
 

Představenstvo obchodní společnosti 

RUDOLF JELÍNEK a.s., 

IČ 499 71 361, sídlem Vizovice, Razov 472, PSČ 763 12, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1253  

(dále též jen „společnost“), 

 

svolává 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 

 

která se koná dne 21. června 2021 od 10 hodin 

v sídle společnosti na adrese Vizovice, Razov 472, 763 12, 

 

s tímto pořadem jednání: 

 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti. 

2. Volba orgánů valné hromady. 

3. Výroční zpráva za rok 2020 včetně zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou 

ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 

(dále jen „zpráva o vztazích“), zpráva představenstva o řádné účetní závěrce za rok 

2020 s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020.  

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 

2020 včetně ověření auditorem, o přezkoumání zprávy o vztazích a o návrhu na 

rozdělení zisku za rok 2020.  

5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2020 ověřené auditorem, schválení rozdělení 

zisku za rok 2020. 

6. Schválení změny stanov.  

7. Volba nového člena představenstva. 

8. Schválení smlouvy o výkonu funkce s novým členem představenstva. 

9. Schválení zřízení zástavního práva k nemovitým věcem a pohledávkám společnosti 

sloužícího k zajištění pohledávek z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou a.s. a 

Československou obchodní bankou a.s. 

10.  Rozhodnutí o určení auditora podle § 17 zák. č. 93/2009 Sb.  

11. Závěr.  

 

Prezence akcionářů proběhne od 9,30 do 10 hodin v místě konání valné hromady. 

Právo účasti na valné hromadě mají osoby, které jsou ke dni konání valné hromady zapsány 

v seznamu akcionářů vedeném společností, a které se prokážou: 

- fyzické osoby platným průkazem totožnosti, 

- právnické osoby originálem či ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne staršího 

než 3 měsíce. 

Zmocněnec akcionáře je povinen předložit písemnou plnou moc. Akcionář se účastní valné 

hromady na vlastní náklady. 

 

 

 



 

 

Upozornění na omezení související s epidemií onemocnění COVID-19: 

Představenstvo upozorňuje akcionáře, že v okamžiku odeslání této pozvánky na valnou 

hromadu je dle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR přijatých v souvislosti 

s výskytem epidemie onemocnění COVID-19 možné konání valné hromady pouze za splnění 

podmínky, že všichni účastníci valné hromady budou mít nasazen ochranný prostředek 

dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének s filtrační účinností alespoň 94 % (např. 

FFP2, KN 95), a všichni účastníci valné hromady předloží: 

− písemné potvrzení o absolvování RT-PCR vyšetření na výskyt viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem nejdéle před 7 dny přede dnem konání valné hromady, nebo 

− písemné potvrzení o absolvování POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 

s negativním výsledkem nejdéle 72 hodin před zahájením valné hromady, nebo  

− certifikát Ministerstva zdravotnictvím ČR o provedeném očkování proti onemocnění 

COVID-19, dle kterého od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě 

dvoudávkového schématu podle souhrnu o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo 

nejméně 14 dní, nebo od aplikace první očkovací látky v případě jednodávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo 

− písemné potvrzení o tom, že před nejvýše 90 dny prodělali onemocnění COVID-19 a 

uplynula doba izolace. 

 

Bez splnění výše uvedených podmínek nemůže být umožněno akcionářům účastnit se valné 

hromady. 

 

Představenstvo dále upozorňuje akcionáře, že shora uvedené podmínky účasti na valné hromadě 

vyplývající z mimořádných opatření přijatých příslušnými orgány státní správy v souvislosti 

s epidemií onemocnění COVID-19 se mohou do dne konání valné hromady změnit. 

Představenstvo bude o případné změně podmínek účasti na valné hromadě vyplývajících 

z mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 informovat 

akcionáře prostřednictvím internetových stránek společnosti www.rjelinek.cz, a žádá proto 

akcionáře, aby internetové stránky společnosti pravidelně sledovali. 

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání a jejich zdůvodnění; vyjádření 

představenstva k bodům pořadu jednání, o kterých se nehlasuje: 

 

a) k bodu 1. pořadu 

Vyjádření představenstva: 

Zasedání valné hromady zahájí předseda představenstva společnosti. Předseda 

představenstva zároveň ověří usnášeníschopnost valné hromady na základě listiny 

přítomných akcionářů. 

 

b) k bodu 2. pořadu 

Návrh usnesení (1): 

„Valná hromada volí předsedou valné hromady pana Ing. Pavla Dvořáčka, zapisovatelkou 

Ing. Markétu Matějčnou, ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Rychnu a Ing. Zdeňka 

Chromého, sčitatelkou  Ing. Kateřinu Vojtáškovou.“ 

 

Zdůvodnění: 

Povinnost zvolit orgány valné hromady vyplývá z ust. § 422 odst. 1 zákona o obchodních 

korporacích. Zvolení orgánů valné hromady je nezbytné pro zajištění řádného průběhu 

valné hromady. 



 

 

c) k bodu 3. pořadu 

Vyjádření představenstva: 

Představenstvo společnosti seznámí valnou hromadu postupně s výroční zprávou za rok 

2020 včetně zprávy o vztazích, s účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem na rozdělení 

zisku za rok 2020. Všechny tyto dokumenty jsou v souladu se zákonem o obchodních 

korporacích uveřejněny na internetových stránkách společnosti (www.rjelinek.cz) současně 

s pozvánkou na valnou hromadu (tj. 30 dnů přede dnem konání valné hromady) a budou na 

internetových stránkách společnosti uveřejněny také 30 dnů po dni konání valné hromady. 

Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 je součástí pozvánky na valnou hromadu.  

 

d) k bodu 4. pořadu 

Vyjádření představenstva: 

Pověřený člen dozorčí rady je dle ust. § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích 

povinen seznámit valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada je na 

základě ust. § 447 odst. 3 a 83 zákona o obchodních korporacích povinna přezkoumat 

řádnou účetní závěrku za rok 2020, zprávu o vztazích a návrh na rozdělení zisku za rok 

2020 a předložit valné hromadě svá vyjádření k řádné účetní závěrce, zprávě o vztazích a 

k návrhu na rozdělení zisku.  

 

e) k bodu 5. pořadu 

Návrh usnesení (2): 

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2020 a návrh na rozdělení zisku za 

rok 2020, vše ve znění předloženém představenstvem společnosti s tím, že tantiémy členů 

orgánů společnosti jsou splatné do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady na bankovní účty 

jednotlivých členů orgánů společnosti a podíl na zisku akcionářům je splatný do 30 dnů od 

rozhodnutí valné hromady na bankovní účty majitelů akcií uvedené v seznamu akcionářů 

společnosti.“  

 

Zdůvodnění: 

Povinnost schválit účetní závěrku valnou hromadou vyplývá ze zákona o obchodních 

korporacích. Účetní závěrka je v souladu s ust. § 436 zákona o obchodních korporacích 

dostupná akcionářům před konáním valné hromady a akcionáři se s ní mohou důkladně 

seznámit. Návrh představenstva na rozdělení zisku je součástí pozvánky na valnou 

hromadu. S účetní závěrkou za rok 2020 a s návrhem na rozdělení zisku za rok 2020 bude 

valná hromada rovněž podrobně seznámena v rámci bodu 3. pořadu jednání valné hromady 

a k účetní závěrce za rok 2020 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2020 se vyjádří i dozorčí 

rada v rámci bodu 4. pořadu jednání valné hromady. 

 

 

f) K bodu 6. pořadu 

Návrh usnesení (3): 

„Valná hromada schvaluje s účinností od 1.7.2021 změnu stanov společnosti, a to článku 14 

odst. 1, který od 1.7.2021 nově zní takto:  

Představenstvo má 4 členy. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.“ 

 

 

Zdůvodnění:  

Představenstvo považuje za vhodné z důvodu zvýšení efektivity a operativnosti činnosti 

představenstva zvýšit počet členů představenstva ze 3 členů na 4, a to s účinností od 

http://www.rjelinek.cz/


 

1.7.2021. Protože počet členů představenstva je povinnou náležitostí stanov společnosti, 

je třeba v tomto směru upravit obsah stanov společnosti.  

 

 

g) K bodu 7. pořadu 

Návrh usnesení (4): 

„Valná hromada volí s účinností od 1.7.2021 jako dalšího člena představenstva společnosti 

Mgr. Miroslava Motyčku, nar. 28. 9. 1983, bytem Vizovice, 763 12, Chrastěšov 75“ 

 

Zdůvodnění:  

Pokud valná hromada schválí změnu počtu členů představenstva ze 3 členů na 4 členy, 

bude nutné zvolit dalšího člena představenstva. Představenstvo společnosti navrhuje na 

neobsazené místo člena představenstva zvolit Mgr. Miroslava Motyčku, nar. 28. 9. 

1983, který v současné době působí jako obchodní a marketingový ředitel společnosti.  

 

h) K bodu 8. pořadu 

Návrh usnesení (5): 

„Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a novým členem 

představenstva Mgr. Miroslavem Motyčkou.“  

 

Zdůvodnění: 

V souladu s ust. § 59 zákona o obchodních korporacích je nutno upravit vztah 

společnosti a člena představenstva smlouvou o výkonu funkce, a to zejména v otázce 

odměňování s tím, že tato smlouva podléhá schválení valnou hromadou.  Tj. bude-li 

Mgr. Miroslav Motyčka zvolen novým členem představenstva, bude nutné smlouvu  o 

výkonu funkce mezi ním a společností nechat schválit valnou hromadou. Z důvodu 

ochrany důvěrných informací, osobních údajů a obchodního tajemství je přílohou 

pozvánky návrh smlouvy o výkonu funkce bez údajů, které jsou předmětem ochrany. 

Návrh smlouvy o výkonu funkce mezi společností a Mgr. Miroslavem Motyčkou 

v úplném znění je akcionářům k dispozici od 21.5.2021 do dne konání valné hromady 

v sídle společnosti každý pracovní den od 8 do 14 hodin. Návrh této smlouvy bude 

akcionářům rovněž k dispozici k nahlédnutí v místě konání valné hromady v době 

konání valné hromady a představenstvo seznámí valnou hromadu s obsahem předmětné 

smlouvy v rámci bodu 8. pořadu jednání, před samotným hlasováním.  

 

i) K bodu 9. pořadu 

Návrh usnesení (6): 

„Valná hromada souhlasí se zřízením zástavního práva, které doposud existuje, příp. 

v budoucnu bude zřízeno k: 

- nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Praha, katastrálním území Malá 

Strana, zapsaným u Katastrálního úřadu pro hlavní město Praha, Katastrální pracoviště 

Praha na LV č. 2184, a to k zajištění pohledávek do celkové výše 200 miliónů korun 

českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a 

Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,  

- nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Vizovice, katastrálním území 

Vizovice, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín 

na LV č. 2022, a to k zajištění pohledávek  do celkové výše 700 milionů korun českých 

vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a 

Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,  



 

- nemovitým věcem ve vlastnictví společnosti v obci Roštín, katastrálním území Roštín, 

zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na 

LV č. 1091, a to k zajištění pohledávek  do celkové výše 120 milionů korun českých 

vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a 

Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350,  

- spoluvlastnickému podílu ve vlastnictví společnosti k nemovitým věcem  v obci 

Kostelany,  katastrálním území Kostelany, zapsaným u Katastrálního úřadu pro Zlínský 

kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž na LV č. 783, a to k zajištění pohledávek  do 

celkové výše 50 milionů korun českých vzniklých z úvěrů poskytnutých Českou 

spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní bankou a.s., IČ 00001350, 

- krátkodobým pohledávkám společnosti vzniklým z obchodních vztahů, a to k zajištění 

pohledávek do celkové výše 200 miliónů korun českých vzniklých z úvěrů  

poskytnutých Českou spořitelnou, a.s., IČ 45244782 a Československou obchodní 

bankou a.s., IČ 00001350. 

 

 

Zdůvodnění: 

Podle ust. § 421 odst. 2 písm. m) je třeba souhlasu valné hromady společnosti  

k zastavení významných aktiv společnosti. Nevyžádání tohoto souhlasu představuje 

riziko možného zpochybnění existence zástavního práva. Společnost využívá institut 

zástavních smluv v případě zajištění financování formou bankovních úvěrů a případná 

možnost zpochybnění zástavního práva by zhoršila pozici společnosti při získávání 

cizích zdrojů nutných při financování chodu společnosti, případně by tento způsob 

získání cizích zdrojů úplně znemožnila. Představenstvo společnosti proto navrhuje 

valné hromadě vydat souhlas se zástavou tak, jak je výše v návrhu usnesení 

specifikováno.  

 

j) k bodu 10. pořadu 

 

Návrh usnesení (7): 

„Valná hromada určuje auditorem podle § 17 zákona č. 93/2009 Sb. společnost VGD – 

AUDIT, s.r.o., IČ 631 45 871, sídlem Praha 4, Bělehradská 18, PSČ 140 00.“ 

 

Zdůvodnění: 

Společnost je povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  Podle ust. § 17 zák. č. 

93/2009 Sb. určuje auditora valná hromada společnosti.  

 

k) K bodu 11. pořadu 

Vyjádření představenstva: 

Zasedání valné hromady formálně ukončuje zvolený předseda valné hromady.  

 

 

Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020: 

 

Hospodářský výsledek 2020 ......................................... ...16.220.240,82 Kč 

 

Příděl do rezervního fondu ............................................. …..811.100,-- Kč 

Tantiémy .............................................................................. ..486.900,-- Kč 

Rozdělení zisku mezi akcionáře společnosti……………..5.353.000,-- Kč 

Převod na nerozdělený zisk minulých let……………..…9.569.240,82 Kč 



 

 

 

 

Zdůvodnění k návrhu na rozdělení zisku: 

 

Představenstvo na svém zasedání dne 28. 4. 2015 schválilo návrh dividendové politiky 

společnosti s tím, že počínaje ziskem za rok 2015 bude pravidelně navrhovat valné hromadě 

společnosti rozdělit na dividendy 33% z čistého zisku vytvořeného za uplynulé období a 3% 

z čistého zisku za uplynulé období rozdělit na tantiémy pro členy orgánů společnosti. Důvodem 

pro nevyplacení celého ročního zisku společnosti je nutnost dostát všem smluvním podmínkám 

přijatých úvěrů, zachování ekonomicky bezpečného poměru vlastního a cizího kapitálu včetně 

realizace plánu investic v tomto a dalším účetním období.  

 

 

Upozornění pro akcionáře: 

 

Úplné znění stanov se zapracovanou změnou dle bodu 6. pořadu jednání valné hromady, úplné 

znění návrhu smlouvy o výkonu funkce mezi společností a Mgr. Miroslavem Motyčkou a 

výpisy z katastru nemovitostí LV č. 2022, 2184, 1091 a 783 jsou akcionářům k dispozici 

k nahlédnutí v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 8 do 14 hodin počínaje 21.5.2021 

do dne konání valné hromady. 

 

Tato pozvánka, výroční zpráva, účetní závěrka, úplné znění stanov se zapracovanou změnou 

dle bodu 6. pořadu jednání valné hromady, návrh smlouvy o výkonu funkce a výpisy z katastru 

nemovitostí LV č. 2022, 2184, 1091 a 783 jsou uveřejněny rovněž na internetových stránkách 

společnosti www.rjelinek.cz . 

 

 

Ve Vizovicích dne 20. 5. 2021 

 

 

 

 

…………………………………….. 

RUDOLF JELÍNEK a.s. 

představenstvo společnosti 

zast. Ing. Pavlem Dvořáčkem, předsedou představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rjelinek.cz/

