
 

SAKUTUS CZ a.s.  
Dražice 256 | 391 31 Dražice | T: +420 381 239 027 

info@ecora.cz | www.ecora.cz 

 

DOPORUČENĚ 
UVEŘEJNĚNO NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI –www.ecora.cz 
 
 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 
 
Představenstvo akciové společnosti SAKUTUS CZ a.s., IČO: 28075153, se sídlem č.p. 256, 391 31 
Dražice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. B 1677 
(Společnost) svolává v souladu s § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(Zákon o obchodních korporacích) 
 

řádnou valnou hromadu: 
 
Datum a čas konání:   15.05.2020, od 9:00 hodin   
Místo konání:  sídlo společnosti na adrese Dražice 256, PSČ 391 31 
Pořad valné hromady:  

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba            
orgánů valné hromady 
2. Rozhodnutí o odvolání členů představenstva. 
3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 
4. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti za rok 2019. 
5. Rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2019. 
6. Závěr 

 
Informace pro akcionáře: Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady a hlasovat na ní. Akcionáři se 

zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro 
zastupování na valné hromadě musí být udělena písemně a musí z ní 
vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných 
hromadách. Veškeré náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí 
akcionáři, popř. jejich zástupci sami. 

 
Akcionáři přítomni na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, jež 
obsahuje firmu nebo název a sídlo akcionáře – právnické osoby nebo jméno a 
bydliště akcionáře – fyzické osoby, popřípadě jejich zástupce, čísla akcií a 
jmenovitou hodnotu akcií, jež akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj 
o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Akcionář je povinen při prezenci 
oznámit případné vyloučení výkonu akcionářských práv podle § 426 a 427 
odst. 1 Zákona o obchodních korporacích pro celý pořad jednání nebo jeho 
část. Akcionáře – právnickou osobu je bez dalšího oprávněn zastupovat 
statutární orgán. Zástupci akcionářů na základě plné moci musí navíc předložit 
písemnou plnou moc k zastupování na valné hromadě. 
 
Každý akcionář společnosti má právo zdarma nahlédnout do návrhu změn 
stanov společnosti, a to počínaje dnem 13.4.2020, v každý pracovní den v 
době od 10.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti, a dále pak v místě a v 
den konání valné hromady společnosti.    
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Každý akcionář společnosti má právo zdarma nahlédnout do účetní závěrky 
společnosti a inventarizace účtů, a to počínaje dnem 13.4.2020, v každý 
pracovní den v době od 10.00 hod. do 14.00 hod. v sídle společnosti, a dále 
pak v místě a v den konání valné hromady společnosti.    

 
 
Blíže k jednotlivým bodům, návrhy usnesení valné hromady a zdůvodnění: 
 

1. Návrh usnesení k bodu programu 1):  
 

Standardní část pořadu valné hromady, jehož obsahem je zejména 
ověření usnášeníschopnosti valné hromady a volba orgánů valné 
hromady.  
Valná hromada Společnosti volí: 
za předsedu valné hromady: Ing. Františka Kotšmída 
za zapisovatele: Ing. Marcelu Rozsypalovou 
za ověřovatele zápisu: Jana Kuldana 
za osobu pověřenou sčítáním hlasů: Ing. Marcelu Rozsypalovou 

 
 

2. Návrh usnesení k bodu programu 2):  
 

(1) S účinností ke dni 15. 5. 2020 se odvolávají pan Jan Kuldan (nar. 
14. 10. 1986) a Ing. Tomáš Rozsypal (nar. 1. 7.1974) z funkce členů 
představenstva Společnosti.  

 
Zdůvodnění: S ohledem na žádost pana Ing. Františka Kotšmída a na 
rozhodnutí valné hromady Společnosti ze dne 20.12.2019 v souvislosti 
se změnou stanov, kterou je snížení počtu členů představenstva ze tří 
na jednoho, představenstvo navrhuje odvolání pana Jan Kuldana (nar. 
14.10. 1986) a Ing. Tomáše Rozsypala (nar. 1.7.1974) z funkce členů 
představenstva Společnosti.  

 
 

3. Návrh usnesení k bodu programu 3):  
S účinností ke dni 15. 5. 2020 se mění stanovy Společnosti takto:  
a) Zcela se vypouští odstavec 3 Článku VII. stanov a text odstavce 2 
Článku VII. stanov se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 
“Představenstvo společnosti má jednoho člena voleného valnou 
hromadou. Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná 
volba člena představenstva je možná. Jediný člen představenstva je 
zároveň předsedou představenstva.”  

 
b) Texty odstavců 1. a 2. Článku IX. stanov se ruší a nahrazují se jejich 
následujícím zněním: 
1. Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. 

 
2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo 

napsané obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj 

podpis. 
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Zdůvodnění: S ohledem na žádost pana Ing. Františka Kotšmída a na 
rozhodnutí valné hromady Společnosti dne 20.12. 2019 na snížení 
počtu členů představenstva Společnosti ze tří na jednoho, 
představenstvo navrhuje změnu stanov Společnosti, jejímž obsahem je 
snížení počtu členů představenstva ze tří členů na jednoho. Snížení 
počtu členů představenstva se navrhuje s cílem zavedení úspornější 
vnitřní organizace Společnosti. V souvislosti se změnou počtu členů 
představenstva se pak rovněž mění text stanov ohledně způsobu 
jednání statutárního orgánu.  
 

4. Návrh usnesení k bodu programu 4): 
(1) Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za rok 2019  a 

hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 ve výši – 1 897 
084,51 Kč. 

 
Zdůvodnění: S ohledem na situaci v oboru elektrického vytápění, 
propadu prodejů významného zákazníka a investic do vývoje nových 
produktů dosáhl hospodářský výsledek společnosti za rok 2019 účetní 
ztrátu ve výši 1 897 084,05 Kč. 
 

5. Návrh usnesení k bodu programu 5): 
(1) Valná hromada společnosti schvaluje převod ztráty roku 2019 ve 
výši 1 897 084,51 Kč na vrub ziskům minulých let. 
 
Zdůvodnění: S ohledem na dostatečnou výši zisků minulých let bude 
ztráta roku 2019 převedena na vrub zisků minulých let, tzn. dojde ke 
změně zůstatku účtu zisků minulých let z 7 059 662,34 Kč na 
5 162 577,83 Kč. 

 
 
 
V Dražicích dne 31.3.2020 
 
Za představenstvo společnosti SAKUTUS CZ a.s. 
 
Ing. Marcela Rozsypalová 
předseda představenstva 


