
Představenstvo společnosti 
Česká finanční poradenská a.s., IČ 45274070 

Brno, Vodařská 232/2, 619 00 
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 4301 

 
svolává  

 
řádnou valnou hromadu  

na 18. 6. 2014 v 15,00 hod. 
s místem konání v kanceláři notáře JUDr. Přemysla Kalouse, Brno, Brandlova 4 

 
Program jednání: 

1)  zahájení, volba orgánů valné hromady 
2)  schválení jednacího řádu 
3)  rozhodnutí o změně stanov společnosti 
4)  odvolání všech členů představenstva a dozorčí rady z výkonu funkce 
5)  volba nových členů představenstva a člena dozorčí rady 
6)  projednání roční zprávy o činnosti společnosti a zprávy dozorčí rady za rok 2013 
7)  schválení účetní závěrky a rozdělení zisku za rok 2013 
8)  závěr 

 
 Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 11. 6. 2014. Význam rozhodného dne k 
účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní 
práva akcionáře má osoba, která bude k rozhodnému dni uvedena v seznamu akcionářů.  
 
Návrh usnesení valné hromady, včetně zdůvodnění: 
 
ad 1)  

• Valná hromada zvolila předsedu valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu a sčitatele 
hlasů.  

• Výše uvedený návrh usnesení valné hromady vychází z požadavků zákona a stanov 
společnosti. 

 
ad 2)  

• Valná hromada schvaluje Jednací a volební řád dle předloženého návrhu. 
• Jednací a volební řád je nástroj předvídaný stanovami společnosti a používaný na dosavadních 

valných hromadách. 
 
ad 3) 

• Valná hromada rozhodla o změně stanov společnosti. 
• Důvodem navrhovaných změn stanov společnosti je přizpůsobení nové právní úpravě a 

podřízení se zákonu č. 90/2012 Sb. v souladu s ust. § 777 odst. 5 tohoto zákona. 
 

ad 4) 
• Valná hromada odvolává všechny členy představenstva společnosti a všechny členy dozorčí 

rady společnosti z výkonu funkce. 
• Odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady je v kompetenci valné hromady. Odvolání 
členů představenstva a členů dozorčí rady bylo zařazeno na pořad jednání valné hromady na 
žádost kvalifikovaných akcionářů společnosti. 
 

ad 5) 
• Řádná valná hromada zvolila do funkce členů představenstva:  

- Josef Chalupa 
- Antonín Hlaváč 
- Stanislav Pešák 

 
• Řádná valná hromada zvolila do funkce člena dozorčí rady: 

- Dagmar Hanzlová 



 
• Vzhledem k tomu, že v rámci výše uvedeného bodu pořadu je navrženo odvolání všech členů 

představenstva a dozorčí rady, je nezbytné rozhodnout o volbě nových členů představenstva a 
dozorčí rady společnosti tak, aby počet členů odpovídal stanovám společnosti s tím, že 
předložený návrh změny stanov společnosti stanoví, že dozorčí rada společnosti má pouze 1 
člena.  
 

ad 6) 
• Valná hromada projednala zprávu o činnosti společnosti a zprávu dozorčí rady za rok 2013. 
• Představenstvo předkládá valné hromadě zprávu o činnosti společnosti a zprávu dozorčí rady 

za rok 2013, aby mohla valná hromada následně rozhodnout o rozdělení hospodářského 
výsledku za rok 2013. 
 

ad 7)  
• Valná hromada schválila účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2013.  
• Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona č. 

90/2012 Sb. ji představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení. Rozhodnutí 
o rozdělení zisku je v působnosti valné hromady. Podíl na zisku je stanoven na základě řádné 
účetní závěrky schválené valnou hromadou. 

 
 Prezence akcionářů bude probíhat od 14,30 hod. Každý účastník valné hromady musí při 
prezenci prokázat průkazem totožnosti nebo výpisem z obchodního rejstříku ne starším 6ti měsíců. 
Zmocněnci se navíc prokáží plnou mocí zastupovaného akcionáře s ověřeným podpisem.  
 Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s konáním valné 
hromady. 
 Návrh změny stanov je akcionářům zdarma k dispozici v sídle společnosti a to každý pracovní 
den od 8,00 hod. do 16,00 hod. 
     Návrhy usnesení včetně jejich odůvodnění s veškerými listinami vztahujícími se k pořadu 
jednání valné hromady jsou v souladu s ustanovením Zákona o obchodních korporacích uveřejněny na 
internetových stránkách společnosti www.cesko-finance-poradenstvi.cz. 
 
 
V Brně dne 1. 5. 2014 
 
 

Česká finanční poradenská a.s. 
Josef Chalupa, předseda představenstva 

 


