
POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
 

Představenstvo obchodní společnosti 
 

Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s., IČ: 49903349 
 

se sídlem Kladno-Dubí, Oldřichova 158, PSČ: 272 03 
    zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn.  B 4446 

 
svolává řádnou valnou hromadu  

 
na den 29.6.2021 od10,00 hodin do sídla 

notářky Mgr. Martiny Čermákové na adrese Hajnova 1147, Kladno, PSČ 272 01 

  
 

      Pořad jednání 
 

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady  
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020  

      a o stavu jejího majetku a zprávy o vztazích 

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 včetně přezkoumání zprávy o 

vztazích mezi propojenými osobami podle § 73 ZOK, vyjádření  

      k řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti 

4. Zpráva auditora k řádné účetní závěrce za rok 2020  

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020  

6. Rozhodnutí o rozdělení ziskuza hospodářský rok 2020 

7. Schválení koncepce podnikatelské činnosti na rok 2021 

8. Projednání odstoupení člena dozorčí rady Andrey Rakúsové z funkce člena dozorčí 

rady a volba JUDr. Miloslava Kuchlera členem dozorčí rady 

9. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 
10. Schválení auditora na ověření účetní závěrky společnosti pro roky 2021-2022 

11. Závěr 
 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání VH a jejich zdůvodnění jsou viz. níže.  
 
Prezence akcionářů bude probíhat od 9:30 hodin v místě konání valné hromady. 
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti, kteří budou k rozhodnému dni 
uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů. 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je patnáctý den předcházející dni konání valné 
hromady. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že určuje, kdo je oprávněn účastnit se 
valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. hlasovat na ní. Hlasování na valné 
hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnost vlastnili v rozhodný 
den. 
 
Akcionáři se prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby rovněž 
předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc. 
Zástupci akcionářů předloží dále písemnou plnou moc, která obsahuje rozsah zástupcova 
zmocnění, a úředně ověřený podpis akcionáře. Zástupce akcionáře – právnické osoby, 
rovněž předloží originál nebo ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku ne starší 1 měsíc.  
 
Z plné moci pro zastupování akcionáře musí dále vyplývat, že byla udělena zmocnění pro 
zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách Společnosti.  
 
Od 29.5.2021 do termínu konánívalné hromady mají akcionáři možnost nahlédnout každý 
pracovní den v době od 9,00 do 14,00 v sídle provozovny Přístavní 51, 400 07Ústí nad 
Labem,do Zprávy o podnikatelské činnosti Společnosti za rok 2020, zprávy auditora, řádné 
účetní závěrky. 



Společnost nehradí akcionářům náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě.  
 
Na internetové stránce společnosti http://www.stas-ul.cz/bude od 29.5.2021 uveřejněna 
spolu s touto pozvánkou řádná účetní závěrka za rok 2020, výrok auditora a zpráva 
představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020, a návrh změny stanov. 
 

 
NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 1 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a 
osobu pověřenou sčítáním hlasů. 
Zdůvodnění: Valná hromada je povinna zvolit své orgány. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 
majetku za rok 2020 a zprávu o vztazích za rok 2020.  
Zdůvodnění:  Splnění zákonné povinnosti 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady o kontrolní činnosti v roce 2020 včetně 

přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami  podle § 73 ZOK vyjádření k  
řádné účetní závěrce za rok 2020 a k návrhu na rozdělení zisku Společnosti. 
Zdůvodnění:  Splnění zákonné povinnosti 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4  pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada bere na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2020.  
Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti  
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020.  
Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku ve znění předloženém představenstvem.   
Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada schvaluje koncepci podnikatelské činnosti na rok 2021 ve znění předloženém 
představenstvem.  
Zdůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží schvalování koncepce podnikatelské 
činnosti na hospodářský rok, kterou předkládá představenstvo.   
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada bere na vědomí rezignaci člena dozorčí rady Andrey Rakúsové ke dni 
29.6.2021 a volí za nového člena představenstva JUDr. Miloslava Kuchlera, dat. nar. 5. 12. 
1951, Herbenova 1326, 272 01 Kladno.  
Zdůvodnění: Členka dozorčí rady Andrea Rakúsová doručila společnosti svoji písemnou 
rezignaci na funkci člena dozorčí rady.Představenstvo navrhuje zvolit do funkce člena 
dozorčí rady JUDr. Miloslava Kuchlera. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání valné hromady 
Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti tak, že 
1) V článku X se v odst. 2 mění text první věty tak, že nově zní: 
„Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou 
hromadu na internetových stránkách společnosti a dále na internetových stránkách 
www.valnehromady.cz s tím, že toto uveřejnění nahrazuje zasílání pozvánky akcionářům na 
adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů podle § 406 zákona o 
obchodních korporacích.“ 

http://www.stas-ul.cz/
http://www.valne/


2) V článku XIII se doplňují za odst. 9 nový odst. 10, nový odst. 11 a nový odst. 12, které 
znějí: 
„10. Představenstvo, u kterého počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní 
členy do příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena 
představenstva se nezapočítává do doby výkonu funkce člena představenstva. 
11. Člen představenstva je oprávněn účastnit se zasedání představenstva také 
prostřednictvím technických prostředků komunikace na dálku formou audio či audio-video 
připojení, bližší podmínky určí představenstvo svým usnesením.  
12. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda představenstva, nebo v jeho 
nepřítomnosti místopředseda představenstva, vyvolat hlasování mimo zasedání (per rollam) 
v písemné podobě nebo s využitím technických prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán 
všem členům představenstva. Usnesení je přijato, jestliže pro přijetí usnesení hlasovala 
alespoň nadpoloviční většina všech členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo 
zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.“ 
3) V článku XIV se doplňují za odst. 7 nový odst. 8, nový odst. 9 a nový odst. 10, které znějí: 
„8. Dozorčí rada, u které počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do 
příštího zasedání valné hromady. Doba výkonu funkce náhradního člena dozorčí rady se 
nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady.“ 
9. Člen dozorčí rady je oprávněn účastnit se zasedání dozorčí rady také prostřednictvím 
technických prostředků komunikace na dálku formou audio či audio-video připojení, bližší 
podmínky určí dozorčí rada svým usnesením.  
10. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může předseda dozorčí rady vyvolat 
hlasování mimo zasedání (per rollam) v písemné podobě nebo s využitím technických 
prostředků. Návrh usnesení musí být zaslán všem členům dozorčí rady. Usnesení je přijato, 
jestliže pro přijetí usnesení hlasovala alespoň nadpoloviční většina všech členů dozorčí rady. 
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí 
rady.“ 
Zdůvodnění: Představenstvo navrhuje nahradit uveřejnění pozvánky na valnou hromadu 
namísto v Hospodářských novinách na internetové adrese www.valnehromady.cz, a to 
z důvodu finanční úspory, a dále navrhuje s ohledem na pandemickou situaci možnost 
kooptace členů představenstva a členů dozorčí rady a dále možnost distančního jednání 
orgánů společnosti pro zachování jejich usnášeníschopnosti a funkčnosti i v případech, kdy 
je nutné omezit osobní setkávání. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10 pořadu jednání valné hromady  
Valná hromada schvaluje auditora na ověření účetní závěrky pro období 2021 -2022 
Zdůvodnění: Splnění zákonné povinnosti 
  
Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč): 
 
      Základní kapitál:     19 977,8   Hospodářský výsledek:           28 
      Tržby:      36 416                   Aktiva:    50 927 
       Pasiva:                   50 927    

                     
 
Představenstvo Společnosti 

 

http://www.valnehromady.cz/

