Představenstvo společno sti

Česká námořní plavba a.s.
se sídlem Poěernická 34I0lIa, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 00001082
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze,
v oddílu BXXXVI, vložka39
(dále j en,,společnost")
svolává
řádnou valnou hromadu,
(dále jen ,,valná hromada"),
která se bude konat dne 31. května 2019 od 9.00 hodin v sídle společnosti.
Pořad jednání valné hromady:
1. Zahtlení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu

a osob
pověřených sčítánímhlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetkl za
rok 2018.
4. Auditovaná Ťádná účetnízávěrka za rok 2018 a návrh na vypořádání výsledku
hospodařeni za rok 20 1 8.
5. Zpráva dozorěí rady společnosti o výsledcích kontrolní čirrnosti vroce 2018 věetně
stanoviska k řádné účetnízávěrce za rok 2018, zprávě o vztazich mezi propojenými
osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření zarok 2018.
6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku zarok2018, řádné účetnízávěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
zarok 2018.
7 . Volba člena představenstva.
8. Podnikatelský zétmérspolečnosti na rok 2019.
9. Určeníauditora k ověření účetnízávěrky, jakož i dalších dokumentů, pokud takové
ověření vyžadujíplatné právní předpisy, zarok2}I9.
I0. Závér.
Prezence a zápis účastníků
do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin
v místě konání valné hromady. Právo účastnitse valné hromady a vykonávat na ní práva
akcionáře věetně hlasování mají akcionáři uvedení ve výpisu z evidence emise z centráIní
evidence cenných papírůvedené Centrálním depozitářem cenných papíri, a.s. k rozhodnému
dni k účastina valné hromadě, kterým je 24.5.2019. Yýznam rozhodného dne tkví v tom, že
určuje, kdo je oprávněn účastnitse valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva, tj. i
hlasovat na ní.
Akcionář můževykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce
akcionáře je povinen před zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc
s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, znížvyplývá rozsah zástupcova oprávnění, a
zdabyla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitémobdobí. Při
prezenci na valné hromadě každý akcionář-fyzická osobaprokéůe svoji totožnost a vyplní na
prezenčnímlístku své rodné číslo,bydliště a podepíše se. Zástltpci akcionářů-fyzických osob
se při prezenci prokéůíplnou mocí s ověřenými podpisy všech akcionářů, které zastupují a
podepíšíse. Představitelé akcionařů-právnických osob uvedou na prezenění lístek obchodní
firmu akcionáře, identifikačníčísloa sídlo a doložísvou totožnost a prokážíse aktuálním (ne
více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo výpisem
z registrace u příslušnéhosprávního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevyplývá-li
oprávnění za akcionáŤe j ednat přímo z pŤedloženého výpisu.

K bodu

1 pořadu valné hromady (Zahájení)
V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádnéhlasování.

K

bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele,

ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítánímhlasů))
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele
Ing. Miroslava Winklera, za ověřovatele zápisl Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru a
za osoby pověřené sčítánímhlasů Petra Branta a Josefa Nuhlíčka.
zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů společnosti lrychází z požadavků zákona a stanov spoleěnosti a
navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo
s ohledem na jejich kvalifikaci a zkušenosti s výkonem těchto funkcí zavhodné kandidáty.

K bodu

3

pořadu valné hromady (Zpráva představenstva

společnosti a o stavu jejího majetku zarok 2018)
Stanovisko představenstva:

Předmětem bodu

3

pořadu valné hromady

je

o

podnikatelské činnosti

projednání Zptávy představenstva

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2018 s tím, že tato zpráva
je předmětem hlasování ze strany akcionffi v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu

4 pořadu valné hromady (Auditovanářádná účetnízávěrka zarok2018 a návrh na
vypořádání výsledku hospodaření zarok 20l8)
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednáni Zprávy představenstva o auditované
řádné účetnízávěrce zarok 2018 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření zarok2018
s tím, že auditovaná účetní
závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření jsou
předmětem hlasování ze strany akcionářů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu 5 pořadu valné hromady (Zpráva dozorčírady společnosti o výsledcích kontrolní

činnosti v roce 2018 včetně stanoviska k řádné účetnízávěrce zarok2018, zprávé o vztazích
mezi propojenými osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018)
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádření dozoréírady
kzáležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zákona č,90l20I2 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákona o obchodních korporacích).
Zpráva a vyjádření dozorči rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů.

K bodu 6 pořadu valné hromady (Schválení zprávy představenstva

o podnikatelské činnosti
společnosti a o star,u jejího majetku zarok2}I8,Ťádné účetnízávěrky a návrhu na vypořádání
výsledku hospodaření za rok 2018)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje

-

zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za
rok 201 8
řádnou účetnízávěrklzarok2}ll,ověřenou auditorkou Ing. Radmilou Špíškovou
vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je ztráta
67 082,53 Kě, ztrátu zaúčtovatjako neuhrazenou ztrátu minulých let.

zdůvodnění:

Návrh usnesení vychéui zpožaďavku čl. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti, kdy jsou
zpráva představenstva o podnikatelské činnosti spoleěnosti a o stavu jejího majetku, řáďná
účetnízávérka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty předkládány valné hromadě ke
schválení.

K bodu

7 pořadu valné hromady (Volba člena představenstva)

§tanovisko představenstva:
Clenu představenstva Ing. Petru Koutkovi, končív roce 2019 šestiletéfunkčníobdobí.
Představenstvo navrhuj e znoyvzyolení Ing. Petra Koutka zaělenapředstavenstva.
Návrh usnesení:
YaIná hromada volí Ing. Petra Koutka, bYem Na Mrázovce 48128, Velká Chuchle, 159 00
Praha 5, datum narozeni 20. června 1964, za ělena představenstva.

K bodu

8 pořadu valné hromady (Podnikatelský záměr společnosti na rok 2019)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2019.

zdůvodnění:
Dle čl. 16 odst. 3 písm. b) platných stanov společnosti je představenstvo povinno předkládat
valné hromadě návrhy strategické koncepce rozvoje společnosti včetně způsobů zajišťovárll
prostředků pro dosahování cílův koncepci vytýčených.

K bodu

9 pořadu valné hromady (Urěení auditora k ověření účetnízávérky, jakož i dalších
dokumentů, pokud takové ověření vyžadltjíplatné právní předpisy, zarok2019)
Návrh usnesení:
YaIná hromada určuje Ing. Radmilu Špíškovou,oprávnění Komory auditoru o zápisu do
seznamu auditoru ě. 1326, jako auditorku pro ověření řádné účetnízávérky, jakož i dalších
dokumentů, pokud takové ověření vyžaduji platné právní předpisy, zarok2019.
zdůvodnění:
Navrhovaná auditorka splňuje požadavky vyplývajícíze zákona, působila jako auditorka
spoleěnosti v minulém roce a je tak dostatečně a přesně seznámena se společností a jejím
fungováním. Představenstvo jí považuje s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem
této funkce za vhodnou kandidátku.

K bodu

10 pořadu valné hromady (Závěr)

V tomto bodu pořadu valné hromady

se nepředpokládá

žádnéhlasování.

Kompletní auditovaná řádná účetnízávěrka spolu se zprávou o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku je uveřejněna na internetových stránkách společnosti
www.cos.cz a akcionáŤům k dispozicik nahlédnutí v sídle společnosti v pracovní dny v době
od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů pro jednání valné hromady
budou poskýovány v místě konání valné hromady informačnímstřediskem v den konání
valné hromady.
Náklady spojené s účastíakcionařů na valné hromadě společnost nehradí.

