
POZVÁNKA 
na řádnou valnou hromadu 

obchodní společnosti 
 

Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s., IČO: 61673196, se sídlem Pražská 169, 
Louňovice pod Blaníkem, PSČ: 257 06, okres Benešov, 

kterou svolává, a to na základě příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech, a stanov společnosti, představenstvo na den 9. 6. 2023 v 14.00 hodin do sídla 

společnosti, tj. Pražská 169, Louňovice pod Blaníkem, PSČ: 257 06, okres Benešov 
 
Pořad jednání valné hromady včetně navržených usnesení, volených členů orgánů společnosti a 
odůvodnění: 
 
 
1. Zahájení               
 
 
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů 
 
 
3.  Volba nových členů představenstva a člena dozorčí rady 
 
Návrh usnesení: Valná hromada volí s okamžitou účinností za členy představenstva společnosti pana 
Tomáše Petra, nar. 5. 11. 1978, a pana Tomáše Pokorného, nar. 25. 3. 1972, a zároveň za člena dozorčí 
rady pana Ing. Luboše Pokorného, nar. 27. 5. 1970. 
 
Zdůvodnění návrhu usnesení: S účinností ke dni 22. 9. 2022 odstoupili z funkce členů představenstva 
pánové Miloš Kaprálek, nar. 28. 7. 1973, a Ing. Josef Januš, nar. 27. 11. 1949, kdy představenstvo využilo 
svého oprávnění dle čl. 19 odst. 7 stanov společnosti a jmenovalo do funkce náhradních členů 
představenstva výše uvedené pány Tomáše Petra a Tomáše Pokorného. 
 
S účinností ke dni 30. 9. 2022 pak odstoupil z funkce člena dozorčí rady pan Petr Mach, nar. 18. 10. 1951, 
kdy dozorčí rada využila svého oprávnění dle čl. 23 odst. 7 stanov společnosti a jmenovala do funkce 
náhradního člena dozorčí rady výše uvedeného pana Ing. Luboše Pokorného. 
 
Mandát těchto náhradních členů orgánů společnosti takto trvá do nynějšího zasedání valné hromady, kdy 
tak představenstvo pro zachování efektivní a přínosné kontinuity a pro nutnost plného obsazení volených 
orgánů navrhuje, aby jmenování pánové byli valnou hromadou zvoleni za členy představenstva, respektive 
za člena dozorčí rady. 
 
 
4. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 včetně 
zprávy o stavu jejího majetku a včetně informace předsedy představenstva o průběhu hospodářského 
roku 2022 a předpokládaného výhledu na rok 2023 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti           
 v roce 2022 včetně zprávy o stavu jejího majetku a bere na vědomí informaci předsedy představenstva o 
průběhu hospodářského roku 2022 a předpokládaného výhledu na rok 2023. 
 
Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost rozvinutá o interní informování akcionářů statutárními zástupci 
společnosti. 
 
 
5. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o její činnosti v roce 2022 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o její činnosti v roce2022 včetně zprávy o 
přezkumu účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku. 
 
Zdůvodnění usnesení: Zákonná povinnost, respektive seznámení se a rozhodnutí o zákonných 
povinnostech a činnostech dozorčí rady ze strany valné hromady. 



6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na rozdělení zisku včetně určení 
auditora dle ust. § 17 zák. č.93/2009 Sb., v platném znění 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2022zveřejněnou na internetových 
stránkách společnosti spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu a rozhoduje o rozdělení zisku tak, že          
celkový dosažený zisk ve výši 23.606.499,98 Kč se převede na účet nerozděleného zisku z minulých let. 
Valná hromada v té souvislosti ve smyslu ust. § 17 zákona o auditorech určuje auditorem pro ověření 
řádné účetní závěrky společnosti za rok 2023 Ing. Jiřího Měchuru, ev. číslo 1549, bytem Neumannova 2044, 
Benešov, 256 01, s tím, že tento auditor je oprávněn provést audit prostřednictvím auditorské společnosti, 
jejímž je společníkem ke dni uzavření smlouvy o provedení auditu se společností. 
 
Zdůvodnění usnesení: Zákonné povinnosti.   
 
 
7. Schválení nového úplného znění stanov společnosti 
 
Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje nové úplné znění stanov společnosti tak, jak bylo zveřejněno 
s pozvánkou na tuto valnou hromadu na internetových stránkách společnosti. 
 
Stručný a výstižný popis a zdůvodnění návrhu usnesení a nového úplného znění stanov: Po takřka 10 letech 
účinnosti nového zákona o obchodních korporacích je dle mínění společnosti vhodné komplexně upravit a 
aktualizovat znění stanov společnosti jako základního dokumentu jejího fungování. Vzhledem k doporučení 
notáře a dnešní praxe, jakož i nutnosti odstranit řadu gramatických chyb či překlepů dosavadních stanov je 
volen způsob přijetí nového úplného znění stanov, který zajistí přehlednost a vnitřní nerozpornost textu. 
 
Zároveň je třeba uvést, že návrh vychází obsahově z dosavadních stanov, žádný nosný institut či záležitost 
výrazně nemění, tzn., že společnost nemění strukturu volených orgánů, pravomoci a působnost orgánů, 
otázky hlasování, základního kapitálu, akcií atd. 
 
Hlavním důvodem a smyslem je tak zjednodušení časté duplicitní úpravy, oprava nesprávného označení 
akcií společnosti za jasné uvedení, že se jedná o listinné akcie na jméno, což je faktický stav, s nímž 
dosavadní stanovy byly v rozporu. Dále další možnost zjednodušení ve vydání hromadných akcií 
reprezentujících akcie konkrétního akcionáře. 
 
Po době covidu a všeobecné elektronizaci všech lidských činností zavádíme a upřesňujeme možnosti 
elektronické komunikace mezi společností a akcionáři. Ať již doručování, tak informování na internetových 
stránkách společnosti. Důležité je zdůraznit, že to je vždy volba konkrétního akcionáře, kterému nadále 
svědčí možnost klasické listinné komunikace. 
 
Je upraveno výrazně nepraktické určení rozhodného dne k účasti na valné hromadě. V souladu se zákonem 
bylo jasně upraveno, aniž by došlo ke změně počtu hlasů jakéhokoli akcionáře, kolik hlasů se vztahuje ke 
každé akcii samostatně, tj. k akciím o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč vždy 1 hlas, k akciím o jmenovité 
hodnotě 10.000,- Kč vždy 10 hlasů. V souladu s výše deklarovanou snahou o umožnění větší míry 
elektronizace všech procesů byla rozvedena úprava rozhodování a hlasování per rollam, tzv. „hlasování na 
dálku“. 
 
 
8. Závěr 
 
Tato pozvánka na valnou hromadu je rovněž uveřejněna na internetových stránkách společnosti 
www.podblanickolounovice.cza to spolu s plným zněním jejích příloh. 
 
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Zmocněnec akcionáře se při 
registraci/prezenci prokáže písemnou plnou mocí akcionáře, kterého zastupuje a průkazem totožnosti. 
 
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 včetně zprávy o stavu jejího 
majetku, účetní závěrka za rok 2022 včetně auditu,zpráva dozorčí rady o její činnosti v roce 2022 a návrh 
nového úplného znění stanov společnosti jsou pro akcionáře zdarma k nahlédnutí v sídle společnosti a to 
v pracovních dnech od 7.00 hodin do 15.30 hodin a jsou rovněž uveřejněny na internetových stránkách 

http://www.podblanickolounovice.cz/


společnosti www.podblanickolounovice.cz a to po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a do 
doby nejméně 30 dnů po konání valné hromady.  
 
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je dle čl. 14 odst. 1 stanov společnosti poslední pracovní den 
před konáním valné hromady, tj. den 8. 6. 2023. Rozhodování a hlasování na valné hromadě je dle toho 
umožněno akcionářům, kteří budou k tomuto dni zapsáni v seznamu akcionářů společnosti. 
 
Prezence začíná jednu hodinu před zahájením řádné valné hromady, tj. od 13 hod.   
 
V Louňovicích pod Blaníkem dne 28. 4. 2023 
 
 
Podblanicko Louňovice pod Blaníkem a.s. 
Ing. Milan Rabiňák, předseda představenstva a.s. 
 

http://www.podblanickolounovice.cz/

