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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 12. 05. 2017 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. Ján Dudáš 

 

Skrutátoři :   Ing. Jiří Karnet 

    Ing. Petr Štěpán 

 

Notář :    Mgr. František Novotný 

 

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 2016, návrhu na určení auditora pro 

Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2017 a návrhu na určení auditora pro 

Metrostav S.A., oddzial w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2017. 

5. Rozhodnutí o změně Stanov společnosti. 

6. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 

2016. 

7. Rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2016. 

8. Rozhodnutí o určení auditora pro  účetní rok končící 31. 12. 2017, rozhodnutí o určení 

auditora pro Metrostav S.A., oddzial w Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 

12. 2017. 

9. Volba člena orgánu společnosti  

Návrh osoby na zvolení do funkce člena představenstva: 

Ing. Zdeněk Šinovský 

10. Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu funkce opětovně zvolenému členu orgánu 

společnosti. 

11.  Schválení vzorových smluv o výkonu funkce pro kooptované členy orgánů společnosti. 

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

Bělohlav. Přivítal přítomné akcionáře a jejich zástupce. Oznámil, že do listiny přítomných se 

v okamžiku zahájení valné hromady zapsali akcionáři nebo jejich zmocněnci, kteří svými 

hlasy reprezentují více než 91,67 % 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 Ing. František Kočí, Ing. Ján Dudáš, Ing. Daniel Knotek, Ing. 

Ivan Šesták, Ing. Viliam Turanský. Dále p. Bělohlav představil sebe jako předsedu 

představenstva. Omluvil se místopředseda představenstva Ing. Zdeněk Šinovský. Informoval, 

že byl představenstvem pověřen dnešní valnou hromadu zahájit.  

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 a Ing. František Potisk. Omluvil se p. Pavel Meyer. 

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 11. dubna 2017 

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 2016, konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2016, jednací a 

volební řád, návrh změny stanov a 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 2016 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 

12. 4. 2017. 
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 V třetím bodu pořadu jednání předseda představenstva doplní „Zprávu představenstva 

o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2016“, obsaženou ve 

Výroční zprávě společnosti 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. 2016. Dále pak s posouzením návrhu představenstva na rozdělení zisku 

vyprodukovaného společností v roce 2016 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. 2017 ve společnosti Metrostav a.s. a navrhne auditora pro Metrostav S.A., oddzial w 

Polsce (OS v Polsku) pro účetní rok končící 31. 12. 2017. 

 Pátým bodem pořadu je rozhodnutí o změně stanov společnosti. Vzhledem k tomuto 

bodu je na jednání valné hromady přítomen i notář, pan Mgr. František Novotný, který sepíše 

o tomto bodu pořadu jednání příslušný notářský zápis.  

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

závěrky za rok končící 31. prosincem 2016, schválení návrhu představenstva na rozdělení 

zisku z roku 2016. 

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

za rok 2016, pokud valná hromada návrh představenstva na jejich výplatu schválí. 

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

12. 2017 a pro společnost Metrostav S.A., oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 

2017 bude předmětem osmého bodu pořadu jednání valné hromady.  

 V devátém bodu uslyšíte návrh na zvolení člena představenstva.  

 

 Do desátého bodu pořadu jednání představenstvo zařadilo schválení dodatku ke 

smlouvě o výkonu funkce opětovně zvolenému členu orgánu společnosti.  

 

Posledním jedenáctým bodem je schválení vzorových smluv o výkonu funkce pro 

kooptované členy orgánů společnosti. 

P. Bělohlav potom stručně informoval přítomné akcionáře o způsobu hlasování na 

valné hromadě, kdy pořad jednání valné hromady předpokládá 4 hlasování, ke kterým 

akcionáři při prezenci obdrželi 5 hlasovacích lístků označených 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“.  
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 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 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. Ján Dudáš 

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. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se, zda se hlasuje jednou volbou o jednacím a 

volebním řádu a o osobách navrhovaných do orgánů valné hromady. 

P. Bělohlav – potvrzuje, že se hlasuje jednou volbou. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – vyslovil prosbu, zda by hlasování bylo možno rozdělit 

alespoň na hlasování o jednacím a volebním řádu a na hlasování o osobách v orgánech valné 

hromady. Toto hlasování mu připadá jako hodně nekonzistentní. 

 P. Bělohlav požádal o stanovisko přítomné poradce z Advokátní kanceláře 

Havel&Holásek. 
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Mgr. David Neveselý – představenstvo svolalo valnou hromadu s tímto pořadem jednání a 

způsobem hlasování, nedoporučuje hlasování rozdělovat, lze volit jednou volbou. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – jedná se pouze o technický krok, rozdělení hlasování do 

dvou kroků nemění na podstatě věci vůbec nic. 

Mgr. David Neveselý – doporučuje jedno hlasování už kvůli zápisu a technice sčítání hlasů. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – opakovaně požaduje rozdělení hlasování. 

P. Bělohlav – dotazuje se akcionáře na důvod jeho požadavku. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – uvádí, že se mu těžko hlasuje o nesourodých věcech 

v jednom hlasování. Jednací a hlasovací řád je něco jiného než např. předseda valné hromady, 

nebo skrutátoři, nebo ověřovatelé zápisu, nebo zapisovatel zápisu. 

Mgr. David Neveselý – dotazuje se akcionáře, zda je toto možné považovat za jeho 

protinávrh. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – vyslovil to pouze jako prosbu, a to alespoň o oddělení 

jednacího a volebního řádu od osob abychom nehlasovali o papíře a osobách zároveň. 

P. Bělohlav – upozorňuje akcionáře, že v návrhu jednacího a volebního řádu, který obdržel, 

jsou osoby navrhované do orgánů společnosti uvedeny již v článku 2. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – odpovídá, že říká něco jiného. Co kdyby nehlasoval stejně 

pro jednací a volební řád a pro osoby navržené pro tuto valnou hromadu, aby vykonávaly 

jednotlivé funkce. V tomto kroku je mu bráněno, aby vyjádřil svou vůli jinak. 

P. Bělohlav – tak, jako je navrhováno, jsou všechny tyto body vloženy do jednoho 

dokumentu. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – v tom případě tam mohlo být vloženo všechno, také účetní 

závěrka, rozdělení zisku, výplata dividend. 

Mgr. David Neveselý – aby mohlo být pokračováno v jednání valné hromady, navrhuje toto 

považovat za protinávrh akcionáře. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – navrhuje nepovažovat toto za protinávrh, navrhuje splnit 

jeho prosbu, aby mohl vyjádřit svobodnou vůli, a to tak, že by se hlasování technicky 

rozdělilo do dvou kroků, podle jeho názoru toto není žádný problém. A to už vůbec ne ten, 

který by mohl valnou hromadu zneplatnit z důvodů, že je to jinak než v pozvánce, protože by 

se hlasovalo o témže. 

P. Bělohlav – váš návrh je pro nás poučný, na příští valné hromadě můžeme tyto věci rozdělit, 

ale co se týká dnešní valné hromady, toto dělat nebudeme. 
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Akcionář Ing. Pavel Dobranský – v tom případě doporučuje kolegům akcionářům, aby toto 

neschválili. Neví, zda toto vadí pouze jemu, že bude hlasovat o jednacím a volebním řádu 

stejně jako o předsedovi valné hromady v jednom kroku, toto mu připadá nelogické. 

Mgr. Davit Neveselý – znovu se dotazuje akcionáře, zda toto má být považováno za 

protinávrh nebo stále za prosbu. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – toto pochopil tak, že tato prosba byla nevyslyšena. 

Mgr. David Neveselý – ano, je tomu tak, máme toto tedy považovat za protinávrh. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – ano, od teď je to protinávrh. 

Mgr. David Neveselý – tento protinávrh bude formulován jak? 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – tento protinávrh je formulován tak, aby bylo hlasování číslo 

jedna rozděleno do dvou podkroků, a to, že v prvním kroku by se hlasovalo o schválení 

jednacího a volebního řádu a v kroku druhém by se hlasovalo o orgánech společnosti. 

P. Bělohlav – poděkoval akcionáři Dobranskému za jeho protinávrh. Konstatoval, že k návrhu 

jednacího a volebního řádu a kandidátů na členy orgánů valné hromady byl předložen jeden 

protinávrh, který byl zaznamenán ve znění, jak byl akcionářem předložen a v souladu 

s Článkem 14. odstavce 3. platných stanov se bude hlasovat nejdříve o návrhu představenstva 

a potom, pokud nebude tento návrh schválen, o návrhu, který akcionář předložil. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – domnívá se, že toto není správně, protože ještě není 

schválen jednací a volební řád, tak se musíme řídit zákonem a zákon říká, že se nejprve 

hlasuje o protinávrhu 

Mgr. David Neveselý – uvádí, že nejprve se musíme řídit stanovami společnosti a až potom 

zákonem. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – stanovy platí, pokud bude schválen jednací a volební řád, 

teď platí zákon a zákon říká, že se nejprve hlasuje o protinávrhu. Stanovy nemohou být výš 

než zákon. Až se odhlasuje jednací a volební řád, pak možná. Akcionář trvá na tom, aby se 

nejprve hlasovalo o protinávrhu. 

Mgr. David Neveselý – nejprve se bude hlasovat v souladu se stanovami, potažmo se 

zákonem, o návrhu představenstva, potom bude hlasováno o vašem protinávrhu. Pokud máte 

k tomuto něco, co byste chtěl sdělit, můžete tak učinit formou protestu. 

P. Bělohlav – seznámil akcionáře se zněním § 364 odst. 1 ZOK, který říká, že neurčí-li 

stanovy jinak, nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře. 

Mgr. David Neveselý – upozornil, že jak již uvedl, v souladu se stanovami, potažmo se 

zákonem, se nejprve hlasuje o návrhu představenstva a teprve potom o návrhu akcionáře, 

protože nám stanovy říkají, jak máme hlasovat. Dotázal se akcionáře Dobranského, zda mu 

toto vysvětlení postačuje. 
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Akcionář Ing. Pavel Dobranský – prohlásil, že toto vysvětlení mu musí stačit. 

 Protože dalších 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 7 248 267 bylo pro 7 248 202, proti 54 a 

hlasování se zdrželo 11 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. Ján 

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

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 1 schváleno: 

Bod A  - schválení jednacího a volebního řádu 

obsahujícího návrh svolatele na volbu 

orgánů valné hromady 

- celkem přítomných hlasů – 7 248 267 

- pro - 7 248 202 hlasů 

- proti - 54 hlasů 

- zdrželo se - 11 hlasů  

- neplatných - 0 hlasů 

- nehlasovalo - 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. 

Zpráva 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 
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2016, k návrhu představenstva na rozdělení zisku z roku 2016 a kontrole zprávy o vztazích 

mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2016 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 2016. 

Konstatoval, že dozorčí rada doporučuje valné hromadě schválit řádnou a 

konsolidovanou účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2016 i návrh představenstva na 

rozdělení zisku z roku 2016 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. 2017 a 

k ověření konsolidované účetní závěrky podle mezinárodních standardů za rok končící 31. 12. 

2017, 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. 

2017, společnost Warido Audyt ASG Sp. z o.o.  

(zpráva dozorčí rady je přílohou tohoto zápisu) 

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. 

Pokračovala pátým bodem pořadu jednání, což bylo rozhodnutí o změně stanov 

společnosti. Informovala přítomné akcionáře, že tento bod pořadu jednání zejména reaguje na 

zákon č. 458/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (o obchodních korporacích). Novela zákona vstoupila v účinnost dne 14. 1. 2017 a 

pro akciové společnosti s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru přináší úpravu 

v počtu členů dozorčí rady a způsobu jejich volby. U akciových společností s více než 500 

zaměstnanci v pracovním poměru musí být nově počet členů dozorčí rady dělitelný třemi a 

současně zaměstnanci takové společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady. Akciové 

společnosti, na které se vztahuje nová právní úprava, jsou povinny přizpůsobit své stanovy a 

složení dozorčí rady do dvou let ode dne nabytí účinnosti novely, tj. do 14. 1. 2019. Jelikož 

společnost Metrostav a.s. zaměstnává více než 500 zaměstnanců, je povinna přizpůsobit své 

stanovy a složení dozorčí rady nové právní úpravě. Představenstvo navrhuje přijmout 

příslušné změny stanov s účinností k 1. 1. 2018, kdy následně v prvním čtvrtletí roku 2018 

dojde k volbě jedné třetiny členů dozorčí rady ze strany zaměstnanců a valná hromada 

společnosti plánovaná na květen 2018 následně rozhodne o schválení smluv o výkonu funkce 

nově zvolených členů dozorčí rady. 
 

Představenstvo dále navrhuje přijmout změnu stanov v článku týkajícím se předmětu 

podnikání společnosti. Důvodem je aktualizace předmětu podnikání společnosti tak, aby 
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předmět podnikání uvedený ve stanovách společnosti odpovídal skutečnému stavu. Ke změně 

stanov společnosti ohledně předmětu podnikání dojde s účinností od 12. 05. 2017.  

 

Představenstvo rovněž navrhuje valné hromadě přijmout změnu stanov zpřesňující 

kooptaci členů orgánů společnosti. Návrh změny stanov společnosti s účinností k 1. 1. 2018 i 

návrh změny stanov společnosti s účinností ke 12. 5. 2017 byly k nahlédnutí akcionářům 

v sídle společnosti a akcionáři je obdrželi v podkladech předaných u prezence. 

Bc. Dundrová přečetla návrh představenstva k tomuto bodu jednání, kdy 

představenstvo navrhuje valné hromadě schválit toto usnesení k bodu 5. pořadu jednání: 

Valná hromada rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností od 12. 5. 2017, a to 

následujícím způsobem: 

a) Článek 4 – Předmět podnikání společnosti – se ruší a nahrazuje se novým Článkem 4 

s následujícím textem: 

Článek 4 

Předmět podnikání společnosti 

Předmětem podnikání společnosti je: 

1. provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

2. hornická činnost 

3. činnosti prováděné hornickým způsobem 

4. činnost hlavního důlního měřiče 

5. geologické práce 

6. projektová činnost ve výstavbě 

7. výkon zeměměřických činností 

8. podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 

9. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

10. technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany 

11. nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a 

provádění ohňostrojných prací 

12. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o 

největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 

věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní 

provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče 

13. montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

14. výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení 

15. montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny 

16. montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení 

17. montáž, opravy, revize a zkoušky t1akových zařízení a nádob na plyny 

18. vodoinstalatérství, topenářství 

19. izolatérství 

20. opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů 

21. opravy silničních vozidel 

22. klempířství a oprava karoserií 

23. hostinská činnost 
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24. zednictví 

25. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

26. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

27. nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací 

28. restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo 

jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty 

kulturní hodnoty 

29. distribuce pohonných hmot 

 

b) Článek 17 – Složení, ustanovení a funkční období představenstva – odst. 2, věta 2 se ruší 

a nahrazuje se následujícím textem: 

Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho 

funkční období, musí valná hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena 

představenstva, nebude-li náhradní člen představenstva jmenován na dobu do příštího 

zasedání valné hromady dle čl. 17 odst. 4. 

 

c) Článek 23 – Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady – odst. 2 se ruší a 

nahrazuje se následujícím textem: 

Funkční období jednotlivých členů dozorčí rady činí čtyři roky. Jestliže člen dozorčí rady 

zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná 

hromada společnosti do dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady, nebude-li 

náhradní člen dozorčí rady jmenován na dobu do příštího zasedání valné hromady dle 

věty poslední tohoto odstavce. Nebude-li z tohoto důvodu dozorčí rada schopna plnit své 

funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena dozorčí rady soud na návrh osoby, jež na tom 

osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou 

hromadou, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. Funkce 

člena dozorčí rady zaniká volbou nového člena dozorčí rady, nejpozději však uplynutím 

dvou měsíců od skončení jeho funkčního období. Opětovné zvolení do funkce je možné. 

Kooptace je možná analogicky podle čl. 17 odst. 4. 

 

Valná hromada dále rozhoduje o změně stanov společnosti s účinností od 1. 1. 2018 (prvního 

ledna roku dvoutisícího osmnáctého), a to následujícím způsobem:  

 

d) Článek 10 – Postavení a působnost valné hromady - odst. 2 písm. e) se ruší a nahrazuje 

následujícím textem:  

volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, s výjimkou členů dozorčí rady 

volených a odvolávaných zaměstnanci společnosti,  

 

e) Článek 23 – Složení, ustanovení a funkční období dozorčí rady  

odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

Dozorčí rada společnosti sestává ze šesti (6) členů, z nichž čtyři (4) jsou voleni valnou 

hromadou a zbývající dva (2) jsou voleni zaměstnanci společnosti. 

 

odst. 2 věta poslední se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

Kooptace je možná analogicky podle čl. 17 odst. 4 s výjimkou členů volených 

zaměstnanci společnosti. 
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f) Článek 24 – Zasedání dozorčí rady – odst. 3 se ruší a nahrazuje následujícím textem: 

O průběhu zasedání dozorčí rady a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který podepisuje 

její předseda a zapisovatel. V zápisu se uvedou i stanoviska menšiny členů, pokud o to 

požádají. Vždy se uvede odchylný názor členů dozorčí rady zvolených zaměstnanci 

společnosti. 

 

Po seznámení přítomných s návrhem na změny stanov uvedla, že v souladu se zákonem 

a platnými stanovami bylo rovněž možno k tomuto bodu 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, může se zeptat. Vyzvala akcionáře k přednesením 

případných dotazů. 

 

Žádné dotazy nebyly vzneseny, Bc. Dundrová tedy 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.  

Vyzvala akcionáře, aby pro hlasování použili hlasovací lístek č. 2. Pod písmenem “a“ 

jde o souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím valné hromady o změně stanov společnosti 

s účinností ke 12. 5. 2017, pod písmenem „b“ jde o souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím 

valné hromady o změně stanov společnosti s účinností k 1. 1. 2018. Odevzdání neupraveného 

lístku znamená souhlas s návrhem rozhodnutí valné hromady, nesouhlas nebo zdržení se je 

křížek v příslušné řádce a sloupci. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se na úvodní počet hlasů pro hlasování, zda má 

správně poznamenáno 7 248 267 hlasů. 

P. Bělohlav – potvrdil 7 248 267 hlasů. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se, kolik toto představuje podíl na základním 

kapitálu společnosti. 

P. Bělohlav – 91,67%. 

Po ukončení hlasování oznámila Bc. Dundrová výsledek druhého hlasování. 

Rozhodnutí o změně stanov společnosti k 12. 5. 2017 bylo schváleno více než 99,99 % hlasů 

přítomných akcionářů. Rozhodnutí o změně stanov k 1. 1. 2018 bylo schváleno více než 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. 

 

Dle protokolu o hlasování bylo při hlasování č. 2 schváleno 
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Bod A 

 

 

     

Bod B 

- rozhodnutí o změně stanov s účinností 

od 12.5.2017 

 

 

- rozhodnutí o změně stanov s účinností 

od 1.1.2018 

 

- celkem přítomných hlasů – 7 248 267 

- pro - 7 248 202 hlasů 

- proti - 0 hlasů 

- zdrželo se – 65 hlasů  

- neplatných - 0 hlasů 

- nehlasovalo - 0 hlasů 

- % pro z přítomných hlasů – 99,99 

- celkem přítomných hlasů – 7 248 267 

- pro - 7 248 202 hlasů 

- proti -54 hlasů 

- zdrželo se – 11 hlasů  

- neplatných - 0 hlasů 

- nehlasovalo - 0 hlasů 

- % pro z přítomných hlasů – 99,99 

 

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

představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku společnosti za 

rok končící 31. 12. 2016 spolu s konsolidovanou závěrkou Skupiny Metrostav za stejné 

období. Současně se závěrkou předkládá představenstvo návrh na rozdělení zisku 

vyprodukovaného společností v roce 2016.  

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 10. 3. 2017 k řádné účetní závěrce společnosti Metrostav a.s.: 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční pozice Společnosti 

k 31. prosinci 2016, finanční výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 

v souladu s českými účetními předpisy. 

Výrok společnosti PwC ze dne 6. 4. 2017 ke konsolidované účetní závěrce:  

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

konsolidované finanční pozice Skupiny k 31. prosinci 2016, její konsolidované finanční 

výkonnosti a jejích konsolidovaných peněžních toků za rok končící 31. 12. 2016 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 495 621 019,36  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 325 627 657,36 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. 2016. 

 

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. 2016. 

 

c) Valná hromada na základě kladného doporučení dozorčí rady schvaluje 

představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku z roku 2016 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 325 627 657,36 Kč 

Celkem k rozdělení 495 621 019,36 Kč 
 

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

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 2016 navrhuje, 

aby valná hromada přijala toto rozhodnutí: 

Valná hromada rozhoduje, že: 

a) rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2016 je rozhodný 

den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 5. 5. 2017; 

b) podíl na zisku za rok 2016 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění 

práva na podíl  

na zisku, tj. do 5. 8. 2017; 

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

společnosti je určení auditora pro letošní účetní rok, je to bod osmý pořadu jednání.  

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. 2017 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. 

Návrh usnesení: 

Na doporučení dozorčí rady valná hromada: 

 určuje, aby audit společnosti Metrostav a.s. účetního roku končícího 31. 12. 2017 

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. 

2017 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 3, které se bude týkat řádné a 

konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. 12. 2016, rozdělení zisku vyprodukovaného 

v roce 2016, způsobu a termínů výplaty podílu na zisku z roku 2016 a určení auditorů pro 

účetní roky končící 31. 12. 2017. 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 

ještě další vysvětlení, může se zeptat. Současně vyzvala přítomné akcionáře k přednesení 

dotazů. 

Akcionář Luboš Smutka – dotazuje se, zda se společnosti vyplácí investice do nemovitostí za 

účelem pronájmu, dále se z výroční zprávy dozvěděl, že společnost vlastní cenné papíry, 
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dotazuje se, o jaké cenné papíry jde a dále se dotazuje kolik procent kapacity společnosti je 

vytíženo v letošním roce a pro příští rok, jaký je tedy stav zakázek, které jsou již zajištěny.  

Ing. František Kočí – společnost má všechny nemovitosti soustředěné do společnosti 

Metrostav nemovitostní, investiční fond a hospodářský výsledek za loňský rok činil 120 

milionů hrubého zisku, investování do nemovitostí za účelem jejich pronájmu se tedy vyplácí. 

Co se týká cenných papírů v bilanci, tak to byly cenné papíry přes konec roku, depozitní 

směnky u bank na zhodnocení finančních prostředků, v této době bylo výhodnější určitou 

částku deponovat do tohoto cenného papíru a tyto cenné papíry byly splatné nyní, v 1. 

čtvrtletí letošního roku, finanční prostředky jsou již vráceny zpět na účet. Co se týká kapacity, 

zásobník práce je mírně lepší než před rokem, v současné době máme nasmlouvány zakázky 

mezi 15 – 16 miliardami, předpokládáme, že obrat se podaří naplnit jako v loňském roce. 

Z hlediska kapacit je problém v tom, že tyto projekty jsou krátkodobé, na trhu chybí 

dlouhodobější projekty, které by společnosti dávaly dlouhodobější jistotu ve stavění. 

Akcionář Luboš Smutka – dotazuje se o kolik procent kapacity firmy se jedná. 

Ing. František Kočí – jedná se o 87 % z plánu. 

Akcionář Luboš Smutka – dotazuje se na předpoklad pro rok 2018. 

Ing. František Kočí – do dlouhodobého zásobníku nám právě chybí velké projekty. Tady je 

situace stejné jako v předchozím období a očekáváme, že budou vypisovány větší projekty, 

které by nám pomohly dlouhodobý zásobník vylepšit. 

Akcionář Luboš Smutka – dotazuje se, zda již jsou nasmlouvány nějaké zakázky. 

Ing. František Kočí – máme, zásobník práce je asi 22 miliard což je asi 15 měsíců. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se na str. 94 Výroční zprávy, zde viděl u 

společnosti TBG snížení goodwillu na nulu z roku na rok, žádá o vysvětlení. 

Ing. František Kočí – goodwill se postupně odepisuje a během let se postupně odepsal na 

nulu, poslední částka tam byla v roce 2015, nyní je aktuálně nula. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotaz ke kolektivní smlouvě, s kým je kolektivní smlouva 

uzavírána, jak velké procento zaměstnanců je ve společnosti odborově organizováno. 

Ing. František Kočí – kolektivní smlouva je uzavírána s odborovým svazem Stavba, aktuální 

počet členů nezná, dlouhodobě v čase ale klesá, odhaduje asi 25 – 30 %. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se, zda je zde jen jeden odborový svaz a zda ve 

společnosti působí nějaké jiné odborové svazy. 

Ing. František Kočí – v rámci Metrostavu je pouze tento odborový stav, jiné zde nepůsobí. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se, jak dlouho společnost PwC audituje Metrostav 

a společnost ASG organizační složku v Polsku. 
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Ing. František Kočí – v Polsku je to první rok, letos je to poprvé, u společnosti PwC je to osm 

nebo devět let. Samozřejmě jsou sledovány regule týkající se auditorů, v tuto chvíli pro nás 

omezení není, tj. že bychom byli např. pod tlakem měnit auditora, protože i na straně PwC 

dochází k tomu, že se tam mění partneři, kteří nás auditují a mění se týmy, které nás auditují. 

Tuto věc samozřejmě sledujeme a návrh je v souladu se zákonem. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – zde schvalujeme společnost PwC, neschvalujeme jednotlivé 

partnery, kteří tam rotují. Jestliže tato společnost tady působí déle než sedm let, jak říká zákon 

o auditorech, je tam doporučení toto vyměnit. Vzhledem k tomu, že my tady neschvalujeme 

jednotlivé partnery ale tu společnost, tak toto doporučení by mělo být naplněno. 

Ing. František Kočí – tato zákonná úprava se týká společností tzv. veřejného zájmu, což 

Metrostav není. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – nic méně se vrací k tomu, že argument, že se tam auditoři 

„točí“ a že tzv. řada je stále přerušována, tak ten tady neplatí, protože valná hromada 

schvaluje jenom tu společnost a neschvaluje ty jednotlivé auditory. Zákon měl samozřejmě na 

mysli to doporučení proto, aby nevznikaly nějaké vazby mezi orgány společnosti a auditorem. 

A tady toto nebezpečí evidentně vzrůstá, když to bude již devátý rok, takže by to chtělo mít to 

na paměti. 

Ing. František Kočí – samozřejmě na paměti to máme, jak jsem již opakoval, zákon o 

auditorech, který byl novelizován v předchozím roce, my naplňujeme, změna se nás netýká, 

samozřejmě, že i váš pohled bereme v úvahu. Je tady dozorčí rada, která má prvořadý zájem 

na tom, aby vedení firmy i auditoři pracovali objektivně a aby všechny závěry byly 

objektivní. Z tohoto pohledu zde žádný důvod pro výměnu zatím nemáme. 

Akcionář Luboš Smutka – dotazuje se, zda společnost PwC vyhrála nějakou soutěž, protože 

většinou patří mezi poměrně dražší firmy na trhu, nebo jakým způsobem se hlídá odměna za 

audit. 

Ing. František Kočí – před dvěma lety se dělalo znovu výběrové řízení, kterého se zúčastnily 

všechny velké auditorské firmy a nakonec jsme se rozhodli opět pro PwC z důvodů i finanční 

výhodnosti, protože tím, že strukturu Skupiny již znají, tak i ta jejich pracnost je v jejich 

případě menší a byli schopni dát ekonomicky nejvýhodnější nabídku. 

Akcionář Luboš Smutka – dotazuje se, zda ale proběhla soutěž, které se mohly zúčastnit i 

další auditorské firmy.  

Ing. František Kočí – také se zúčastnily, dostali jsme nabídky od dalších velkých auditorských 

společností a nakonec jsme se společně znova rozhodli pro PwC. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se, jakým způsobem bylo naloženo s akciemi 

společnosti ORCO. 

Ing. František Kočí – jednalo o akcie, které byly získány jako zástava k zajištění pohledávky. 

Následně akcie, které jsme měli v bilanci byly prodány, podařilo se je bohužel prodat za nižší 

cenu, společnost na tom sice utrpěla ztrátu, avšak v porovnání s tím, proti jaké pohledávce to 

bylo, tak ztráta byla akceptovatelná. Ten prodej skončil asi před dvěma lety. 
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Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotaz, zda toto znamená, že společnost nedrží jiné cenné 

papíry než ty ve Skupině a kromě depozitních směnek bank. 

Ing. František Kočí – ano, pouze ve Skupině a ty uvedené směnky bank, které byly přes konec 

roku. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – jak je odhadován vývoj na developerském trhu, vzhledem 

k tomu, že pražské ceny, za které se realizují v této oblasti stavby, jsou poměrně velmi 

vysoké. Jaký je odhad představenstva do budoucnosti. 

Ing. František Kočí – developerská činnost je pro nás významným segmentem, sami máme 

developerskou společnost, která v loňském roce dosáhla výborných výsledků, v podstatě 

všechny byty, které jsme v našich projektech na Vackově měli, jsme prodali, prodalo se více 

než 200 bytů. Dále developersky podnikáme na Slovensku prostřednictvím dceřiné 

společnosti Metrostav Slovakia a společnosti PRO TP, kde realizujeme velký developerský 

projekt, kde se prodalo více než 200 bytů. Z developerského pohledu byl loňský rok velmi 

úspěšný. Efekty z těchto prodejů se projeví v letošním a příštím roce, kdy se budou vyplácet 

z těchto společností dividendy ve prospěch Metrostavu. Samozřejmě působíme jako stavební 

dodavatel pro developerské firmy a jsou to projekty velmi náročné pro cizí developery 

realizovat. Co se týká vývoje na developerském trhu, respektive vývoje cen bytů, nebo ceny 

za metr čtverečný, náš interní odhad je, že v letošním roce ceny ještě určitě nebudou klesat, 

protože v letošním roce je počet dokončovaných bytů relativně nízký proti předchozím létům, 

poptávka zatím neklesá, hypotéky jsou rovněž na dobré úrovni, takže v letošním roce 

nepředpokládáme, že by jednotkové ceny za metr čtverečný měly klesat. Uvidíme příští rok, 

máme samozřejmě na paměti, že tato poptávka má nějaké cykly a že určitě dříve nebo později 

přijde určitý pokles poptávky, ale domníváme se, že v letošním a příštím roce to zatím 

nebude. 

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – jak velké procento činil tento přínos v minulém roce do 

celkového hospodaření společnosti, domnívá se, že to není tak významné, liniové stavby jsou 

asi více. 

Ing. František Kočí – z hlediska celkového obratu společnosti je to určitě menšinová část, 

z hlediska efektu ekonomického z loňských prodejů byly výsledky velmi dobré u jednotlivých 

společností a hlavně u společnosti Metrostav Development. 

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

nebylo, přistoupila k hlasování. Konstatovala, že před hlasováním označeným 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. 

 

Informovala akcionáře, že ve třetím hlasování se vyjádří k šesti bodům. Pod písmenem 

a) jde o schválení řádné účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2016,  pod písmenem b) 

o schválení konsolidované účetní závěrky za rok končící 31. prosincem 2016, pod písmenem 

c) o schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku z roku 2016, pod písmenem d) jde o 

rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2016, pod bodem e) o 

schválení návrhu na určení auditora pro Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2017 a 

konečně pod písmenem f) o schválení návrhu na určení auditora pro Metrostav S.A., oddzial 
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w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2017. 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. 3. 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 hlasování. Řádná i 

konsolidovaná účetní závěrka za rok končící 31. 12. 2016, návrh na rozdělení zisku z roku 

2016, rozhodnutí o způsobu a termínu výplaty podílu na zisku za rok 2016, rozhodnutí o 

určení auditora pro Metrostav a.s. pro účetní rok končící 31. 12. 2017, rozhodnutí o určení 

auditora pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2017, byly 

schváleny více než 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. 3 Bc. Dundrová konstatovala, že schválení závěrek 

valnou hromadou znamená pro společnost uzavření roku 2016. 

 

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

Bod A  - schválení řádné účetní závěrky 2016 - celkem přítomných hlasů 7 248 267 

- schváleno 7 248 256 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod B - schválení konsolidované účetní 

závěrky za rok 2016 

- celkem přítomných hlasů 7 248 267 

- schváleno 7 248 202 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 65 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod C - schválení návrhu na rozdělení zisku 

z roku 2016   

- celkem přítomných hlasů 7 248 267 

- schváleno 7 248 202 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 65 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 
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Bod D - schválení rozhodnutí o způsobu a 

termínu výplaty podílu na zisku za 

rok 2016 

- celkem přítomných hlasů 7 248 267 

- schváleno 7 248 256 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod E - rozhodnutí o určení auditora pro 

Metrostav a.s. pro účetní období 

končící 31.12.2017 

- celkem přítomných hlasů 7 248 267 

- schváleno 7 248 202 hlasů   

- proti 54 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 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 

31.12.2017  

- celkem přítomných hlasů 7 248 267 

- schváleno 7 248 256 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

 

 

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

a to volbou člena orgánu společnosti. 

 

 Uvedla, že dne 3. 5. 2017 skončilo členovi představenstva Ing. Zdeňku Šinovskému 

jeho čtyřleté funkční období. Novým členem představenstva navrhuje představenstvo 

opětovně zvolit Ing. Zdeňka Šinovského. V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 ZOK a 

v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti volí členy představenstva valná 

hromada. Ing. Šinovský se v předchozích funkčních obdobích ve své funkci osvědčil, a proto 

jistě není třeba jej blíže představovat. Konstatovala, že navržený s kandidaturou souhlasí a 

nejsou žádné zákonné překážky k výkonu jeho funkce v představenstvu společnosti.  

 

Vyzvala přítomné akcionáře k dotazům nebo k podání případných protinávrhů. 

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

v jednání desátým bodem pořadu. 

 Jako desátý bod pořadu jednání bylo Schválení dodatku ke smlouvě o výkonu 

funkce opětovně zvolenému členu orgánu společnosti. Informovala přítomné, že valná 

hromada je povinna schválit, v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a v souladu 

s ustanovením čl. 10 odst. 2 stanov společnosti, dodatek ke smlouvě o výkonu funkce pro 

člena představenstva, který je opětně navržen do funkce v orgánu společnosti. Dodatek č. 1 ke 

smlouvě o výkonu funkce pro člena orgánu, opětovně navrženého do funkce 

v představenstvu, byl k nahlédnutí v sídle společnosti a v informačním středisku. Upozornila 

na skutečnost, že v příloze pozvánky na valnou hromadu, v návrhu usnesení k tomuto bodu 

došlo k písařské chybě, jedná se o schválení dodatku ke smlouvě o výkonu člena 
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představenstva, nikoliv člena dozorčí rady, tímto se za chybně uvedený údaj jménem 

společnosti omluvila. 

 

Bc. Dundrová pokračovala bodem jedenáctým pořadu jednání, kdy představenstvo 

navrhuje schválení vzorových smluv o výkonu funkce pro kooptované členy orgánů 

společnosti.  

Představenstvo konstatuje, že pokud v období mezi řádnými valnými hromadami 

společnosti dojde k odstoupení člena orgánu z funkce  nebo z  jiného důvodu dojde k zániku 

funkce člena orgánu, představenstvo je oprávněno dle  ustanovení čl. 17. odst. 4 stanov 

společnosti, resp. dozorčí rada dle čl. 23 odst. 2 stanov společnosti jmenovat náhradní členy 

orgánů společnosti do příští valné hromady. Není tedy nutno svolávat valnou hromadu mimo 

její řádný termín, což by představovalo pro společnost dodatečné finanční náklady. 

Schvalovaní odměňování náhradních (kooptovaných) členů orgánů společnosti náleží rovněž 

do působnosti valné hromady. Představenstvo proto navrhuje schválení vzorových smluv o 

výkonu funkce kooptovaných členů orgánů pro využití v uvedených případech, aby po jejich 

jmenování (kooptaci) nebylo nutné svolávat valnou hromadu společnosti. Vzorové smlouvy o 

výkonu funkce pro kooptované členy orgánů společnosti byly rovněž k nahlédnutí v sídle 

společnosti ode dne 12. 4. 2017. 

Bc. Dundrová přečetla návrhy usnesení k bodům 9., 10. a 11.: 

Návrh usnesení k bodu 9.: 

Valná hromada bere na vědomí, že dne 3. května 2017 skončilo Ing. Zdeňku Šinovskému jeho 

čtyřleté funkční období člena představenstva společnosti a s ohledem na tuto skutečnost tímto 

valná hromada na návrh představenstva volí do funkce člena představenstva společnosti 

Metrostav a.s. opětovně Ing. Zdeňka Šinovského, nar. 10. října 1947, bytem Praha 8, Nad 

Okrouhlíkem 2351/4, Libeň, PSČ 180 00, s tím, že funkční období zvoleného člena 

představenstva počíná dnešním dnem, tj. 12. května 2017. 

 

Návrh usnesení k bodu 10.: 

Valná hromada schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. 

Zdeňka Šinovského s účinností od 12. 5. 2017. 

 

Návrh usnesení k bodu 11.: 

a) Valná hromada tímto schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce mezi Metrostav, a.s. 

a kooptovaným členem dozorčí rady pro případ, že bude zvolen náhradní člen dozorčí 

rady formou kooptace v souladu s ustanovením čl. 23 odst. 2 stanov společnosti. 

 

b) Valná hromada tímto schvaluje vzor smlouvy o výkonu funkce mezi Metrostav, a.s. 

a kooptovaným členem představenstva pro případ, že bude zvolen náhradní člen 

představenstva formou kooptace v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 4 stanov 

společnosti. 

 

Bc Dundrová informovala přítomné, že v souladu se zákonem bylo rovněž možno 

k bodům 10 a 11 podat protinávrh do pěti pracovních dnů před dnešním jednáním. Této 
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možnosti nikdo z akcionářů nevyužil, ale pokud někdo z přítomných akcionářů potřebuje ještě 

další vysvětlení k bodům 10 a 11 pořadu jednání, může se zeptat.  

Akcionář Ing. Pavel Dobranský – dotazuje se, zda p. Ing. Šinovský má kromě funkce 

v představenstvu ještě nějakou funkci ve vedení společnosti. 

Ing. František Kočí – jinou funkci nemá. 

Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy nebyly vzneseny, pokračovala Bc. Dundrová 

v jednání valné hromady. Konstatovala, že před hlasováním č. 4 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.  

Vyzvala akcionáře k použití hlasovacího lístku s č. 4. Ve sloupci pod písmenem „a“ se 

akcionáři mohou vyjádřit k volbě Ing. Zdeňka Šinovského do funkce člena představenstva 

společnosti v dalším funkčním období, pod písmenem „b“ k  dodatku č. 1 ke smlouvě o 

výkonu funkce opětovně zvolenému členu představenstva, pod písmenem „c“ ke vzorové 

smlouvě o výkonu funkce kooptovaného člena dozorčí rady a pod písmenem „d“ ke vzorové 

smlouvě o výkonu funkce kooptovaného člena představenstva. Poté vyzvala akcionáře 

k odevzdání vyplněných hlasovacích lístků. 

Po sečtení hlasů oznámila výsledek čtvrtého hlasování, kdy valná hromada zvolila. 

Ing. Zdeňka Šinovského členem představenstva více než 99,99 % hlasů přítomných akcionářů 

do dalšího funkčního období, schválila dodatek ke smlouvě o výkonu funkce opětovně 

zvolenému členu představenstva více než 99,99 % hlasů všech přítomných akcionářů, 

schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce kooptovaného člena dozorčí rady více než 

99,99 % hlasů a schválila vzorovou smlouvu o výkonu funkce kooptovaného člena 

představenstva více než 99,99 % hlasů. 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. 4 schváleno: 

 

Bod A  - volba Ing. Zdeňka Šinovského do 

funkce člena představenstva 

- celkem přítomných hlasů 7 248 452 

- schváleno 7 248 441 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 
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Bod B - Schválení dodatku ke smlouvě funkce 

člena představenstva Ing. Zdeňka 

Šinovského s účinností od 12.5.2017 

- celkem přítomných hlasů 7 248 452 

- schváleno 7 248 387 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 65 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod C - schválení vzorové smlouvy o výkonu 

funkce mezi Metrostav a.s. a 

kooptovaným členem dozorčí rady  

- celkem přítomných hlasů 7 248 452 

- schváleno 7 248 387 hlasů   

- proti 54 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

Bod D - schválení vzorové smlouvy o výkonu 

funkce mezi Metrostav a.s. a 

kooptovaným členem představenstva 

- celkem přítomných hlasů 7 248 452 

- schváleno 7 248 441 hlasů   

- proti 0 hlasů 

- zdrželo se 11 hlasů  

- neplatných 0 hlasů 

- nehlasovalo 0 hlasů 

- pro z přítomných hlasů 99,99% 

 

 

Po tomto hlasování předsedkyně valné hromady konstatovala, že byly vyčerpány 

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

dvanáctý 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 29. 5. 

2017 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 

29. května 2017. 

Předsedkyně valné hromady valnou hromadu ukončila, všem přítomným poděkovala 

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

let.  
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V Praze 26. května 2017 

 

 

 

 

 

Zapisovatel  Předseda valné hromady 

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

 

 

 

 

 Ověřovatelé zápisu: 

 

 

 

 

 

Ing. Ján Dudáš 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  

 Zpráva představenstva o současném stavu společnosti a jejím výhledu do budoucnosti  

 Zpráva nezávislých auditorů k řádné účetní závěrce pro rok končící 31. 12.2016  

 Řádná účetní závěrka pro rok končící 31.12.2016  

 Zpráva nezávislých auditorů ke konsolidované účetní závěrce pro rok končící 

31.12.2016 

 Konsolidovaná účetní závěrka podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro 

rok končící 31.12.2016 

 Zpráva dozorčí rady  

 Úplné znění stanov společnosti 

 Notářský zápis č. NZ 248/2017 osvědčující rozhodnutí valné hromady 

 Protokol o hlasování 

 

  


