
 
POZVÁNKA  

na valnou hromadu 
 

Představenstvo společnosti KOVOBEL a.s. se sídlem v Litoměřicích, Mostecká čp. 229, č.or.13, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275, identifikační 
číslo: 46708723, 

 

svolává 26.. řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 20. 6. 2018 v 10,00 hodin       
v Litoměřicích – Mostecká čp. 229  

 

Pořad jednání řádné valné hromady: 
1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady 
2. Výroční zpráva představenstva za rok 2017, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské činnosti a 

o stavu majetku, zpráva o vztazích, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a 
návrh na rozdělení zisku za rok 2017 

3. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2017 a seznámení 
s výrokem auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích 

4. Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2017, řádné účetní závěrky za rok 2017 a 
návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 

5. Rozhodnutí o změně stanov společnosti 
6. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2018 
7. Závěr 

 
Organizační záležitosti: 
 
Registrace akcionářů proběhne od 9,00 do 10,00 hodin.  
 
Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou 
zapsáni v seznamu akcionářů společnosti, nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. Rozhodným dnem 
k účasti na valné hromadě je 13. 6. 2018, sedmý den předcházející dni konání valné hromady. 
 
Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím svého statutárního orgánu 
nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. 
 
Akcionář – fyzická osoba předloží průkaz totožnosti, zástupce tohoto akcionáře pak předloží kromě toho i 
řádnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.  
 
Akcionář – právnická osoba zastoupená statutárním orgánem předloží výpis z obchodního rejstříku, 
popřípadě jeho ověřenou kopii a průkaz totožnosti statutárního orgánu. Zástupce akcionáře se navíc 
prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánu akcionáře.  Plné moci budou 
odevzdány při zápisu do listiny přítomných akcionářů.  
 
Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v závodě společnosti v Litoměřicích – Želeticích, čp. 789, budou 
k nahlédnutí po dobu 30 dnů před konáním valné hromady výroční zpráva, účetní závěrka, zpráva o 
vztazích a platné stanovy společnosti. 
 
Akcionáři ani jeho zástupce nepřísluší od společnosti náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti 
s účastí na valné hromadě. 
 

Hlavní   údaje  účetní  závěrky  Kovobel, a.s. za  rok  2017    (v tis. Kč). 
Aktiva celkem           27 516  Výnosy celkem        56 735 
Stálá aktiva                      5 731  Náklady celkem       56313 
Oběžná aktiva            21 736  HV                              422 
Ostatní aktiva                              49 
Pasiva celkem            27 516 
Vlastní kapitál            21 227 
Cizí zdroje                    6 232 



Časové rozlišení                 57 
 

NÁVRHY USNESENÍ VALNÉ HROMADY, JEJICH ZDŮVODNĚNÍ NEBO VYJÁDŘENÍ PŘEDSTAVENSTVA 
K BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY  

(v souladu s ust. § 407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích): 
 
 
Bod 1: Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady 
 
Návrh usnesení: 
„Valná hromada společnosti Kovobel, a. s. volí předsedu valné hromady, zapisovatele valné hromady, 2 
ověřovatele zápisu a 2 osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátory).“ Představenstvo si, s ohledem na 
aktuální přítomnost osob navrhovaných do těchto orgánů v den konání valné hromady, vyhrazuje 
právo předložení návrhu vhodných kandidátů v den konání valné hromady. 
Zdůvodnění představenstva: 
Orgány valné hromady v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“) a čl. 13., odst. 1) stanov akciové společnosti volí valná hromada. 
 
Bod 2: Výroční zpráva představenstva za rok 2017, jejíž součástí je zpráva o podnikatelské 
činnosti a o stavu majetku, zpráva o vztazích, návrh na schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 
a návrh na rozdělení zisku za rok 2017 
 
Vyjádření představenstva: 
Jednotlivé zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání řádné valné hromady jsou předkládány této valné 
hromadě v souladu s ust. § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 
v platném znění (dále jen „ZOK“). O tomto bodu programu se nehlasuje. 
 
Bod 3: Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, vyjádření k účetní závěrce za rok 2017 a 
seznámení s výrokem auditora k účetní závěrce a ke zprávě o vztazích 
 
Vyjádření představenstva: 
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení 
zisku za rok 2017. Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala nesoulad či porušení 
právních předpisů. Se zprávou auditora budou akcionáři seznámeni na valné hromadě. O tomto bodu 
programu se nehlasuje. 
 
Bod 4: Schválení výroční zprávy představenstva za rok 2017, řádné roční účetní závěrky za rok 
2017 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 
 
Návrh usnesení: 
„Valná hromada společnosti Kovobel  a. s. schvaluje výroční zprávu představenstva za rok 2017, řádnou 
roční účetní závěrku společnosti za účetní období roku, použití zisku za rok 2017 v částce  421.748,67 Kč k 

úhradě ztráty minulých let a použití nerozděleného zisku minulých let v částce 161.914,- Kč úhradě ztráty 

minulých let.“ 
Zdůvodnění představenstva: 
Valná hromada je dle platných právních předpisů a stanov akciové společnosti povinna schválit výroční 
zprávu, roční účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku. Nebyl shledán nesoulad či porušení právních 
předpisů. 
 

Bod 5: Rozhodnutí o změně stanov společnosti 
 

Návrh usnesení: 

„Valná hromada společnosti Kovobel a.s. přijímá následující rozhodnutí o změně stanov společnosti: 
 
1. Čl. 2.2) se mění na následující znění: 

Sídlo společnosti: 
Společnost má sídlo v obci Litoměřice. 

2. Čl. 5) se doplňuje o nový odstavec 5) následujícího znění: 



5) Společnost vede seznam akcionářů. Do seznamu akcionářů se zapisují označení druhu akcie, 
její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu vedeného u 
osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace 
pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny zapisovaných údajů. Do seznamu 
akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Má se za to, 
že ve vztahu ke společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. 

2. Čl. 10.2) se mění na následující znění: 
Do působnosti valné hromady náleží:   
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
pověřeným představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 
skutečností, 
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení 
základního kapitálu, 
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na 
splacení emisního kursu,  
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů,  
e) volba a odvolání členů představenstva, 
f) volba a odvolání členů dozorčí rady,  
g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 
vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky,  
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty,  
i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování 
na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na 
evropském regulovaném trhu,  
j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací,  
k) jmenování a odvolání likvidátora,  
l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,  
m) schválení převodu závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu 
dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 
společnosti,  
n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  
o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení,  
p) rozhodování o pachtu nebo zastavení závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou 
organizační složku,  
q) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v 
rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité 
právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, 
r) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích,  
s) další rozhodnutí, která do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy nebo zákon. 

3. Čl. 12 se mění na následující znění: 
12. Svolávání valné hromady  
1) Valnou hromadu svolá představenstvo společnosti alespoň jednou za účetní období, ledaže 
zákon nebo tyto stanovy určují, že má být svolána častěji. Svolavatel nejméně 30 (třicet) dnů 
přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových 
stránkách společnosti, zřízených v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 zákona o  
obchodních korporacích, a současně ji zašle akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu 
uvedenou v seznamu akcionářů. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti 
uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady. Pozvánka na valnou hromadu obsahuje 
alespoň: 
a) firmu a sídlo společnosti, 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,    
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro 
hlasování na valné hromadě,  
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.  
2) Zákon stanoví, v jakých případech představenstvo či dozorčí rada svolá valnou hromadu.  
3) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 7.2.1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou 
hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně 



společnost na svých internetových stránkách, bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní 
návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.  
4) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na 
valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře 
upozorní v pozvánce na valnou hromadu.  
5) Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání 
projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.  
6) Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění 
požadavků stanovených zákonem a těmito stanovami pro svolání valné hromady. 

4. Čl. 13 odst. 1) se mění na následující znění: 
1) Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené 
sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená 
osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, 
ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná 
hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna 
osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání 
hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 

5. Čl. 14.8), odst. 4, 5, 6, 8 a 9 se vypouští. 
6. Čl. 14.8) se doplňuje o nový odstavec následujícího znění: 

Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon nebo tyto stanovy 
vyžadují jinou většinu. Na valné hromadě se hlasuje zdvižením ruky. 

7. Čl. 14 se doplňuje o nový odstavec 9) následujícího znění: 
9) Rozhodování per rollam a hlasování s využitím technických prostředků  
Připouští se rozhodování per rollam, dle podmínek zákona o obchodních korporacích.  
Hlasování s využitím technických prostředků se nepřipouští.  

8. Čl. 15 se mění na následující znění: 
15. Postavení a působnost představenstva 
1)Statutárním orgánem společnosti je představenstvo. 
2) Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Představenstvo zajišťuje řádné vedení 
účetnictví, předkládá valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, 
případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo 
úhradu ztráty.  

9. Čl. 18 se mění na následující znění: 

 18. Dozorčí rada 

18.1 Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. 
18.2 Dozorčí rada má dva (2) členy, které volí a odvolává valná hromada. 
18.3 Pro člena dozorčí rady platí zákaz konkurence v rozsahu vymezeném zákonem o obchodních 
korporacích.  
18.4 Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 (pět) let.  
18.5 Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno společnosti. Výkon 
funkce skončí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. 
Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude 
zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, 
že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné 
hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu 
funkce.  
18.6 Člen dozorčí rady se zúčastňuje valné hromady a seznamuje ji s výsledky své činnosti. Musí 
mu být uděleno slovo, kdykoliv o to požádá. 

10. Čl. 19 odst. 4) se mění na následující znění: 
4) Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro 
společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno společnosti. Výkon 
funkce skončí uplynutím 2 (dvou) měsíců od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce 
ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. 
Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude 
zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady oznámí, 
že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné 



hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu 
funkce. 

11. Čl. 19 se doplňuje o nový odstavec 10) následujícího znění: 
 10) Dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do 

příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy jmenovat. Doba výkonu funkce náhradního 
člena dozorčí rady se nezapočítává do doby výkonu funkce člena dozorčí rady. 

12. Čl. 26 se mění na následující znění: 
 Změny základního kapitálu, finanční asistence 

1) Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí 
příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 
2) Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu losováním se nepřipouští. 
3) Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve 
druhém případně v každém dalším upisovacím kole. 
4) Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o 
obchodních korporacích. 

13. Čl. 25 se nově nazývá: Krytí ztrát společnosti a rozdělení zisku 

14. Čl. 25 se doplňuje o nové odstavce 3) až 6) následujícího znění: 
3) Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi 
akcionáře. Tento podíl poměrem akcionářova podílu k základnímu kapitálu. Podíl na zisku se 
vyplácí v penězích a je splatný do 3 (tří) měsíců od schválení účetní závěrky.  
4) Nevyplývá-li z právního předpisu jinak, poskytuje společnost veškerá peněžitá plnění ve 
prospěch vlastníka listinné akcie na jméno, včetně podílu na zisku, výhradně bezhotovostním 
převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. 
5) Společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení 
posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky 
nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o 
fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Částka k rozdělení 
mezi akcionáře nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního 
období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích 
období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu s tímto zákonem a stanovami. Na 
rozhodnutí valné hromady učiněné v rozporu s pravidlem uvedeným v tomto odstavci se hledí, 
jako by nebylo přijato. 
6) Podíl na zisku lze kromě akcionářů společnosti rozdělit též ve prospěch členů orgánů 
společnosti, jejích zaměstnanců a případného tichého společníka. 

15. Čl. 30 se doplňuje o nové odstavce 2) až 3) následujícího znění: 
2) V případě, že valná hromada rozhoduje o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně 
formy nebo druhu akcií anebo o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných 
akcií či její změně, nabývá změna stanov účinnosti ke dni zápisu těchto skutečností do obchodního 
rejstříku. Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem 
jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo ze zákona plyne, že nabývají účinnosti později.  
3) Rozhodnutí valné hromady, jehož důsledkem je změna obsahu stanov, nahrazuje rozhodnutí o 
změně stanov. Takové rozhodnutí valné hromady se osvědčuje veřejnou listinou. Neplyne-li z 
rozhodnutí valné hromady, jakým způsobem se stanovy mění, změní jejich obsah představenstvo 
v souladu s rozhodnutím valné hromady. Rozhodnutí představenstva o změně obsahu stanov se 
osvědčuje veřejnou listinou. V případě, že dojde ke změně obsahu stanov, vyhotoví 
představenstvo bez zbytečného odkladu poté, co se o změně kterýkoliv z jeho členů dozví, úplné 
znění stanov.“ 

Zdůvodnění představenstva: 
Hlavním důvodem návrhu změny stanov společnosti je efektivnější fungování orgánů společnosti a 
přizpůsobení platné právní úpravě. 

 
Bod 6: Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2018 
 

Návrh usnesení: 
„Valná hromada společnosti Kovobel, a. s., určuje auditorem k provedení povinného auditu pro účetní 
období kalendářního roku 2017 auditorku paní Ing. Květu Raušovou, Osvědčení KAČR č. 0729, se sídlem 
Burešova 1151/12, 182 00 Praha 8.“ 
Zdůvodnění představenstva: 



V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, určuje auditora k provedení povinného auditu valná 
hromada. Na základě doporučení s ohledem na její kvalifikaci a dosavadní praxi představenstvo předkládá 
valné hromadě návrh, aby auditorem k provedení povinného auditu určila auditorku paní Ing. Květu 
Raušovou, Osvědčení KAČR č. 0729.  
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1. Základní údaje o společnosti  
 

            Obchodní jméno : KOVOBEL a. s.  

            IČO  : 46708723 



            Sídlo : Litoměřice, Mostecká č. p.  229/13, PSČ  412  01  
            právní norma : akciová společnost, zapsána do obchodního rejstříku     
                              u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 275 
            rok vzniku : 1992 

 
1.1 Založení společnosti  

             Akciová  společnost  byla  založena  podle  § 172  obchodního  zákoníku, jediným 
zakladatelem Fondem národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku 
Kovovýroba Litoměřice ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 
na jiné osoby.  

 
1.2 Předmět podnikání     

Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a prodej kovového a čalouněného nábytku. 
Pro tento účel jí byla vydána následující živnostenská oprávnění:   

  
           -     výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
          -     obráběčství 
           -     galvanizérství, smaltérství 
          -     truhlářství, podlahářství  
          -     činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence  

             
1.3 Základní kapitál   
 Základní kapitál společnosti ve výši 22.238.550,- Kč je plně splacen a rozdělen na 49.419 ks 

kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 450,-- Kč.  
  

1.4 Údaje o majetkových účastech  
             Společnost nemá podíl v žádné obchodní společnosti.  

 

2. Orgány společnosti KOVOBEL a.s. 
 

2.1 Údaje o orgánech společnosti 
 Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů. 

Její zasedání se koná nejméně jednou za kalendářní rok.  

 

 Statutárním orgánem společnosti, který řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem, je 
představenstvo. Má tři členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období 
představenstva je stanoveno na dobu pěti let. Opětovná volba člena představenstva je možná. 
Představenstvo ze svého středu volí předsedu. 

    

 Kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti, je dozorčí rada, která má tři 
členy. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, opětovná volba člena dozorčí 
rady je možná. Funkční období dozorčí rady je stanoveno na dobu pěti let.  Dozorčí rada volí ze 
svého středu předsedu.  

  

2.2 Představenstvo společnosti  
            Dimitri Peers – předseda představenstva               
 Theo Peers – místopředseda představenstva  
             Christiane Frida Constance Valkenborghs – člen představenstva  
 

2.3 Dozorčí rada společnosti  
 Filip  Peers – předseda dozorčí rady               
 Wouter Vandecasteele – člen dozorčí rady 
 Lucie Tylová – člen dozorčí rady 



3. Zpráva o podnikatelské činnosti   
 

3.1 Prodej a marketing 
   Obchodní obrat společnosti, tj. prodej vlastních výrobků, služeb a zboží dosáhl za uplynulý 

kalendářní rok 54,7 mil. Kč. V porovnání s rokem 2016 se snížil o 1,9 mil. Kč, resp. 3,4 %. 
 

Nosným výrobním a prodejním programem společnosti je i nadále kovový interiérový nábytek, a 
to zejména různé typy židlí a stolů. Dále pak čalouněný program, zaměřený na objektové 
vybavování. 
 
Hospodaření společnosti v roce 2017 bylo poznamenáno stagnací spotřebitelských trhů, ale i 
vysokou úrovní cen vstupních surovin. Ačkoli meziročně výkony společnosti klesly, průměrná 
dělnická mzda vzrostla o 7 % a přidaná hodnota posílila o 0,3 %. 

 
3.2 Péče o majetek    

I v roce 2017 se pokračovalo v obnově budov. Nákladem bezmála 700.000 Kč byly opraveny 
střechy výrobních budov ve vlastnictví firmy. Nákladem 120.000 Kč byl pořízen nový šroubový 
kompresor, který je zárukou spolehlivé výroby do následujících let. Starý kompresor  
(z provozovny Úštěk) bude zapojen do speciálního okruhu, který umožní provozování malých 
dílen nezávisle na centrálním rozvodu vzduchu. 
 
I nadále je majetek společnosti kryt pojistnými smlouvami do výše 5 mil. Kč, vzhledem k umístění 
závodu v povodňové zóně není šance získat vyšší míru pojištění. 

 
3.3 Ekologie 

V oblasti nakládání s odpady, postupuje společnost v souladu s doporučeními specializované 
firmy Envirocont s.r.o.. 
 
Společnost provozuje výhradně kotelny na zemní plyn, které splňují stanovené emisní limity. 
Střední zdroj znečišťování ovzduší, kterým je prášková lakovna a provoz dřevovýroby, je osazen 
odsávací a filtrační jednotkou vyhovující daným limitům emisí. 
 
Pronajímatel výrobních objektů investicí cca 400.000 Kč repasoval ČOV, takže v současné době 
vyhovuje všem moderním provozním limitům. 
 

3.4 Řízení lidských zdrojů 
             Časový přehled vývoje počtu zaměstnanců a průměrné mzdy v letech 2006 – 2017: 
 

Rok 
Počet 

zaměstnanců 
Průměrná měsíční mzda Kč na 

zaměstnance kategorie "D" 

2006 67 13 675 

2007 66 15 633 

2008 56 18 295 

2009 54 18 753 

2010 50 18 268 

2011 51 18 677 

2012 52 17 846 

2013 50 18 294 

2014 46 18 117 

2015 55 19 209 

2016 53 20 807 

2017 55 22 277 



 
 
 
3.5  Předpokládaný vývoj v dalším období 

I pro další období se předpokládá, že hlavním oborem činnosti zůstane výroba interiérového 
kovového nábytku a i nadále stěžejní objem produkce bude směřovat do států Beneluxu. 

 

4.  Údaje o ekonomice společnosti 
 

4.1 Účetní závěrka 
      Viz přílohy 

 
4.2 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku 

 
 Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby účetní zisk za rok 2017 ve výši Kč 422 
tis. Kč byl zaúčtován na účet neuhrazené ztráty minulých let 

 
5. Zpráva dozorčí rady 

 
Dozorčí rada shledala veškeré aktivity firmy v souladu se zájmy jejích akcionářů i s odpovídajícími 
zákonnými úpravami ČR. 
 

6. Zpráva o vztazích 
 
Viz příloha 
 

7. Zpráva a výrok auditora 
 
Budou k dispozici na valné hromadě.  
 

8. Z á v ě r  
 

Představenstvo navrhuje valné hromadě schválit ve všech bodech výroční zprávu, roční účetní  
závěrku a způsob vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.  

 

 
 
 
 
 
V Litoměřicích, 7. května 2018 

 
 

                                                                                                                                         
 
                                               Dimitri Peers        

                      Předseda představenstva 

 
 



 
Zprávu schválila auditorka Ing. Květa Raušová, auditorské oprávnění 0729. 

 

 


