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Představenstvo ZDOBNICE a.s. se sídlem 517 56 Slatina nad Zdobnicí 39 
IČO: 48173291 

 
svolává řádnou VALNOU HROMADU akcionářů, 

 
která se bude konat v pátek 23. června 2023 v 13.30 hod. 

 
v sále obecního úřadu Pěčín čp. 207 

 
Prezence začne v 12.30 hod. 
 
Program jednání: 

1) Zahájení, určení skrutátorů a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady 
2) Schválení jednacího řádu valné hromady 
3) Volba orgánů řádné valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu) 
4) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a stavu jejího majetku, roční 

účetní závěrka roku 2022 a podnikatelské záměry v roce 2023. Zpráva o činnosti 
představenstva společnosti za uplynulé období 

5) Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce 
6) Schválení roční účetní závěrky za rok 2022, schválení rozdělení zisku za rok 2022 
7) Volba členů představenstva a dozorčí rady 
8) Schválení nabývání a pozbývání vlastních akcií společnosti ZDOBNICE a.s. 
9) Schválení smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva 
10) Závěr řádné valné hromady     

  
         Akcionáři se při prezenci, která začne v 12.30 hod. prokazují platným průkazem totožnosti. 
Akcionář, který se valné hromady nemůže osobně zúčastnit, je oprávněn si ustanovit zplnomocněného 
zástupce, který se při prezenci prokáže řádně vyplněnou plnou mocí (je přílohou k pozvánce a nemusí 
být ověřena) a platným průkazem totožnosti. V případě, že valná hromada nebude usnášeníschopná, 
bude muset být svolána v náhradním termínu. 
             
            Pozvánka na valnou hromadu, včetně listin stanovených zákonem o obchodních korporacích a 
družstvech je zveřejněna na internetových stránkách společnosti na adrese: www.zdobnice.cz. 
            Účetní závěrka za rok 2022 je k dispozici k nahlédnutí v sídle společnosti: 517 56 Slatina nad 
Zdobnicí čp. 39. 
 
 Případné bližší informace k pořádání VH budou publikovány na stránkách www.zdobnice.cz. 
 
            
 NÁVRHY USNESENÍ, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ, VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA:  
 
K BODU  2 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
                
Návrh usnesení: 
"Valná hromada schvaluje jednací řád ve znění předloženém představenstvem společnosti" 
                             
Zdůvodnění návrhu usnesení: 
V souladu se stanovami společnosti se valné hromadě navrhuje schválení jednacího řádu. 
Jednací řád podrobněji stanoví v souladu se stanovami společnosti organizaci valné hromady a její 
řízení. 
            
K BODU 3 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
 
Vyjádření představenstva: 
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu. Jedná se o orgány, 
které jsou nezbytné pro řízení, průběh valné hromady a vyhotovení zápisu. Volba těchto orgánů je 
v souladu s § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.       
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K BODU 4 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
            
Vyjádření představenstva: 
Představenstvo předkládá řádné valné hromadě k projednání příslušné zprávy, které je dle obecně  
závazných právních předpisů a stanov společnosti povinno zpracovat a předložit valné hromadě 
k projednání: Zprávu o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za účetní období, která je součástí 
výroční zprávy. 
Tyto zprávy zpracované představenstvem společnosti za rok 2022 bere valná hromada na vědomí. 
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. 
 
K BODU 5 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
            
Vyjádření představenstva: 
Dozorčí rada je povinna seznámit akcionáře s výsledky své kontrolní činnosti a vyjádřit se 
k přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na způsob rozdělení zisku roku 2022. Tuto 
zprávu zpracovanou dozorčí radou společnosti bere valná hromada na vědomí. 
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje. 
 
K BODU 6 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
 
Návrh usnesení: 
"Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022 a návrh 
představenstva na rozdělení zisku ve výši  8 031 223,97 Kč takto: 402 tis. Kč převod do rezervního 
fondu, 200 tis. Kč příděl do sociálního fondu, 70 tis. Kč na výplatu tantiém, 7 359 223,97 Kč 
ponechána jako nerozdělený zisk minulého období".  
           
Zdůvodnění návrhu usnesení: 
Představenstvo společnosti zpracovalo řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2022, s níž jsou 
akcionáři společnosti seznámeni na valné hromadě v rámci bodu 4) pořadu jednání. 
Návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2022 je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a 
stanov společnosti. Důvodem návrhu nevyplacení dividendy za rok 2022 a ponechání příslušné částky 
jako nerozdělený zisk minulého období je zásadní změna SZP EU na období 2022 - 2027 a zároveň 
ponechání disponibilních prostředků v souvislosti s významnou investicí výstavby kravína ve Slatině 
nad Zdobnicí v letech 2023 - 2024.         
           
K BODU 7 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
            
Zdůvodnění návrhu usnesení: 
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 9/2012 Sb. do působnosti valné hromady 
patří volba členů představenstva a dozorčí rady akciové společnosti. Představenstvo předkládá valné 
hromadě na základě návrhu provedeném komisí pro přípravu voleb návrh kandidátů na volbu členů 
představenstva a dozorčí rady neboť členství ve statutárním orgánu zanikne jednotlivým členům 
uplynutím funkčního období. 
Účinnost volby těchto kandidátů na členy představenstva a dozorčí rady je navrhována tak, aby jejich 
funkční období bezprostředně navazovalo na funkční období současných členů statutárních orgánů 
společnosti. Osoby navržené za členy představenstva a dozorčí rady splňují zákonné podmínky pro 
výkon funkce člena statutárního orgánu. 
           
Návrh usnesení: 
Valná hromada ZDOBNICE a.s. 
 - volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. paní Janu Brokešovou, narozenou 8. 4. 1969 
   bytem Slatina nad Zdobnicí čp. 241 
 - volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. pana Vladimíra Černocha, narozeného 2. 5. 1971 
   bytem Slatina nad Zdobnicí čp. 185 
 - volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. pana Milana Dostála, narozeného 1. 4. 1967 
   bytem Pěčín čp. 79 
 - volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. pana Ing. Josefa Duška, narozeného 23. 9. 1969  
   bytem Slatina nad Zdobnicí čp. 249 
 - volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. pana Vojtěcha Hyska, narozeného 11. 3. 1977 
   bytem Záchlumí 7 
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- volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. pana Bohuslava Kaila, narozeného 10. 3. 1958 
  bytem Slatina nad Zdobnicí čp. 186 
- volí členem představenstva ZDOBNICE a.s. pana Ing. Miroslava Mazuru, narozeného    
  30. 12. 1981, bytem Slatina nad Zdobnicí čp. 102 

                         
- volí členem dozorčí rady ZDOBNICE a.s. paní Ing. Evu Kaplanovou, narozenou 9. 7. 1978 
  bytem Barákova 1202, Kostelec nad Orlicí 
- volí členem dozorčí rady ZDOBNICE a.s. pana Luboše Kotyzu, narozeného 6. 4. 1965 
  bytem Slatina nad Zdobnicí čp. 301 
- volí členem dozorčí rady ZDOBNICE a.s. paní Annu Mazurovou, narozenou 25. 4. 1962 
  bytem Rybná nad Zdobnicí čp. 68 
 
K BODU 8 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
           
Návrh usnesení: 
"Valná hromada schvaluje nákup vlastních akcií za těchto podmínek:  
  1) rozsah nákupu akcií do 10 % základního jmění společnosti 
  2) kupní cena v rozsahu 3 500 Kč až 5 000 Kč za jednu akcii 
  3) doba nabývání vlastních akcií - navržena doba neurčitá - pokud budoucí valná hromada 
      nerozhodne jinak. 
Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k veškerým úkonům při nabývání 
vlastních akcií". 
 
Zdůvodnění návrhu usnesení: 
Podle zákona č. 90/2012 Sb. je potřeba k nákupu vlastních akcií souhlas valné hromady. Udělení 
souhlasu je nutné obnovit minimálně po 5 letech platnosti souhlasu, který vypršel v letošním roce. Nákup 
vlastních akcií je v souladu se stanovami společnosti.  
Představenstvo společnosti doporučuje valné hromadě nákup vlastních akcií schválit.  
            
K BODU 9 POŘADU VALNÉ HROMADY: 
 
Návrh usnesení: 
"Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce pro nově zvoleného předsedu 
představenstva, platnou od 24. 6. 2023"      
 
Zdůvodnění návrhu usnesení 
V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb. předkládá představenstvo valné hromadě 
ke schválení Smlouvu o výkonu funkce předsedy představenstva společnosti ZDOBNICE a. s.. Návrh 
vychází ze standardního textu smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva, zachovává stávající 
podmínky pro výkon funkce předsedy představenstva jejichž poskytování bylo v předchozích letech 
schváleno valnou hromadou. Obsahově je tato smlouva totožná se smlouvou schválenou minulými 
valnými hromadami, a to včetně odměňování. 
 
 
Organizace valné hromady: 
 
Valná hromada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni akcionáři (nebo v zastoupení), kteří vlastní 
akcie s jmenovitou hodnotou celkem více než 30 % základního kapitálu. Valná hromada rozhoduje 
většinou hlasů přítomných akcionářů. 
 
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden 
na  pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu 
společnosti v přiměřené lhůtě přede dnem konání valné hromady. 
 
          
 
 
Doprava na valnou hromadu - vlastní. 
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         Vybrané údaje účetní závěrky za rok 2022 (v tis. Kč) 
 
         Aktiva celkem    272 409   Pasiva celkem     272 409 
         Stálá aktiva               149 603   Vlastní kapitál      189 801 
         Oběžná aktiva    113 162   Cizí zdroje            80 102 
         Ostatní aktiva        9 644   Ostatní pasiva          2 506 
         Výnosy     147 898   Náklady                 139 867 
 
         Hospodářský výsledek po zdanění   + 8 031 tis. Kč 
 
 
 
 
          Ing. Josef Dušek 
Ve Slatině nad Zdobnicí dne 17. 5. 2023            Předseda představenstva 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ zde oddělte  -------------------------------------------------------------------- 
 

 
Plná moc k zastupování na řádné valné hromadě ZDOBNICE a.s., ČO:48173291 
            
 

 

Pověřuji p. …………………………………………………… rodné číslo …………………………………… 

 

bytem  ……………………………………………………………………………………………………………., 

 

aby mě zastupoval (a) na řádné valné hromadě společnosti ZDOBNICE a.s., IČO: 48173291 

 

která se koná dne 23. 6. 2023 v sále obecního úřadu Pěčín čp. 207 

 

Jméno a příjmení zastoupeného akcionáře …………………………………………………………………. 

 

rodné číslo ……………………………………………….. 

 

adresa …………………………………………………………………………………………………………….  

 

Dne …………………………………….. podpis akcionáře …………………………………………………… 


