
 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 

 

Představenstvo společnosti ZD Javorník a.s., IČ: 001 46 897, se sídlem č.p. 71, 742 74 Tichá, 

obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

vložka 4347 („Společnost“)  

   

tímto svolává 

 

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 28. 6. 2017 ve 11 hodin,  v sále 

společnosti Záhoran, a.s.  na adrese č.p. 50, 75353 Všechovice.  

 

 

Pořad jednání: 

 

1. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu 

jejího majetku za rok 2016. 

2. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. 

3. Projednání řádné účetní závěrky s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 

2016. 

4. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na vypořádání 

hospodářského výsledku za rok 2016, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí 

rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za 

rok 2016. 

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016. 

6. Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016. 

7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu. 

8. Různé. 

 

  

 

Návrhy usnesení valné hromady (včetně zdůvodnění) k navrhovaným záležitostem pořadu 

jednání valné hromady: 

 

Ad 1/ Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu 

jejího majetku za rok 2016  

Usnesení první 

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího 

majetku za rok 2016 ve znění předloženém představenstvem. 

Zdůvodnění: Zpráva představenstva je akcionářům předkládána na základě ustanovení § 436 odst. 2 

zákona o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále i jen 

„zákon o obchodních korporacích nebo „ZOK"). Tato zpráva je součástí výroční zprávy. Zpráva 

představenstva poskytuje podle názoru jeho členů pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti 

Společnosti a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2016 a shrnuje veškeré důležité informace týkající 

se podnikání Společnosti v roce 2016. 

 

Ad 2/ Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 

Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se 

závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. O této zprávě se nehlasuje. Předložená zpráva 

o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 je podle přesvědčení představenstva úplná 

a pravdivá. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016 vyplývá, že Společnosti 

v účetním období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 z žádné uzavřené smlouvy, dohody, jiného právního 

jednání učiněných či přijatých Společností, či z jakéhokoliv jinak prosazeného vlivu ze strany X 

AGRO a.s., RenoDevelopment, a.s., ani RenoEnergie, a.s., jako ovládající osoby, nevznikla žádná 

újma. 



 

Ad 3/ Projednání řádné účetní závěrky za rok 2016 s návrhem na vypořádání hospodářského 

výsledku za rok 2016 
Návrh usnesení je uveden u bodů 5 a 6 včetně odůvodnění. 

 

Ad 4/ Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na vypořádání 

hospodářského výsledku za rok 2016, zpráva dozorčí rady o její činnosti a informace dozorčí 

rady o výsledcích přezkumu zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 

2016 

Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona o 

obchodních korporacích předneseno vyjádření dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto 

vyjádření se nehlasuje. Představenstvo prohlašuje, že dozorčí rada nevznesla žádné výhrady k řádné 

účetní závěrce za rok 2016, k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016, ani ke 

zprávě představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016. 

 

Ad 5/ Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016  

Usnesení druhé 

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2016 ve znění předloženém 

představenstvem. 

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

podle zákona o obchodních korporacích ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. 

Řádná účetní závěrka za rok 2016 je k dispozici v sídle Společnosti a bude součástí výroční zprávy 

Společnosti za rok 2016. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka za rok 2016 

poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci Společnosti, přičemž nebyla 

zpochybněna ani dozorčí radou ani auditorem Společnosti. 

 

Ad 6/ Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2016 

Usnesení třetí 

Valná hromada schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Společnosti za rok 2016 v celkové výši 

4.853.682,79 Kč tak, že zisk ve výši 307.166,00 Kč se převádí na úhradu jiného výsledku hospodaření 

minulých let a zbývající část zisku ve výši 4.546.516,79 Kč se převádí na účet nerozdělený zisk 

minulých let.  

Zdůvodnění: Převedením čistého zisku na účet nerozděleného zisku minulých let Společnost stabilizuje 

své zadlužení, schopnost dostát externím závazkům a financovat plánované investice pro rok 2016 z 

části z vlastních zdrojů. 

 

 

Ad 7/ Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu  

Usnesení čtvrté 

Valná hromada určuje jako externího auditora Společnosti pro rok 2017 společnost VGD – AUDIT, 

s.r.o., IČO 631 45 871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 14000. 

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

působnosti valné hromady. Na základě doporučení ekonomických poradců navrhuje představenstvo, 

aby byl určen auditorem účetní závěrky za rok 2017 společnost VGD – AUDIT, s.r.o., IČO 

631 45 871. Navrhovaná auditorská společnost je renomovaným odborníkem v oblasti poskytování 

auditorských služeb a jejím zaměřením jsou služby zjm. v oblastech auditu, daní, účetnictví, mezd a 

podnikového poradenství. Dle názoru představenstva poskytuje navrhovaný auditor dostatečné záruky 

pro vysoce kvalitní a profesionální ověření účetní závěrky Společnosti. 

 

Ad 8/ Různé. 

 

Dokumenty týkající se valné hromady, tj. pozvánka na valnou hromadu včetně návrhů usnesení, 

dokumenty k pořadu jednání, znění případného návrhu nebo protinávrhu akcionáře, lze získat na 

internetové adrese Společnosti http://renofarmy.cz/javornik/ a v sídle Společnosti v pracovních dnech 

od 9 do 14 hodin, pokud tato pozvánka neurčuje výslovně jinak. 



Řádná účetní závěrka, zpráva o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku za rok 2016 a zpráva 
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2016, zpráva dozorčí rady o její činnosti 
jsou, z důvodu velkého rozsahu, pro akcionáře k dispozici v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9 
do 14 hodin. 
 

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.  

 

 

V Tiché dne 24. dubna 2017  

 

 

 

Za představenstvo ZD Javorník a.s.  

 

 

 

 

…………………………….     

Mgr. Petr Vlasák      

předseda představenstva    

    


