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Zápis z náhradní valné hromady
společnosti

GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost
se sídlem Mírové náměstí 2, Karlovy Vary, IČ 00022004

zapsané v OR KS v Plzni, odd. B, vložka 40

konané dne 6. 8. 2015 od 8:00 hodin v budově Grandhotelu PUPP, Karlovy Vary.

Před zahájením informoval přítomné akcionáře člen představenstva JUDr. Petr 
Poledník o podané žalobě na neplatnost valné hromady ze dne 25. 11. 2014.

Pořad jednání:

1. Zahájení, volba orgánů náhradní valné hromady;
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014, stavu 

majetku společnosti k 31. 12. 2014, o roční účetní závěrce včetně návrhu na 
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014 a vyjádření k roční účetní závěrce a 
k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, informace dozorčí 
rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 83  ZOK.Schválení roční účetní 
závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;

4. Schválení auditora společnosti;
5. Odvolání a volba člena představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce;
6. Volba člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce.

Po zahájení náhradní valné hromady předal akcionář p. Hejkal 2 protesty k bodu 3, 
které budou přílohou tohoto zápisu.

K jednotlivým bodům programu:

1. Zahájení, volba orgánů náhradní valné hromady, kontrola 
usnášeníschopnosti

Jednání valné hromady zahájil v 8:00 hodin pan JUDr. Petr Poledník pověřený 
představenstvem akciové společnosti a přivítal přítomné akcionáře.

Předsedající dále konstatoval, že na základě listiny přítomných je náhradní valná 
hromada usnášeníschopná, jelikož jsou přítomni akcionáři, jejichž akcie představují 
15 660 hlasů, což odpovídá 10,216 % základního kapitálu, jak vyplývá z jemu 
předložené listiny přítomných, která bude přílohou zápisu z valné hromady. 
Vzhledem k tomu, že se dnes koná náhradní valná hromada, konstatuje se, že 
požadovaný počet akcionářů požadovaný dle stanov není brán na zřetel, tedy 
rozhoduje se podle skutečného počtu přítomných akcionářů prostou většinou. Dále 
konstatoval, že náhradní valná hromadabyla svolána v souladu se zákonem a 
stanovami společnosti pozvánkou, která byla ode dne 14. 7. 2015 uveřejněna na 
webových stránkách společnosti a dne 14. 7. 2015 zveřejněna v Obchodním 
věstníku. 

Návrh představenstva na obsazení orgánů náhradní valné hromady:
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Předseda valné hromady : JUDr. Petr Poledník
Ověřovatelé zápisu : Ing. Radovan Pavlica, Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová
Skrutátoři : Ing. Pavel Pěkný, Ing. Radovan Pavlica
Zapisovatel : JUDr. Martina Brychcová

Hlasováno o návrhu na obsazení orgánů náhradní valné hromady předloženým 
představenstvem, a to hlasovacím lístkem č. 1.

Výsledky hlasování č. 1
Počet hlasů %

Pro 15 660 100 %
Proti - %
Zdrželo se - %

„Valná hromada volí předsedu náhradní valné hromady, osoby pověřené 
sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele dle předneseného návrhu 
představenstva.“

JUDr. Poledník se ujal řízení náhradní valné hromady ve funkci předsedy náhradní 
valné hromady.

2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014
stavu majetku společnosti k 31. 12. 2014, o roční účetní závěrce včetně návrhu 
na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014

Poté JUDr. Poledník jako člen představenstva společnosti konstatoval, že zpráva 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2014, stavu majetku 
společnosti k 31. 12. 2014, roční účetní závěrce a návrhu na vypořádání výsledku 
hospodaření za rok 2014 byla v zákonné lhůtě vyvěšena na webových stránkách 
společnost a v zákonné lhůtě před konáním valné hromady byla k nahlédnutí v sídle 
společnosti. Schválení usnesení je obsaženo v bodu 3 programutéto valné hromady.

Konstatuje se, že auditorská společnost MAC s.r.o., osvědčení KA ČR č. 169, ve 
svém konečném výroku, týkajícím se účetní závěrky společnosti za rok 2014, 
konstatovala, že účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční 
situace společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost k 31. 12. 
2014 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 2014.

Akcionář Hejkal se dožadoval odpovědí na své písemné dotazy dle § 357, bylo 
k tomu krátce diskutováno. Krátkou cestou mu byly písemné odpovědi předány 
předsedou valné hromady. Na doplňující dotaz ohledně marketingových výnosů 
konstatoval předsedající a člen představenstva, že se jedná o velmi důvěrné 
informace a obchodní tajemství (již historicky řešeno), podal proti tomu ústní protest.

Dále se p. Hejkal dotazoval na stav sporů, které vede společnost a na pojištění 
společnosti, kde po odpovědi ekonoma ing. P. Pěkného byl akcionář uspokojen.

3. Zpráva dozorčí rady o činnosti v roce 2014 a vyjádření k roční účetní 
závěrce a k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, 
informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva dle § 83  ZOK. 
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Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského 
výsledku za rok 2014

Pan Lhoták jako člen dozorčí rady, přednesl zprávu dozorčí rady a zprávu o kontrolní 
činnosti společnosti. Dozorčí rada vydala ve své zprávě následující stanovisko ke 
schválení valné hromadě:

„Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku společnosti za rok 2014 a 
doporučuje ji valné hromadě ke schválení.“
„Dozorčí rada navrhuje valné hromadě schválit zúčtování hospodářského výsledku 
společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2014
takto: částku ve výši 11.889.452,79 Kč zúčtovat na účet nerozděleného zisku.“

Dozorčí radě byla předložena k přezkoumání Zpráva představenstva o vztazích 
zpracovaná představenstvem společnosti v souladu s § 83 Zákona o obchodních 
korporacích. Ve zprávě se uvádí, že ve sledovaném období nebyla učiněna žádná 
jednání ani právní úkony, na něž se vztahuje ustanovení § 83. Správnost údajů 
uvedených ve zprávě byla ověřena auditorem s výrokem bez výhrad. Dozorčí rada 
vzala zprávu na vědomí, údaje v ní obsažené přezkoumala a nemá k ní výhrady.
Předsedající vyzval přítomné akcionáře k podání dotazů k předneseným zprávám. 

Předseda VH přečetl protinávrh akcionáře Hejkala, který byl dne 28.7.2015 doručen 
do sídla společnosti, který byl dle zákonných požadavků vyvěšen na webových 
stránkách společnosti, aby se s ním mohli seznámit všichni akcionáři.

Proti tomu podal akcionář Hejkal protest, že jeho návrh nebyl zveřejněn v Obchodním 
věstníku. Bude přílohou zápisu.
K tomu se uvádí, že protinávrh akcionáře byl uveřejněn na webových stránkách, 
nikoliv v obchodním věstníku, a to v souladu s ustanovením § 362 odst. 2 ZOK.

Konstatuje se, že dne 18.6.2015 byl doručen do sídla společnosti protinávrh 
akcionáře Ing. Petra Kořenka k původní valné hromadě, který byl vyvěšen na 
webových stránkách společnosti jak před původní valnou hromadou, tak i nyní (z 
důvodu právní jistoty), aby se s ním mohli seznámit všichni akcionáři.

Dotaz akcionáře Cvrka ohledně obsazenosti orgánů společnosti, že nebylo podle 
auditorské zprávy obsazena funkce předsedy dozorčí rady za rok 2014.Odpověděla 
dr. Brychcová, akcionář byl s odpovědí srozuměn a spokojen.

Akcionář Hejkal diskutoval ke svému protinávrhu, kdy není spokojen s odpovědí 
zejména na nevyplácení dividend. K tomuto bodu podal protest, který bude přílohou 
zápisu.

Předsedající poté stručně shrnul výsledky hospodaření za rok 2014 a přednesl návrh 
usnesení:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL PUPP 
Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2014 a zprávu auditora o ověření účetní 
závěrky k 31.12.2014. Valná hromada schvaluje zúčtování hospodářského výsledku 
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společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2014 
takto:částku ve výši 11.889.452,79 Kč zúčtovat na účet nerozděleného zisku.“

Předsedající vyzval akcionáře k hlasování o schválení roční účetní závěrky 
společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, za rok 2014, a 
o schválení hospodářského výsledku za rok 2014, a to hlasovacím lístkem č. 2:

Výsledky hlasování č. 2
Počet hlasů %

Pro 14544 92,87 %
Proti 1116 7,13 %
Zdrželo se - - %

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti GRANDHOTEL 
PUPP Karlovy Vary, akciová společnost za rok 2014 a zprávu auditora o 
ověření účetní závěrky k 31.12.2014. Valná hromada schvaluje zúčtování 
hospodářského výsledku společnosti GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, 
akciová společnost za rok 2014 takto: částku ve výši 11.889.452,79 Kč zúčtovat 
na účet nerozděleného zisku.“

Vzhledem k tomu, že se nejprve hlasovalo o návrhu představenstva, který byl přijat, 
o protinávrzích akcionářů se již hlasovalo

Akcionář Hejkal podal písemný protest proti platnosti tohoto usnesení, bez 
odůvodnění – bude přílohou zápisu.

4. Schválení auditora společnosti

Předsedající konstatoval, že dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně 
některých zákonů, je společnost povinna dle § 17 svým nejvyšším orgánem, tedy 
valnou hromadou, určit auditora společnosti na následující účetní období. 
Představenstvo společnosti proto navrhuje, aby byla nadále pověřena firma MAC 
s.r.o. pro účetní období 2015.

Předsedající vyzval přítomné akcionáře k diskuzi. Nikdo se nepřihlásil do diskuze.

Předsedající vyzval přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva na 
určení auditora na následující účetní období účetní závěrky společnosti 
GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost, a to hlasovacím lístkem 
č. 3.

Výsledky hlasování č. 3
Počet hlasů %

Pro 14544 92,87 %
Proti 5 0,03 %
Zdrželo se 1111 7,10%

„Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu, včetně 
ověření účetní závěrky společnosti pro účetní období kalendářního roku 
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2015auditorskou společnost MAC s.r.o., IČO 62581571, se sídlem Těšnov 
1163/5, Praha 1.“

5. Odvolání a volba člena představenstva, schválení smlouvy o výkonu funkce

Předsedající zkonstatoval, že dne 15. 10. 2015 vyprší funkční období předsedy 
představenstva pana Arnošta Rolného. Z úsporných důvodů (aby se nemusela konat 
další valná hromada) se navrhuje odvolat tohoto člena představenstva a následně jej 
opětovně zvolit členem představenstva.  
Předsedající dále konstatoval, že na webových stránkách společnosti byly
zveřejněny vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva. Dle návrhu 
těchto smluv je výkon funkce člena představenstva bezplatný.

Akcionář Hejkal se dotazoval na přítomnost p.Rolného v průběhu celého roku, 
zejména pak s ohledem na jeho práci v představenstvu.Odpověděl předsedající, 
akcionář spokojen s odpovědí.

Předsedající vyzval přítomné akcionáře k hlasování o odvolání a opětovné volbě 
pana Arnošta Rolnéhočlenempředstavenstva, a rovněž o smlouvě o výkonu funkce, a 
to vše hlasovacím lístkem č. 4

Výsledky hlasování č.4
Počet hlasů %

Pro 15544 99,26 %
Proti - - %
Zdrželo se 116 0,74 %

Valná hromada přijala v souladu se stanovami a zákonem usnesení:

„Valná hromada odvolává ke dni konání této valné hromady pana Arnošta 
Rolnéhoz funkce člena představenstvaa následně opětovně volí členem 
představenstva pana Arnošta Rolného, nar. 11. 7. 1953, bytem Prostějov, 
Palackého 424/19, PSČ 79601, to ke dni konání této valné hromady. Valná 
hromada rovněž schvaluje smlouvu o výkonu funkce pana Arnošta Rolného 
s tím, že výkon funkce je bezplatný.“

6. Volba člena dozorčí rady společnosti, schválení smlouvy o výkonu funkce

Vzhledem ke změně v počtu členů dozorčí rady, představenstvo navrhuje, aby valná 
hromada zvolila členem dozorčí rady paní Ing. Alenu Halířovou. Navrhovaná se svým 
zvolením souhlasí. 
Na webových stránkách společnosti byly zveřejněny vzorové smlouvy o výkonu 
funkce pro členy dozorčí rady. Dle návrhu těchto smluv je výkon funkce člena dozorčí 
rady bezplatný.

AkcionářHejkal se dotazoval na osobu Ing. Halířové, kdy generální ředitelka hotelu 
odpověděla, žese jedná o osobu znalou jak regionu, tak hotelu. Akcionář byl 
spokojen s odpovědí.


















