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Zápis z řádné valné hromady společnosti 
 

Lázně Mšené, a.s. 
 

se sídlem Mšené lázně, Lázeňská 62,  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem 

v oddílu B, vložka 211, IČ 44569530 
  
 

Den konání valné hromady: 24. května 2019 
 
 
Místo konání: salonek v Pavillonu Dvorana, na adrese sídla společnosti 

 
 

Přítomní akcionáři:  
- FIMO a.s., Lázeňská 62, Mšené-lázně, IČ 63078406, počet akcií 23.291 
 
Dále byli přítomni:  
- JUDr. Eva Dufková, host 
- Jana Kožnarová, předseda dozorčí rady a finanční ředitelka společnosti 
- Marcela Mikešová, členka dozorčí rady 
- předseda představenstva Bc. František Och 
- místopředseda představenstva MUDr. Jan Medonos 
- člen představenstva Luboš Ouzký 
- Iveta Kožnarová, marketing and development director společnosti 
- Jana Melicharová, HR manager společnosti 

 
Program řádné valné hromady společnosti: 

 
1. zahájení valné hromady, kontrola její usnášeníschopnosti, 
2. volba orgánů valné hromady, 
3. oznámení dozorčí rady o odstoupení předsedy dozorčí rady a jmenování náhradního člena, 
4. projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 

majetku za rok 2018,  
5. projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018, 
6. projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018, 
7. projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 2018, 
8. projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání účetní závěrky společnosti za rok 2018, 
9. schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku 

za rok 2018,  
10. schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018,  
11. schválení návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018,  
12. schválení auditora společnosti na rok 2019,  
13. závěr valné hromady. 

 
 

Ad bod 1.: Jednání řádné valné hromady zahájil v 10.00 hod. předseda představenstva společnosti  
Bc. František Och, který konstatoval, že: 
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a) Valná hromada společnosti (dále jen „ŘVH“) byla svolána pozvánkou, která byla dne 18.4.2019 
uveřejněna v souladu s čl. 5.6. stanov společnosti na internetových stránkách společnosti 
www.msene.cz/info a dne 23.4.2019 v deníku kurzy.cz. 

b) Podle listiny přítomných se ŘVH účastní 1 akcionář, kteří zastupuje 23 291 hlasů z celkového počtu 
33 842 hlasů. Akcionář při registraci obdržel hlasovací lístky a kopii výroční zprávy společnosti a 
kopii zprávy nezávislého auditora k účetní závěrce.  

c) ŘVH je usnášeníschopná, neboť jsou na ní přítomni akcionáři s podílem ve výši 68,82 % na 
základním kapitálu společnosti, když podle stanov společnosti je valná hromada schopná usnášení, 
jsou-li na ní přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního 
kapitálu.  

 
 

Ad bod 2.:  
Předseda představenstva společnosti Bc. František Och poté seznámil akcionáře s návrhy 
představenstva na obsazení orgánů valné hromady. Na výslovný dotaz předsedy představenstva 
společnosti, zda akcionář navrhuje jiné osoby do orgánů valné hromady, či zda má k navrhovaným 
osobám, které by měly být zvoleny do orgánů valné hromady, nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, 
akcionář nepřednesl ani jiný návrh na obsazení orgánů valné hromady, ani žádný dotaz či žádost o 
vysvětlení k navrženým osobám. Předseda představenstva společnosti proto dal hlasovat na 
hlasovacím lístku č. 1 o:  
usnesení č. 1 – volbě předsedy ŘVH, kterou byla navržena JUDr. Eva Dufková, 
usnesení č. 2 – volbě zapisovatelky, kterou byla navržena slečna Iveta Kožnarová 
usnesení č. 3 – volbě ověřovatele zápisu, kterou byla navržena pí. Jana Kožnarová 
usnesení č. 4 - volbě skrutátora, kterou byla navržena pí. Jana Melicharová.  
 
Na hlasovacím lístku č. 1 hlasovalo pro usnesení č. 1, 2, 3 a 4 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy  
23 291 hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných 
hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaných 
usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navržené obsazení orgánů ŘVH bylo schváleno.  
 
Zvolená předsedkyně ŘVH JUDr. Eva Dufková se poté ujala dalšího řízení ŘVH. 
 
Ad bod 3.:  
Předsedkyně ŘVH konstatovala, že dne 29. ledna 2019 bylo dozorčí radě a rovněž i společnosti Lázně 
Mšené, a.s. doručeno oznámení JUDr. Josefa Burketa o odstoupení z funkce člena dozorčí rady, a tedy 
i předsedy dozorčí rady. Dnem 28. února 2019 tedy JUDr. Burketovi skončila funkce člena a zároveň 
předsedy dozorčí rady. Z toho důvodu proběhlo dne 1. března 2019 zasedání dozorčí rady, na kterém 
byla jmenována do příštího zasedání valné hromady společnosti do funkce náhradního člena dozorčí 
rady Ing. Dominika Ochová, nar. 2. července 1975, bytem Za statky 60, Lipany, 103 00 Praha 10. 
Zároveň odstoupením předsedy dozorčí rady vyvstala potřeba, aby si členové dozorčí rady zvolili ze 
svých řad nového předsedu dozorčí rady a novým předsedou dozorčí rady byla na zasedání dozorčí 
rady konaném dne 1. března 2019 jednomyslně zvolena pí. Jana Kožnarová novým předsedou dozorčí 
rady. 
 
Na výzvu předsedkyně valné hromady, zda má akcionář nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, žádné 
takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionář nepřednesl. Z tohoto důvodu bylo akcionáři navrženo 
přijmout usnesení, které znělo „Valná hromada schvaluje zvolení nového člena Dozorčí rady – Ing. 
Dominiku Ochovou“. 
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Po projednání bodů č. 3 vyzval předseda ŘVH akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 2 hlasoval o 
Zvolení nového člena dozorčí rady Ing. Dominiky Ochové. 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně valné hromady konstatovala, že pro Zvolení nového člena 
dozorčí rady Ing. Dominiky Ochové hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 hlasů 
z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), proti bylo 
0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení stanovený 
zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato a novým členem dozorčí tedy byla touto 
ŘVH zvolena Ing. Dominika Ochová, nar. 2. července 1975, bytem Za statky 60, Lipany, 103 00 Praha 
10. 
 
Ad bod 4.:  
Čtvrtým bodem programu bylo projednání výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018.  
 
Předsedkyně ŘVH sdělila, že výroční zpráva společnosti za rok 2018 byla ode dne uveřejnění pozvánky 
vyvěšena na webových stránkách společnosti www.msene.cz/info a na výzvu předsedkyně ŘVH 
seznámil přítomné se základními informacemi z Výroční zprávy předseda představenstva Bc. František 
Och. 
  
Bc. František Och sdělil, že výroční zpráva akciové společnosti Lázně Mšené informuje o finanční 
situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření za uplynulé účetní období roku 2018 a o 
vyhlídkách budoucího vývoje, plánované činnosti a o očekávaných výsledcích hospodaření.  
Data a výsledky hospodaření společnosti, obsažená ve výroční zprávě potvrzují správnost předpokladu 
vývoje trhu a zaměření převažující činnosti společnosti. 
Akciová společnost Lázně Mšené dosáhla svou činností v období kalendářního roku 2018 zisku ve výši 
+ 7 357 234 Kč. Celkový obrat z poskytovaných služeb a prodeje zboží akciové společnosti Lázně 
Mšené ve sledovaném roce 2018 dosáhl 80.570.569 Kč, tedy o 8.690.529 Kč více než za předcházející 
období roku 2017. 
Dosažený obrat byl v roce 2018 výrazně ovlivněn velmi pozitivním vývojem tuzemského trhu. Nebývalý 
růst ekonomiky a s tím související růst mezd napříč segmenty trhu měl opět i v roce 2018 za následek 
růst zájmu cílové skupiny akciové společnosti Lázně Mšené o lázeňskou léčebnou i neléčebnou péči. 
Související ekonomické výsledky, především pak dosažený obrat, zcela odpovídají vývoji posledních 
období tuzemského trhu. Po předchozích letech, které pro velké a nákladné opravy zatížily finanční 
situaci společnosti, bylo v roce 2018 upuštěno od vybraných, dříve plánovaných nákladných oprav. 
Během celého roku se společnost Lázně Mšené, a.s. soustředila pouze na nejnutnější opravy a údržbu. 
Výsledkem je dosažený zisk před zdaněním ve výši přes 7 mil Kč.  
Uvedený výsledek hospodaření akciové společnosti Lázně Mšené za sledované období roku 2018 nám 
tak umožní v následujícím období další plánované opravy a investice.  
Dosažené výsledky hospodaření společnosti za období roku 2018 jsou potvrzením úspěšného plnění 
cílů společnosti. Vysoký zisk je ovlivněn jednak vývojem trhu a také omezením plánovaných nákladů na 
opravy, kterým bude muset společnost přistoupit v roce 2019. Vzhledem ke stavu technologií ve 
vybraných objektech společnosti je nutné počítat s takovými náklady na opravy i pro další období. 
 
Bc. František Och dále informoval o nejvýznamnějších nákladech na opravy a investice 
realizované v roce 2018 takto: 
V uplynulém roce společnost Lázně Mšené, a.s. prováděla především jen základní údržbářské práce na 
exteriérech všech ubytovacích budov, Balnea a restauračního Pavillonu Dvorana, jakými jsou 
především opravy střešních krytin, svodů okapů, opravy parapetů, opravy částí fasád od zatékání, a 
opravy v interiérech, které se týkaly výměn koberců, oprav stěn, výměn elektrozařízení a v neposlední 
řadě také opravy nábytku.  
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Na největší opravy a související náklady vynaložila akciová společnost Lázně Mšené v roce 2018 1 718 
tis. Kč.  Úspora nákladů na opravy nám zároveň umožnila zvládnout nutné navýšení osobních nákladů 
z 30.660 tis Kč v roce 2017 na 35 807 tis Kč v roce 2018. 
 
Z výroční zprávy také Bc. František Och přednesl informace o opravách a souvisejících 
investicích v roce 2019 takto: 
Pro udržení pozice akciové společnosti Lázně Mšené je nutné v roce 2019 opět pokračovat v investicích 
a opravách souboru nemovitostí společnosti, a to dle dlouhodobého plánu. Pro rok 2019 (podle 
reálných ekonomických výsledků během roku) počítáme: 

- s investicemi a opravami v systému ohřevu vody pro Balneo a objekt Říp (cca 2 mil Kč) 
- a s náklady na nutné opravy statiky a střechy objektu bývalé Fořtovny (cca 1,8 mil Kč).  
- s výměnou zbývajících původních oken ve Ville Vítkov a v Pavillonu Dvorana (cca 1,3 mil Kč) 
- s rozšířením prostor a nabízených lázeňských služeb (cca 0,8 – 2,3 mil Kč) 
- s probíhající revitalizací parku a rybníku, mimo jiné i v souvislosti se záměrem obce Mšené-

lázně opravit k rybníku přilehlý obecní chodník v roce 2019 (cca 0,7 mil Kč)  
- s opravou objektu jímání lázeňské pramenité vody (cca 0,6 mil Kč) 

V případě nedostatečných vlastních finančních prostředků pro realizaci plánů, budeme nuceni využít i 
cizí finanční zdroje. Všechny plánované aktivity sledují cíl udržení tržního podílu na stále náročnějším 
trhu lázeňských služeb v České republice, a podporu efektivního nakládání se mzdovými náklady.  
 
Poté přednesl předseda společnosti Bc. František Och také plány rozvoje pro rok 2019. 
I v roce 2019 se akciová společnost Lázně Mšené bude orientovat především na tuzemské zákazníky, 
střední příjmovou a socio-profesní cílovou skupinu. Na ni je plánovaná také převažující část průběžných 
reklamních a komunikačních aktivit společnosti.  
Dosažené výsledky hospodaření společnosti za období roku 2018 jsou potvrzením úspěšného plnění 
cílů společnosti. Vysoký zisk je ovlivněn jednak vývojem trhu a také omezením plánovaných nákladů na 
opravy, ke kterým bude muset společnost přistoupit v roce 2019. Vzhledem ke stavu technologií ve 
vybraných objektech společnosti je nutné počítat s takovými náklady na opravy i pro další období. 
Oproti původním předpokladům byla akciová společnost Lázně Mšené nucena v roce 2018 zvýšit 
mzdové náklady o cca 17 %. Především vzhledem k vývoji pracovního trhu v regionu je nutné počítat 
také v roce 2019 s nutným růstem mzdových nákladů společnosti, a to o nejméně + 7 %. Cílem je další 
stabilizace personálního zabezpečení provozu společnosti a podpora loajality pracovníků společnosti. 
Děkuji všem pracovníkům akciové společnosti Lázně Mšené za dosažené výsledky v roce 2018. Bez 
každodenní pilné práce všech lidí bychom takových výsledků nemohli dosáhnout. 
 
 
Ad bod 5.:  
Pátým bodem programu bylo projednání řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018. 
Předsedkyně ŘVH kontaktovala, že řádná účetní závěrka společnosti za rok 2018 byla taktéž ode dne 
uveřejnění pozvánky vyvěšena na webových stránkách společnosti www.msene.cz/info a na její výzvu 
seznámila přítomné s řádnou účetní závěrkou společnosti za rok 2018 finanční ředitelka společnosti  
pí. Jana Kožnarová.  
 
Paní Jana Kožnarová sdělila, že účetní závěrka byla zpracována za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.  
Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2018 je zisk ve výši 7 357 234 Kč. Přestože společnost 
musela v průběhu roku 2018 přistoupit k poměrně výraznému navýšení mezd z důvodu udržení stavu 
zaměstnanců, což představovalo nárůst osobních nákladů o 5 147 tis. Kč. Toto navýšení bylo pokryto 
částečně zvýšením obratu společnosti a částečně i omezením prováděných oprav. V roce 2018 
společnost zaměstnávala v průměru 92 zaměstnanců. 
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Společnost eviduje všechny pohledávky a závazky v účetní evidenci. Neexistují žádné pohledávky nebo 
závazky v účetnictví neuvedené. Zároveň společnost neeviduje žádné pohledávky nebo závazky, které 
by byly významně po lhůtě splatnosti. V průběhu roku 2018 se společnost vypořádala i se svým 
závazkem z titulu vydaných dluhopisů, takže k 31.12.2018 už v účetnictví žádné dluhopisy vedeny 
nejsou.   
Vztahy s propojenými osobami jsou realizovány za obvyklé ceny a popsány v samostatné „Zprávě o 
vztazích“, kterou máte k dispozici ve složce dokumentů, které jste obdrželi. 
Mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným mimořádným událostem, 
které by vyžadovaly opravu účetní závěrky. 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, 
žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.  
 
Ad bod 6.:  
Šestým bodem programu bylo projednání návrhu na vypořádání hospodářského výsledku společnosti 
za rok 2018.  
Předsedkyně ŘVH sdělila, že i návrh na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 
byl taktéž ode dne uveřejnění pozvánky vyvěšen na webových stránkách www.msene.cz/info. a vyzvala 
pí. Janu Kožnarovou aby s návrhem s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za 
rok 2018 seznámila přítomné finanční ředitelka společnosti pí. Jana Kožnarová.  
 
Paní Jana Kožnarová sdělila, že jak již bylo řečeno, hospodářským výsledkem společnosti je zisk ve 
výši 7 357 234 Kč. Představenstvo společnosti navrhuje ke schválení Valné hromadě o tuto částku 
navýšit nerozdělený zisk minulých let.  
Vzhledem k dalším potřebám investic a oprav představenstvo doporučuje Valné hromadě ke schválení 
nevyplatit dividendy akcionářům ani tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. Představenstvo 
dále doporučuje Valné hromadě ke schválení odměny za výkon funkcí členům představenstva a dozorčí 
rady pro rok 2019 v celkové maximální výši 200 tis. Kč. 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, 
žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.  
 
Ad bod 7.: 
Sedmým bodem programu bylo projednání stanoviska auditora k účetní závěrce společnosti za rok 
2018. Předsedkyně ŘVH požádala finanční ředitelku p. Janu Kožnarovou, aby toto stanovisko auditora 
k účetní závěrce společnosti za rok 2018 přečetla. 
 
Paní Jana Kožnarová přečetla stanovisko auditora 
„Valná hromada v roce 2018 schválila pro rok 2018 auditora Ing. Luboše Michala – osvědčení č.1264. 
Audit byl proveden v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů ČR pro audit. 
Podle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, aktiv a pasiv 
společnosti k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření společnosti v souladu s českými 
účetními předpisy. Účetní závěrka proto byla ověřena bez výhrad. 
S podrobnými informacemi o provedeném auditu se můžete seznámit ve Zprávě nezávislého auditora, 
kterou máte před sebou k dispozici.“ 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, 
žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.  
 
Ad bod 8.:  
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Osmým bodem programu bylo projednání zprávy dozorčí rady společnosti o přezkoumání účetní 
závěrky za rok 2018. 

 
Předsedkyně ŘVH následně seznámila přítomné se stavem přezkoumání účetní závěrky společnosti za 
rok 2018 takto: „Dozorčí rada v účetním období roku 2018 vykonávala své úkoly v souladu se zákonem 
a stanovami společnosti. Dozorčí rada zejména dohlížela na výkon působnosti představenstva 
společnosti, způsob hospodaření, realizaci úkolů, vyplývajících z usnesení předchozí řádné valné 
hromady. Představenstvo informovalo průběžně dozorčí radu o své činnosti. Dozorčí rada byla 
informována o aktivitách společnosti v oblasti obchodní, majetkové, finanční a věnovala pozornost 
vztahům mezi propojenými osobami.  
 
Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za období od 1.1.2018 do 31.12.2018 a výroční zprávu 
společnosti za rok 2018 a doporučuje valné hromadě vyslovit souhlas s účetní závěrkou a se způsobem 
vypořádání zisku podle návrhu představenstva ve výroční zprávě za rok 2018. 
 
Na výslovný dotaz předsedkyně ŘVH, zda mají k přednesenému nějaké dotazy či žádosti o vysvětlení, 
žádné takové dotazy či žádosti o vysvětlení akcionáři nepřednesli.  
 
 
Ad bod. 9.: 
Devátým bodem programu bylo schválení výroční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti 
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 3 hlasovali o schválení výroční zprávy 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro Schválení výroční zprávy 
společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2018 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 
hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), 
proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení 
stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod. 10.: 
Desátým bodem programu bylo schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2018. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 4 hlasovali o schválení řádné účetní 
závěrky společnosti za rok 2018. 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro Schválení řádné účetní závěrky 
společnosti Lázně Mšené, a.s. za rok 2018 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 
hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), 
proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení 
stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod. 11.: 
Jedenáctým bodem programu bylo schválení a o schválení návrhu na vypořádání hospodářského 
výsledku společnosti za rok 2018. 
 



7 

 

Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 5 hlasovali o schválení návrhu na 
vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018. 
 
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro Schválení návrhu na vypořádání 
hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 
291 hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných 
hlasů), proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného 
usnesení stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod. 12.:  
Předposledním bodem programu bylo schválení auditora společnosti na rok 2019. 
Předsedkyně ŘVH konstatovala, že představenstvo společnosti navrhuje ke schválení Valné hromadě 
jako auditora pro provedení auditu roční závěrky za rok 2019 auditora Ing.Luboše Michala – osvědčení 
č. 1264. Navrhovaný auditor zná v současné době dokonale prostředí a potřeby společnosti, protože 
prováděl audit společnosti již v uplynulých 2 letech. 
 
Předsedkyně ŘVH vyzvala akcionáře, aby na hlasovacím lístku č. 6 hlasovali o schválení auditora Ing. 
Luboše Michala společnosti na rok 2019. 
  
Po provedeném sečtení hlasů předsedkyně ŘVH konstatovala, že pro Schválení vybraného auditora 
společnosti na rok 2019 Ing. Luboše Michala hlasovalo 100 % hlasů přítomných akcionářů, tedy 23 291 
hlasů z celkového počtu 23 291 přítomných hlasů (tedy 100 % z celkového počtu přítomných hlasů), 
proti bylo 0 hlasů, zdrželo se 0 hlasů, když počet hlasů potřebných pro přijetí navrhovaného usnesení 
stanovený zákonem činil 11 776 hlasů. Navrhované usnesení bylo přijato. 
 
 
Ad bod 13.:  
Na závěr se předsedkyně ŘVH dotázala přítomných akcionářů, zda mají nějaký návrh, podnět či 
připomínku k průběhu valné hromady, či zda vznášejí protest proti nějakým jejím rozhodnutím.  
 
Vzhledem k tomu, že žádný z akcionářů nepřednesl ani žádný návrh, podnět či připomínku k průběhu 
valné hromady, ani nevznesl protest proti nějakým jejím rozhodnutím, poděkovala předsedkyně ŘVH 
všem přítomným za účast a ŘVH v 10.38 hod. ukončila. 
 
    
Zapisovatel:  ______________________      

Iveta Kožnarová                       
 
 
Předsedkyně VH: ______________________ 
    JUDr. Eva Dufková 
 
 
Ověřovatel:  ______________________  

Jana Kožnarová   
 
 
 
Přílohy:  
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5. Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 

2018 


