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Řádná valná hromada společnosti Metrostav a.s. – 17. 5. 2018 

 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady a jejich 
zdůvodnění 
 
Ad 1) Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti řádné valné hromady (dále jen „valná hromada“) 
Vyjádření představenstva: jedná se o organizační krok nutný k zahájení valné hromady. 
 
Ad 2) Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, obsahujícího návrh svolavatele na 
volbu orgánů valné hromady   
Zdůvodnění představenstva: jedná se o organizační krok, požadavek na volbu orgánů valné hromady 
vyplývá z ustanovení § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). 
Představenstvo předkládá návrh jednacího a volebního řádu, který je v souladu se ZOK a 
ustanovením čl. 14 odst. 2 platných stanov společnosti Metrostav a.s. (dále jen „společnost“). 
Jednací a volební řád je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách 
společnosti www.metrostav.cz a k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti Praha 8, Koželužská 
2450/4, PSČ 180 00, v 7. nadzemním podlaží, místnost č. B7 21, a to v pracovních dnech od 13.00 do 
15.00 hodin ode dne 17. 4. 2018. 
Představenstvo si vyhrazuje právo předložit valné hromadě upravený návrh usnesení, bude-li to 
nezbytné s ohledem na případnou odůvodněnou neúčast některých osob navržených do orgánů valné 
hromady. 
 
Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje jednací a volební řád této valné hromady, a v rámci něj a v souladu 
s ustanovením čl. 14 odst. 2 stanov, rozhoduje o volbě orgánů valné hromady v tomto složení:  
předseda valné hromady Bc. Renata Dundrová 

zapisovatel valné hromady JUDr. Zdeněk Vavroš  

ověřovatelé zápisu Ing. Jindřich Hess, Ph.D. 

 Ing. Zdeněk Šinovský 

osoby pověřené sčítáním hlasů (skrutátoři) Ing. Jiří Karnet 

 Ing. Petr Štěpán 

Schválený jednací a volební řád se stává přílohou zápisu o valné hromadě. 
 
Ad 3) Projednání zprávy představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do 
budoucnosti 
Vyjádření představenstva: pověřený člen představenstva seznamuje valnou hromadu se současným 
stavem společnosti a jejích plánovaných aktivitách. O této zprávě se nehlasuje. 
 
Ad 4) Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti, vyjádření k řádné i 
konsolidované účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku a vyjádření ke zprávě o vztazích 
mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2017, návrhu na určení auditora pro Metrostav a.s. 
pro účetní rok končící 31. 12. 2018 a návrhu na určení auditora pro Metrostav S.A. oddzial w 
Polsce  (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2018. 
Vyjádření představenstva: pověřený člen dozorčí rady v souladu s ustanovením § 449 odst. 1 ZOK 
seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady, mimo jiné s výsledky přezkoumání řádné  
i konsolidované účetní závěrky za rok 2017 a návrhu představenstva na rozdělení zisku dle § 447 
odst. 3 ZOK a přezkoumáním zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi 
ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou (zpráva o vztazích) za minulé 
účetní období. Zpráva o vztazích je součástí výroční zprávy za rok 2017. Dozorčí rada prohlašuje, že 
neshledala žádné závažné nedostatky. Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení auditory 
na další účetní období. O této zprávě se nehlasuje. 
 
Ad 5) Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 
Zdůvodnění představenstva: společnost je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů povinna sestavovat řádnou i konsolidovanou účetní závěrku, které 
v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti 
představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou 
k nahlédnutí v sídle společnosti Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, v 7. nadzemním podlaží, 
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místnost č. B7 21, a to v pracovních dnech od 13.00 do 15.00 hodin ode dne 17. 4. 2018, a jsou 
součástí výroční zprávy společnosti za rok 2017. Představenstvo prohlašuje, že předložená řádná i 
konsolidovaná účetní závěrka poskytují věrný a poctivý obraz o účetnictví společnosti i 
konsolidovaného celku a nebyly zpochybněny ani dozorčí radou ani auditorem společnosti. 
Rozhodnutí o rozdělení zisku v souladu s § 421 odst. 2 ZOK a ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov 
společnosti je v působnosti valné hromady. 
 
Návrh usnesení:  
a) Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení dozorčí 

rady, která k procesu sestavování řádné účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností 
neměla připomínek, schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti 
Metrostav a.s. za rok končící 31. 12. 2017. 

b) Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení dozorčí 
rady, která k procesu sestavování konsolidované účetní závěrky a její kontrole auditorskou 
společností neměla připomínek, schvaluje představenstvem předloženou konsolidovanou účetní 
závěrku Metrostav a.s. za rok končící 31. 12. 2017. 

c) Valná hromada na základě kladného doporučení dozorčí rady schvaluje představenstvem 
předložený návrh na rozdělení zisku z roku 2017 v tomto členění: 
 

Povinný příděl do rezervního fondu  0,00 Kč 
Použití na výplatu podílu na zisku 169 993 362,00 Kč 
Použití na výplatu tantiém 0,00 Kč 
Převod na účet nerozděleného zisku 222 938 413,14 Kč 
Celkem k rozdělení 392 931 775,14 Kč 

 
Ad 6) Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2017 
Zdůvodnění představenstva: výplata podílu na zisku od 1. 1. 2014 smí podle příslušných ustanovení 
ZOK probíhat pouze na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů, přičemž musí jít o 
bankovní účet vedený u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je právoplatným 
členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (§ 264 ZOK). Závazným seznamem 
akcionářů naší společnosti je evidence zaknihovaných cenných papírů vedená Centrálním 
depozitářem cenných papírů (dále jen „CDCP“). Registraci trvalého bankovního spojení lze provést u 
CDCP pouze prostřednictvím některého z účastníků centrálního depozitáře, jejichž aktuální seznam 
naleznete na jeho oficiálních stránkách www.cdcp.cz. Aby akcionáři dostáli zákonné povinnosti, pokud 
tak dosud neučinili, měli by se obrátit na toho z účastníků CDCP, který jim v centrální evidenci zřídil 
majetkový účet a dát mu pokyn k zápisu čísla bankovního účtu do evidence. Z důvodu naplnění 
zákonné povinnosti emitenta umožňuje CDCP účastníkům zápis bankovního účtu akcionářů i na 
tzv. nezařazený účet. V tomto případě musí akcionář kontaktovat obchodníka s cennými papíry, který 
takovou službu poskytuje. Pro akcionáře Metrostav a.s. je tato služba sjednána s Komerční bankou 
a.s. Vzhledem k tomu, že splatnost podílu na zisku je do tří měsíců od rozhodnutí o rozdělení zisku, je 
třeba pro účely výplaty podílu na zisku za rok 2017, aby každý z akcionářů, který je zapsán v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů ke dni 10. 5. 2018 (tj. k rozhodnému dni pro uplatnění práva na výplatu 
podílu na zisku za rok 2017), splnil povinnost zaregistrování svého bankovního účtu v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů, pokud tak dosud neučinil. Představenstvo doporučuje toto učinit 
nejpozději do data 5. 5. 2018, aby podíl na zisku byl vyplacen ve lhůtě splatnosti.  
 
Návrh usnesení: 
Valná hromada dále rozhoduje, že: 

a) rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2017 je rozhodný den 
k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 10. 5. 2018; 

b) podíl na zisku za rok 2017 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na 
podíl na zisku, tj. do 10. 8. 2018; 

c) výplata podílu na zisku akcionářům bude společností Metrostav a.s. provedena tímto 
způsobem: 

 akcionářům vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, podíl na zisku 
bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu 
akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK), který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných 
papírů vedená podle zvláštního právního předpisu CDCP (čl. 6 odst. 1 stanov 
společnosti) prostřednictvím Komerční banky a.s.; akcionářům, kteří nemají 
zapsaný účet v CDCP, bude na adresu, uvedenou k rozhodnému dni v evidenci 

http://www.cdcp.cz/
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zaknihovaných cenných papírů, zaslán bankou dopis upřesňující podmínky 
výplaty podílu na zisku; 

 v případě, kdy akcionář s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR a SR nedoloží 
potvrzení o daňovém domicilu, bude mu podíl na zisku zdaněn sazbou srážkové 
daně platnou v ČR. 

 
Ad 7) Rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok končící 31. 12. 2018, rozhodnutí o určení 
auditora pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2018 
Zdůvodnění představenstva: v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech a v souladu 
s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti určuje auditora k ověření účetní závěrky společnosti  
a konsolidované účetní závěrky valná hromada. Navrhovaný auditor, společnost 
PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., splňuje požadavky vyplývající ze zákona o auditorech, působil 
jako auditor společnosti již v minulosti, a je tak dostatečně a přesně seznámen s potřebami a 
fungováním společnosti.  
 
Nutnost schválení auditora valnou hromadou pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce (organizační složka 
Metrostav a.s. v Polsku) účetní rok končící 31. 12. 2018 vyplývá z příslušného ustanovení polského 
Zákona o účetnictví ze dne 29. 9. 2014 čl. 66 odst. 4 – Subjekt oprávněný k provádění auditu účetní 
závěrky nebo přehledu účetní závěrky je vybírán orgánem schvalujícím účetní závěrku jednotky, 
pokud statut, smlouva nebo jiné závazné právní předpisy nestanoví jinak. Představenstvo takový 
výběr nemůže provést. Navrhovaný auditor, společnost Warido Audyt ASG Sp. z o.o., NIP: 
5472161612, REGON: 364663997, splňuje zákonné požadavky. 
 
Návrh usnesení: 
Na doporučení dozorčí rady valná hromada: 

a) určuje, aby audit společnosti Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2018 provedla 
společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 
Praha 4, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, spisová značka C 3637 a ukládá představenstvu společnosti uzavřít příslušnou 
smlouvu s touto společností; 

b) určuje, aby audit pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2018 
provedla společnost Warido Audyt ASG Sp. z o.o., NIP: 5472161612, REGON: 364663997 a 
ukládá představenstvu společnosti uzavřít příslušnou smlouvu s touto společností. 
 

Ad 8) Volba členů orgánů společnosti  
Zdůvodnění představenstva: V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a v souladu s ustanovením 
čl. 10 odst. 2 stanov společnosti volí členy představenstva a dozorčí rady (s výjimkou členů dozorčí 
rady, volených zaměstnanci společnosti), valná hromada.  
 
Pokud jde o představenstvo, tak dne 7. 5. 2018 skončí funkční období členům představenstva Ing. 
Viliamu Turanskému a Ing. Františku Kočímu a je proto nutné na uvolněné pozice zvolit nové členy 
představenstva. Novými členy představenstva navrhuje představenstvo opětovně zvolit Ing. Viliama 
Turanského a Ing. Františka Kočího.  
 
V případě dozorčí rady, čtyřleté funkční období skončí dne 7. 5. 2018 členovi dozorčí rady Ing. 
Františku Klepetkovi. Členu dozorčí rady Ing. Petru Půtovi, který byl zvolen kooptací, skončí funkční 
období dnem konání valné hromady. Dozorčí rada dále na svém jednání dne 27. 3. 2018 projednala 
oznámení o odstoupení člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta a v souladu s čl. 23 odst. 4 stanov 
společnosti schválila, po vzájemné dohodě, ukončení jeho funkčního období k 17. 5. 2018.   
V souladu s ustanovením § 448 ZOK a čl. 23 odst. 1 stanov společnosti musí akciová společnost 
s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru mít počet členů dozorčí rady dělitelný třemi a 
současně zaměstnanci takové společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady. Jelikož společnost 
Metrostav a.s. zaměstnává více než 500 zaměstnanců, spadá do působnosti svolávané valné 
hromady volba pouze jednoho člena dozorčí rady z celkem tří uvolněných míst v dozorčí radě. Volba 
1/3 resp. dvou členů dozorčí rady volených zaměstnanci, se uskuteční dne 10. 4. 2018, s tím, že jejich 
funkční období počne 18. 5. 2018. Představenstvo navrhuje novým členem opětovně zvolit Ing. 
Františka Klepetka.  
 
 
Navržení členové představenstva a dozorčí rady byli upozorněni na následující okolnosti:  
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 nesmí podnikat v předmětu činnosti společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani 
zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného, 

 nesmí být členem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným 
předmětem činnosti nebo osobou v obdobném postavení, ledaže se jedná o koncern a 

 nesmí se účastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako společník s neomezeným 
ručením nebo jako ovládající osoba jiné osoby se stejným nebo obdobným předmětem 
činnosti. 

Pokud bude valná hromada příslušným členem představenstva nebo členem dozorčí rady na některou 
z výše uvedených okolností výslovně upozorněna nebo vznikne-li tato skutečnost později a příslušný 
člen představenstva nebo dozorčí rady na ni písemně upozorní, má se podle § 442 ZOK za to, že 
tento člen představenstva, resp. dozorčí rady, činnost, které se zákaz týká, zakázanou nemá. To 
neplatí, pokud valná hromada vysloví nesouhlas s takovou činností. Představenstvo konstatuje, že 
nebylo od navrhovaných členů představenstva ani dozorčí rady upozorněno na vznik výše uvedených 
skutečností. 
 
Návrh usnesení: 

a) Valná hromada bere na vědomí, že dne 7. 5. 2018 skončilo funkční období členům 
představenstva Ing. Viliamu Turanskému a Ing. Františku Kočímu a s ohledem na tuto 
skutečnost tímto valná hromada na návrh představenstva volí do funkce člena představenstva 
společnosti Metrostav a.s. opětovně Ing. Viliama Turanského, nar. 5. června 1941, bytem 
03601 Martin, Priehradná 18, Slovenská republika, a Ing. Františka Kočího, nar. 31. října 
1960, bytem K rovinám 557/6, Jinonice, 158 00 Praha 5, s tím, že funkční období zvolených 
členů představenstva počíná dnem 18. května 2018. 

b) Valná hromada bere na vědomí, že dne 7. 5. 2018 skončilo rovněž funkční období členovi 
dozorčí rady Ing. Františku Klepetkovi a s ohledem na tuto skutečnost tímto valná hromada na 
návrh představenstva volí do funkce člena dozorčí rady opětovně Ing. Františka Klepetka, nar. 
20. listopadu 1937, bytem Nad Okrouhlíkem 2351/8, Libeň, 180 00 Praha 8, s tím, že funkční 
období zvoleného člena dozorčí rady počíná dnem 18. května 2018. 

 
Ad 9) Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvám o výkonu funkce  
Zdůvodnění představenstva: valná hromada je povinna, v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a 
v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti, schválit nejen smlouvy o výkonu funkce 
členů orgánů, ale také jejich případné dodatky.  

Smlouvy o výkonu funkce dvou členů dozorčí rady volených zaměstnanci se schvalují z důvodu jejich 
zvolení do funkce člena dozorčí rady. Dodatky ke smlouvám o výkonu funkce Ing. Viliama 
Turanského, Ing. Františka Kočího a Ing. Františka Klepetka se schvalují z důvodu opětovného 
zvolení do funkce člena představenstva, resp. členů dozorčí rady. Dodatky členů představenstva Ing. 
Františka Kočí a Jiřího Bělohlava pak uvádějí do souladu s platnou Kolektivní smlouvou Metrostav a.s. 
nepeněžní příspěvek na stravování za každý odpracovaný den při spoluúčasti člena představenstva 
ve výši 45 % z nominální hodnoty příspěvku.  Všechny smlouvy a dodatky jsou k nahlédnutí v sídle 
společnosti Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00, v 7. nadzemním podlaží, místnost č. B7 21, a 
to v pracovních dnech od 13.00 do 15.00 hodin ode dne 17. 4. 2018. 

Návrh usnesení: 
a) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného 

zaměstnanci společnosti s účinností od 18. 5. 2018. 
b) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady zvoleného 

zaměstnanci společnosti s účinností od 18. 5. 2018. 
c) Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva 

Ing. Viliama Turanského s účinností od 18. 5. 2018. 
d) Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva 

Ing. Františka Kočího s účinností od 18. 5. 2018. 
e) Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady 

Ing. Františka Klepetka s účinností od 18. 5. 2018. 
f) Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva 

Jiřího Bělohlava s účinností od 18. 5. 2018. 
 
 


