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Představenstvo akciové společnosti           
Prefa Brno a.s. 
se sídlem v Brně, Kulkova 10/4231,  

IČO 46 90 10 78 

svolává                                 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 
která se bude konat 29. 6. 2017 v 10.00 hod v sídle společnosti na adrese Brno, ul. Kulkova 10/4231, 

v zasedací místnosti č. 208 (II. patro). 

 

Pořad jednání: 
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 

http://www.prefa.cz/
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s účetními předpisy platnými v ČR. Představenstvo navrhuje valné hromadě vzít tyto skutečnosti 

bez výhrad na vědomí. 

      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. 
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7. Závěr 

 

Účast na valné hromadě 

o Registrace a zastoupení akcionáře na valné hromadě 

- prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin 

v místě konání valné hromady; 

- akcionář – fyzická osoba se při registraci prokáže platným průkazem totožnosti, 

v případě zastoupení je zástupce povinen předložit též plnou moc; 

- akcionář – právnická osoba se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem 

výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 6 měsíců), případně registrační listinou jiného 

orgánu, z níž vyplývá, kdo je statutárním orgánem akcionáře; statutární orgán akcionáře, 

resp. jeho člen se prokáže platným průkazem totožnosti, v případě zastoupení je zástupce 

povinen předložit též plnou moc.  

o Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě 

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, každých 1.000,- Kč 

představuje 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 205.710. Akcionářům 

nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s účastí na valné hromadě. 

o Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy 

V případě, že akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě návrh nebo protinávrh k návrhu, 

jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění 

svého návrhu či protinávrhu společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady, 

to neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti. Představenstvo uveřejní 

návrh či protinávrh nejpozději 5 dnů přede dnem konání valné hromady.  

 

Způsob zasílání a získávání dokumentů 

Akcionáři mohou 30 dnů přede dnem konání valné hromady (včetně): 

- nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 hod do 14.00 hod do všech dokumentů týkajících 

se pořadu jednání valné hromady, návrhů usnesení valné hromady včetně příslušných 

návrhů nebo protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k jednotlivým 

bodům pořadu jednání valné hromady, a to v sídle společnosti na adrese 615 00 Brno, 

Kulkova 10/4231 – vždy po předchozí telefonické domluvě s pověřenou osobou paní 

Danou Jelínkovou na tel. 541583210  

- získat na internetové adrese společnosti www.prefa.cz v elektronické podobě účetní 

závěrku za rok 2016, konsolidovanou účetní závěrku za rok 2016 a výroční zprávu 

společnosti za rok 2016 i konsolidovanou výroční zprávu za rok 2016, se všemi 

součástmi a náležitostmi. Tyto dokumenty budou na internetových stránkách společnosti 

uveřejněny po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do doby 30 dnů 

po jejich schválení nebo neschválení, resp. jejich předložení valné hromadě společnosti. 

 

 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2016: 

výnosy                    759 229 tis. Kč 

náklady                  746 395 tis. Kč 

hospodářský výsledek (zisk)                  12 834 tis. Kč 

aktiva celkem                               788 322 tis. Kč 

vlastní kapitál                                              453 242 tis. Kč 

základní kapitál                                                       205 710 tis. Kč 

 

Za představenstvo společnosti Prefa Brno a.s. 

 

 

 

 

 

Ing. Jaroslav Starosta 

http://www.prefa.cz/

