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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU   
 
 
 
Představenstvo společnosti Michelské pekárny a.s., se sídlem U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 
Praha 4, IČO: 16192583, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, 
vložce 648 (dále jen "společnost"), svolává řádnou valnou hromadu na den 17.04.2019 od 09:00 hod. 
na adresu Hotel Hejtmanský dvůr, Masarykovo náměstí 114, 274 01 Slaný, v místnosti konferenčního 
„DIVIDÝLKA“.   
 
Pořad jednání: 
    
01. Zahájení a volba orgánů valné hromady  
02.  Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady  
03.  Rozhodnutí o snížení základního kapitálu  
04.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za 

rok 2018  
05.  Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2018 
06.  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 

2018, včetně rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření  
07.  Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let  
08.  Udělení souhlasu s plněním poskytnutým členům orgánů společnosti za rok 2018  
09.  Odvolání a volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu s konkurenční činností  
10.  Schválení smluv o výkonu funkce  
   
  

 
Prezence  
V den konání řádné valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude 
řádná valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání řádné valné hromady 
probíhat od 8:30 hod.  
 
Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat 
za akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář 
se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné 
moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným 
akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 
hromadách v určitém období.  
 
Formulář plné moci je k dispozici akcionářům společnosti v době ode dne uveřejnění této pozvánky na 
valnou hromadu na internetových stránkách společnosti http://www.pekarny-michle.cz/ v sekci 
Aktuality.  
 
Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné 
hromadě  
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 5 
stanov společnosti a § 405 odst. 1 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) kalendářní den přede 
dnem konání valné hromady, tj. 10.4.2019. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a 
vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence 
zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni. 
 
 
 
 
 
Návrhy usnesení / vyjádření představenstva společnosti k navrhovaným bodům pořadu jednání 
valné hromady:   
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01.  Zahájení a volba orgánů valné hromady   
      
„Valná hromada rozhoduje o tom, že předseda valné hromady bude současně ověřovatelem zápisu. 
  
Valná hromada rozhoduje o tomto složení orgánů:  
předseda valné hromady: Mgr. Vladimír Maslík  
zapisovatel valné hromady: Mgr. Lucie Dáňová 
ověřovatel zápisu valné hromady:  Mgr. Vladimír Maslík, Ing. Jiřina Alexandrová 
osoba pověřená sčítáním hlasů na valné hromadě: Ing. Tereza Navrátilová.“    
   
Zdůvodnění návrhu: 
Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. Osoby navržené do orgánů považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a 
zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty. 
     
  
02.  Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady    
  
„Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady společnosti v předloženém znění.“
    
Zdůvodnění návrhu 
Návrh usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi 
společnosti. Návrh jednacího a hlasovacího řádu je akcionářům k dispozici společně s ostatními 
dokumenty k této valné hromadě na internetových stránkách společnosti 
http://www.pekarny-michle.cz/ v sekci Aktuality.    
     
  
03.  Rozhodnutí o snížení základního kapitálu    
  
„Valná hromada rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti z důvodu snížení kumulované 
neuhrazené ztráty minulých let postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních 
korporacích tak, že základní kapitál společnosti se snižuje ze stávající výše 37 175 110,- Kč (slovy: 
třicet sedm milionů jedno sto sedmdesát pět tisíc jedno sto deset korun českých) o částku 
33 729 612,- Kč (slovy: třicet tři milionů sedm set dvacet devět tisíc šest set dvanáct korun českých), 
takže základní kapitál společnosti po snížení bude 3 445 498,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta čtyřicet 
pět tisíc čtyři sta devadesát osm korun českých). 
 
V této souvislosti se nominální hodnota všech akcií společnosti snižuje z částky 205 Kč (slovy: dvě stě 
pět korun českých) o částku 186 Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest korun českých) na částku po 
snížení základního kapitálu 19 Kč (slovy: devatenáct korun českých) na 1 akcii. 
 
Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá použita na úhradu neuhrazené ztráty 
minulých let."    
  
Vzhledem ke skutečnosti, že aktuální výše základního kapitálu společnosti v současné době pouze 
vytváří formální překážku pro rozdělování zisku společnosti, a dále ke skutečnosti, že společnost má 
nakumulované neuhrazené ztráty minulých let, navrhuje představenstvo valné hromadě snížení 
základního kapitálu společnosti za účelem úhrady neuhrazené ztráty společnosti, a to tzv. 
zjednodušeným postupem podle § 544 odst. 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích. 
   
 
  
04.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za 

rok 2018 
  
Vyjádření představenstva: 
O zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku se nehlasuje, 
nýbrž se bere toliko na vědomí, a tato zpráva má přispět k rozhodování akcionářů o schválení účetní 
závěrky a konsolidované účetní závěrky za uplynulý rok. 
Zpráva představenstva, která je součástí výroční zprávy, je k dispozici na internetových stránkách 
společnosti http://www.pekarny-michle.cz/ v sekci Aktuality.    
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05.  Zpráva dozorčí rady o činnosti za rok 2018   
   
Vyjádření představenstva: 
O zprávě dozorčí rady se nehlasuje, nýbrž se bere toliko na vědomí a tato zpráva má přispět mimo 
jiné k rozhodování akcionářů o schválení řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za 
uplynulý rok a k rozhodnutí akcionářů o případném postupu podle § 85 zákona o obchodních 
korporacích.     
  
06.  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, schválení konsolidované účetní závěrky za rok 

2018, včetně rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření    
  
6.1  Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018 
 
Návrh usnesení 
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“ 
 
6.2  Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2018 
 
Návrh usnesení 
„Valná hromada schvaluje konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2018.“ 
 
6.3  Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření  
 
Návrh usnesení: 
„Rozhoduje se o naložení se ziskem společnosti za rok 2018 v celkové výši 2.000.315,07 Kč po 
zdanění tak, že celý zisk ve výši 2.000.315,07 Kč bude převeden na účet nerozděleného zisku 
minulých let.“    
  
Zdůvodnění návrhu: 
Představenstvo předkládá v souladu se zákonem a stanovami společnosti ke schválení valné 
hromadě řádnou účetní závěrku společnosti, kterou přezkoumala dozorčí rada a ověřil auditor. Návrh 
usnesení vychází z požadavků zákona a stanov společnosti a z výsledků podnikatelské činnosti 
společnosti.     
  
07.  Rozhodnutí o rozdělení nerozděleného zisku minulých let    
  
„Schvaluje se návrh na rozdělení nerozděleného zisku společnosti z účtu nerozděleného zisku 
minulých let ve výši 10 155 152,- Kč tak, že bude vyplacen akcionářům společnosti, ve formě podílu 
na zisku, který bude vyplacen na základě písemné žádosti akcionáře doručené na adresu Michelské 
pekárny a.s., U krčského nádraží 229/17, Krč, 140 00 Praha 4. Způsob výplaty podílu na zisku 
akcionářům vlastnícím zaknihované akcie na majitele stanoví představenstvo společnosti a vyvěsí jej 
na internetové stránky společnosti. 
  
Toto usnesení nabude účinnosti okamžikem zápisu snížení základního kapitálu podle rozhodnutí 
dnešní valné hromady do obchodního rejstříku.“    
  
Zdůvodnění návrhu: 
Představenstvo předkládá tento bod k projednání s ohledem na žádost akcionářů, přičemž společnost 
má dostatečné prostředky na účtu nerozděleného zisku minulých let a současný finanční a 
ekonomický stav společnosti rozdělení zisku dle názoru představenstva umožňuje.  
Pro úplnost se uvádí v souladu s ustanovením části II. písm. A) odst. 1 Stanov společnosti se podíl na 
zisku akcionáře určuje poměrem jmenovité hodnoty akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. 
Podle tohoto pravidla tak představuje podíl na zisku dle tohoto návrhu částku 56,00 Kč na 1 akcii 
společnosti.    
   
08.  Udělení souhlasu s plněním poskytnutým členům orgánů společnosti za rok 2018  
   
„Valná hromada schvaluje poskytnutí plnění za výkon funkce za rok 2018 jednotlivým členům orgánů v 
těchto výších:  
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jméno: Jiří Abraham    120.000,- Kč, 
jméno: Ing. Miroslav Kocourek   120.000,- Kč, 
jméno: Miroslav Kubín    120.000,- Kč, 
jméno: Ing. Ladislav Klíma, CSc.  90.000,- Kč, 
jméno: Ing. Jiřina Alexandrová   90.000,- Kč, 
jméno: Ing. Michal Sauer    90.000,- Kč.“ 
   
   
Zdůvodnění návrhu: 
Společnost poskytne členům orgánů společnosti plnění, na které neplyne v celé výši nárok z právních 
předpisů, smluv o výkonu funkce či vnitřního předpisu schváleného valnou hromadou. V souladu se 
zákonem je třeba tato plnění schválit valnou hromadou. K výše uvedenému návrhu získalo 
představenstvo také kladné vyjádření dozorčí rady. 
     
  
09.  Odvolání a volba členů dozorčí rady, udělení souhlasu s konkurenční činností  

  
  
09.1. „Ing. Michal Sauer, dat. nar. 8. března 1966, bytem V zápolí 1254/31, Michle, 141 00 Praha 4, je 
odvolán z funkce člena dozorčí rady.“ 
 
09.2. „Ing. Michal Sauer, dat. nar. 8. března 1966, bytem V zápolí 1254/31, Michle, 141 00 Praha 4, je 
zvolen do funkce člena dozorčí rady.“ 
 
09.3. „Ing. Ladislav Klíma, CSc., dat. nar. 6. června 1947, bytem Berkovská 1263/3, Dejvice, 160 00 
Praha 6, je odvolán z funkce člena dozorčí rady.“ 
 
09.4. „Vyslovuje se souhlas s činnostmi kandidáta na člena dozorčí rady Ing. Ladislava Klímu, CSc. a 
bere se na vědomí jeho prohlášení o splnění podmínek pro výkon funkce člena dozorčí rady.“ 
 
09.5. „Ing. Ladislav Klíma, CSc., dat. nar. 6. června 1947, bytem Berkovská 1263/3, Dejvice, 160 00 
Praha 6, je zvolen do funkce člena dozorčí rady.“    
  
Zdůvodnění návrhu: 
Představenstvo předkládá tento návrh, s ohledem na skutečnost, že dne 25.6.2019 uplyne funkční 
období některým členům dozorčí rady, kterými jsou jmenovitě Ing. Michal Sauer a Ing. Ladislav Klíma, 
CSc. 
   
Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit do funkce člena dozorčí rady opětovně oba stávající 
členy, tj. Ing. Michala Sauera a Ing. Ladislava Klímu, CSc., které považuje představenstvo s ohledem 
na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem této funkce za vhodné kandidáty. Kandidát na člena 
dozorčí rady – pan Ing. Ladislav Klíma, CSc. zároveň předložil informaci o jeho angažmá ve 
společnostech L. Klíma automatické mlýny Křesín - Libochovice s.r.o., Potravinářské závody 
Vysočany, spol. s r.o. a Mills spol. s.r.o. a požádal valnou hromadu o vyslovení souhlasu s těmito 
činnostmi.    
     
  
10.  Schválení smluv o výkonu funkce    
  
„Schvaluje se text smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy dozorčí rady, jmenovitě Ing. 
Michala Sauera a Ing. Ladislava Klímu, CSc., dle předloženého návrhu.“    
  
Zdůvodnění návrhu: 
Navrhovaná smlouva reflektuje změny v orgánech, resp. zvolení členů dozorčí rady společnosti. 
V tomto ohledu představenstvo navrhuje schválení standardní vzorové smlouvy o výkonu funkce člena 
dozorčí rady ve znění předloženém valné hromadě včetně odměn a jiných plnění v ní stanovených.  
 
Návrh smlouvy o výkonu funkce je akcionářům k dispozici na požádání v sídle společnosti v období 
ode dne zveřejnění oznámení o konání valné hromady do konání valné hromady, a to v úterý a ve 
čtvrtek od 9:00 do 12:00 hod.    



 

501_pozvanka na valnou hromadu_as_WWW_execution copy_140319   
192040A5 | 0060/09/4373  Strana 5 (Celkem 5) 

 
   
     
      
Další informace k valné hromadě společnosti: 
    
 

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2018 (v tis. Kč NETTO) 

Aktiva celkem 43 531 Pasiva celkem 43 531 

Dlouhodobý majetek 27 644 Vlastní kapitál 36 121 

Oběžná aktiva 15 852 Cizí zdroje 7 411 

Časové rozlišení aktiv 36 Časové rozlišení pasiv 0 

Výnosy celkem 8 119 Náklady celkem 6 119 

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): 2 000 315,07 Kč 

 

 

Hlavní údaje z řádné konsolidované účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč) 

Aktiva celkem 57 293 Pasiva celkem 57 293 

Dlouhodobý majetek 20 949 Vlastní kapitál 43 154 

Oběžná aktiva 36 204 Cizí zdroje 14 140 

Časové rozlišení aktiv 141 Časové rozlišení pasiv 0 

Výnosy celkem 63 769 Náklady celkem 57 584 

Výsledek hospodaření po zdanění (v Kč): 6 185 011,25 Kč 

 
 
Možnost nahlédnutí do účetní závěrky  

Účetní závěrka je k nahlédnutí akcionářům společnosti od 15.3.2019 vždy v úterý a ve čtvrtek od 9:00 

hod do 12:00 hod v sídle společnosti. 

 
Zmocnění člena orgánu společnosti k zastupování na valné hromadě 
Členové orgánů společnosti oznamují s ohledem na výše uvedený program jednání, že pro účely 
případného udělení plné moci těmto členům orgánů k zastupování na valné hromadě společnosti 
mohou mít, pro posouzení možné hrozby střetu zájmů, význam skutečnosti, že valná hromada bude 
rozhodovat o složení, odměnách, případně dalších plněních členům orgánů společnosti. 
 
 
Představenstvo společnosti 
 


