
O Z N Á M E N Í 

 

o konání řádné valné hromady akciové společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. se sídlem 

Bučovice, Ždánská 210, IČ: 25587820 

 

Představenstvo akciové společnosti JKZ BUČOVICE, a.s., svolává řádnou valnou 

hromadu akciové společnosti, která se uskuteční dne 21.12.2018 v 10.00 hodin 

v Brně, ulice Jezuitská 13, 4. poschodí, notářská kancelář Mgr. Pavla Bernarda 

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení valné hromady. Kontrola usnášení schopnosti valné hromady. 

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby 

pověřené sčítáním hlasů. 

3. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 

2017. 

4. Projednání ručitelství (formou avalu) společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. za 

blankosměnku vlastní s doložkou „bez protestu“ bez uvedení směnečné sumy 

a údaje o splatnosti na řad Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. 

vystavenou společností INVEST Stahl a.s. 

5. Schválení souhlasu - ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK - s poskytnutím 

zajištění ve formě zástavního práva k movitým věcem - zásobám, ve 

vlastnictví JKZ BUČOVICE, a.s. a ve formě zástavního práva k nemovitým 

věcem ve vlastnictví JKZ BUČOVICE, a.s., a to: 

 

to vše v katastrálním území Kloboučky, zapsáno v katastru nemovitostí u 

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, na 

listu vlastnictví č. 536,ve prospěch UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, 



IČO 64948242 (dále jen „Banka“), jako jistota, a to za veškeré dluhy 

společnosti JKZ BUČOVICE, a.s. , které jí vzniknou vůči Bance na základě 

Smlouvy o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou 

víceúčelové linky reg. č. 1065/16-120 VL, na částku 190.000.000,- CZK (slovy: 

jedno sto devadesát milionů korun českých), uzavřené dne 26. října 2016 mezi 

Bankou jako úvěrujícím a společností JKZ BUČOVICE, a.s. jako úvěrovaným, 

ve znění pozdějších dodatků, Smlouvy o úvěru reg. č. 1076/16-120, na částku 

129.285.716,- CZK (slovy: jedno sto dvacet devět milionů dvě stě osmdesát 

pět tisíc sedm set šestnáct korun českých), uzavřené dne 26. října 2016 mezi 

Bankou jako úvěrujícím a společností JKZ BUČOVICE, a.s. jako úvěrovaným, 

ve znění pozdějších dodatků a Smlouvy o poskytnutí treasury linky reg. č. 

1205/16T-120, na částku 500.000,- EUR (slovy: pět set tisíc eur), uzavřené 

dne 26. října 2016 mezi Bankou jako úvěrujícím a společností JKZ 

BUČOVICE, a.s. jako úvěrovaným, ve znění pozdějších dodatků (dále jen 

„smlouva“). 

 

6. Rozhodnutí o změně stanov společnosti. 

7. Zpráva o závěrech auditora o přezkoumání roční účetní závěrky a výrok 

auditora. 

8. Zpráva dozorčí rady společnosti.  

9. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku. 

10. Diskuze. 

11. Závěr. 

 

Účast všech akcionářů je nutná. 

 

Akcionáři - fyzické osoby - se prokazují občanským průkazem a právnické osoby 

výpisem z OR ne starší 6 měsíců a statutární orgán občanským průkazem. Zástupce 

akcionáře se musí prokázat plnou mocí na konkrétní jednání. 

 

Návrh změny stanov, který je předkládán valné hromadě ke schválení, je přiložen 

v příloze tohoto oznámení o konání valné hromady, a to včetně zdůvodnění 

navrhovaných změn.   

V Bučovicích dne 20.11.2018 

Představenstvo společnosti JKZ BUČOVICE, a.s.: 

 

…………………………………. 

Ing. Jindřich Žižlavský, předseda představenstva 

 

 



………………………………… 

Marek Herman, místopředseda představenstva 

 

………………………………. 

Ing. Vítězslav Rolek, člen představenstva 

 

 

 

 

Příloha: návrh změny stanov společnosti 

 
 


