
Představenstvo společnosti
Česká námořní plavba a.s.

se sídlem Počernická 3410lla, Strašnice, 108 00 Praha 10, IČO: 00001082
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu BXXXVI, vložka39
(dále jen,,společnost")

svolává
řádnou valnou hromadu,
(dále j en,,v alná hromada"),

která se bude konat dne 12. 6.2020 od 9.00 hodin v zasedací místnosti Olšanská 55/5,
Praha 3.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob

pověřených sěítaním hlasů).
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za

rok2019.
4. Auditovaná řádná účetní závérka za rok 2019 a návrh na vypořádání výsledku

hospodaře ní za r ok 20 19 .

5. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2019 včetně
stanoviska k řádné úěetní závěrce za rok 2019, zprávé o vztazich mezi propojenými
osobami a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření zarok2019.

6. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího
majetku zarokz}Ig,řádné účetní závérky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření
zarok2019.

7. Odvolaní a volba členů představenstva a dozorčí rady.
8, Schválení smlouly o výkonu funkce člena představenstva a smloulry o výkonu funkce

ělena dozorčírady.
9 . Podnikatel ský z,ámér společnosti na rok 2020.
10. Urěení auditora k ověření účetní závěrky, jakož i dalších dokumentů, pokud takové

ověření vyžaduji platné ptávní předpisy, zarok2020.
Il. Závěr.

Prezence a zápis účastníků do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 8.30 hodin
v místě konání valné hromady. Právo úěastnit se valné hromady a vykonávat na ni práva
akcionáře včetně hlasoviání mají akcionaři uvedení ve výpisu z evidence emise z cerírálni
evidence cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papíru, a.s. k rozhodnému
dni k úěasti na valné hromadě, kterým je 5. 6. 2020, Yýznan rozhodného dne tkví v tom, že
urěuje, kdo je oprávněn účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionařská práva, tj. í
hlasovat na ní.
Akcionář m:ůže r,ykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zástupce
akcionáře je povinen pŤed zahájením valné hromady odevzdat při prezenci plnou moc
s ověřeným podpisem zastoupeného akcionáře, zníž wp|ý\,á rozsah zástupcova oprávnění, a
zdabyla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Při
prezencí na valné hromadě každý akcionař-fyzická osobaprokéňe svoji totožnost a vyplní na
prezenčním lístku své rodné číslo, bydliště a podepíše se. Zástupci akcionařů-fyzických osob
se při prezenci prokiňí plnou mocí s ověřenými podpisy všech akciontffi, které zastupují a
podepíší se. Představitelé akcionářů-právnických osob uvedou na prezenění lístek obchodní
firmu akcionáře, identifikační číslo a sídlo a ďoloží svou totožnost a prokáží se aktuálním (ne

více jak 12 měsíců starým) ověřeným výpisem z obchodního rejstříku nebo qfpisem

:



z registrace u příslušného správního orgánu, případně ověřenou plnou mocí, nevypllwá-li
oprávnění za akcionáíe j ednat přímo z př edloženého qýpi su.

Návrhv usnesení k iednotlivÝm bodům pořadu valné hromady a ieiich zdůvodnění:

K bodu 1 pořadu valné hromady (Zahájení)
V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

K bodu 2 pořadu valné hromady (Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů))
Návrh usnesení:
Valná hromada volí za předsedu valné hromady Ing. Martina Hlaváčka, za zapisovatele
Ing. Miroslava Winklera, za ověřovatele zátpisu Danu Bartáčkovou a Ing. Jaroslava Vydru a
za osoby pověřené sčítaním hlasů Petra Branta a Josefa Nuhlíčka.
Zdůvodnění: ,,]
Návrh na obsazení orgáriů spoleěnosti vychazí z požaďavků zékona a stanov společnosti a
navazuje na dosavadní praxi ve společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo
s ohledem na jejich kvaliť i a zkušenosti s výkonem těchto funkcí zavhoďné kandidáty.

K bodu 3 pořadu valné hromady (Zpráva představenstva o podnikatelské ěinnosti
společnosti a o stavu jejího majetku zarok2019)
Stanovisko představenstva:
Předmětem bodu 3 pořadu valné hromady je projednání Zprávy představenstva
o podnikatelské ěinnosti společnosti a o stavu jejího majetku zarck2OI9 stím, že tato zpráva
je předmětern hlasováni ze sttarry akcionařů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

K bodu 4 po,řadu valné hromady (Auditovanáíádná účetní závérka zarok2}I9 a návrh na
lypořádaní výsledku hospodaření za rok 2019)
stanovisko představenstva:

Předmětem bodu 4 pořadu valné hromady je projednaní Zprávy představenstva o auditované
řádné ičetní závéíce za rgk 20l9 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019
s tím, že auditovaná účetní závěrka a návrh na vypořádání výsledku hospodaření jsou
přědmětem hlasování ze,§iiany akcionářů v rámci bodu 6 pořadu valné hromady.

Kbodu 5 pořadu valúhromady (Zpráva dozorči rady společnosti o výsledcích kontrolní
ěinnosti v roce 2019 včetně stanoviska k řádné účetní závérce zarok2019, zprávě o vňazích
mezi propojenými osobattli a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření zarok2019)
stanovi sko-pródstavenstttá:
Předmětem bodu 5 pořadu valné hromady je projednání zprávy a vyjádřeni dozorčí rady
k záležitostem společnosti dle ustanovení § 447 odst. 3 a § 449 odst. 1 zékona č. 90l20I2 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zrákon o obchodních korporacích).
Zpráva a vyjádření ďozoréí rady nejsou předmětem hlasování ze strany akcionářů.

K bodu 6 p,g.fadu valné hromady (Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti á'o stavu jejího majetku zarokz}Ig, řádné účetní závérky a návrhu na vypořádání
výsledku hospodařeni za rok 2019)
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluj e
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- zprávů představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za
rok 2019

- řádnou účetní závérkizarok20l9,ověřenou auditorkou Ing. Radmilou Špíškovou
vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodaření je zisk
49 928 I82,3I Kč. Na úěet neuhrazených ztrát z minulých účetních období převést
26 563 070,86 Kč a]na účet nerozděleného zisku minulých let převést 23 365 1 1 1,45 Kč.

zdůvodnění:
Návrh usnesení vychátzi zpožadavku č1. 16 odst. 3 písm. b) stanov společnosti, kdy jsou
zpráva představenstva o podnikatelské čirrrrosti společnosti a o stavu jejího majetku, řádná
účetní závérka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztréúy předkládány valné hromadě ke
schválení.

K bodu 7 pořadu valné hromady (Odvolání a volba členů představenstva a dozorčí rady)
Stanovisko přédstavenstv,a: ,

Člence představenstva Heleně Abery, končí v roce 2020 šestileté funkční období.
Představenstvo navrhuj e znoyuzyolení Heleny Abery za členku představenstva.
Čtenům dozorči rady Ing. Jaroslar,rr Vydrovi, Ing. Miroslavu Winklerovi a Peteru Alanu
Abery končí v roce 2020 šestileté funkční období.
Představenstvo navrhuj e, znovuzvolení Ing. Jaroslava Vydry, Ing. Miroslava Winklera a
zvolení Markéty Koutkové za členy dozorčí raďy.
Představenstvo nepředkl,ádá žádný návrh na odvolání členů představenstva nebo dozorěi rady,
ale vyhrazuje si právo takorT návr,trr učinit v rámci jednání valné hromady,
Náwh usnesení:
Valná hromada volí Helenu Aberý, bytem Milady Horiákové 854178, Bubeneč, l70 00 Praha
7, dailmnaro,zeii 19. ěervna 1947, začlenku představenstva.
Valná hromada volí Ing.,Jaroslava Vydru, bytem Bělčická 2827116, Zábéhlice,141 00 Praha
4, daílmtarcjzení 23. kv-ětna 1965, začlena dozorčí rady.
Yalnáhromada volí Ing. Miroslava Winklera, bytem Služská 78Il40, Kobylisy, 182 00 Praha
8, datum nar ození 24. úna,ra t9 5Ť;. za člena dozorčí rady.
Valná hromada volí Markétu Kodtkovou, bytem U druhé baterie 786113, Střešovice, 162 00
Praha 6, datum narození 29. dubna 1973, začlenku dozorčí rady.

K bodu 8 pořadu valné hromady (Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
a smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady)
stanovisko představenstva:

V souladu s § 59 zákona č. 90l20l2 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zžkon
o obchodních korporacíeh) predstavenstvo předkládá ke schválení smlouly o výkonu fuŇce
ělena představenstva a člpna dozorčí rady.
Návrh usneseňí: Valná Hpomada schvaluje smloulu o výkonu funkce členky představenstva
Heleny Abery, smlouvÚ; o výkonu fuŇce člena dozorčí raďy Ing. Jaroslavy Vydry, Ing.
Miroslava Winklera a Mtrrkéty Koutkové.
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K bodu 9 pořadu vahéLromady (Podnikatelský záměr společnosti na rok 2020)
Návrh usnesení: ]]. ', '

Valná hromaila schvalujelpodnikatelský záměr společnosti na rok 2020.
Zdůvodnění: 

'.,,

Dle čl. 16 odst, 3 písm. b) platných stanov společnosti je představenstvo povinno předkládat
valné hromadě návrhy strategické koncepce rozvoje spoleěnosti včetně způsobů zqíšťováru
prostředků pro dosahování cílů v koncepci vytýčených.



K bodu 10 pořadu valné hromady (Určení auditora k ověření účetní závěrky, jakoži dalších
dokumentů, pokud takové ověření vyžadqíplatné právní předpisy, zarok2020)
Návrh usnesení:
Yalná hromada určuje Ing. Radmilu Špíškovou, oprávnění Komory auditoru o zápisu do
seznamu auditoru Č. I326,jako auditorku pro ověření Ťádné účetní závěrky, jakož i dalších
dokumentů, pokud takové ověření vyžadlýi platné právní předpisy, zarok2020,
zdůvodnění:
Nawhovaná auditorka splňuje požadavky vyplývající ze zákona. působila jako auditorka
spoleČnosti v minulém roce a je tak dostatečně a přesně seznámena se společností a jejím
fungoviáním.,Představenstvo jí považuje s ohledem na její kvalifikaci a zkušenosti s výkonem
této funkce,za vhodnou kandidátku.

K bodu 11 pořadu valné hromady (Závér)
V tomto bodu pořadu valné hromady se nepředpokládá žádné hlasování.

Kompletní auditovaná řádná úěetní závérka spolu se zprávou o podnikatelské činnosti
spoleČnosti a o stavu jejího majetku, smlouva o výkonu funkce člena představenstva a
smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady je uveřejněna na internetových stránkách
spoleČnosti www,cos.cz, a akcionářům k dispozici k nahlédnutí v prostorách společnosti
Olšanská 55l5,Pruha 3 v pracovní dny v době od 9.00 do 14.00 hodin ode dne uveřejnění této
pozváttky do dne konání valné hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a
písemných podkladů pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné
hromady informačním střediskem v den konání valné hromady.
Naklady spojené s účastí akcionářů na valné hromadě společnost nehradí. Všichni přítomní na
jednání valné hromady musí plnit v době konání platná nařízení vlády v souvislosti
s pandemií koronaviru SARS CoY-2.
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