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Zápis 

z jednání řádné valné hromady společnosti Metrostav a.s. 
se sídlem 180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4 

konané dne 17. 05. 2018 v 10.00 hod. 

v konferenčním centru v sídle společnosti 

 

 

Předsedkyně valné hromady: Bc. Renata Dundrová 

 

Zapisovatel :   JUDr. Zdeněk Vavroš 

 

Ověřovatelé zápisu :  Ing. Jindřich Hess, Ph.D. 

    Ing. Zdeněk Šinovský 

 

Skrutátoři :   Ing. Jiří Karnet 

    Ing. Petr Štěpán 

 

Pořad jednání valné hromady: 

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. 

 

Jednání valné hromady zahájil v 10.00 hod. předseda představenstva společnosti p. Jiří 

Bělohlav. Přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce. Informoval, že byl představenstvem 

pověřen dnešní valnou hromadu zahájit. Oznámil, že do listiny přítomných se v okamžiku 
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zahájení valné hromady zapsali akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří svými hlasy 

reprezentují více než 91,52 % jmenovité hodnoty celkového množství akcií vydaných 

společností. Stanovy společnosti vyžadují pro usnášeníschopnost valné hromady přítomnost 

akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 50 % základního kapitálu 

společnosti. Valná hromada je tedy od této chvíle usnášeníschopná.  

Dále p. Bělohlav představil přítomné členy představenstva. Na valné hromadě byli 

přítomni členové představenstva místopředseda Ing. Zdeněk Šinovský, členové Ing. František 

Kočí, Ing. Ján Dudáš, Ing. Daniel Knotek, Ing. Ivan Šesták, Ing. Viliam Turanský. Dále  

p. Bělohlav představil sebe jako předsedu představenstva.  

Dále představil přítomné členy dozorčí rady, kdy byli přítomni předseda Ing. Jindřich 

Hess, místopředseda Ing. František Klepetko a členové dozorčí rady Ing. Viktor Karel,  

Ing. Jiří Karnet, Ing. František Potisk a Ing. Petr Půta. 

Současně oznámil, že z pověření představenstva bude řídit valnou hromadu do zvolení 

předsedy valné hromady. 

P. Bělohlav informoval o splnění požadavků zákona pro svolání valné hromady, kdy  

v souladu se zákonem a platnými stanovami společnosti byly rozeslány dne 16. dubna 2018 

písemné pozvánky, včetně návrhů usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání řádné valné 

hromady, všem akcionářům společnosti na adresy vedené v evidenci Centrálního depozitáře 

cenných papírů. Konstatoval, že zákonná lhůta 30 dnů pro svolání valné hromady byla 

představenstvem dodržena. 

 Dále konstatoval, že počínaje třicátým dnem přede dnem konání valné hromady 

byla v sídle společnosti k dispozici akcionářům řádná účetní závěrka za rok končící 31. 

prosince 2017, konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2017, jednací  

a volební řád, zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatní materiály 

týkající se pořadu jednání valné hromady. Dále představenstvo zveřejnilo třicet dnů před 

konáním řádné valné hromady na internetových stránkách Společnosti pozvánku, včetně 

návrhů usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání, zprávu představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017 a jednací a volební řád této valné 

hromady.  

 Následně p. Bělohlav informoval přítomné akcionáře o dalším průběhu jednání 

valné hromady, kdy předmětem druhého bodu je schválení jednacího a volebního řádu valné 

hromady, obsahujícího návrh svolavatele na volbu orgánů valné hromady, to znamená volbu 

předsedy valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním 

hlasů - skrutátorů. Představenstvo předkládá návrh jednacího a volebního řádu, který je 

v souladu se ZOK a ustanovením čl. 14 odst. 2 platných stanov společnosti. Návrh jednacího 

a volebního řádu byl uveřejněn spolu s pozvánkou na řádnou valnou hromadu  

na internetových stránkách společnosti a byl k nahlédnutí akcionářům v sídle společnosti ode 

dne 17. 4. 2018. 

 

 V třetím bodu pořadu jednání předseda představenstva doplní „Zprávu představenstva 

o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2017“, obsaženou 
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v Souhrnné výroční zprávě Skupiny Metrostav, o aktuální údaje, které charakterizují stav naší 

společnosti v tomto roce. 

Předseda dozorčí rady ve čtvrtém bodu pořadu jednání seznámí s výsledky kontrolní 

činnosti tohoto orgánu v období mezi řádnými valnými hromadami a zejména pak s výsledky 

jeho posouzení řádné účetní závěrky a konsolidované závěrky společnosti za účetní rok 

končící 31. 12. 2017. Dále pak s posouzením návrhu představenstva na rozdělení zisku 

vyprodukovaného společností v roce 2017 a posouzením zprávy představenstva o vztazích 

mezi ovládající a ovládanou osobou v témže roce. Dále pak navrhne valné hromadě 

auditorskou společnost, kterou by měla určit pro provedení auditu účetního roku končícího 

31. 12. 2018 ve společnosti Metrostav a.s. a navrhne auditora pro Metrostav S.A., oddzial  

w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2018. 

 Do pátého bodu pořadu jednání je zařazeno schválení řádné a konsolidované účetní 

závěrky za rok končící 31. prosincem 2017, schválení návrhu představenstva na rozdělení 

zisku z roku 2017. 

 Předmětem šestého bodu je rozhodnutí o termínu a způsobu výplaty podílu na zisku  

za rok 2017, pokud valná hromada návrh představenstva na jejich výplatu schválí. 

Určení auditora pro společnost Metrostav a.s. pro audit účetního roku končícího 31. 

12. 2018 a pro společnost Metrostav S.A., oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 

2018 bude předmětem sedmého bodu pořadu jednání valné hromady.  

 V osmém bodu uslyší akcionáři návrh na volbu členů orgánů společnosti.  

 

 Do devátého bodu pořadu jednání představenstvo zařadilo schválení smluv o výkonu 

funkce a dodatků ke smlouvě o výkonu funkce.  

 

P. Bělohlav potom stručně informoval přítomné akcionáře o způsobu hlasování  

na valné hromadě, kdy pořad jednání valné hromady předpokládá 3 hlasování, ke kterým 

akcionáři při prezenci obdrželi 4 hlasovací lístky označené čísly odpovídajícími číslům 

hlasovacích aktů v přehledu hlasování. Navíc je hlasovací lístek bez označení, který by byl 

použit v případě, že průběh valné hromady si vyžádá nutnost předem nepředpokládaného 

hlasování. 

Vlastní hlasování bude probíhat v souladu s návrhem jednacího a volebního řádu tajně, 

odevzdáním hlasovacího lístku do uren. Souhlas s usnesením vždy představuje vložení 

neupraveného lístku. V ostatních případech akcionář upraví hlasovací lístek tak,  

že na hlasovacím lístku zaškrtne křížkem u příslušné otázky alternativu hlasování, tj. „proti“ 

nebo „zdržel se“.  

 

 Dále informoval přítomné akcionáře o jejich právech, kdy každý z akcionářů má právo 

nejen na valné hromadě hlasovat, ale má i právo požadovat a dostat na ní vysvětlení 

záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu 

jednání valné hromady, jakož i uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

 Všechny připomínky a návrhy týkající se projednávaných bodů budou zahrnuty  

do zápisu z jednání dnešní valné hromady. Pokud žádost o vysvětlení, návrh, protinávrh  

či protest podává akcionář ústně, uvede v úvodu svého příspěvku svoje jméno a případně 
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koho zastupuje. Dále akcionář uvede, zda jeho příspěvek je žádostí o vysvětlení, návrhem, 

protinávrhem nebo protestem. 

 Upozornil rovněž na možnost použití služeb v předsálí zřízeného informačního 

střediska. 

Po sdělení úvodních informací zahájil p. Bělohlav projednávání druhého bodu pořadu 

jednání, kterým bylo schválení jednacího a volebního řádu dnešní řádné valné hromady, 

obsahujícího návrh svolavatele na volbu orgánů valné hromady. Uvedl, že návrh jednacího  

a volebního řádu byl zveřejněn 30 dnů před konáním valné hromady na webových stránkách 

společnosti a rovněž ho akcionáři dostali spolu s materiály při prezenci a pokud bude 

schválen, bude platit pro průběh celé valné hromady. Současně přednesl návrh, kdy 

představenstvo navrhuje, aby valná hromada přijala toto usnesení: 

Valná hromada schvaluje jednací a volební řád této valné hromady, jehož součástí jsou  

i zvolené orgány 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 

Uvedl, že schválený jednací a volební řád se stává přílohou zápisu o valné hromadě.  

Vyzval přítomné akcionáře k dotazům a připomínkám. 

 Protože dotazů nebylo, zahájil p. Bělohlav hlasování č. 1. kdy pod písmenem “a“ jde  

o souhlas nebo nesouhlas s jednacím a volebním řádem, jehož součástí jsou i volené orgány 

valné hromady. Odevzdání neupraveného lístku znamená souhlas s návrhem rozhodnutí valné 

hromady, nesouhlas nebo zdržení se je křížek v příslušné řádce a sloupci. 

Konstatoval, že před hlasováním č. 1. je valná hromada v souladu se zákonem  

a stanovami společnosti usnášeníschopná a že valná hromada je způsobilá přijímat 

rozhodnutí. 

Po provedeném hlasování a provedení sečtení hlasů seznámil p. Bělohlav přítomné  

s výsledkem hlasování, a to tak, že: 

Jednací a volební řád byl schválen 99,99 % hlasů přítomných akcionářů v představenstvem 

předloženém znění tak, že z celkového počtu hlasů 7 242 392 bylo pro 7 242 357, proti 0  

a hlasování se zdrželo 35 hlasů. Další jednání valné hromady se bude řídit tímto schváleným 

jednacím a volebním řádem. Touto volbou se zároveň stala předsedkyní valné hromady paní 

Bc. Renata Dundrová, zapisovatelem JUDr. Zdeněk Vavroš, ověřovateli zápisu Ing. Zdeněk 

Šinovský a Ing. Jindřich Hess a konečně skrutátory Ing. Jiří Karnet a Ing. Petr Štěpán. 

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 1 schváleno: 
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Bod A  - schválení jednacího a volebního řádu 

obsahujícího návrh svolatele na volbu 

orgánů valné hromady 

- celkem přítomných hlasů – 7 242 392 

- pro - 7 242 357 hlasů 

- proti - 0 hlasů 

- zdrželo se - 35 hlasů  

- neplatných - 0 hlasů 

- % pro z přítomných hlasů – 99,99  

 

P. Jiří Bělohlav poté předal další řízení valné hromady zvolené předsedkyni valné 

hromady Bc. Renatě Dundrové a vyzval další zvolené funkcionáře valné hromady, aby se 

ujali svých funkcí. 

Předsedkyně valné hromady Bc. Renata Dundrová poděkovala p. Bělohlavovi  

za řízení úvodní části valné hromady a zahájila projednávání třetího bodu pořadu jednání,  

tj. Zprávy představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti.  

Předala slovo předsedovi představenstva společnosti p. Jiřímu Bělohlavovi, který 

přítomné akcionáře seznámil se Zprávou představenstva o současném stavu společnosti  

a jejím výhledu do budoucnosti. 

(přednesená zpráva je přílohou tohoto zápisu) 

Předsedkyně valné hromady Bc. Dundrová poděkovala předsedovi představenstva  

za přednesení zprávy a přešla k dalšímu, tj. čtvrtému bodu pořadu jednání valné hromady,  

a to ke Zprávě dozorčí rady o její kontrolní činnosti v období mezi valnými hromadami 

včetně vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 

2017, k návrhu představenstva na rozdělení zisku z roku 2017 a kontrole zprávy o vztazích 

mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2017 a dále, doporučení auditorů pro další účetní 

období.  

Předala slovo předsedovi dozorčí rady společnosti Ing. Jindřichu Hessovi, který seznámil 

přítomné akcionáře s činností tohoto orgánu v oblasti kontroly výkonu působnosti představenstva 

a podnikatelské činnosti společnosti za období mezi valnými hromadami. V závěru uvedl,  

že dozorčí rada projednala Zprávu představenstva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 

a neměla k ní připomínky. Dále přednesl vyjádření dozorčí rady k přezkoumání řádné  

a konsolidované účetní závěrky a k návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2017. 

Konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a konsolidovanou 

účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2017 i návrh představenstva na rozdělení zisku z roku 

2017 tak, jak je představenstvem valné hromadě předložen.  
 

Dále přednesl doporučení dozorčí rady k výběru auditora, kdy dozorčí rada vzhledem 

k bezproblémové spolupráci v letech předcházejících doporučuje valné hromadě ponechat 

stávajícího auditora k ověření řádné účetní závěrky za účetní rok končící 31. 12. 2018  

a k ověření konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních standardů za rok končící 31. 

12. 2018, a to společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Dozorčí rada doporučuje valné 

hromadě určit auditorem pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce, pro účetní rok končící 31. 12. 

2018, společnost Warido Audyt ASG Sp. z o.o.  

(zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu) 
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Bc. Dundrová poděkovala Ing. Hessovi za přednesení zprávy dozorčí rady, ve které 

akcionáři závěrem vyslechli její doporučení ke schválení některých návrhů, které budou 

projednávány v dalších bodech. 

Bc. Dundrová přešla k pátému bodu pořadu jednání. Uvedla, že v rámci tohoto bodu 

představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti  

za rok končící 31. 12. 2017 spolu s konsolidovanou závěrkou Skupiny Metrostav za stejné 

období. Současně se závěrkou předkládá představenstvo návrh na rozdělení zisku 

vyprodukovaného společností v roce 2017.  

Připomněla přítomným, že obě účetní závěrky v plném rozsahu jsou obsaženy  

ve Výroční zprávě, kterou obdrželi při prezenci, včetně výroků auditora o jejich ověření. 

Audit provedla auditorská firma PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. (PwC), s výsledkem, 

který přečetla. 

Výrok společnosti PwC ze dne 11. 4. 2018 k řádné účetní závěrce společnosti Metrostav a.s.: 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 

2450/4, Praha („Společnost“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá 

z rozvahy k 31. prosinci 2017, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu  

a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31. prosince 2017 a přílohy této účetní závěrky, 

která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace. Podle našeho názoru 

přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti k 31. 

prosinci 2017, její finanční výkonnosti a jejích peněžních toků za rok končící 31. prosince 

2017 v souladu s českými účetními předpisy. 

Výrok společnosti PwC ze dne 12. 4. 2018 ke konsolidované účetní závěrce:  

Provedli jsme audit přiložené konsolidované účetní závěrky společnosti Metrostav a.s., se 

sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8 („Společnost“) a jejích dceřiných společností (dohromady 

„Skupina“) sestavené na základě Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění 

přijatém Evropskou unií, která se skládá z konsolidovaného výkazu finanční pozice k 31. 

prosinci 2017, konsolidovaných výkazů zisku a ztráty, úplného výsledku, změn vlastního 

kapitálu a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017 a přílohy této konsolidované 

účetní závěrky, která obsahuje podstatné účetní metody a další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru přiložená konsolidovaná účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz 

konsolidované finanční pozice Skupiny k 31. prosinci 2017, její konsolidované finanční 

výkonnosti a jejích konsolidovaných peněžních toků za rok končící 31. prosince 2017  

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Dále uvedla, že akciová společnost Metrostav a.s. za uplynulý rok vykázala zisk 

k rozdělení ve výši 392 931 775,14  Kč. 

 

Představenstvo navrhuje, aby z této částky bylo použito 169 993 362,00  Kč  

na výplatu podílu na zisku, tj. 21,50 Kč na jednu akcii o nominální hodnotě 100 Kč, 0,00  Kč     

na výplatu tantiém a zbytek 222 938 413,14 Kč převést na účet nerozděleného zisku 

k budoucímu použití pro rozvoj společnosti. Návrh nepočítá s povinným přídělem  

do rezervního fondu, jehož výše již v předchozích letech dosáhla zákonem požadované 

úrovně 20 % základního kapitálu. 
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Dále přečetla návrh usnesení o schválení řádné účetní závěrky, konsolidované účetní 

závěrky a rozdělení zisku: 

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. a jejích dceřiných společností 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 
 

Bc. Dundrová uvedla, že s rozdělením zisku bezprostředně souvisí bod číslo šest 

pořadu jednání, návrh na způsob a termín výplaty podílu na zisku v případě, že valná hromada 

jejich výplatu schválí. Proto, než vyhlásila hlasování k účetním závěrkám a návrhu  

na rozdělení zisku, seznámila akcionáře s tímto návrhem.  

Představenstvo při schválení výplaty podílu na zisku ze zisku z roku 2017 navrhuje, 

aby valná hromada přijala toto rozhodnutí: 

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 vedený 

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 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. 
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Akcionář Jan Hejkal – vznesl dotaz týkající se počtu akcionářů společnosti. 

Bc. Dundrová – upozornila na to, že prostor pro vznášení dotazů bude dán po přednesení 

návrhu usnesení. 

Bc. Dundrová dále informovala akcionáře, že poslední záležitostí, týkající se 

účetnictví společnosti je určení auditora pro letošní účetní rok, je to bod sedmý pořadu 

jednání.  

Uvedla, že 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) pro účetní rok končící 31. 12. 2018 vyplývá 

z příslušného ustanovení polského Zákona o účetnictví ze dne 29. 9. 2014 čl. 66 odst. 4 – 

Subjekt oprávněn 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. 

K tomuto přednesla návrh usnesení: 

Na doporučení dozorčí rady valná hromada: 

 určuje, aby audit společnosti Metrostav a.s. účetního roku končícího 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; 

 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; 

Bc. Dundrová konstatovala, že teprve teď už byly podány všechny informace potřebné 

k hlasování označeném v podkladech akcionářů číslem 2, které se bude týkat řádné  

a konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. 12. 2017, rozdělení zisku 

vyprodukovaného v roce 2017, způsobu a termínů výplaty podílu na zisku z roku 2017  

a určení auditorů pro účetní roky končící 31. 12. 2018. Připomněla kladné doporučení dozorčí 

rady. 

Informovala akcionáře, že v souladu se zákonem a platnými stanovami bylo rovněž 

možno k těmto podat protinávrh do pěti pracovních dnů před dnešním jednáním. Této 

možnosti žádný z akcionářů nevyužil, ale pokud někdo z přítomných akcionářů potřebuje 
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ještě další vysvětlení, může se zeptat. Současně vyzvala přítomné akcionáře k přednesení 

dotazů. 

Akcionář Jan Hejkal – vznesl dotaz k bodu 6 pořadu jednání, a to 

- kolik akcionářů fyzických osob má Metrostav, 

- kolik z těchto fyzických osob má účet v nezařazené evidenci centrálního depozitáře, 

- kolik z těchto akcionářů fyzických osob má zapsaný účet pro výplatu dividend, 

- kolik se očekává nevyplacených dividend z důvodů, že akcionáři nevyužijí svého práva, 

- kolik akcionářů fyzických osob nemá aktuální adresu v centrálním depozitáři, 

v podstatě ho zajímá, kolik akcionářů má zapsaný účet na výplatu dividend v 21. století,  

aby nemuseli chodit na pokladničku Komerční banky, jak vlastně populace zvládá tento úkon 

udělat. Ptá se proto, že akciová společnost je z kupónové privatizace, jsou tam spící akcionáři, 

kteří zapomněli, že akcie mají, protože se jim nedoručuje pošta. Z tohoto se dají dovodit 

dividendy, které se promlčují, procento akcií, které vlastně spí, nevykonávají vyzvedávání 

dividend. Zajímá ho statistika – vyčíslení těchto akcií. Data o tomto má k dispozici 

společnost, dividenda, která se promlčuje je tak zanedbatelná, že se domnívá, že u této 

společnosti není ani důvod podporovat toto spaní akcionářů, což pochopil i z doporučení pro 

akcionáře a i z toho, že Komerční banka je instruovaná na zápis do nezařazené evidence toho 

konta, což je taková bizarní služba. Dovodil si, že tady je společensky zodpovědný Metrostav 

a jde mu o to, aby akcionáři, když už akcionáři jsou, si toho byli vědomi. Domnívá se, že toto 

by mělo být součástí společenské odpovědnosti každé firmy.  

Současně požádal, zda by odpovědi na jeho otázky mohly být součástí zápisu, protože toto 

nyní nemusí nikdo vědět, nebo nikoho nenapadlo toto analyzovat. Kdyby tuto informaci, 

kolik akcionářů fyzických osob má zápis tohoto konta, věděl někdo z hlavy, tak by ho to 

zajímalo hned. 

Bc. Dundrová – domnívá se, že všechny otázky akcionáře nesouvisí s body, které jsou 

projednávané na valné hromadě. Informovala akcionáře Hejkala, že aktuální počet akcionářů 

je přibližně 3980, na další otázky akcionáře neumí odpovědět ihned, protože tyto údaje 

z hlavy nikdo neví, takže na otázky, které budeme umět odpovědět a usoudíme, že se týkají 

projednávaného pořadu jednání, odpovíme písemně. Co se týká nezařazené evidence, to my 

nevidíme, aktuální adresu také nemůžeme znát. 

Akcionář Jan Hejkal – uvedl, že společnost má vratky pozvánek, jde jenom o to, aby statistiku 

na tomto námětu někdo udělal, aby byla známá. Nezařazená evidence, rovná se, není tam 

konto, zařazená evidence, je tam konto. 

Bc. Dundrová – dotazuje se, jak toto souvisí s dnešní valnou hromadou. 

Akcionář Jan Hejkal – souvisí to s projednáváním tohoto bodu, jaké je očekávané nevybrání 

dividend, protože je to o způsobu výplaty a to by k tomu mohl logicky přivázat. 

Bc. Dundrová – tento údaj může být akcionáři poskytnut z loňského roku, předpokládáme,  

že to může být přibližné. 

Akcionář Jan Hejkal – s tímto projevil souhlas, jde mu čistě o to, aby byla k dispozici tato 

statistika zase v dalších souvislostech. 

Bc. Dundrová – částka, která je nevyplacená je přibližně 1,5 milionu ze 170 milionů. 
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Akcionář Jan Hejkal – dividenda byla 60 nebo 20 Kč. 

Bc. Dundrová – dividenda byla 21,50 Kč. 

Akcionář Jan Hejkal – odpověď mu stačí, žádá o vypracování statistiky k očekávané 

nevyplacené dividendě, aby byla interně k dispozici. 

Bc. Dundrová vyzvala přítomné k dalším dotazům. Vzhledem k tomu, že již žádných 

nebylo, přistoupila k hlasování. Konstatovala, že před hlasováním označeným č. 2 je valná 

hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnášeníschopná, a že valná hromada 

je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla řádně a včas svolána představenstvem 

společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu, zaslanou všem akcionářům společnosti. 

 

Informovala akcionáře, že ve druhém hlasování se vyjádří k šesti bodům.  

Pod písmenem a) jde o schválení řádné účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2017,  

pod písmenem b) o schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 

2017, pod písmenem c) o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku z roku 2017, 

pod písmenem d) jde o rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2017, 

pod bodem e) o schválení návrhu na určení auditora pro Metrostav a.s. pro účetní rok končící 

31. 12. 2018 a konečně pod písmenem f) o schválení návrhu na určení auditora pro Metrostav 

S.A., oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2018. Pokud akcionáři budou souhlasit 

s předloženou řádnou a konsolidovanou účetní závěrkou, návrhem představenstva  

na rozdělení zisku, návrhem představenstva na způsob a termíny výplaty podílu na zisku  

a společnostmi PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. a Warido Audyt ASG jako auditory, 

odevzdají hlasovací lístek č. 2. neupravený. Pokud nebudou souhlasit s některým 

z předložených návrhů, zakreslí v patřičném poli hlasovacího lístku křížek. Poté vyzvala 

akcionáře k hlasování. 

Bc. Dundrová požádala o pozornost, aby mohla oznámit výsledek druhého hlasování. 

Řádná i konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. 12. 2017, návrh na rozdělení zisku 

z roku 2017, rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2017, rozhodnutí 

o určení auditora pro Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2018, rozhodnutí o určení 

auditora pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2018, byly 

schváleny 99,99 % hlasů přítomných akcionářů. Vzhledem k tomu, že z průběhu sčítání hlasů 

je zřejmé, že bylo dosaženo potřebné většiny k přijetí usnesení, může valná hromada dle 

článku 6, odst. 5 schváleného jednacího a volebního řádu pokračovat v jednání.  Přesný 

výsledek hlasování bude uveden v zápisu z jednání valné hromady. 

Po oznámení výsledků hlasování č. 2 Bc. Dundrová konstatovala, že schválení závěrek 

valnou hromadou znamená pro společnost uzavření roku 2017. 

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 2 schváleno: 

Bod A  - schválení řádné účetní závěrky 2017 - celkem přítomných hlasů 7 242 402 

- schváleno 7 242 367 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 35 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 



Řádná valná hromada  - strana 11 -  

17.05.2018 
 

Bod B - schválení konsolidované účetní 

závěrky za rok 2017 

- celkem přítomných hlasů 7 242 402 

- schváleno 7 242 367 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 35 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod C - schválení návrhu na rozdělení zisku 

z roku 2017 

- celkem přítomných hlasů 7 242 402 

- schváleno 7 242 367 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 35 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod D - schválení rozhodnutí o způsobu a 

termínu výplaty podílu na zisku za 

rok 2017 

- celkem přítomných hlasů 7 242 402 

- schváleno 7 242 367 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 35 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod E - rozhodnutí o určení auditora pro 

Metrostav a.s. pro účetní období 

končící 31. 12. 2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 402 

- schváleno 7 242 367 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 35 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod F - rozhodnutí o určení auditora pro 

Metrostav S.A. oddzial w Polsce (OS 

v Polsku) pro účetní období končící 

31. 12. 2018  

- celkem přítomných hlasů 7 242 402 

- schváleno 7 242 367 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 35 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

 

 

Bc. Dundrová pokračovala v jednání valné hromady osmým bodem pořadu jednání,  

a to volbou členů orgánů společnosti. 

 

 Informovala akcionáře, že 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 skončilo 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 skončilo dne 7. 5. 2018 členovi 

dozorčí rady Ing. Františku Klepetkovi. Členu dozorčí rady Ing. Petru Půtovi, který byl 

zvolen kooptací, končí funkční období dnem konání valné hromady. Dozorčí rada dále  

na svém jednání dne 27. 3. 2018 projednala oznámení o odstoupení člena dozorčí rady  
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Ing. Jiřího Karneta a v souladu s čl. 23 odst. 4 stanov společnosti, po vzájemné dohodě, 

schválila 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 svolané 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 uskutečnila dne 10. 4. 2018, s tím, že jejich funkční období počne 18. 5. 

2018. Zaměstnanci zvolili členy dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta a Ing. Pavla Kasala, Ph.D. 

Představenstvo navrhuje valné hromadě zvolit novým členem dozorčí rady opětovně Ing. 

Františka Klepetka.  

 

 Dále uvedla, že navržení s kandidaturou souhlasí a nejsou žádné zákonné překážky 

k výkonu jejich funkcí v představenstvu a dozorčí radě společnosti a že navržení členové 

představenstva a dozorčí rady byli upozorněni na následující okolnosti:  

 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. 
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Vyzvala přítomné akcionáře k dotazům nebo k podání případných protinávrhů. 

Protože nebyly vzneseny žádné dotazy a nebyly podány žádné protinávrhy, pokračovala 

v jednání devátým bodem pořadu. 

 Jako devátý bod pořadu jednání bylo Schválení smluv o výkonu funkce a dodatků 

ke smlouvám o výkonu funkce opětovně zvoleným členům orgánů společnosti. Informovala 

přítomné, že 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. 

 

 Uvedla, že 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 členů 

představenstva, resp. člena 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 

byly 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 

počínaje dnem 17. 4. 2018 a aktuálně jsou v informačním středisku v předsálí. 

Dále přednesla návrh usnesení k projednávanému bodu pořadu jednání: 

a) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího 

Karneta, zvoleného zaměstnanci společnosti, s účinností od 18. 5. 2018. 

b) Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Pavla Kasala 

Ph.D., 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. 
 

Současně informovala přítomné, že v souladu se zákonem bylo rovněž možno k bodu 

9 podat protinávrh do pěti pracovních dnů před dnešním jednáním. Této možnosti nikdo 

z akcionářů nevyužil, ale pokud někdo z přítomných akcionářů potřebuje ještě další 

vysvětlení k bodu 9 pořadu jednání, může se zeptat. Vyzvala k vznesení dotazů. 

Protože žádné dotazy ani požadavky na vysvětlení nebyly vzneseny, konstatovala,  

že před hlasováním č. 3 je valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti 

usnášeníschopná, a že valná hromada je způsobilá přijímat rozhodnutí, neboť byla řádně  

a včas svolána představenstvem společnosti písemnou pozvánkou na valnou hromadu, 

zaslanou všem akcionářům společnosti. 

Dále akcionáře informovala o způsobu hlasování, kdy k hlasování je připraven 

hlasovací lístek č. 3. Ve sloupci pod písmenem „a“ se akcionáři mohou vyjádřit k volbě  
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Ing. Viliama Turanského do funkce člena představenstva společnosti v dalším funkčním 

období, pod písmenem „b“ k  volbě Ing. Františka Kočího do funkce člena představenstva 

společnosti v dalším funkčním období, pod písmenem „c“ k  volbě Ing. Františka Klepetka  

do funkce člena dozorčí rady společnosti v dalším funkčním období, pod písmenem „d“  

ke smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta zvoleného zaměstnanci 

společnosti, pod písmenem „e“ ke smlouvě o výkonu funkce  člena dozorčí rady Ing. Pavla 

Kasala, Ph.D. zvoleného zaměstnanci společnosti, pod písmenem „f“ k dodatku č. 1  

ke smlouvě o výkonu funkce opětovně zvolenému členu představenstva Ing. Viliama 

Turanského, pod písmenem „g“ k dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce opětovně 

zvolenému členu představenstva Ing. Františka Kočího, pod písmenem „h“ k dodatku č. 1 

ke smlouvě o výkonu funkce opětovně zvolenému členu dozorčí rady Ing. Františka Klepetka 

a pod písmenem „ch“ k dodatku č. 1 smlouvy o výkonu funkce pana Jiřího Bělohlava. 

Poté zahájila hlasování a vyzvala k odevzdání hlasovacích lístků. 

Po sečtení hlasů oznámila výsledek třetího hlasování, kdy valná hromada zvolila  

Ing. Viliama Turanského členem představenstva 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů 

do dalšího funkčního období, Ing. Františka Kočího členem představenstva 99,99 % hlasů 

všech přítomných akcionářů do dalšího funkčního období Ing. Františka Klepetka členem 

dozorčí rady 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů do dalšího funkčního období, 

schválila smlouvu o výkonu funkce členu dozorčí rady Ing. Jiřímu Karnetovi, zvolenému 

zaměstnanci společnosti, 99,99 % hlasů přítomných akcionářů, schválila smlouvu o výkonu 

funkce členu dozorčí rady Ing. Pavlu Kasalovi Ph.D., zvolenému zaměstnanci společnosti 

99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů, schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu 

funkce opětovně zvolenému členu představenstva Ing. Viliamu Turanskému 99,99 % hlasů 

všech přítomných akcionářů, schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce opětovně 

zvolenému členu představenstva Ing. Františku Kočímu 99,99 % hlasů všech přítomných 

akcionářů, schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce opětovně zvolenému členu 

dozorčí rady Ing. Františku Klepetkovi 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů a schválila 

dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce panu Jiřímu Bělohlavovi 99,99 % hlasů všech 

přítomných akcionářů.  

 

Informovala přítomné, že vzhledem k tomu, že z průběhu sčítání hlasů je zřejmé,  

že bylo dosaženo potřebné většiny k přijetí usnesení, může valná hromada dle článku 6, odst. 

5 schváleného jednacího a volebního řádu pokračovat v jednání. Přesný výsledek hlasování 

bude uveden v zápisu z jednání valné hromady. 

 

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 3 schváleno: 

 

Bod A  - volba Ing. Viliama Turanského do 

funkce člena představenstva 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 
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Bod B - volba Ing. Františka Kočího do 

funkce člena představenstva 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod C - volba Ing. Františka Klepetka do 

funkce člena dozorčí rady 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 174 hlasů   

- proti 96 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod D - schválení smlouvy o výkonu funkce 

člena dozorčí rady Ing. Jiřího 

Karneta zvoleného zaměstnanci 

společnosti s účinností od 18. 5. 

2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod E - schválení smlouvy o výkonu funkce 

člena dozorčí rady Ing. Pavla Kasala 

zvoleného zaměstnanci společnosti 

s účinností od 18. 5. 2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 174 hlasů   

- proti 96 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod F - schválení dodatku ke smlouvě funkce 

člena představenstva Ing. Viliama 

Turanského s účinností od 18. 5. 

2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod G - schválení dodatku ke smlouvě funkce 

člena představenstva Ing. Františka 

Kočího s účinností od 18. 5. 2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod H - schválení dodatku ke smlouvě funkce 

člena dozorčí rady Ing. Františka 

Klepetka s účinností od 18. 5. 2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 
Bod CH - schválení dodatku ke smlouvě funkce 

člena představenstva Jiřího 

Bělohlava s účinností od 18. 5. 2018 

- celkem přítomných hlasů 7 242 306 

- schváleno 7 242 270 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 36 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 
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Po tomto hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že byly vyčerpány 

všechny body pořadu jednání řádné valné hromady Metrostav a.s. a zbývá pouze poslední, 

desátý bod pořadu jednání, a to závěr valné hromady. Vyzvala akcionáře k případným 

dotazům.  

Vzhledem k tomu, že nebyl podán žádný dotaz, který by ještě v závěru této řádné 

valné hromady měli zodpovědět členové orgánů společnosti, podala Bc. Dundrová pouze 

závěrečné informace.  

Zapisovatel JUDr. Zdeněk Vavroš zpracuje zápis o valné hromadě, který bude 1. 6. 

2018 zveřejněn na internetových stránkách společnosti. V souladu se zákonem a schválenými 

stanovami si každý akcionář může písemně požádat představenstvo o kopii tohoto zápisu  

na adrese sídla společnosti Praha 8, Koželužská 2450. Kopie zápisu budou rovněž k dispozici 

od 1. června 2018. 

Předsedkyně valné hromady valnou hromadu ukončila, všem přítomným poděkovala 

za účast na dnešní valné hromadě a společnosti Metrostav popřála hodně dalších úspěšných 

let.  

 

V Praze 28. května 2018 

 

 

 

 

 

Zapisovatel  Předseda valné hromady 

JUDr. Zdeněk Vavroš v.r.  Bc. Renáta Dundrová v.r. 

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Zdeněk Šinovský v.r.  Ing. Jindřich Hess v.r. 

 

 

 

Přílohy zápisu z jednání řádné valné hromady: 

 Listina přítomných  

 Kopie pozvánky na řádnou valnou hromadu 

 Kopie dokladu o odeslání pozvánky na řádnou valnou hromadu 

 Jednací a volební řád  
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 Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti 

 Zpráva dozorčí rady 

 Výroční zpráva 2017 (obsahující Řádnou účetní závěrku pro rok končící 31. 12. 2017, 

Zprávu nezávislých auditorů k řádné účetní závěrce pro rok končící 31. 12.2017, 

Konsolidovanou účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví 

pro rok končící 31.12.2017, Zprávu nezávislých auditorů ke konsolidované účetní 

závěrce pro rok končící 31.12.2017) 

 Protokol o hlasování 

 


