
POZVÁNKA  

 

Představenstvo společnosti TRANSTECH CZ, a.s. 

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1163/5, PSČ 110 00, IČO 289 80 379, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 15661  

svolává 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 

která se bude konat dne 7. června 2018 od 14.00 hod  

v sídle společnosti na adrese Praha 1 - Nové Město, Těšnov 1163/5 

 

 

Program: 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.  
Zdůvodnění: Podle stanov společnosti je valná hromada usnášeníschopná, účastní-li se jí akcionáři, kteří mají 

akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje alespoň nadpoloviční většinu základního kapitálu společnosti.   

 

2. Volba orgánů valné hromady. Orgány valné hromady – předseda, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba 

pověřená sčítáním hlasů - budou navrženy v rámci tohoto bodu z osob přítomných na valné hromadě. 

Návrh usnesení:  

„Valná hromada volí předsedou valné hromady (jméno osoby bude doplněno z osob přítomných na valné 

hromadě), zapisovatelem (jméno osoby bude doplněno z osob přítomných na valné hromadě), ověřovatelem zápisu 

(jméno osoby bude doplněno z osob přítomných na valné hromadě) a osobou pověřenou sčítáním hlasů (jméno 

osoby bude doplněno z osob přítomných na valné hromadě).“  

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány. Osoby navržené za členy orgánů valné hromady jsou 

způsobilé a vhodné k výkonu této funkce. 

 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 
Zdůvodnění: V souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo akcionářům 

zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti. Tuto zprávu bere VH na vědomí a nehlasuje se o ní. 

 

4. Zpráva představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2017 a návrh na 

vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 
Návrh usnesení:  

„VH schvaluje zprávu představenstva o výsledcích hospodaření společnosti za rok 2016 a návrh na vypořádání 

hospodářského výsledku za rok 2017.“  

Zdůvodnění: Schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku patří do výlučné působnosti valné hromady.  
 

5. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti a vyjádření k řádné účetní 

závěrce za rok 2017 a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 
Zdůvodnění: Akcionářům bude v souladu s ust. § 447 odst. 3 a 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

přednesena zpráva dozorčí rady. O zprávě dozorčí rady k tomuto bodu jednání se nehlasuje. Představenstvo 

prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné účetní závěrce za rok 2017. 

 

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a rozhodnutí o vypořádání hospodářského 

výsledku za rok 2017 
Návrh usnesení:  

„VH schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období roku 2017 ve znění předloženém představenstvem a 

rozhoduje o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017 způsobem navrženým představenstvem a 

přezkoumaným dozorčí radou.“  

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle ZOK ji 

představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Rozhodnutí o rozdělení zisku či úhradě ztráty je podle ZOK a 

stanov společnosti v působnosti valné hromady. 

 

7. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady 
Návrh usnesení:  

„VH schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce předsedy dozorčí rady PhDr. Jiřího Čírtka.“  

Zdůvodnění: Smlouvy o výkonu funkce členů orgánů společnosti a jejich změny podléhají schválení valnou 

hromadou. 

 

 

 



8. Rozhodnutí o určení auditora pro ověření účetní závěrky za účetní období roku 2018 
Návrh usnesení: 

„VH určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti TRANSTECH CZ, a.s. pro rok 2018 podle zákona č. 

93/2009 Sb., o auditorech společnost PKM Audit Consulting s.r.o. se sídlem Praha 1, Národní třída 43/365, PSČ 110 

00, IČO 273 77 555, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 109482, 

auditorské oprávnění č. 454.“ 

Zdůvodnění: Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech v platném znění, je určení auditora v působnosti VH. 

Navrhovaný auditor splňuje požadavky vyplývající ze zákona, působil jako auditor společnosti již v minulosti a je 

tak dostatečně a přesně obeznámen se společností a jejím fungováním. S ohledem na kvalifikaci a praxi je tedy 

navrhovaný auditor vhodným kandidátem. 

 

9. Závěr valné hromady 
 

 

Navrhovaná usnesení a všechny písemné materiály jsou rovněž k dispozici v sídle společnosti k nahlédnutí 

každý pracovní den a v den konání valné hromady u prezence. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie 

návrhu usnesení na svůj náklad a nebezpečí. 

 

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho společnosti v přiměřené 

lhůtě, nejpozději pět (5) pracovních dnů před konáním valné hromady.   

 

 

 

  

Představenstvo společnosti TRANSTECH CZ, a.s. 

PhDr. Ľubomír Focko, předseda představenstva 


