
 

Jednací řád 
řádné valné hromady společnosti, konané dne 29. června 2017 

____________________________________________________________________ 
 
 

Článek 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

     Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny 
záležitosti uvedené v čl. 9 Stanov. Zasedání valné hromady svolává v  souladu se Stanovami 
společnosti a v souladu s platnými zákony představenstvo. 
     Jednací řád valné hromady upravuje a konkretizuje zásady jednání valné hromady 
uvedené ve Stanovách. 

 
Článek 2 

ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ 

Právo účasti na valné hromadě má: 
-  akcionář společnosti, resp. zplnomocněný zástupce akcionáře, 
-  členové představenstva a dozorčí rady, 
-  osoby zabezpečující průběh valné hromady, určené představenstvem, 
-  hosté pozvaní představenstvem, 

   -  zástupci sdělovacích prostředků, jejichž účast představenstvo schválilo. 
 
 

Článek 3 

PREZENCE 

     Prezence na valné hromadě je zajištěna prostřednictvím listiny přítomných, obsahující 
jméno, bydliště nebo sídlo akcionáře, čísla akcií, jejich jmenovitou hodnotu a počet hlasů, 
které má akcionář na valné hromadě. Na této listině přítomný akcionář, resp. zmocněnec, 
zkontroluje správnost údajů a svým podpisem potvrdí účast, uvedené údaje a převzetí 
vyplněného hlasovacího lístku. 
     Zmocněnec potvrdí svým podpisem správnost údajů u všech akcionářů, které zastupuje 
a doloží zastupování předáním plné moci, podepsané zastoupeným akcionářem. Plná moc 
se stává součástí listiny přítomných. 
     Je-li akcionářem právnická osoba, jedná za ni její statutární orgán, resp. osoba, 
statutárním orgánem k tomu řádnou plnou mocí pověřená. Zástupce právnické osoby rovněž 
předloží originál výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), resp. jiný doklad 
osvědčující existenci právnické osoby. Totéž platí, je-li zmocněncem akcionáře právnická 
osoba. 

      
Článek 4 

USNÁŠENÍSCHOPNOST VALNÉ HROMADY 

     Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni, ať už osobně nebo prostřednictvím 
zástupce na základě plné moci, akcionáři, kteří vlastní akcie se  jmenovitou hodnotou akcií 
představující více než 30  % základního kapitálu společnosti. 
     Není-li valná hromada způsobilá usnášení, svolává představenstvo náhradní valnou 
hromadu. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je způsobilá 
usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.  

 
 
 

Článek 5 

PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

   Program jednání valné hromady je v souladu pozvánkou na valnou hromadu zveřejněnou 
na internetových stránkách společnosti dne 26. 5. 2017,  uveden v příloze. Současně tentýž den 



byla pozvánka vyvěšena v sídle společnosti a zaslána na emailové adresy akcionářů uvedených 
v seznamu akcionářů. 

 
Článek 6 

ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY 

     Jednání zahajuje pověřený člen představenstva společnosti ve stanovenou dobu. 
     Pověřený člen představenstva seznámí účastníky s jednacím řádem valné hromady a nechá 

o něm hlasovat. Hlasování probíhá podle čl. 9 tohoto jednacího řádu. Sčítání hlasů provádějí 
skrutátoři navržení představenstvem. 

     Pověřený člen představenstva předloží valné hromadě návrh na předsedu valné hromady, 
zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory a nechá o nich hlasovat. 

     Řízení valné hromady se ujme zvolený předseda valné hromady, seznámí přítomné 
s upřesněním programu valné hromady a s organizačními záležitostmi. 

 
Článek 7 

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY 

     Jednání valné hromady řídí zvolený předseda valné hromady. 
Předseda valné hromady může v průběhu valné hromady zařadit přestávku. 
     K jednotlivým bodům programu valné hromady krátce vystoupí osoby pověřené 

představenstvem nebo dozorčí radou na vyzvání předsedy valné hromady.  
 

Článek 8 

PRÁVO NA VYSVĚTLENÍ 

     Ke vznesení dotazu a požadování vysvětlení záležitostí zařazených na valnou hromadu 
je oprávněn každý přítomný akcionář, resp. zmocněnec. Může tak učinit ústně nebo 
prostřednictvím dotazního lístku, který řádně vyplněný odevzdá předsedovi valné hromady při 
vznesení výzvy předsedy valné hromady k položení dotazů o projednávaném bodu valné 
hromady, nejpozději však do okamžiku, než je zahájeno hlasování o projednávaném bodu valné 
hromady, kterého se daná záležitost týká. 

     Předseda valné hromady rozhoduje o pořadí, ve kterém budou řádně přihlášené dotazy 
zodpovězeny. 

 
Článek 9 

HLASOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 

     Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas (viz stanovy 
společnosti čl. 13, bod 4). S každou akcií o jmenovité hodnotě 10.000.000,- Kč je spojeno 10.000 
hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč je spojeno 1.000 hlasů. S každou akcií 
o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 
10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů. S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč je spojen 1 hlas. 
Celkový počet hlasů ve společnosti je 205.710. 

     Pro přijetí jednotlivých usnesení je zapotřebí souhlas většiny přítomných akcionářů 
s výjimkou usnesení o změně stanov, zvýšení nebo snížení základního kapitálu, změně práv 
náležejících jednotlivým druhům akcií a zrušení společnosti, kde je zapotřebí souhlas 
kvalifikované většiny. 

     Každý akcionář či zmocněnec obdrží při prezenci hlasovací lístek, na kterém je  uvedeno 
jméno akcionáře, resp. jméno zmocněnce a počet hlasů, které na valné hromadě zastupuje.  
Hlasovací lístek musí být opatřen razítkem společnosti a podpisem osoby, která hlasovací lístek 
vydala. 

     Hlasuje se na výzvu předsedy valné hromady zvednutím hlasovacího lístku. Při  jednom 
hlasování je možno vyjádřit svou vůli jen jedním způsobem, tj. lze hlasovat pouze PRO nebo 
PROTI nebo se ZDRŽET HLASOVÁNÍ. O pořadí otázek PRO, PROTI a ZDRŽEL SE rozhoduje 
předseda valné hromady. Předseda valné hromady má právo položit pouze dvě z těchto otázek. 
V takovém případě se výsledek zbývající otázky zaznamená podle počtu přítomných, kteří 
nehlasovali pro otázky předchozí. 

     Je-li podáno v téže věci více návrhů, hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, 
dále o návrhu dozorčí rady a posléze v pořadí, v jakém byly další návrhy podány. Pokud 
je předložený návrh schválen, o dalších se již nehlasuje. 

     V průběhu jednání valné hromady jsou akcionáři (zmocněnci) přítomni v jednací 



místnosti. Při jejím opuštění odevzdají u prezence hlasovací lístek. Při návratu obdrží po ověření 
totožnosti hlasovací lístky zpět. Bezprostředně před každým hlasováním oznámí osoba pověřená 
prezencí určenému skrutátorovi aktuální počet akcionářů přítomných na valné hromadě 
v okamžiku hlasování a počet hlasů, kteří tito akcionáři mají. Tento údaj mu sdělí písemně a 
potvrdí svým podpisem. 

     Hlasy akcionářů (zmocněnců) sčítají zvolení skrutátoři. Výsledek hlasování oznámí 
pověřený skrutátor předsedovi valné hromady. Po obdržení tohoto sdělení seznámí předseda 
valné hromady zúčastněné s výsledkem hlasování. 

   Sčítání hlasů lze přerušit. Jednání VH může pokračovat poté, co v průběhu sčítání 
hlasů bylo dosaženo počtu hlasů potřebných pro přijetí rozhodnutí nebo schválení anebo je-li 
zřejmé, že požadované většiny nemůže být dosaženo. Přesné výsledky hlasování budou 
oznámeny před ukončením VH a uvedeny v  zápise. 

 
Článek 10  

ZÁPIS O VALNÉ HROMADĚ 

     O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který je nutno vyhotovit do   15 dnů 
od ukončení valné hromady. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady a dva 
ověřovatelé zápisu. 
 
Zápis o valné hromadě obsahuje: 

a) firmu a sídlo společnosti, 
b) místo a dobu konání valné hromady, 
c) jméno předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených  

          sčítáním hlasů (skrutátorů), 
d) popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady, 
e) usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování  
f) obsah případného protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady,  

          týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. 
 

       K zápisu o valné hromadě se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných 
akcionářů. 
            Každý akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu. Náklady spojené 
s případným doručením zápisu z valné hromady akcionáři nese akcionář. Jedna kopie zápisu 
je uložena na sekretariátě vedení společnosti k nahlédnutí akcionářům.  

 O rozhodnutí o změně stanov (vyjma změn ze zákona), zvýšení nebo snížení základního 
kapitálu nebo o  zrušení společnosti musí být pořízen notářský zápis. 
 
 

Článek 11 

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

      Jednací řád platí pro jednání valné hromady akciové společnosti dne 29. června 2017. 

 

 

 

 

 

  
        
  
                 Ing. Jaroslav Starosta       Ing. Miloslav Kopeček 
               místopředseda představenstva              předseda představenstva 
 
 
 
 
 



 
Příloha jednacího řádu řádné valné hromady 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

konané dne 29. června 2017 v Brně, Kulkova 10/4231 (místnost 208) 
                  ___________________________________________________________________ 
 

 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího 

řádu valné hromady 
     Návrh usnesení: 
     Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady konané dne 29. 6. 2017 

Zdůvodnění: 
Valná hromada dle čl. 13 odst. 7 stanov společnosti schvaluje jednací řád valné 
hromady. 

 
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů na valné hromadě 
     Návrh usnesení: 

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a 
osoby pověřené sčítáním hlasů. 
Zdůvodnění: 
Orgány valné hromady volí valná hromada v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 
90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen 
„ZOK“). 
 

3. Projednání: 
- výroční zprávy za rok 2016, jejíž součástí je: 

- zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 
jejího majetku za rok 2016 

- zpráva o vztazích dle § 82 ZOK č. 90/2012 Sb. v platném znění za období 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 

- zpráva auditora o ověření účetní závěrky a vyjádření k ostatním 
informacím za období od 1. 1. 2016 až 31. 12. 2016 

- řádná účetní závěrka za rok 2016 
- návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2016 
- zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k účetní 

závěrce i ke konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku, 
stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích 

- konsolidované výroční zprávy za rok 2016, jejíž součástí je: 
- zpráva auditora o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok 

2016 a vyjádření ke konsolidované výroční zprávě 2016 
- konsolidovaná účetní závěrka za rok 2016 

     Návrh usnesení: 
Valná hromada bere výroční zprávu za rok 2016 a konsolidovanou výroční zprávu za 
rok 2016 na vědomí.  
Zdůvodnění: 

     Představenstvo předkládá dle § 435 odst. 4 ZOK valné hromadě účetní závěrku za 
rok 2016 a návrh na rozdělení zisku z hospodaření roku 2016.  

     Výroční zpráva i konsolidovaná výroční zpráva se všemi součástmi a náležitostmi je 
zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.prefa.cz.  

    Auditor potvrdil správnost účetní závěrky i konsolidované účetní závěrky a jejich 
soulad s účetními předpisy platnými v ČR. Představenstvo navrhuje valné hromadě 
vzít tyto skutečnosti bez výhrad na vědomí. 

http://www.prefa.cz/


      Dozorčí rada má zákonnou povinnost předložit valné hromadě zprávu dozorčí rady o 
výsledcích její kontrolní činnosti a o výsledcích činnosti společnosti. Dozorčí rada 
konstatovala, že všechny smluvní vztahy mezi ovládajícími osobami a osobou 
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající 
osobou byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek, přičemž sjednaná a 
poskytnutá plnění a protiplnění odpovídala podmínkám obvyklého obchodního styku 
a společnosti z těchto smluvních vztahů nevznikla újma, ani jí nehrozí žádná rizika. 
Dozorčí rada doporučuje ke schválení účetní závěrku za rok 2016, konsolidovanou 
účetní závěrku za rok 2016 a návrh na rozdělení zisku za rok 2016. 

 
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 a konsolidované účetní závěrky za 

rok 2016 
      Návrh usnesení: 
      Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2016 a konsolidovanou 

účetní závěrku za rok 2016. 
      Zdůvodnění: 
       V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK valná hromada schvaluje 

řádnou účetní závěrku společnosti i konsolidovanou účetní závěrku společnosti. 
 
5. Rozhodnutí o rozdělení zisku, vč. rozhodnutí ohledně výplaty dividendy a 

tantiém 
      Návrh usnesení: 
     Valná hromada rozhodla, že zisk společnosti ve výši 12.833.936,83 Kč vykázaný 

v řádné účetní závěrce za rok 2016 bude rozdělen takto:     
      - výplata tantiémy členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši 530.000,- 

Kč, vždy se splatností do 30. 9. 2017, a to následovně: 
  členové dozorčí rady: 

• předsedkyně Ing. Ivona Janstová   110.000,- Kč 
• místopředseda Ing. Miloš Filip     60.000,- Kč 
• člen prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc.      60.000,- Kč 

       členové představenstva: 
• místopředseda Ing. Jaroslav Starosta  300.000,- Kč 
• předseda Ing. Miloslav Kopeček     -- 
• člen Ing. Zbyněk Šedivý                                      -- 
• člen RNDr. Ivan Křivánek                 -- 

     - výplata dividendy ve výši 11,- Kč/1.000 Kč nominální hodnoty akcie, tj. celkem 
2.262.810,- Kč  

     - zůstatek nerozděleného zisku ve výši 10.041.126,83 Kč bude převeden na účet 
nerozděleného zisku z minulých let. 

      Zdůvodnění: 
      V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) ZOK rozhoduje valná hromada o 

rozdělení zisku. Představenstvo s ohledem na dosažené výsledky navrhuje vyplatit 
tantiému členům dozorčí rady a představenstva a dále výplatu dividend akcionářům 
ve výši 11,- Kč na 1.000,- Kč nominální hodnoty akcie. Zbývající část zisku navrhuje 
představenstvo převést na účet nerozděleného zisku za účelem rozvoje společnosti. 

 
6.  Rozhodnutí o závazcích z nevyplacených dividend za rok 2015 
 Návrh usnesení: 
 Valná hromada schvaluje převod nevyplacených dividend za rok 2015 ve výši 

695.550,- Kč z ostatních fondů na účet nerozděleného zisku z minulých let. 
 Zdůvodnění: 
      Dle § 4 zákona č. 134/2013 Sb. právo na výplatu dividendy nevzniklo těm 

akcionářům, kteří byli v prodlení se splněním své povinnosti – předložení akcií 
společnosti k vyznačení nezbytných údajů a sdělení společnosti údaje potřebné pro 
zápis do seznamu akcionářů. 



     V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. h) valná hromada rozhoduje o 
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, včetně rozhodování o tom, že již 
rozdělený zisk má být převeden do jiných složek vlastního kapitálu. 

7. Závěr 
 


