
 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti  
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 

 
Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s.,  

IČ: 25816039, se sídlem Ostrava – Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B., vložce 1934, 

 
tímto svolává 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI  
VÍTKOVICE HOLDING, a.s., 

která se bude konat dne 31.10.2014 v 15.00 hodin 
v sídle společnosti v Ostravě – Vítkovicích, Ruská 2887/101, PSČ: 706 02,   

v zasedací místnosti v 8. patře. 
 
Pořad jednání: 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 
2. Volba orgánů valné hromady 
3. Stanovisko dozorčí rady ke konsolidované účetní závěrce za rok 2013  
4. Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2013 
5. Schválení auditora společnosti 
6. Odvolání a volba členů výboru pro audit 
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit 
8. Závěr  
 
Informace pro akcionáře: 

Prezence akcionářů na valnou hromadu bude zahájena v den konání řádné valné hromady společnosti 
ve 14.30 hod. v místě konání valné hromady. Při prezenci se akcionáři zapisují do listiny přítomných akcionářů, 
jejíž náležitosti, obsah a způsob vyhotovení je stanoven zákonem o obchodních korporacích. Při zápisu do listiny 
přítomných akcionářů se akcionář – fyzická osoba prokáže průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické 
osoby odevzdá navíc plnou moc. Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem 
totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu 
prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří 
měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc. Plná moc pro zastupování na valné 
hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných 
hromadách, a podpis zmocnitele – akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Výše uvedené listiny, pokud 
budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být 
opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány 
u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím 
jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Akcionáři při prezenci odevzdají plné 
moci a výpisy z obchodního rejstříku nebo jiné doklady prokazující existenci právnické osoby a způsob jednání 
členů statutárního orgánu jejím jménem.  
 
K bodu č. 3 - Zpráva dozorčí rady o přezkoumání konsolidované účetní závěrky za rok  
 
Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o obchodních 
korporacích přednesena zpráva dozorčí rady a její vyjádření k uvedeným záležitostem. 
O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu pořadu jednání se nehlasuje. 
 
K bodu č. 4 - Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2013 

Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku za rok 2013. 
Odůvodnění: 
Společnost je podle zákona povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku a podle zákona o obchodních 
korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená 
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31.12.2013 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2013, v souladu s českými účetními předpisy. 
Konsolidovaná účetní závěrka byla auditorem BDO Audit s.r.o. ověřena bez výhrad.  

 



 

Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky za rok 2013 (v tis. Kč) 
 
Aktiva celkem - netto 23.563.109  Pasiva celkem 23.563.109 
Dlouhodobý majetek - netto 10.877.683 Vlastní kapitál 8.346.590 
Oběžná aktiva - netto 12.454.789  Cizí zdroje 13.011.184 
Časové rozlišení - aktiva 230.637   Časové rozlišení - pasiva 250.080 
Tržby za prodej zboží, vlastních 
výrobků a služeb 

20.590.710 Menšinový vlastní kapitál 1.955.255 

Provozní výsledek hospodaření 760.863 Konsolidovaný výsledek 
hospodaření za účetní období 

152.376 

 
K bodu č. 5 - Určení auditora společnosti  
 
Návrh usnesení: 
Valná hromada rozhodla o určení auditora podle zák. č. 93/2009 Sb. o auditorech tak, že pro povinný audit 
účetní závěrky společnosti za rok 2014 určuje společnost BDO Audit s.r.o. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 
1980/5, PSČ 140 00, IČ 453 14 381. 
 
Odůvodnění: 
Rozhodnutí o určení auditora náleží do působnosti valné hromady a představenstvo opětovně navrhuje i pro rok 
2014 auditora BDO Audit s.r.o. 
 
K bodu č. 6 - Odvolání a volba členů výboru pro audit 

Návrh usnesení: 
Valná hromada odvolává z funkce člena výboru pro audit 
prof. Ing. Violu Šebestíkovou,CSc 
Ing. Svatavu Richtarovou,  
Ing. Ľudovíta Ihringa  
 
Odůvodnění: 
S ohledem na blížící se skončení tříletého funkčního období u členů výboru pro audit je představenstvem 
navrhováno jejich odvolání. 

Návrh usnesení: 
Valná hromada volí do funkce člena výboru pro audit 
prof. Ing. Violu Šebestíkovou, CSc, nar. 31.8.1952, Ostrava, Švédská 668/33  
Doc. Ing. Janu Janouškovou, Ph.D. nar. 11.4.1963, Karviná, Borovského 2323 
Ing. Svatavu Richtarovou, nar. 2.5.1960, Ostrava, Alžírská 1502/22 
 
Odůvodnění: 
Představenstvo navrhuje volbu tří členů výboru pro audit. Představenstvo se seznámilo s odbornými životopisy 
navrhovaných kandidátů a považuje je s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na členy 
výboru pro audit. 
 
K bodu č. 7 - Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit 
  
Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce členů výboru pro audit mezi společností a 
navrženými kandidáty na funkci členů výboru po audit, a to ve znění předloženém valné hromadě. 
 
Odůvodnění: 
Představenstvem navrhované smlouvy o výkonu funkce představují standardní nástroj zakotvující vzájemná 
práva a povinnosti společnosti a člena výboru pro audit, a to včetně výše odměny, a respektují dosavadní praxi 
společnosti, avšak při zohlednění změn vyvolaných novou právní úpravou.  
 
Upozornění:  
 
Akcionáři společnosti mají v souvislosti s body pořadu řádné valné hromady tato práva, a to počínaje dnem 30. 
9. 2014 a konče dnem konání valné hromady (včetně):   

Právo nahlédnout v pracovních dnech v době od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti:   
- do pozvánky na řádnou valnou hromadu, případně vyžádat si zaslání kopie pozvánky; 
- do konsolidované účetní závěrky společnosti za rok 2013, která obsahuje zprávu auditora o jejím ověření; 
- pro účely sjednání termínu nahlédnutí prosím kontaktujte Mgr. Marcela Zachveju, Ph.D., LL.M. na 

emailové adrese marcel.zachveja@ak-zachveja.cz, současně však upozorňujeme, že tyto dokumenty jsou 



 

dostupné vzdáleným přístupem, jak je stanoveno níže v informaci o právu získat informace na internetových 
stránkách společnosti. 

Právo získat na internetových stránkách společnosti http://vmg.vitkovice.cz/vitkovice-holding/ následující 
dokumenty týkající se pořadu jednání řádné valné hromady:  

- pozvánka na řádnou valnou hromadu včetně návrhu změny stanov společnosti 
- konsolidovaná účetní závěrka společnosti včetně zprávy auditora o jejím ověření 
- návrhy smluv o výkonu funkce člena výboru pro audit 
 
 

Představenstvo společnosti VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 
 

V Ostravě, dne 29.9.2014  
 

Představenstvo společnosti 
VÍTKOVICE HOLDING, a.s. 


