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Důvodová zpráva: 

Dne 9. června 2017 se konala řádná valná hromada společnosti ČSAD Havířov a.s., (dále jen 

„společnost“). Na valné hromadě společnosti byli přítomni 4 akcionáři: 2 fyzické osoby a 2 

právnické osoby, kteří vlastnili 147 989 ks akcií, jejichž jmenovitá hodnota představovala 

97,24 % základního kapitálu. Valná hromada byla prohlášena za usnášení schopná. Jednání 

valné hromady proběhlo v souladu s navrženým programem, o němž byla Rada města 

Havířova informována dne 24. 5. 2017.  

Výsledek hlasování o jednotlivých bodech a informace o hlasování zástupce města: 

Pořad jednání Výsledek 

hlasování 

přítomných 

akcionářů 

Hlasování za 

město dle RMH 

1 Zahájení, kontrola usnášení schopnosti valné 

hromady 

Bez hlasování Bez hlasování 

2 Volba orgánů valné hromady – blíže viz níže Pro: 100% hlasů PRO 

3 Přednesení a projednání výroční zprávy 

společnosti za rok 2016 včetně zprávy 

představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a o stavu jejího majetku, zprávy o 

vztazích mezi propojenými osobami, řádné 

účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na 

rozdělení zisku za rok 2016 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

4 Přednesení a projednání zprávy auditora a 

výroku auditora o přezkoumání řádné účetní 

závěrky a výroční zprávy společnosti za rok 

2016 včetně zprávy společnosti o stavu jejího 

majetku a o vztazích mezi propojenými osobami 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

5 Přednesení a projednání zprávy dozorčí rady o 

výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření dozorčí 

rady k řádné účetní závěrce společnosti za rok 

2016 a k návrhu představenstva na rozdělení 

zisku společnosti za rok 2016, stanovisko 

dozorčí rady k přezkumu zprávy o vztazích mezi 

propojenými osobami 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

Bez hlasování -  

vzato na vědomí 

6 Schválení řádné účetní závěrky společnosti za  

rok 2016  

Pro: 100 % hlasů 

 

PRO 

7 Schválení protinávrhu města na rozdělení zisku 

společnosti za rok 2016  – blíže viz níže 

Pro: 100% hlasů 

 

PRO 

8 Návrh představenstva na zaknihování akcií Pro: 100% hlasů PRO 

9 Návrh představenstva na snížení základního 

kapitálu společnosti – blíže viz níže 

Pro: 89,51 %, tj.  

132.463 hlasů 

PROTI: 7,73 %, 

tj. 15 526 hlasů 

10 Změna stanov – blíže viz níže Pro: 89,51 %, tj.  

132.463 hlasů 

PROTI: 7,73 %, 

tj. 15 526 hlasů 

11 Volba členů dozorčí rady – blíže viz níže Pro: 100 % hlasů PRO 

12 Určení auditora (dle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 

Sb., o auditorech) – blíže viz níže 

Pro: 100 % hlasů 

 

PRO 

13 Závěr   
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Blíže k některým bodům programu:  

Ad 2. Za předsedu valné hromady byl zvolen JUDr. Vít Srba, za zapisovatele byl zvolen Mgr. 

Martin Bartel, za ověřovatele zápisu byli zvoleni Ing.Václav Brabec a Ing. Pavel 

Bědajanek a za osobu pověřenou sčítáním hlasů byla zvolena paní Dagmar Štrbová.  

Ad 7. Statutární město Havířov, jakožto kvalifikovaný akcionář učinilo protinávrh na 

rozdělení zisku. Tento protinávrh byl přijat. Čistý zisk společnosti vykázaný v řádné 

účetní závěrce za rok 2016 ve výši 140.513.973,27 Kč byl dle protinávrhu města 

rozdělen takto:  

a) výplata podílu na zisku za rok 2016 ve výši 35.002.550,00 Kč 

b) příděl do nerozděleného zisku minulých let ve výši 105.511.423,27 Kč. 

Statutárnímu městu Havířov náleží výplata dividend ve výši 3.569.370 Kč před 

zdaněním, tj. po zdanění 15 % ve výši 3.033.965 Kč. Dne 3.7.2017 byly dividendy 

připsány na účet města.  

Ad 9. Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu o částku ve výši 150.054.410 

Kč, tj. z dosavadní výše základního kapitálu 152.185.000 Kč na novou výši 2.130.590 

Kč. Jmenovitá hodnota každé akcie byla snížena o částku 986 Kč, tj. ze stávající 

jmenovité hodnoty 1.000 Kč na novou jmenovitou hodnotu 14 Kč.  Důvodem pro toto 

snížení je budoucí zaknihování akcií. Účelem snížení základního kapitálu je úspora 

nákladů na zaknihování akcií v souvislosti s novým zákonem o veřejných zakázkách. 

Ad 10.   Valná hromada v souvislosti se snížením základního kapitálu rozhodla o změně stanov 

společnosti takto:  

Čl. 5 stanov: Základní kapitál společnosti činí 2.130.590 Kč. 

Čl. 6, odst. 1  stanov: Základní kapitál společnosti ve výši 2.130.590 Kč je rozvržen na 

152.185 kusů kmenových akcií, se kterými není spojeno žádné zvláštní právo, znějících 

na jméno o jmenovité hodnotě každé z nich 14 Kč emitovaných v listinné podobě 

s charakterem neregistrovaných cenných papírů.  

Čl. 6, odst. 2 stanov: Akcie jsou si rovny ve všech ohledech. S každou akcií o 

jmenovité hodnotě 14 Kč je spojen jeden hlas.  

Ad 11. Do funkce členky dozorčí rady byla zvolena za statutární město Havířov paní Eva 

Radová - členka Zastupitelstva města Havířova a členka Rady města Havířova. Dále 

byl zvolen za člena dozorčí rady společnosti Ing. Jakub Vyvial. 

Ad 12.   Byl schválen auditor pro účetní období roku 2017, a to společnost FSG Finaudit s.r.o., 

se sídlem Olomouc, Třída Svobody 645/2, IČO: 61947407 

 

Materiály související s touto valnou hromadou jsou trvale uloženy k nahlédnutí na odboru 

právních služeb MMH. 

 

Město zastupoval na základě plné moci pan Róbert Masarovič MSc. 

Majetkový podíl města: 15 519 ks  kmenových akcií. 

 

 

 

 


