POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
podle ustanovení § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
společnosti

PROST a.s.,
IČO: 005 58 168
se sídlem Třebíčská 979, 675 71 Náměšť nad Oslavou
obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 108 a vedená
u Krajského soudu v Brně
(dále jen „Společnost“)
Již svolává představenstvo Společnosti
(dále jen „Svolavatel“)
Řádná valná hromada Společnosti se bude konat v sídle společnosti PROST a.s., Třebíčská 979,
Náměšť nad Oslavou, v zasedací místnosti dne 20. 5. 2021 v 10,00 hodin.

Na jednání představenstva společnosti PROST a. s., se sídlem Třebíčská 979, Náměšť nad Oslavou,
PSČ 675 71 (dále jen „Společnost“), dne 8. 4. 2021 rozhodlo představenstvo Společnosti takto:

„Představenstvo svolá dne 20. 5. 2021 řádnou valnou hromadu za účelem projednání a
schválení zprávy představenstva o činnosti za rok 2020, projednání a schválení roční závěrky
za rok 2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020, projednání rozdělení zisku
z předchozích let, projednání a schválení změn stanov Společnosti.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené
sčítáním hlasů.
2. Zpráva představenstva Společnosti o činnosti a seznámení s účetní závěrkou za rok 2020 a
s návrhem představenstva na rozdělení zisku za rok 2020.
3. Stanovisko dozorčí rady ke zprávě představenstva Společnosti.
4. Schválení roční závěrky za rok 2020
5. Schválení návrhu rozdělení zisku za rok 2020
6. Schválení rozdělení zisku z hospodářského výsledku z minulých let
7. Projednání a schválení změn stanov Společnosti
8. Závěr

Registrace akcionářů pro řádnou valnou hromadu bude probíhat v místě konání valné hromady od
9,00 hod do 10,00 hod dne konání valné hromady.

Akcionáři se při registraci prokazují platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí
s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem. Dále všichni akcionáři a
jejich zástupci předloží akcie Společnosti.

Návrhy usnesení valné hromady dle jednotlivých bodů pořadu jednání:
1.

Návrh usnesení

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.
Zdůvodnění:

2.

Jedná se o organizační bod vedoucí k zahájení valné hromady, stejně tak zajištění
procedurálních kroků k tomu, aby valná hromada byla uskutečnitelná.
Návrh usnesení

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.
Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti předkládá akcionářům, resp. valné hromadě zprávu o
podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2020, řádnou účetní závěrku za rok 2020
a návrh na rozdělení zisku.
Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč):
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
HV za období

3.

18 533 tis. Kč
3 254 tis. Kč
15 163 tis. Kč
116 tis. Kč
1 439 589,93 Kč

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení

18 533 tis. Kč
18 094 tis. Kč
323 tis. Kč
116 tis. Kč

Návrh usnesení

K tomuto bodu pořadu jednání se nepředkládá.
Zdůvodnění

4.

Pověřený člen dozorčí rady v souladu se zákonem o obchodních korporacích seznamuje valnou
hromadu s výsledky přezkumu řádné účetní závěrky za rok 2020 a přezkumem zprávy
představenstva a dalšími relevantními informacemi.
Návrh usnesení

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti PROST a.s., za rok 2020 ve znění
předloženém představenstvem.
Zdůvodnění

Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2020, přičemž valné hromadě
podle § 421 odst. 2 písm. g) ZOK náleží schvální účetní závěrky.

5.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2020 ve výši 1 439 589,93 Kč po
zdanění následovně:
-

částka ve výši 1 379 589,93 Kč bude vyplacena formou dividendy v souladu s čl. 12 stanov
akcionářům, a to do 5 měsíců ode dne konání této valné hromady převodem na účet
akcionáře uvedený v seznamu akcionářů; a

částka ve výši 60 000 Kč bude převedena na účet fondu kulturních a sociálních potřeb
Společnosti.

O Provedení výplat podílu na zisku (dividend) rozhodne návazně na toto rozhodnutí valné
hromady představenstvo Společnosti.
Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku
nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiém, a
o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk
Společnosti za uplynulé účetní období rozdělen tak, jak plyne z návrhu usnesení. V souladu s §
34 odst. 3 ZOK o vyplacení podílu na zisku rozhoduje, návazně na rozhodnutí valné hromady o
rozdělení zisku, představenstvo Společnosti.
6.

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje rozdělení nerozděleného zisku z minulých let v celkové výši
1 620 410,07 následovně:
- částka ve výši 1 620 410,07 bude vyplacena formou dividendy v souladu s čl. 12 stanov
akcionářům, a to do 5 měsíců ode dne konání této valné hromady převodem na účet
akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
O provedení výplat podílu na zisku (dividend) rozhodne návazně na toto rozhodnutí valné
hromady představenstvo Společnosti.
Zdůvodnění:

V souladu s § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží valné hromadě rozhodování o rozdělení zisku
nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, včetně stanovení dividend nebo tantiém, a
o stanovení způsobu a lhůt pro jejich výplaty. Představenstvo navrhuje, aby byl zisk
Společnosti z nerozděleného hospodářského výsledku minulých let, jak plyne z návrhu
usnesení. V souladu s § 34 odst. 3 ZOK o vyplacení podílu na zisku rozhoduje, návazně na
rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku, představenstvo Společnosti.
7.

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje a schvaluje následující změny stanov Společnosti:
-

v čl. 4 písm. a) se dosavadní text ve znění:

„40 (čtyřicet) akcií prioritních na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 25.200,-- Kč
(dvacetpěttisícdvěstě korun českých)“

nahrazuje textem:

-

„40 (čtyřicet) akcií prioritních s hlasovacím právem na jméno ve jmenovité hodnotě
jedné akcie 25.200,-- Kč (dvacetpěttisícdvěstě korun českých)“

v čl. 8 odst. 3 se dosavadní text ve znění:
„Představenstvo má tři členy“.

nahrazuje textem:

„Představenstvo má dva členy“.

Zdůvodnění:

Přijetí rozhodnutí o změně stanov je v souladu se ZOK a stanovami společnosti v působnosti
valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě návrh změny stanov společnosti.
V rámci těchto změn má dojít především k vyjasnění znění stanov, ale také k zpřehlednění
interních procesů ve společnosti a vyjasnění jednotlivých kompetencí.
Co se týče jednotlivých změn:

Přílohy:

-

Formulační změna u akcií – s ohledem na předejití možných výkladových problémů
navrhuje představenstvo výslovně doplnit do čl. 4 písm. a) informaci o tom, že prioritní
akcie na jméno jsou spojeny s hlasovacím právem a potvrdit tak úmysl zakladatelů, resp.
akcionářů, aby tyto akcie byly s hlasovacím právem spojeny při všech případech
hlasování.

-

Změna počtu statutárního orgánu a způsobu jednání za společnost – Dle aktuálního znění
čl. 8 odst. 3 stanov Společnosti má představenstvo tři členy. S ohledem na skutečnost, že
pan Ing. Slavomír Dittrich odstoupil ze své funkce má aktuálně společnost dva členy
představenstva – Ing. Michala Bátrlu a Josefa Dittricha. S cílem zefektivnit jednání a
interní procesy s tím spojené navrhuje představenstvo změnu stanov, která spočívá ve
snížení členů představenstva na dva členy.

Úplný návrh změny stanov je zveřejněn na internetových stránkách Společnosti a taktéž je
každý akcionář oprávněn do úplného návrhu změn stanov nahlédnout v sídle Společnosti, a to
zdarma.

1. Rozvaha ve zkráceném rozsahu
2. Výkaz ztráty a zisku ve zkráceném rozsahu

V Náměšti nad Oslavou dne 13.4.2021

Za představenstvo společnosti PROST a.s.
Ing. Michal Bátrla,
Předseda představenstva

Příloha č. 1 Rozvaha ve zkráceném rozsahu

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu

