoty akcií náleží akcionáři jeden hlas. Hlasování na valné hromadě je veřejné a děje se 
aklamací, nerozhodne-li valná hromada v konkrétním případě jinak. 

Zasedání valné hromady se mohou zúčastnit všichni akcionáři, všichni členové orgánů společnosti 

a hosté na základě rozhodnutí představenstva. V hodinu určenou k zahájení valné hromady oznámí 

představenstvo, kolik hlasů je přítomno a jaký podíl na základním kapitálu představují. Valná hromada 
je schopná usnášení, jsou-li na ni přítomni akcionáři mající celkem akcie s právem hlasovacím, jejichž 
jmenovitá hodnota představuje více než 30 % základního kapitálu společnosti. Na valné hromadě se 
hlasuje na výzvu jejího předsedy. Akcionáři hlasují nejprve o návrhu představenstva a poté 

o protinávrzích v pořadí, v jakém byly předneseny. 

Výroční zpráva obsahující také řádnou účetní závěrku za rok 2019, zprávu představenstva o 
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku, zprávu o vztazích bude pro akcionáře 
zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, a to 
v pracovních dnech ode dne uveřejnění této pozvánky. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro 
valnou hromadu prokáže platným průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo 
v případě právnické osoby výpisem z veřejného rejstříku. 

Valnou hromadu svolává představenstvo společnosti nejméně 30 dnů před jejím konáním uveřejněním 
pozvánky na internetových stránkách společnosti (http://www.hranicko-agrochovas.cz/) a zasláním 
pozvánky na valnou hromadu akcionářům uvedeným v seznamu akcionářů. Požádá-li o to akcionář, 
může být jako korespondenční adresa uvedena v seznamu akcionářů i jeho emailová adresa, která se 
v případě svolávání valné hromady považuje za primární. 

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich 
zdůvodnění 

 

Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady  

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady. 

 

Ad 2) Schválení jednacího řádu valné hromady  

Zdůvodnění představenstva: Jedná se o organizační krok zajišťující řádný průběh valné hromady. 

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady. 

 

Ad 3) Volba orgánů valné hromady  

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady 
vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOK“). Návrh konkrétních osob do orgánů valné hromady bude svolavatelem 
přednesen na místě. 

 

Ad 4) Rozhodnutí o nuceném přechodu všech akcií Hranicko a.s. na hlavního akcionáře dle 
ustanovení § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 

o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

Návrh usnesení; 

„Valná hromada společnosti Hranicko a.s, se sídlem č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, 
IČO: 25394894, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová 
značka B 1876 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

http://www.hranicko-agrochovas.cz/


společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), 
rozhoduje takto: 

1. Určení hlavního akcionáře 

Valná hromada určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost AGRO Střítež s.r.o., se 
sídlem č.p. 42, 751 31 Jezernice, IČO: 07650230, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, spisová značka C 76659 („Hlavní akcionář“), která byla ke dni doručení žádosti 
Hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 375 ZOK a je k rozhodnému dni k účasti na této valné 
hromadě vlastníkem akcií Společnosti, 

- jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí alespoň 90 % základního kapitálu Společnosti, na 

nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, a 

- s nimiž je spojen alespoň 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti („Akcie“). 

Vlastnictví Akcií Hlavním akcionářem bylo osvědčeno výpisem ze seznamu akcionářů Společnosti 

a výpisem z majetkového účtu Hlavního akcionáře vedeného v evidenci Centrálního depozitáře 

cenných papírů k datu podání žádosti Hlavního akcionáře a k rozhodnému dni k účasti na valné 
hromadě, čímž bylo ověřeno, že Hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK osobou 
oprávněnou požadovat svolání valné hromady a předložit valné hromadě návrh na nucený přechod 
všech ostatních akcií Společnosti na Hlavního akcionáře. 

2. Nucený přechod ostatních akcií vydaných Společností na Hlavního akcionáře 

Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu všech akcií 
Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen „minoritní 
akcionáři“) na Hlavního akcionáře, přičemž Hlavní akcionář se stane vlastníkem všech akcií 
Společnosti ve vlastnictví minoritních akcionářů, jakožto osob odlišných od Hlavního akcionáře, 
s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady 
do obchodního rejstříku („Den účinnosti“). Společnost nevydala žádné jiné účastnické cenné papíry, 
ani zaknihované účastnické cenné papíry než akcie. 

3. Výše protiplnění 

Valná hromada určuje ve smyslu § 376 odst. 1 ZOK, že výše protiplnění, které poskytne Hlavní 
akcionář minoritním akcionářům, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního 
práva k akciím Společnosti, činí částku: 

- ve výši 615,- Kč za 1 ks kmenové akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír,  

- ve výši 6.142,- Kč za 1 ks kmenové akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír, a 

- ve výši 61.416,- Kč za 1 ks kmenové akcie Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě 100.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír, 

(„Protiplnění“).  

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavní akcionář 
doložil Společnosti znaleckým posudkem č. 175-14-2020 vypracovaným dne 29.5.2020 panem Ing. 
Zdeňkem Blehou, se sídlem Světí 97, 503 12 Všestary, IČO: 73579157, znalcem jmenovaným 
rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 11. prosince 2006 č. j. Spr. 3750/2006 pro 
základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací podniky („Znalecký posudek“), který 
Hlavní akcionář Společnosti doručil společně s žádostí o svolání této valné hromady. 

4. Poskytnutí Protiplnění 

Valná hromada osvědčuje, že Hlavní akcionář předal peněžní prostředky ve výši dostačující k výplatě 
Protiplnění, a to včetně úroků, které budou vyplaceny současně s Protiplněním ve výši obvyklé v době 
přechodu vlastnického práva, před konáním této valné hromady společnosti Komerční banka, a.s., se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČO: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka B 1360 („Banka“), což Hlavní akcionář 
Společnosti doložil před konáním této valné hromady písemným potvrzením vystaveným Bankou.  

Valná hromada schvaluje, že Banka poskytne Protiplnění minoritním akcionářům jakožto dosavadním 
vlastníkům nuceně přecházejících akcií Společnosti bez zbytečného odkladu ode dne zápisu 
vlastnického práva k nuceně přecházejícím akciím na majetkový účet Hlavního akcionáře vedený 



v evidenci Centrálního depozitáře cenných papírů, nejpozději však do jednoho (1) měsíce ode Dne 
účinnosti.  

Protiplnění Banka poskytne bezhotovostním převodem na bankovní účet, který je u každého 
minoritního akcionáře veden v seznamu akcionářů Společnosti, a není-li u některého minoritního 
akcionáře veden žádný bankovní účet, potom na bankovní účet, který za tímto účelem daný minoritní 
akcionář Společnosti na její písemnou výzvu činěnou neprodleně po Dni účinnosti sdělí. 

Valná hromada určuje, že současně s výplatou Protiplnění budou minoritním akcionářům vyplaceny 
také úroky ve výši obvyklé v době přechodu vlastnického práva, tzn. ke Dni účinnosti. 

Valná hromada stanoví, že minoritním akcionářem jakožto osobou oprávněnou k přijetí Protiplnění 
bude vždy osoba, která bude ke Dni účinnosti vlastníkem nuceně přecházejících akcií Společnosti, 
ledaže bude Společnosti prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím Společnosti. V takovém 
případě Banka poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií 
Společnosti, že zástavní právo přede Dnem účinnosti zaniklo.  

V ostatním se nucený přechod akcií Společnosti na Hlavního akcionáře řídí příslušnými ustanoveními 
ZOK.“ 

 

Zdůvodnění představenstva; 

Hlavní akcionář požádal v souladu s ustanovením § 375 ZOK představenstvo Společnosti o svolání 
valné hromady a předložení návrhu na přechod všech ostatních účastnických cenných papírů na 
Hlavního akcionáře. Protože žádost Hlavního akcionáře splňuje všechny požadavky požadované 
právními předpisy, představenstvo Společnosti žádosti vyhovělo a v souladu s ustanovením § 377 
odst. 1 ZOK k projednání této záležitosti svolává valnou hromadu a předkládá jí k rozhodnutí návrh na 
přechod všech ostatních akcií na Hlavního akcionáře, jak byl předložen Hlavním akcionářem. 
Společnost nevydala jiné účastnické cenné papíry, než jsou akcie Společnosti. 

 

ROZHODNÉ INFORMACE O URČENÍ VÝŠE PROTIPLNĚNÍ 

Hlavní akcionář jakožto vlastník Akcií, navrhuje poskytnout menšinovým akcionářům Společnosti 
peněžité protiplnění v rámci nuceného přechodu jejich akcií na Hlavního akcionáře ve smyslu 
ustanovení § 375 a násl. ZOK: 

- ve výši 615,- Kč za 1 kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 
1.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír,  

- ve výši 6.142,- Kč za jednu 1 kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě 10.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír  a 

- ve výši 61.416,- Kč za jednu 1 kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno, o jmenovité 
hodnotě 100.000,- Kč, vydanou jako zaknihovaný cenný papír,  

(„Protiplnění“).  

Hlavní akcionář při navržení výše Protiplnění vycházel z údajů uvedených ve znaleckém posudku 
č. 175-14-2020 vypracovaným dne 29.5.2020 panem Ing. Zdeňkem Blehou, se sídlem Světí 97, 503 
12 Všestary, IČO: 73579157, znalcem jmenovaným rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze 
dne 11. prosince 2006 č. j. Spr. 3750/2006 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se 
specializací podniky („Znalecký posudek“). 

 

 

ZÁVĚRY ZNALECKÉHO POSUDKU 

Výše Protiplnění, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK Hlavním 
akcionářem doložena Znaleckým posudkem. 

Na základě provedené analýzy majetku, závazků Společnosti a s využitím všeobecně uznávaných 
oceňovacích metod uvedených ve Znaleckém posudku, které byly aplikovány na ocenění obchodního 
závodu Společnosti, byla stanovena částka, na kterou se oceňuje reálná hodnota obchodního závodu 
Společnosti a kterou lze vztáhnout na celé emise akcií této Společnosti, následovně: 



Způsob ocenění: Majetkové ocenění – likvidační hodnota 

Společnost byla ve znaleckém posudku oceněna čtyřmi různými metodami, na základě nichž byla 
zjištěna její účetní hodnota, substanční hodnota, likvidační hodnota a hodnota zjištěná metodou 
diskontovaných volných peněžních toků. Podle uvážení znalce hodnotu podniku nejlépe vystihuje 
likvidační hodnota, a to z následujících důvodů: 

- Výnosová hodnota (zjištěná metodou diskontovaných volných peněžních toků) představuje 
obecně při ocenění podniků nejvhodnější způsob ocenění za předpokladu, že její výše 
převyšuje jeho likvidační hodnotu, což v daném případě neplatí. 

- Likvidační hodnota obecně představuje minimální hodnotu podniku v situacích, kdy 
provozováním podniku není možné dosáhnout odpovídající rentability vloženého kapitálu, 
a jako efektivnější se jeví takový závod zlikvidovat. 

- Substanční hodnotu není dle názoru znalce vhodné v daném případě pro ocenění podniku 
Společnosti použít. Pokud by totiž vlastník podniku chtěl dosáhnout na úroveň indikovanou 
substanční hodnotou, musel by nutně ukončit provoz podniku a zpeněžit jednotlivé složky 
majetku, což by s sebou nutně neslo náklady, které jsou zohledněny v rámci likvidační 
hodnoty, a výnos ze zpeněžení majetku na úrovni substanční hodnoty by nikdy nedosáhl. V 
daném případě lze substanční hodnotu přirovnat k nákladům, které by musel vynaložit vlastník 
na vybudování srovnatelného podniku. 

Zjištěná hodnota Společnosti v Kč činí: 59.790.000,- Kč 

Na základě uvedených skutečností byla stanovena reálná hodnota obchodního závodu Společnosti 
k datu zpracování Znaleckého posudku částkou ve výši 59.790.000,- Kč. 

Cílem Znaleckého posudku bylo určení výše přiměřeného protiplnění v penězích za jednu kmenovou 
akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, za jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité 
hodnotě 10.000,- Kč a za jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč pro 
účely uskutečnění plánovaného nuceného přechodu účastnických cenných papírů Hlavním 
akcionářem ve Společnosti podle § 375 a násl. ZOK. Pro stanovení přiměřené výše protiplnění v 
souvislosti s ustanovením § 375 a následujících ZOK se v tuzemských podmínkách ustálil přístup 
vycházející z metodiky ČNB uplatňované v souvislosti s nabídkami převzetí, veřejnými návrhy smluv a 
vytěsněními. Podle této metodiky je pojem hodnota akcie, resp. přiměřená výše protiplnění zpravidla 
vykládán jako alikvotní podíl na tržní hodnotě vlastního kapitálu, přičemž tento přístup byl znalcem 
aplikován i při stanovení výše přiměřeného protiplnění za akcie Společnosti. 

Jelikož Společnost emitovala k datu ocenění celkem  6.953 kusů kmenových akcií, ve formě na jméno, 
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč každá, 3.010 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, 
o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každá, 603 kusů kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, 
o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá, vydaných jako zaknihované cenné papíry, bylo možné pro 
účely posudku stanovit, že: 

- minimální hodnota přiměřené výše protiplnění za jednu kmenovou akcii, ve formě na jméno, 
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, vydané jako zaknihovaný cenný papír, činí k datu ocenění 
615,- Kč,  

- minimální hodnota přiměřené výše protiplnění za jednu kmenovou akcii, ve formě na jméno, 
o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, vydané jako zaknihovaný cenný papír, činí k datu ocenění 
6.142,- Kč, a 

- minimální hodnota přiměřené výše protiplnění za jednu kmenovou akcii, ve formě na jméno, 
o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, vydané jako zaknihovaný cenný papír, činí k datu ocenění 
61.416,- Kč. 

 

VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA K NAVRHOVANÉ VÝŠI PROTIPLNĚNÍ 

Představenstvo Společnosti považuje na základě jemu dostupných informací výši Protiplnění 
navrženou Hlavním akcionářem, za přiměřenou, a to zejména vzhledem k tomu, že navrhovaná výše 
protiplnění není v rozporu s údaji o hospodaření a stavu majetku Společnosti, reflektuje hodnotu celé 
Společnosti stanovenou s využitím metody likvidační hodnoty a současně koresponduje se závěry 
obsaženými ve znaleckém posudku předloženém představenstvu Společnosti ze strany Hlavního 
akcionáře. 



 

VÝZVA ZÁSTAVNÍM VĚŘITELŮM 

Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ustanovením § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní 
věřitele oprávněné ze zástavního práva k akciím Společnosti, aby sdělili Společnosti (oznámením 
zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva Společnosti) existenci zástavního 
práva k akciím vydaným Společností. 

 

UPOZORNĚNÍ AKCIONÁŘŮM 

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 379 odst. 3 ZOK akcionáře 
Společnosti, že údaj o osobě Hlavního akcionáře, zdůvodnění výše Protiplnění a Znalecký posudek 
jsou k dispozici v sídle Společnosti k nahlédnutí každému akcionáři Společnosti. Termín nahlédnutí ́do 
výše uvedených dokumentů mohou akcionáři předem dojednat se Společností na tel. č. 603 455 262 
nebo prostřednictvím e-mailu: cerny.stritez@seznam.cz Každý akcionář Společnosti má právo 
vyžádat si zdarma vydání kopií těchto listin. 

 

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ZASTAVENÝCH AKCIÍ 

Představenstvo Společnosti dále upozorňuje ve smyslu ustanovení § 380 ZOK vlastníky zastavených 
akcií Společnosti, že jsou povinni bez zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání valné hromady, 
sdělit Společnosti (oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti k rukám představenstva 
Společnosti) tyto skutečnosti: 

(i) informaci o zastavení (skutečnost zastavení) akcií Společnosti; a  

(ii) identifikaci osoby zástavního věřitele. 

 

Ad 5) Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku za rok 2019 

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu se současným 
ekonomickým stavem společnosti, vývoji podnikatelské činnosti, očekávání do budoucna a se závěry 
zprávy o vztazích a s vyjádřením kontrolního orgánu ke zprávě o vztazích. O této zprávě se nehlasuje. 

 

Ad 6) Projednání zprávy představenstva o stavu majetku společnosti za rok 2019  

Vyjádření představenstva: Pověřený člen představenstva seznámí valnou hromadu se současným 
ekonomickým stavem společnosti a stavem jejího majetku. O této zprávě se nehlasuje. 

 

Ad 7) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné účetní 
závěrce, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a ke zprávě o vztazích mezi 
propojenými osobami za rok 2019; 

Vyjádření představenstva: Pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK, 
seznámí valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné 
účetní závěrky za rok 2019 a návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 
2019 dle ustanovení § 447 odst. 3 ZOK. O této zprávě dozorčí rady se nehlasuje. 

 

Ad 8) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 s výrokem auditora a schválení návrhu na 
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2019 

Zdůvodnění představenstva: Společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou účetní závěrku, kterou předkládá valné 
hromadě ke schválení. Řádná účetní závěrka je k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese č.p. 281, 
753 63 Střítež nad Ludinou, a to v pracovních dnech ode dne uveřejnění této pozvánky. Z účetní 
závěrky společnosti za rok 2019 vyplývá, že společnost vykázala zisk po zdanění ve výši 1 322 450,11 
Kč. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o 



účetnictví a nebyla zpochybněná dozorčí radou ani auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní 
závěrky a výroční zprávy je součástí výroční zprávy za rok 2019. Rozhodnutí o schválení účetní 
závěrky je v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a relevantními ustanoveními stanov 
společnosti je v působnosti valné hromady.  

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za účetní období roku 2019 v tis. Kč/netto: 

Aktiva celkem:           129 532  Pasiva celkem:   129 532 

Dlouhodobý majetek:   46 178  Vlastní kapitál:     84 095  

Oběžná aktiva:             83 217  Cizí zdroje:      45 429 

Ostatní aktiva:                  137                          Ostatní pasiva:             8 

 

Výnosy:  59 184  

Náklady: 57 862  

Hospodářský výsledek před zdaněním:  1 322 

 

Rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a relevantními 
ustanoveními stanov společnosti je v působnosti valné hromady. Představenstvo navrhuje převést 
část zisku ve výši 66 123,00 Kč do rezervního fondu společnosti vytvářeného v souladu 
s ustanovením článku 32 stanov společnosti a zbývající část zisku ve výši 1 256 327,11 Kč navrhuje 
představenstvo převést na částečnou úhradu ztrát z hospodaření minulých let.  

Návrh usnesení:  

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2019 a bere na 
vědomí, že společnost za účetní období roku 2019 vykázala zisk ve výši 1 322 450,11 Kč. Valná 
hromada tímto zároveň rozhoduje, že část zisku ve výši 66 123,00 Kč bude převedena do rezervního 
fondu společnosti a zbývající část zisku ve výši 1 256 327,11 Kč bude převedena na účet 
nerozdělených ztrát z minulých let. 

 

Ad 9) Rozhodnutí o odměňování členů představenstva a dozorčí rady 

Zdůvodnění představenstva: S ohledem na ustanovení § 59 ZOK je nutné odměnu členů orgánů 
společnosti schválit valnou hromadou. Představenstvo společnosti navrhuje schválit členům 
představenstva a dozorčí rady za výkon jejich funkce níže uvedenou odměnu. Dozorčí rada považuje 
navrženou odměnu za adekvátní. 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada schvaluje výši odměny pro předsedu představenstva v částce 6 000,- Kč/měsíčně, 
výši odměny pro členy představenstva 4 000,- Kč/měsíčně pro jednoho člena, výši odměny pro 
předsedu dozorčí rady v částce 2 000,- Kč/měsíčně a pro členy dozorčí rady ve výši 500,- Kč pro 
jednoho člena.  

 

Ad 14) Diskuze 

Vyjádření představenstva: Akcionářům bude dán prostor pro dotazy a diskuzi. O tomto bodu se 
nehlasuje. 

 

Ad 15) Závěr 

Vyjádření představenstva: Jedná se o organizační krok vedoucí k ukončení jednání valné hromady. 



 

Datum: 26.6.2020 

Místo: Střítež nad Ludinou 

Za představenstvo společnosti Hranicko a.s.: 

  

Roman Hornik v.r. 

Předseda představenstva 

 

 

 

 

  



PŘÍLOHA Č. 1 

 

Vzor plné moci 

(V případě, že pověříte účastí na valné hromadě zástupce, vyplňte prosím plnou moc, kterou tento 
zmocněnec musí předložit při prezenci) 

 

Plná moc 

Já, níže podepsaný: 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bytem: 

 

tímto uděluji plnou moc 

 

Jméno a příjmení: 

Datum narození: 

Bytem: 

 

k tomu, aby mne zastupoval, mým jménem jednal a hlasoval na řádné valné hromadě společnosti 
Hranicko a.s., se sídlem č.p. 281, 753 63 Střítež nad Ludinou, IČO: 25394894, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová značka B 1876, konané dne 27.7.2020 
ve 14.00 hodin v Milenově 135, 753 61. 

 

V________ dne________ 

 

 

 

________________ 
Podpis akcionáře 

 


