
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 

ZEMAS AG,a.s.,  

IČ: 25575805, zapsané u KS v Brně, sp. zn. B 3030, se sídlem Martinice 87, PSČ 59401 

 

 

Všem akcionářům společnosti 

V Martinicích dne 26.6.2020 

 

 

 

Představenstvo společnosti ZEMAS AG, a.s. (dále jen „Společnost“) tímto svolává řádnou valnou 

hromadu Společnosti, která se bude konat: 

dne 30. 7. 2020 od 10:00 hodin 

v sídle Společnosti na adrese Martinice 87 

Počátek prezence akcionářů: od 9:30 

 

 

 

s pořadem jednání: 

1) Zahájení a volba orgánů valné hromady; 

2) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2018 na základě 

dodatečného daňového přiznání za rok 2018; 

3) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2019; 

4) Zpráva o činnosti představenstva; 

5) Zpráva dozorčí rady Společnosti; 

6) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní 

závěrky Společnosti za rok 2019; 

7) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2019; 

8) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020; 

9) Rozhodnutí o změně druhů akcií; 

10) Rozhodnutí o štěpení akcií; 

11) Rozhodnutí o změně stanov; 

12) Závěr; 

 

Vyjádření představenstva k jednotlivým bodům na pořadu jednání: 

 

 



 

K bodu 1) Zahájení a volba orgánů valné hromady 

Pokud bude valná hromada usnášeníschopná bude provedena volba orgánů valné hromady (předseda 

valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a vhodný počet sčitatelů hlasů) z řad přítomných 

akcionářů a členů orgánů Společnosti. 

K bodu 2) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2018 na základě 

dodatečného daňového přiznání za rok 2018 

V důsledku dodatečného daňového přiznání, které bylo podáno až po konání valné hromady, která 

schvalovala účetní závěrku v roce 2019 činí dodatečný výsledek hospodaření za rok 2018 po zdanění 

částku ve výši 4.941.437,56 Kč.  

Představenstvo navrhuje aby tento vygenerovaný zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku, pro 

účely budoucích investic.  

Návrh usnesení: 

I. Valná hromada schvaluje naložení s dodatečným ziskem Společnosti za účetní období 

2018 ve výši 4.941.437,56. Kč tak, že bude v celém rozsahu převeden na účet 

nerozděleného zisku. 

 

K bodu 3) Zpráva představenstva o stavu hospodaření Společnosti za rok 2019 

Bude přednesena zpráva představenstva o hospodaření a činnosti Společnosti v roce 2019 a jejím 

stavu.  

K bodu 4) Zpráva o činnosti představenstva 

Bude přednesena zpráva o činnosti představenstva, jako statutárního orgánu Společnosti.   

K bodu 5) Zpráva dozorčí rady Společnosti 

Bude přednesena zpráva dozorčí rady.   

K bodu 6) Přednesení účetní závěrky, včetně výroku auditora; rozhodnutí o schválení účetní 

závěrky Společnosti za rok 2019; 

Na internetových stránkách Společnosti je zveřejněna výroční zpráva, včetně výroku auditora a účetní 

závěrky v celém rozsahu a takto bude zveřejněna i 30 dnů po konání valné hromady.  Představenstvo 

seznámí valnou hromadu s obsahem této výroční zprávy a zněním účetní závěrky.  

Návrh usnesení:  

II. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za účetní období kalendářního roku 

2019, ve znění dle Přílohy č. 1. 

 

K bodu 7) Rozhodnutí o naložení se ziskem dosaženým za účetní období roku 2019 

Představenstvo navrhuje, aby vygenerovaný zisk byl převeden na účet nerozděleného zisku, pro účely 

budoucích investic.  

Návrh usnesení: 



III. Valná hromada schvaluje naložení se ziskem Společnosti za účetní období 2019 ve výši 

12.562.452,77. Kč tak, že bude v celém rozsahu převeden na účet nerozděleného zisku.  

 

K bodu 8) Schválení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2020 

Společnost je spokojena se službami dosavadního auditora a má zájem jeho služby využívat i nadále. 

Z tohoto důvodu je valné hromadě předložen návrh na opětovné určení tohoto auditujícího orgánu.  

Návrh usnesení: 

IV. Valná hromada schvaluje auditora k ověření účetní závěrky za účetní rok 2020, a to 

Ing. Alenu Michálkovou, číslo osvědčení 1544 z auditorské společnosti A.C.A. Audit, 

s.r.o., se sídlem ve Žďáru nad Sázavou, Smetanova 34, IČ: 25338587, číslo osvědčení 

257 

 

K bodu 9) Rozhodnutí o změně druhů akcií 

Představenstvo navrhuje zavedení zvláštního druhů akcií, tzv. prioritních akcií se kterými sice bude 

spojeno právo na pevný podíl na zisku. Tyto akcie by následně byly převedeny vrcholovým 

zaměstnancům Společnosti jako motivační prostředek a stimulace k dosahování co nejvyššího zisku 

Společnosti. 

Pro účely vydání manažerských akcií nebudou vydávány nové akcie, ale budou přeměněny vybrané 

stávající akcie ve vlastnictví akcionáře MDV AG, a.s., který se změnou druhů svých akcií vyjádřil 

předběžný souhlas. 

Návrh usnesení: 

V. Valná hromada schvaluje změny stanov tohoto znění: 

 

(1) článek § 6 Akcie, odst. 6.2. a 6.3. se zrušují, dosavadní odst. 6.4. až 6.11. se 

posouvají a označují nově jako odst. 6.9. až 6.16. Vkládají se nové odst. 6.2. až 6.8. 

tohoto znění: 

 

6.2. Druhy akcií.  Společnost vydává 2 druhy akcií: 

(a) akcie pod názvem „kmenové“ (dále jen „kmenové akcie“) 

(b) akcie pod názvem „manažerské“ (dále jen „manažerské akcie) 

6.3. Kmenové akcie. Kmenovými akciemi společnosti jsou akcie, s nimiž není spojeno žádné zvláštní 

právo nebo povinnost. Akcionáři vykonávají veškerá práva a mají povinnosti stanovené zákonem a 

těmito stanovami. Není-li u akcie stanoveno jinak, jedná se o kmenovou akcii. 

6.4. Manažerské akcie.  Manažerská akcie je vymezena těmito zvláštními právy: 

(a) právem na pevný podíl na zisku ve výši určené těmito stanovami; 

6.5. Pevný podíl na zisku spojený s manažerskou akcií bude určen ze základu, který se vypočte jako 

výsledek hospodaření společnosti za účetní období po zdanění a po odečtení výsledku hospodaření 

z prodeje dlouhodobého majetku (dále jen „Základ“). Výsledek hospodaření z prodeje dlouhodobého 

majetku se vypočte z tržeb prodaného dlouhodobého majetku s odečtením zůstatkové ceny prodaného 

dlouhodobého majetku. S manažerskou akcií je spojeno právo na pevný podíl na zisku pouze pokud 

Základ za účetní období bude alespoň ve výši 3.000.000,- Kč, pokud bude Základ nižší, nárok na 

pevný podíl na zisku za dané účetní období nevzniká. Při vzniku nároku na pevný podíl na zisku bude 

mezi akcionáře vlastnící manažerské akcie rozděleno celkem 10% Základu. S každou manažerskou 

akcií je spojen podíl na částce 10% Základu ve výši odpovídající poměru jmenovité hodnotě spojené 

s konkrétní manažerskou akcií vůči součtu všech jmenovitých hodnot manažerských akcií. 



6.6. Práva a povinnosti spojená s manažerskými akciemi, která nejsou výslovně odlišně upravena se 

řídí zákonem a těmito stanovami v rozsahu, v jakém jsou spojena s kmenovými akciemi. 

6.7. Forma, podoba, jmenovitá hodnota a počet akcií. Veškeré akcie společnosti jsou akciemi  na 

jméno, v listinné podobě, a jsou vydány v těchto jmenovitých hodnotách a druzích: 

(a) 975  ks manažerských akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 

(slovy deset tisíc korun českých) 

(b) 525  ks kmenových akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy 

deset tisíc korun českých) 

(c) 20 ks manažerských akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 

(slovy: sto tisíc korun českých) 

(d) 680  ks kmenových akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: 

sto tisíc korun českých) 

(e) 30 ks manažerských akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) 

(f) 56 ks kmenových akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: 

padesát tisíc korun českých) 

(g) 35 ks kmenových akcií na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy 

pět set tisíc korun českých) 

6.8. Počet hlasů spojených s akciemi. Na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty kmenových akcií a 

na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty manažerských akcií připadá právě jeden hlas, tj. s každou 

kmenovou akcií o jmenovité hodnotě (i) 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů (ii) o jmenovité hodnotě 

100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů (iii) o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojeno 500 hlasů; (iv) o 

jmenovité hodnotě 50.000,- Kč je spojeno 50 hlasů a s každou manažerskou akcií o jmenovité hodnotě 

(i) 10.000,- Kč je spojeno 10 hlasů (ii) o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč je spojeno 100 hlasů (iii) o 

jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojeno 500 hlasů. Celkový počet hlasů ve společnosti je 106.800 

(sto šest tisíc osm set). 

 

(1) článek § 10 Práva a povinnosti akcionářů, odst. 10.1 se zrušuje a nahrazuje novým 

textem takto : 

 

10.1. Právo na podíl na zisku. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k 

rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu 

společnosti spojeným s kmenovými akciemi. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku se 

vyplácí bezhotovostně, na účet, který pro tyto účely akcionář společnosti sdělí. Podíl na zisku je 

splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Akcionářům vlastnícím kmenové akcie bude 

rozdělen zisk maximálně do výše celkového zisku společnosti po odečtení části zisku, která má být 

vyplacena akcionářům s manažerskými akciemi (10% Základu). 

 

 

(2) článek § 10 Práva a povinnosti akcionářů, se vkládá nový odstavec 10.2. tohoto 

znění: 

10.2. Právo na podíl na zisku. Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k 

rozdělení mezi akcionáře. Tento podíl se určuje poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu 

společnosti spojeným s kmenovými akciemi. Podíl na zisku se vyplácí v penězích. Podíl na zisku se 

vyplácí bezhotovostně, na účet, který pro tyto účely akcionář společnosti sdělí. Podíl na zisku je 

splatný ve lhůtě 3 měsíců od schválení účetní závěrky. Akcionářům vlastnícím kmenové akcie bude 

rozdělen zisk maximálně do výše celkového zisku společnosti po odečtení části zisku, která má být 

vyplacena akcionářům s manažerskými akciemi (10% Základu). 



 

 

dosavadní odstavce 10.2. až 10.11. se posouvají a jsou nově označeny jako odst. 

10.3. až 10.12 

 

VI. Valná hromada schvaluje změnu druhů akcií z kmenových na manažerské takto: 

 20 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč označených 95, 

137, 291, 292, 311, 354, 400, 541-548, 550, 647-650 se mění na 20 ks manažerských 

akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč; 

 975 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč označených 189, 

199, 200, 254, 270-274, 348-350, 376, 469-476, 501-508, 527, 528, 530-533, 690, 

753-761, 861-864, 919-920, 930, 941-943, 1009-1011, 1060, 1061, 1076-1085, 1096-

2000 se mění na 975 ks manažerských akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 

10.000,- Kč; 

 30 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč označených 1-21 

a 78-86 se mění na 30 ks manažerských akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 

50.000,-Kč. 

 

K bodu 10) Rozhodnutí o štěpení akcií; 

Představenstvo navrhuje, aby ve Společnosti byly emitovány akcie o jedné jmenovité hodnotě, a to o 

hodnotě 1.000,- Kč / akcii, přičemž s každou akcií bude spojen jeden hlas. Každému akcionáři bude 

výměnou za stávající akcie vydána hromadná akcie, která bude nahrazovat jednotlivé rozštěpené 

akcie.  

Návrh usnesení: 

VII. Valná hromada schvaluje štěpení: 

 975 ks manažerských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 na 9750 ks 

manažerských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000; 

 525 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 na 5 250 ks 

kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000;  

 20 ks manažerských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 na 2 000 ks 

manažerských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000; 

 680 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000 na 68 000 ks 

kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000;  

 30 ks manažerských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 na 1 500 ks 

manažerských akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000;  

 56 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 na 2 800 ks 

kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000;  

 35 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 500 000 na 17 500 ks 

kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1 000. 

 

K bodu 11) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti; 

V návaznosti na změnu druhů akcií a jejich štěpení představenstvo navrhuje (pokud budou usnesení 

přijata), aby byly schváleny nové stanovy, které tyto změny v celém rozsahu zohlední. Představenstvo 

rovněž navrhuje přijetí stanov tak, aby byly v souladu s právní úpravou, která bude účinná od ledna 

příštího roku. 

Představenstvo konkrétně navrhuje tyto další změny: 



- zrušení předkupního práva akcionářů v případě převodu akcií; 

- možnost zasílání pozvánky na valnou hromadou i prostřednictvím elektronických adres – 

e-mailů; 

- úprava náležitostí pozvánky na valnou hromadu, která v souladu s novou zákonnou 

úpravou platnou od příštího roku, nemusí v písemné formě obsahovat úplný návrh změny 

stanov, ale stačí stanovy zveřejnit na internetových stránkách společnosti (k tomuto závěru 

dospěla i současná judikatura); 

- upraven zánik funkce člena představenstva do souladu s úpravou, která bude platná od 

počátku příštího roku; 

- ostatní drobné změny – jsou zřejmé z navrženého znění; 

 

Pro přehled bude schvalováno nové úplné znění stanov. Přílohou č. 2 této pozvánky (v její internetové 

verzi) je úplné znění stanov. Pro přehled je na stránkách společnosti rovněž umístěno nové znění ve 

změnovém režimu – tj. ve formě revizí s vyznačenými změnami stanov.  

 

Návrh usnesení: 

VIII. Valná hromada schvaluje stanovy společnosti ve znění Přílohy č. 2. 

 

K bodu 12) Závěr; 

Valná hromada bude ukončena po projednání pořadu jednání. 

 

 

Upozornění pro akcionáře 

 

Rozhodný den 

Práva spojená s akcií může na valné hromadě vykonávat pouze osoba, která měla tato práva k 

rozhodnému dni, i přesto, že ke dni výkonu práv již není akcionářem. Touto osobou je osoba, která 

byla k rozhodnému dni zapsána v seznamu akcionářů. Rozhodným dnem pro výkon akcionářských 

práv na valné hromadě je 30 den před jejím konáním, tzn. 30. 6. 2020. 

Zveřejnění povinných údajů: 

Výroční zpráva, zpráva o majetku a zpráva o podnikatelské činnosti, je zveřejněna na internetových 

stránkách Společnosti; tyto zprávy budou zveřejněny rovněž 30 dní po konání valné hromady případně 

se každý akcionář s nimi může seznámit v sídle Společnosti v pracovní dny od 8 do 14 hodin. 

Návrh změny stanov 

Každý z akcionářů může ode dne doručení této pozvánky nahlížet do návrhu změny stanov v sídle 

společnosti nebo na internetových stánkách společnosti. 

Internetové stránky 

Tato pozvánka je zveřejněna společně se všemi přílohami na internetových stránkách společnosti 

www.zemasag.cz  

http://www.zemasag.cz/


Přílohy 

Přílohami této pozvánky jsou: 

- Příloha č. 1 výroční zpráva; 

- Příloha č. 2 nové znění stanov; 

- formulář – sdělení e-mailu; 

Přílohy jsou v celém rozsahu zveřejněny současně s elektronickou verzí pozvánky pouze na 

internetových stránkách společnosti www.zemasag.cz v sekci „O nás“ podsekci „Informace pro 

akcionáře“, nejsou zasílány v listinné podobě s touto pozvánkou.   

 

 

 

Za představenstvo Společnosti 

Ing. Josef Vondráček, předseda představenstva 

http://www.zemasag.cz/

