
Protinávrhy akcioná  k po adu valné hromady (27. 6. 2014) doru ené po lh  k podávání 
protinávrh  
 
Protinávrh Ing. Stanislava Šefla k bodu 7 po adu VH 
 
Podíl na zisku p iznaný akcioná m spole nosti (dále jen „dividenda“) ve výši 50 K  na akcii p ed 
zdan ním. 
 
V ostatním se návrh p edstavenstva p edložený valné hromad  nem ní. 
 
 
Protinávrh Ing. Františka Št pánka k bodu 5 po adu VH 
 
Nov  navrhované zn ní lánku 14, odst. 7, bod c10. vypustit. 
 

lánek 19 odstavec 1 se upravuje takto: 
„Dozor í rada má 9 len “ 
 

lánek 19 odstavec 2 se upravuje takto: 
„Dv  t etiny len  volí a odvolává valná hromada, jednu t etinu volí a odvolávají zam stnanci 
zp sobem, kterým budou dopln ny stanovy na p íští ádné valné hromad  v souladu se zákonem o 
obchodních korporacích.“ 
 

lánek 19 odst. 4 se upravuje takto: 
„Funk ní období lena dozor í rady je ty leté, rozhodnutím valné hromady m že být ve výjime ných 
od vodn ných p ípadech se souhlasem lena DR prodlouženo až o 1 rok (kon í zvolením nového 
lena DR) nebo zkráceno až na 1 rok (pokud je toto vyhlášeno již p ed volbou lena DR).“ 

 
Vypustit lánek 19, odstavec 7. 
 
V ostatním se návrh p edstavenstva na zm nu stanov p edložený valné hromad  nem ní. 
 
 
Protinávrh Ing. Františka Št pánka k bodu 11 po adu VH 
 
Navrhuji, aby mandát zástupc  zam stnanc  p. Vladimíra Hronka a p. Drahomíra Šimka v dozor í 
rad  byl hlasováním VH výše jmenovaným prodloužen o jen 1 rok (do zvolení nových (staronových) 
zástupc  zam stnanc ), dle pravidel schválených p íští ádnou VH), p ípadn  i na kratší než 4 leté 
období, aby další volba všech 4 zástupc  zam stnanc  mohla prob hnout sou asn  (ale 
toto  nepovažuji za  nutnou podmínku).  
 
 
Protinávrh Ing. Františka Št pánka k bodu 10 po adu VH 
 
Navrhuji snížit na rok 2015 objem finan ních prost edk  k poskytování dar  o cca 20 % oproti návrhu 
tedy: 

Nadace EZ  40 mil. K  
EZ, a.s.  85 mil. K  

 
 
Protinávrh Ing. Františka Št pánka k bodu 13 po adu VH 
 
Valná hromada neschvaluje návrhy smluv o výkonu funkce len  dozor í rady a  schvaluje  jejich 
následující úpravu: 
 

1) Snížit základní m sí ní odm nu lena DR z 52.500,- K  na 37.500,- K  a úm rn  tomu i 
odm nu místop edsedovi  na 65.000,- K   p edsedovi na 85.000,- K . 

2) Schvaluje tantiémy len m DR  jmenovit  a konkrétn  ve výši (P itom p ihlédne k návrhu 
edloženému DR.): 

3) Platbu kapitálového životního pojišt ní žádá p evést na leny DR. 



Stanovisko p edstavenstva k protinávrh m akcioná  doru eným po uplynutí lh ty k podávání 
protinávrh : 
 

edstavenstvo vzalo na v domí protinávrhy akcioná  Ing. Stanislava Šefla a Ing. Františka Št pánka 
doru ené po uplynutí lh ty k podávání protinávrh . T mito protinávrhy se m že valná hromada 
zabývat za podmínky, že nebude p ijat návrh p edstavenstva, ani žádný z protinávrh  doru ených ve 
lh  ur ené k podávání protinávrh . 
 


