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          Praha, 9. dubna 2018 
 
 

Vážený akcionáři, 
 
představenstvo akciové společnosti Metrostav a.s., se sídlem Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 
00, IČ: 00014915, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 758 Vám oznamuje, že svolává 
 

řádnou valnou hromadu 
 

společnosti, která se bude konat ve čtvrtek dne 17. května 2018 v 10.00 hodin v  sídle společnosti 
v Praze 8, Koželužská 2450/4, Centrum vzdělávání Skupiny Metrostav, 
 
s tímto pořadem jednání: 

 
1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 
2. Schválení jednacího a volebního řádu valné hromady, obsahujícího návrh svolavatele na volbu 

orgánů valné hromady 
3. Projednání zprávy představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do 

budoucnosti 
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 

5. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2017 
6. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2017 
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 
8. Volba členů orgánu společnosti  

Návrh osob na zvolení do funkce člena představenstva: 
Ing. Viliam Turanský 
Ing. František Kočí 
Návrh osoby na zvolení do funkce člena dozorčí rady: 
Ing. František Klepetko 

9. Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků ke smlouvě o výkonu funkce  
10. Závěr 

 
Vaše účast na jednání valné hromady je Vaším právem, nikoli však povinností. Mimo práva účasti 
máte na valné hromadě právo hlasovat či požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se 
společnosti a záležitostí týkajících se osob ovládaných společností, je-li takové vysvětlení potřebné 
pro posouzení předmětu jednání valné hromady nebo pro výkon akcionářských práv na ní  
a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 
 
Rozhodný den pro účast akcionářů, majících zaknihované akcie společnosti na valné hromadě, je  
10. 5. 2018. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat 
na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené 
evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce. 
 
Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům, jejichž obsah je uveden  
v pozvánce na valnou hromadu, nebo v případě, že o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen 
notářský zápis, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně 
pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy na volbu 
konkrétních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým 
stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před oznámeným datem konání valné hromady, a to 
způsobem stanoveným pro svolání valné hromady. 
 
Prezence akcionářů bude provedena v den konání valné hromady od 9.30 hodin do 10.00 hodin. 
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Při prezenci musí každý akcionář nebo jeho zástupce předložit a případně předat následující 
dokumenty: 

 u fyzické osoby: platný průkaz totožnosti akcionáře nebo jeho zástupce; v případě zastupování 
předá zástupce též písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem;  

 u právnické osoby: aktuální výpis z obchodního rejstříku nebo jiného rejstříku, v němž je právnická 
osoba zapsána, ne však starší 3 měsíců, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena 
statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu nebo jejího zástupce; v případě zastupování 
předá zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem;  

 u zahraniční fyzické osoby: cestovní pas nebo průkaz totožnosti, zástupce předá plnou moc úředně 
ověřenou v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodním právem; 

 u zahraničního zástupce zahraniční právnické osoby: cestovní pas nebo průkaz totožnosti, aktuální 
výpis z obchodního rejstříku akcionáře nebo jiného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, ne 
však starší 3 měsíců v souladu s příslušnými právními předpisy, zástupce předá plnou moc úředně 
ověřenou v souladu s příslušnými právními předpisy;  

 ze všech předložených plných mocí musí jednoznačně vyplývat rozsah zástupcova oprávnění, a 
zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. 
 
Doklady předkládané zahraniční osobou musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem 
soudního tlumočníka, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce. 
 
Nesplní-li akcionář, resp. jeho zástupce podmínky pro účast na valné hromadě (nemá právo se valné 
hromady účastnit, popřípadě toto právo neosvědčí, případně zástupce akcionáře neosvědčí své 
oprávnění zastupovat akcionáře), nemůže se zúčastnit valné hromady a hlasovat na ní.  
 
V průběhu roku 2017 byla ve vztahu ke společnosti ovládající osobou společnost DDM Group a.s., 
kterou ovládají 50% podílem společnosti DOAS CZ a.s. a DOAS SK, a.s. Jiné ovládající osoby 
neexistovaly. Ze žádné smlouvy uzavřené s ovládající osobou nebo z právních úkonů či opatření 
přijatých v jejím zájmu nebo z jejího podnětu nevznikla společnosti újma.  
 
Představenstvo tímto informuje akcionáře o následujících hlavních údajích z řádné účetní závěrky 
společnosti a konsolidované účetní závěrky, které byly sestavené k 31. 12. 2017:  
 
 

Hlavní údaje řádné účetní závěrky Metrostav a.s. za rok 2017 (v tis. Kč) 
 

 Dlouhodobý majetek 4 504 244 Vlastní kapitál 7 137 818 

 Oběžná aktiva 12 777 361 Cizí zdroje 9 497 477 

 Časové rozlišení (ostatní aktiva) 95 689 Časové rozlišení (ostatní pasiva) 741 999 

 Aktiva celkem 17 377 294 Pasiva celkem 17 377 294 

 
 

 Tržby za prodej výrobků a služeb 19 563 599 

 Výsledek hospodaření za účetní období 392 932 

 
Hlavní údaje konsolidované účetní závěrky Metrostav a.s. za rok 2017 (v tis. Kč) 

 

 Dlouhodobá aktiva 7 601 039 Vlastní kapitál 9 111 967 

 Krátkodobá aktiva 20 065 794 Dlouhodobé závazky 3 743 215 

   Krátkodobé závazky 14 811 651 

 Aktiva celkem 27 666 833 Vlastní kapitál a závazky celkem 27 666 833 

 
 

 

 
Řádná účetní závěrka za rok 2017, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou  
a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za minulé účetní období 
dle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, návrh smluv o výkonu funkce a dodatků ke 
smlouvě o výkonu funkce i ostatní materiály týkající se pořadu jednání valné hromady budou pro 
akcionáře k nahlédnutí v sídle společnosti na adrese 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. Akcionář se před nahlédnutím do materiálů pro valnou hromadu prokáže platným 

 Provozní výnosy celkem 31 205 937 

 Čistý zisk 177 550 
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průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace výpisem 
z obchodního rejstříku. 
 
 
Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti konanou dne 17. 5. 2018 spolu se zprávou o 
podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a jednacím a volebním řádem valné 
hromady jsou uveřejněny také na internetových stránkách společnosti www.metrostav.cz, a to 
nejméně 30 dní před konáním valné hromady.  
 

 

 

 

Jiří Bělohlav v.r. Ing. Zdeněk Šinovský v.r. 

předseda představenstva místopředseda představenstva 

 

 

 

 

Příloha: 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné hromady, konané dne 17. 5. 2018 
 

 

 

http://www.metrostav.cz/

