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Valná hromada 

14. června 2021 od 11:00 hodin v sídle společnosti. 

 

 

 

Ad 1) Zahájení valné hromady a kontrola účasti – Mgr. Lukáš Fiedler 

 Z pověření představenstva Aldis, a.s. zahajuji valnou hromadu, konstatuji, že valná hromada 

byla svolána v souladu se Stanovami společnosti Aldis, a. s. a zákona o obchodních korporacích 

č. 90/2012 Sb. Pozvánka a podklady pro jednání valné hromady byly zaslány všem akcionářům, 

kteří jsou zapsáni v  Knize akcionářů Aldis, a. s. Hradec Králové. Konstatuji, že hlasovací právo 

na této valné hromadě vykonávají akcionáři - právnické osoby - v souladu se stanovami 

společnosti svým statutárním zástupcem nebo zmocněncem.   

Písemné plné moci odevzdali všichni přítomní zástupci akcionářů při prezenci, plné moci byly 

akceptovány. 

Z prezenční listiny konstatuji přítomnost všech zástupců akcionářů, představující podíl na 

základním kapitálu společnosti: 

 

- Statutární město Hradec Králové, tř. ČSA 408, 502 00 Hradec Králové   48,54 % 

- Odborový svaz KOVO, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3          45,93 % 

- Odborový svaz státních orgánů a organizací, Senovážné nám. 978/23, 110 00 Praha   5,53 % 

Celkem             100% 

 

Při zahájení je přítomno 180 000 hlasů, tj. 100% základního kapitálu.  

Konstatuji, že valná hromada je schopna usnášení. 

 

Dovolte mi přivítat jménem představenstva přítomné zástupce akcionářů, a to za akcionáře 

Statutární město Hradec Králové pana Prof. PharmDr. Alexandra Hrabálka, CSc., za akcionáře 

Odborového svazu KOVO pana Jaroslava Součka a za akcionáře Odborového svazu státních 

orgánů a organizací paní Ing. Alenu Gaňovou. 

Současně si Vám dovoluji představit přítomné členy dozorčí rady a představenstva, výkonného 

ředitele, zapisovatelky a požádat Vás o souhlas s přítomností paní Kateřiny Kračmarové jako 

zapisovatelky a výkonného ředitele Mgr. Tomáše Faltuse na této valné hromadě. 

 

Ad 2) Volba orgánů valné hromady 

Představenstvem a dozorčí radou společnosti byl navržen předsedou valné hromady pan Mgr. 

Lukáš Fiedler, předseda představenstva společnosti.  

Na funkci sčitatele byl navržen pan JUDr. Rudolf Pospíšil, ověřovateli zápisu pan Prof. 

PharmDr. Alexandr Hrabálek CSc. a pan Bc. Pavel Bednář.  

Zapisovatelkou valné hromady byla navržena Kateřina Kračmarová. 

Vyzývám Vás tímto k přednesení dalších návrhům na personální obsazení orgánů valné 

hromady. 

 

Návrh usnesení a hlasování 

Valná hromada souhlasí s navrženým obsazením orgánů valné hromady. 

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

zdržel se 

 



2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 3) Změna stanov – snížení počtu členů představenstva ze 4 na 3 členy na základě 

usnesení dozorčí rady Aldis, a.s. ze dne 27. 11. 2020. 

Představenstvo Aldis, a.s. předkládá na základě usnesení dozorčí rady Aldis, a.s. valné hromadě 

návrh na změnu počtu členů představenstva ze 4 na 3 členy, který byl projednán a schválen na 

jednání dozorčí rady Aldis, a.s. dne 27. listopadu 2020, usnesení je uvedeno níže: 

 

 „Ve znění ustanovení § 20 odst. 11. Stanov Aldis, a.s., „jestliže člen představenstva zemře, 

odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí dozorčí rada do dvou 

měsíců zvolit nového člena představenstva“. 

Panu PhDr. Jiřímu Štěpánovi Ph. D. uplynulo jeho funkční období člena představenstva Aldis, 

a.s. ke dni 2. 10. 2020. 

Z důvodu nouzového stavu a epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-

CoV-2 a z důvodu připravované změny ustanovení § 20 odst. 2 Stanov Aldis, a.s. dozorčí rada 

Aldis, a.s. rozhodla otázku volby nového člena představenstva Aldis, a.s. řešit na svém nejbližším 

jednání po konání nejbližší valné hromady Aldis, a.s.  

Dozorčí rada konstatuje, že uvedeným postupem nebude narušena schopnost představenstva 

plnit své funkce. Tuto skutečnost bude dozorčí rada průběžné kontrolovat“. 

 

Návrh usnesení a hlasování 

Valná hromada schvaluje změnu stanov společnosti Aldis, a.s. v § 20 odst. 2, kde původní 

text „ představenstvo je čtyřčlenné“ se mění na „ představenstvo je tříčlenné“. 

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

    zdržel se 

 

 

 

Ad 4) Návrh výroční zprávy za rok 2020 včetně výroku auditora.  

Uvést tuto část valné hromady a dát prostor k diskusi.  

Dát hlasovat o schválení výroční zprávy společností za rok 2020: 

 

Návrh usnesení a hlasování 

Valná hromada Aldis, a.s. schvaluje výroční zprávu společností Aldis, a.s. za rok 2020. 
 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

zdržel se 
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Ad 5) Zpráva dozorčí rady společností o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020. 

Zpráva dozorčí rady je součástí výše uvedené Výroční zprávy společnosti Aldis, a.s. za rok 2020.  

 

Předseda dozorčí rady pan Libor Dvořák přednesl zprávu dozorčí rady společnosti o 

přezkoumání řádné účetní závěrky a zkonstatoval, že dozorčí rada společnosti souhlasí 

s vypořádáním hospodářského výsledku za rok 2020 tak, jak bylo navrženo představenstvem 

společnosti. 

 

Návrh usnesení a hlasování 

 

Valná hromada Aldis, a. s. bere na vědomí zprávu dozorčí rady Aldis, a.s. o přezkoumání 

řádné účetní závěrky společnosti Aldis, a.s. za rok 2020. 

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

zdržel se 

 

 

Ad 6) Schválení roční účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku roku 2020. 

 

Společnost Aldis, a. s. vykázala k 31. 12. 2020 hospodářský výsledek, účetní ztrátu ve výši 

6.383.047,64 Kč.        

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě návrh na zaúčtování hospodářského 

výsledku za rok 2020 takto:  

Valná hromada schvaluje účetní hospodářský výsledek za rok 2020, účetní ztrátu ve výši 

6.383.047,64 Kč.  

 

Tato účetní ztráta vznikla z důvodu výskytu pandemie onemocněním COVID 19 v roce 2020 

a následným uzavřením provozu na základě nařízení vlády ČR. Tuto ztrátu též významně 

ovlivnilo hrazení nájmu pozemků v roce 2020 ÚZSVM. Uzavřením provozu nebyly 

generovány tržby, které by tento nájem kryly a státní dotace na úhradu nájmu (Covid nájemné) 

nebylo možné čerpat, protože tyto dotace se vztahovaly jen na pronájem budov nikoliv 

pozemků.   

 

Valná hromada souhlasí s převedením hospodářského výsledku – účetní ztráty za rok 2020 

ve výši 6.383.047,64 Kč na účet 429, neuhrazená ztráta minulých let, jenž bude po tomto 

zaúčtování vykazovat částku 13.420.648,76 Kč. 

 

Návrh usnesení a hlasování 

VH schvaluje rozdělení a zaúčtování hospodářského výsledku za účetní období 2020 ve 

výše uvedeném znění.  

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

    zdržel se 
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Ad 7) Vypořádání vlastnictví pozemků v okolí budovy Aldis, a.s. 

Akcionářům byl zaslán materiál zpracovaný Mgr. Ing. Jandurou v příloze pozvánky. 

Uvést tuto část valné hromady a dát prostor k diskusi.  

 

Návrh usnesení a hlasování 

Valná hromada bere uvedený materiál po projednání na vědomí. 

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

zdržel se 

 

 

 

Ad 8) Různé 

 

Návrh usnesení a hlasování 

 

Dávám hlasovat o tomto návrhu na usnesení: 

 

Hlasování:   pro   

    proti   

zdržel se 

 

 

 

Ad 9) Ukončení valné hromady 
Konstatuji, že byly vyčerpány všechny body pořadu jednání, děkuji všem přítomným za účast a 

končím ve …… hodin jednání valné hromady společnosti Aldis, a.s. 


