POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
Představenstvo společnosti VIAMILK a.s., se sídlem Hradec Králové, Slezské Předměstí,
Zemědělská 897/5, PSČ 500 03, IČO 287 64 871, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2849 (dále též jen „společnost“ nebo „VIAMILK
a.s.“), svolává v souladu se se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen
„zákon o obchodních korporacích“)

řádnou valnou hromadu společnosti VIAMILK a.s.,
která se bude konat dne 20. června 2022 od 14.30 hodin,
v sídle společnosti VIAMILK a.s. v Hradci Králové, Zemědělská 897/5,
v zasedací místnosti společnosti Chovservis a.s., 2. patro, č. dveří 310
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 obsahující zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy auditora a návrhu řádné účetní závěrky
4. Zpráva dozorčí rady a její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné
účetní závěrky za rok 2021
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu na rozdělení zisku
roku 2021 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let
6. Určení auditora společnosti
7. Rozhodnutí o změně stanov společnosti VIAMILK a.s.
8. Schválení odvolání prokury
9. Vznik dceřiné společnosti
10. Diskuse
11. Závěr
Informace pro akcionáře:
Valné hromady je oprávněn účastnit se akcionář, který bude uveden v seznamu akcionářů ke
dni konání valné hromady. Akcionář se zúčastňuje valné hromady buď osobně nebo
v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Prezence společníků bude zahájena
ve 14.15 hodin v místě konání valné hromady.
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jejich
zdůvodnění, případně vyjádření představenstva u bodů pořadu jednání valné hromady, u
nichž se usnesení nepřijímá:
1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
Vyjádření představenstva:
Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené
sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím
určená osoba. Návrhy konkrétních osob do funkcí v orgánech valné hromady lze podat
na jednání valné hromady.

3. Výroční zpráva představenstva za rok 2021 obsahující zprávu o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku, včetně zprávy auditora a návrhu řádné
účetní závěrky
Vyjádření představenstva:
Představenstvo je povinno vypracovat výroční zprávu, jejímž účelem je uceleně, vyváženě a
komplexně informovat o vývoji jejich výkonnosti, činnosti a stávajícím hospodářském
postavení. Výroční zpráva obsahuje údaje stanovené § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon o účetnictví“). Výroční zpráva obsahuje též
účetní závěrku a zprávu auditora. Výroční zpráva za rok 2021 a účetní závěrka za rok 2021 je
uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.viamilk.cz současně s touto
pozvánkou.
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
4. Zpráva dozorčí rady a její kontrolní činnosti, stanovisko dozorčí rady k návrhu řádné
účetní závěrky za rok 2021
Vyjádření představenstva:
Zpráva dozorčí rady je valné hromadě předkládána v souladu se zákonem a stanovami
společnosti. Součástí zprávy dozorčí rady je i vyjádření k řádné účetní závěrce společnosti
a k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 zákona o obchodních
korporacích a ke zprávě o vztazích dle ustanovení § 83 odst. 1 zákona o obchodních
korporacích.
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.
5. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2021 a schválení návrhu na rozdělení
zisku roku 2021 a rozdělení nerozděleného zisku z minulých let
Návrhy usnesení:
Usnesení č. 1:
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2021 předloženou
představenstvem.“
Usnesení č. 2:
„Valná hromada schvaluje, aby celý zisk společnosti za rok 2021 ve výši 9.117.208,12 Kč a
část nerozděleného zisku z minulých let ve výši 82.791,88 Kč byly rozděleny mezi akcionáře
společnosti, tzn. na jeden kus akcie společnosti připadá podíl ve výši 4.600,- Kč.“
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku. V souladu s čl. 18
stanov společnosti a v souladu se zákonem o obchodních korporacích ji představenstvo
předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka
poskytuje věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti k 31. prosince 2021 a nákladů
a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za období roku 2021 v souladu
s českými účetními předpisy. Účetní závěrka byla auditorskou společností ADUKO s.r.o.,
se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO 259 37 332, spisová
značka C 16020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále též jen „ADUKO s.r.o.“)

ověřena bez výhrad. Na základě účetní závěrky vypracovalo představenstvo návrh na způsob
rozdělení zisku. Společnost neplánuje žádné investiční akce v roce 2022 a proto představenstvo
navrhuje celý zisk roku 2021 spolu s částí nerozděleného zisku z minulých let ve výši 82.791,88
Kč rozdělit svým akcionářům.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč)
Aktiva celkem – netto
97 689
Dlouhodobý majetek – netto
62
Oběžná aktiva – netto
97 622
Časové rozlišení – aktiva
5
Tržby za prodej zboží, vl. výrobků a 827 788
služeb
Provozní výsledek hospodaření
7 411

Pasiva celkem
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
Časové rozlišení - pasiva
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření za účetní období

97 689
11 224
86 464
1
11 264
9 117

6. Určení auditora společnosti
Návrh usnesení:
„Valná hromada rozhodla o určení auditora společnosti VIAMILK a.s. podle zák. č. 93/2009
Sb., o auditorech tak, že pro povinný audit účetní závěrky společnosti za rok 2022 určuje
společnost ADUKO s.r.o., se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice,
IČO 259 37 332, spisová značka C 16020 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
evidenční číslo auditorské společnosti 349, zastoupená auditorem Ing. Milanem Poláčkem
(ev.č. KA ČR 1838).“
Odůvodnění:
V souladu s ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon
o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, je třeba, aby nejvyšší orgán společnosti schválil
auditora pro ověření účetní závěrky společnosti. V uplynulých letech byla jako auditor pro
ověření účetních závěrech schválena společnost ADUKO s.r.o. Představenstvo proto opětovně
navrhuje, aby i pro další účetní období byla pro ověření účetní závěrky schválena stejná
auditorská společnost.
7. Změna stanov společnosti VIAMILK a.s.
Návrh usnesení:
„Valná hromada společnosti VIAMILK a.s., (dále jen „Společnost“) s c h v a l u j e omezení
převoditelnosti 10 (deseti) kusů kmenových akcií Společnosti, každé o jmenovité hodnotě
1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých), vydaných jako cenné papíry na jméno, s pořadovými
čísly 0021-0030, tak že nadále bude jejich převoditelnost omezena předchozím souhlasem
valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů za podmínek uvedených
ve stanovách a současně schvaluje změnu stanov Společnosti takto:
Ustanovení části I „Základní ustanovení“, Článku 5 „PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ
(ČINNOSTI) SPOLEČNOST“, odst. 1. stanov Společnosti se mění a nadále bude znít takto:
1. Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je:
a) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor,
b) následující předměty podnikání spadající pod živnost označenou jako „výroba, obchod
a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, a to:

1.
2.
3.
4.

poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost,
zprostředkování obchodu a služeb,
velkoobchod a maloobchod,
pronájem a půjčování věcí movitých.

Ustanovení části I „Základní ustanovení“, Článku 7 „AKCIE“ stanov Společnosti se mění
a nadále bude znít takto:
Společnost vydala:
a) 1970 (jeden tisíc devět set sedmdesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (jeden tisíc korun českých) vydaných jako cenné papíry na jméno, které jsou neomezeně
převoditelné,
b) 30 (třicet) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (jeden tisíc korun českých)
vydaných jako cenné papíry na jméno, jejichž převoditelnost je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem zbývajících akcionářů za těchto podmínek:
O záměru převést akcie je akcionář povinen informovat písemně představenstvo společnosti
a uvést částku, za jakou chce své akcie prodat. Představenstvo je povinno tyto skutečnosti
písemně sdělit do patnácti dnů zbývajícím akcionářům zapsaným do seznamu akcionářů ke
dni doručení sdělení o záměru převést akcie a zároveň svolat valnou hromadu. Předkupní
právo musí akcionář uplatnit písemně u převádějícího nejpozději do patnácti dnů ode dne
doručení sdělení představenstva, že převádějící požádal valnou hromadu o udělení
souhlasu s převodem. Do uplynutí této lhůty nesmí převádějící akcionář provést převod
akcií. Uplatní-li předkupní právo více akcionářů, vznikne právo na uzavření smlouvy
o převodu akcií všem těmto akcionářům, a to v poměru jejich akcií, nedohodnou-li se jinak.
Při uplatnění předkupního práva je akcionář, který toto právo uplatnil, povinen zaplatit
za převáděné akcie požadovanou cenu. Akcionář není oprávněn prodat akcie třetí osobě
za nižší cenu, než kterou uvedl v oznámení představenstvu společnosti. Poruší-li tento
závazek, považuje se souhlas valné hromady s převodem akcií za zrušený.
Ustanovení části II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 12
„POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odst. 2., písm. n), o), q) a s) stanov
Společnosti se mění a nadále bude znít takto:
n) schválení konečné zprávy o průběhu likvidace a návrhu rozdělení likvidačního zůstatku,
o) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání
nebo činnosti společnosti, dále rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části
tvořící samostatnou organizační složku,
q) schválení smlouvy o tiché společnosti a jiných smluv, jimiž se zakládá právo na podíl
na zisku nebo jiných vlastních zdrojích společnosti,
s) schválení udělení a odvolání prokury, stanovení odměny prokuristovi,
Ustanovení části II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 13
„ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ“
stanov Společnosti se mění tak, že za stávající odst. 1. se přidává nový odst. 2 následujícího
znění:

2. Nepřipouští se, aby s akcionářem mohla být na valné hromadě přítomna i jedna jím určená
osoba.
a stávající odst. 2. a odst. 3. se nadále budou označovat jako odst. 3 a odst. 4.
Ustanovení části II „Orgány společnosti“, oddílu „A. VALNÁ HROMADA“, Článku 14
„SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, stanov Společnosti se mění tak, že se mění odst. 5,
který nadále bude zní takto:
5. Svolavatel valné hromady nejméně třicet dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní
pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle
akcionářům vlastnícím akcie na jméno na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Zaslání
pozvánky na adresu uvedenou v seznamu akcionářů lze nahradit zasláním pozvánky
prostřednictvím datové schránky, má-li ji akcionář zřízenou, nebo na e-mailovou adresu,
kterou akcionář společnosti oznámil a byla zapsána do seznamu akcionářů. Pozvánka
na valnou hromadu obsahuje alespoň:
a) obchodní firmu a sídlo společnosti,
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu
společnosti,
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu
pro hlasování na valné hromadě,
f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno
korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (patnáct) dnů; pro začátek
jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři.
za stávající odst. 6. se přidává nový odst. 7. následujícího znění:
7. Je-li na pořadu jednání valné hromady změna stanov, musí pozvánka na valnou hromadu
obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný
návrh změny stanov představenstvo uveřejní spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě
uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédl v sídle společnosti zdarma do návrhu
změny stanov; na toto právo musí být akcionář upozorněn v pozvánce na valnou hromadu.
a stávající odst. 7., odst. 8. a odst. 9. se nadále budou označovat jako odst. 8., odst. 9 a odst.
10.“
Odůvodnění:
Za účelem rozšíření počtu dodavatelů je nutné provést změny v počtu kmenových akcií s neomezeným právem převoditelnosti a změnit určený počet akcií na kmenové akcie s omezeným
právem převoditelnosti. Vyčleněné akcie budou určeny výhradně novým zájemcům z řad producentů o vstup do odbytové organizace.
V souvislosti se změnou počtu akcií s neomezeným právem převoditelnosti a změnou počtu
akcií s omezeným právem převoditelnosti je nutné změnit Článek 7 „AKCIE“ stanov společnosti, který upravuje počet akcií a omezení převoditenosti některých akcií, včetně úpravy předkupního práva. Současně byl upraven Článek 5 „PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ (ČINNOSTI)

SPOLEČNOSTI“, odst. 1 tak, aby odpovídal usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 27 Cdo
3549/2020. Podstatou dalších navrhovaných změn stanov společnosti je uvedení stanov do souladu s novelizovaným zněním zákona o obchodních korporacích. Dochází proto k úpravě
článku Článku 12 „POSTAVENÍ A PŮSOBNOST VALNÉ HROMADY“, odst. 2. písm. n),
o), q) a s) dále k úpravě Článku 13 „ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ A PRÁVA AKCIONÁŘŮ NA VALNÉ HROMADĚ“, kdy se navrhuje nepřipustit možnost přítomnosti další
osoby na valné hromadě a k úpravě Článku 14 „SVOLÁVÁNÍ VALNÉ HROMADY“, kde se
navrhuje možnost zasílat pozvánku na valnou hromadu akcionářům prostřednictvím datové
schránky a zpřesňuje se možnost zasílat pozvánku na emailovou adresu, přičemž tato adresa
musí být uvedena v seznamu akcionářů, dále se za stávající odst. 6 navrhuje přidat další odst. 7,
který upřesňuje náležitosti pozvánky na valnou hromadu společnosti.
Úplný návrh změny stanov společnosti je uveřejněn v souladu s ustanovením § 407 odst. 3 zákona o obchodních korporacích spolu s pozvánkou na internetových stránkách společnosti
www.viamilk.cz a každý akcionář má možnost, aby do dne konání valné hromady nahlédl
v sídle společnosti zdarma do návrhu změny stanov společnosti. Návrh změny stanov společnosti bude rovněž k dispozici v místě konání valné hromady.
8. Schválení odvolání prokury
Návrh usnesení:
„Valná hromada s c h v a l u j e , že se s účinností ode dne 1. ledna 2023 odvolává prokura
udělená Mgr. Janu Vařekovi, datum narození 13. září 1951, pobyt Křelov-Břuchotín, Nová
344/2.“
Odůvodnění:
Mgr. Jan Vařeka požádal společnost o zrušení prokury s účinností ode dne 1. ledna 2023, a
společnost proto dne 17. května 2022 v souladu s § 450 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla o odvolání prokury s účinností ode dne 1. ledna
2023. O schválení odvolání prokury pak v souladu s článkem 12, odst. 2, písm. s) stanov společnosti rozhoduje valná hromada.
9. Vznik dceřiné společnosti
Vyjádření představenstva:
K rozšíření obchodních aktivit v budoucnosti bude společnost ve specifických případech využívat dceřinou společnost.
O tomto bodu jednání se nehlasuje.

VIAMILK a.s., Ing. František Hudeček, člen představenstva

