
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
 
 

společnosti  
 

VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s.  

identifikační číslo 26972158, se sídlem Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  

oddíl B, č. vložky 4354  

(dále jen „Společnost“), 

I. Datum konání: 04.06.2019  

II. Čas: 11:00 hod. 

III. Místo: V sídle Společnosti. 

IV. Rozhodný den 28.05.2019 

 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je sedmý den předcházející dni konání 
valné hromady (§ 405 odst. 4 ZOK). 

 Uplatňovat akcionářská práva vůči Společnosti může pouze osoba, která je toto 
právo podle výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů oprávněna vykonávat 
k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dni dojde k převodu cenného 
papíru nebo samostatně převoditelného práva. 

IV. Pořad jednání:  

1) Úvod a volba orgánů valné hromady, schválení programu valné hromady 

2) Projednání zprávy statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 
v roce 2018. 

3) Projednání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018. 

4) Projednání zprávy správní rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2018. 

5) Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2018 a návrhu o vypořádání hospodářského 
výsledku. 

Návrh usnesení: 
 
1. Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2018, podle níž 

hospodaření společnosti za rok 2018 skončilo s účetním ziskem ve výši 
5 219 699,12 Kč. 
 

2. Valná hromada rozhoduje o použití tohoto výsledku v plné výši na výplatu podílů na 
zisku mezi akcionáře. 
 

3. Valná hromada dále rozhoduje o vyplacení celého zůstatku účtu 428 – nerozdělený 
zisk minulých let na výplatu podílů na zisku, tedy v částce 14 113 554,97 Kč.  

 
Odůvodnění 

K bodu 1.: Účetní závěrka byla Společností sestavena dle pravidel zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, a byla auditována auditorkou, Ing. Zdeňkou Šíblovou, ev. č. auditora 1695.  

K bodu 2. a 3.: Statutární orgán Společnosti zajistil pro Společnost úvěrové financování, které 
Společnosti umožní vyplatit celý zisk za uplynulé období a nerozdělený zisk minulých let v plné výši a 
při kterém Společnost bude schopna sama z běžné činnosti hradit své závazky z úvěru. Současně 
Společnost očekává setrvání schopnosti generovat přiměřený zisk. Při schválení tohoto rozdělení 
zisku připadne na každou 1 Kč hodnoty akcií Společnosti hrubý výnos před zdaněním ve výši cca 
1,28 Kč. V souladu se stanovami budou podíly na zisku vyplaceny do 3 měsíců ode dne rozhodnutí o 
jejich výplatě. 

6) Schválení poskytnutí úvěru ovládající osobě 



 Návrh usnesení: 

  
Valná hromada schvaluje uzavření úvěrové smlouvy mezi společností jako 
úvěrujícím a společností ELDACO a.s., identifikační číslo 63476860, se sídlem 
Moravské náměstí 1007/14, Veveří, 602 00 Brno jako úvěrovaným, jejímž předmětem 
bude poskytnutí úvěru ve výši 3 157 000,00 Kč s úrokem 3M PRIBOR + 1,90 % p.a., 
splatností jistiny jednorázově k 31.08.2019 a úrokem splatným kvartálně. 
 

Odůvodnění: 

Společnost disponuje peněžními prostředky, které nepotřebuje k zajištění svých provozních 
potřeb, avšak současně je není schopna vyplatit mezi akcionáře. Společnost proto navrhuje tyto 
prostředky poskytnout jako úročený úvěr společnosti ELDACO a.s., která o poskytnutí těchto 
prostředků projevila zájem. 

7) Diskuse 

8) Závěr  

 

Podmínky hlasování na valné hromadě jsou uvedeny ve stanovách Společnosti. Valná hromada ve věcech, 
v nichž stanovy nebo zákon o obchodních korporacích nevyžadují vyšší většinu, rozhoduje nadpoloviční 
většinou hlasů. Kvalifikovanou většinu vyžadují zejména rozhodnutí popsaná v čl. 12 odst. 17 a 18 stanov 
Společnosti.  

Hlasuje se aklamací, tedy zdvihnutím ruky. S kmenovými akciemi je spojeno hlasovací právo v počtu hlasů 
rovném nominální hodnotě akcie, s prioritními akciemi je hlasovací právo spojeno pouze v případech 
označených zákonem a/nebo stanovami Společnosti. Stanovy Společnosti nepřipouští hlasování na valné 
hromadě nebo rozhodování mimo valnou hromadu s využitím technických prostředků.  

Účetní závěrka Společnosti za rok 2018 v plném rozsahu je k nahlédnutí v sídle Společnosti ve lhůtě shodné 
se lhůtou pro svolání řádné valné hromady a na internetových stránkách www.vetrnyparkdrahany.cz. 

 

V Brně dne 25.04.2019. 

 

 

Mgr. Michal Janeček, statutární ředitel 

VĚTRNÝ PARK DRAHANY a.s. 


