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POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VANOU HROMADU SPOLEČNOSTI CD CENTRUM COMS, a.s. 

 

se sídlem Renneská 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 

IČ 07379161 

vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8033 

svolávanou představenstvem společnosti ve složení 

Bc. Jakub Hruška, předseda představenstva 

Ing. Pavel Jankůj, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Boleslav, člen představenstva 

 

konanou dne 4. června 2020 od 10:00 hodin na ulici Veselá 199/5, 602 00 Brno 

 

 

Vážení, 
představenstvo společnosti CD CENTRUM COMS, a.s., se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, Brno, 
639 00 Brno, IČ 07379161, vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 8033 (dále jen 
„společnost“), si tímto dovoluje pozvat příslušné osoby na řádnou valnou hromadu této společnosti, 
která proběhne dne 4. června 2020 od 10:00 hodin na ulici Veselá 199/5, 602 00 Brno. 

 

Tato pozvánka na valnou hromadu i s návrhem znění přijímaných usnesení a jejich zdůvodnění jsou 

zveřejněny rovněž na webových stránkách společnosti www.coms-brno.cz. 

Přílohy této pozvánky na valnou hromadu jsou pro akcionáře společnosti k dispozici na adrese 

Veselá 199/5, 602 00 Brno, 2. patro, kancelář číslo dveří 220. 

 

Valná hromada bude mít následující pořad jednání:  

1. Zahájení. 
2. Schválení řádné roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.  
3. Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 
4. Informace o přezkumu Zprávy o vztazích dozorčí radou. 
5. Zpráva dozorčí rady. 

6. Závěr. 
 
 

http://www.coms-brno.cz/
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Akcionářská práva ve vztahu k valné hromadě 
Akcionáři vykonávají své právo podílet se na řízení společnosti na valné hromadě nebo mimo ni. 
 
Při osobní účasti akcionáře na valné hromadě akcionář-právnická osoba-jedná na valné hromadě, 
včetně hlasování, shodně se způsobem jednání takové osoby dle právního předpisu, u obchodní 
korporace pak především se zápisem v obchodním rejstříku či jemu obdobném veřejném seznamu. 
 
Statutární město Brno podle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) 
deleguje zástupce rozhodnutím zastupitelstva Statutárního města Brna, které se dokládá v písemném 
vyhotovení v podobě zápisu či výpisu ze zápisu. 
Zástupce akcionáře, který jedná na základě plné moci, se musí prokázat dokladem, který umožní ověřit 
jeho totožnost a plnou mocí, která musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro 
zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. 
 
Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo 
rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. 
 
Valná hromada je schopna usnášet se, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá 
hodnota nebo počet přesahuje 30 % základního kapitálu. 
Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů (nestanoví-li zákon č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích a družstvech (dále jen „ZOK“) jinou většinu). 
 

 

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění: 

Bod č. 1) Zahájení. 

Usnesení: 
Předsedou valné hromady se volí ………………………… 
Zapisovatelem valné hromady se volí ………………………………. 
Ověřovatelem zápisu valné hromady se volí ………………………………. 
Osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě se volí ……………………... 
 
Zdůvodnění: 
Předseda představenstva Společnosti jako osoba pověřená svolavatelem valné hromady zahájí valnou 
hromadu a ověří počet přítomných akcionářů vlastnících akcie společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací 
právo akcionářů, kteří mají právo práva s akciemi spojená vykonávat. Dále ověří, zda jsou na valné 
hromadě přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% základního 
kapitálu společnosti. Tento postup je v souladu s § 412 odst. ZOK. Dále v této souvislosti předseda 
představenstva ověří, zda se k jednání této valné hromady dostavil k příslušnému právnímu jednání 
řádně zvolený zástupce akcionáře Statutárního města Brna a řádně zplnomocněný zástupce akcionáře 
Brněnské komunikace a.s.   

Pro řádný průběh valné hromady je třeba zvolit orgány valné hromady stanovené zákonem (dle ust. 

§ 422 odst. 1 ZOK), tedy předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené 

sčítáním hlasů. Za ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů (neohrozí-li to řádný průběh 

valné hromady) může být zvolen předseda valné hromady. 
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Bod č. 2) Schválení řádné roční účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.  
 
Usnesení: 
Valná hromada bere na vědomí výsledky přezkumu roční účetní závěrky dozorčí radou společnosti. 
Valná hromada schvaluje řádnou roční účetní závěrku. 
Valná hromada společnosti rozhoduje, že výsledek hospodaření po zdanění 2 624,35 Kč bude převeden 
na účet nerozdělený zisk a nebude rozdělen mezi akcionáře společnosti vyplacením. 
 
Zdůvodnění: 
Společnost dosáhla za rok 2019 při obratu 5 144 tis. Kč účetního zisku 3 tis. Kč. Výnosy společnosti jsou 
tvořeny přijatou provozní dotací od města Brna ve výši 5 084 tis. Kč a vytvořenou rozpracovaností na 
zakázce pro Filharmonii Brno. Náklady společnosti ve výši 5 141 tis. Kč jsou tvořeny převážně osobními 
náklady a spotřebou materiálu a služeb. 
Po transformaci hospodářského výsledku (účetního zisku 3 tis. Kč) na základ daně dosáhla společnost 
za rok 2019 zisku 5 tis. Kč. 
 
Do působnosti valné hromady náleží v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK schválení řádné účetní 
závěrky a dle písm. h) téhož ustanovení rovněž rozhodnutí o rozdělení zisku. Účetní závěrku v souladu 
se stanovami společnosti předkládá valné hromadě představenstvo společnosti, které při své činnosti 
zabezpečuje vedle obchodního vedení společnosti také řádné vedení účetnictví společnosti.  
S ohledem na výši zisku se dle názoru představenstva společnosti jeví jako nejvhodnější nerozdělovat 
zisk (po zdanění 3 tis. Kč) mezi akcionáře, ale ponechat jej ve společnosti. 
Představenstvo společnosti schválilo řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku předkládané 
valné hromadě ke schválení dne 31. března 2020. 
 
Před rozhodnutím valné hromady přezkoumala řádnou účetní závěrku včetně návrh na rozdělení zisku 
také dozorčí rada společnosti, která o výsledcích přezkumu informuje valnou hromadu společnosti. 

Dozorčí rada dne 27.4.2020 prostřednictvím hlasování „per rollam“ přijala toto usneseni: „Dozorčí rada 

společnosti přezkoumala řádnou roční účetní závěrku společnosti za rok 2019 včetně návrhu na 

rozdělení zisku, nemá k ní žádné připomínky a doporučuje valné hromadě schválit řádnou roční účetní 

závěrku a převést výsledek hospodaření po zdanění 2.624,35 Kč na účet nerozdělený zisk.“ 

 

Bod. č. 3) Schválení Zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 

Usnesení: 
Valná hromada schvaluje Zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. 
 
Zdůvodnění: 
V souladu se stanovami společnosti a ZOK je představenstvo společnosti povinno předkládat valné 
hromadě společnosti společně s účetní závěrkou také zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o 
stavu jejího majetku, a to jednou ročně. S ohledem na skutečnost, že dozorčí rada je v souladu se 
stanovami a ZOK oprávněna kontrolovat, zda se podnikatelská činnost společnosti uskutečňuje 
v souladu s právními předpisy, stanovami a oprávněnými pokyny valné hromady, byla Zpráva o 
podnikatelské činnosti rovněž předložena dozorčí radě, která ji dne 27.4.2020 prostřednictvím 
hlasování „per rollam“ vzala na vědomí. 
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Bod. č. 4) Informace o přezkumu Zprávy o vztazích dozorčí radou. 

Usnesení: 
Valná hromada bere na vědomí informace o přezkumu Zprávy o vztazích dozorčí radou. 
 
Zdůvodnění: 
S ohledem na skutečnosti, že společnost je vlastněna Statutárním městem Brnem, které disponuje 
majetkovou účastí ve výši 65,45 % a společností Brněnské komunikace a.s., která disponuje 
majetkovou účastí ve výši 34,55 %, je společnost CD CENTRUM COMS, a.s. osobou ovládanou dle 
ustanovení § 74 ZOK. 

Z důvodu výše uvedeného je představenstvo společnosti povinno dle § 82 ZOK vypracovat zprávu o 

vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 

stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní období. Zprávu o vztazích rovněž přezkoumává dozorčí 

rada společnosti, která tak učinila dne 27.4.2020 prostřednictvím hlasování „per rollam“ a schválila ji. 

O výsledcích přezkumu informuje dozorčí rada valnou hromadu společnosti a sdělí jí své stanovisko. 

 

Bod. Č.5) Zpráva dozorčí rady. 

Usnesení: 

Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady. 

Zdůvodnění: 

Dozorčí rada je v souladu se stanovami společnosti oprávněna účastnit se jednání valné hromady 

společnosti a seznamovat ji s výsledky své kontrolní činnosti. Za účelem uvedeného byla vypracována 

Zpráva dozorčí rady, která představuje nejdůležitější výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady a 

současně informuje o skutečnosti, že nezjistila v činnosti společnosti, resp. v činnosti představenstva 

společnosti žádné významné nedostatky a konstatuje, že hospodářský výsledek společnosti je 

adekvátní vzhledem k délce trvání a vývoji společnosti. 

 

Bod č. 6) Závěr. 

Zdůvodnění: Po vyčerpání programu valné hromady předseda valné hromady ukončí zasedání valné 

hromady. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá. 
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Přílohu této pozvánky tvoří: 

1) Řádná roční účetní závěrka a návrh představenstva na rozdělení zisku 

2) Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

3) Zpráva o vztazích 

4) Zpráva dozorčí rady 

Tato pozvánka je zaslána na vědomí členům dozorčí rady společnosti.  

 

Těšíme se na Vaši účast.   

 

S úctou  

 

Bc. Jakub Hruška v.r., předseda představenstva 
Ing. Pavel Jankůj v.r., místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Boleslav v.r., člen představenstva 
společnosti CD CENTRUM COMS, a.s. 

 

 

 
 

 

 


