
 
 
 

Z  Á  P  I  S 
z jednání řádné valné hromady akciové společnosti 

ČESKÁ NÁMOŘNÍ PLAVBA 
se sídlem v Praze 10 – Strašnice, Počernická 168 
konané dne 1. června 2007 v 10:00 hodin 

v sídle společnosti 
 
 
 
 
 
1. Zahájení 

 
Jednání řádné valné hromady zahájila v 10:00 hodin předsedkyně představenstva paní Helena Abery a přivítala přítomné 
akcionáře a pozvané hosty. Požádala přítomné o vypnutí mobilních telefonů, aby jednání valné hromady nebylo rušeno. 
 
Představila přítomné členy představenstva a dozorčí rady. Za představenstvo jsou přítomni paní Helena Abery, předsedkyně 
představenstva, Ing. Miroslav Winkler, místopředseda představenstva a Ing. Petr Koutek, člen představenstva. Za dozorčí 
radu jsou přítomni její předsedkyně paní Hana Moškonová, místopředseda Ing. Jaroslav Vydra a člen pan Peter Alan Abery. 
Dále předsedkyně představenstva přivítala notáře JUDr. Josefa Doležala, který z dnešní valné hromady pořídí notářský zápis. 
 
Se zahájením jednání se svých funkcí prozatímně ujaly osoby, které představenstvo následně bude navrhovat do funkcí 
zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů (dále skrutátoři) a tito budou své funkce vykonávat až do 
definitivního rozhodnutí o orgánech valné hromady. 
 
Pro základní informovanost účastníků valné hromady připomněla, že v současné době činí základní kapitál akciové 
společnosti Česká námořní plavba 177.944.500 Kč a je rozdělen na 187.310 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité 
hodnotě 950,- Kč každá. 
 
Poté předsedkyně představenstva přečetla protokol o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady: Na řádné valné 
hromadě jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné 
moci 3 akcionáři, kteří drží celkem akcie s jmenovitou hodnotou 127.774.050,00 Kč, což představuje 71,81 % akcií 
společnosti oprávněných hlasovat. Konstatovala, že řádná valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. 
 
Listina přítomných je přílohou č. 1 originálu tohoto zápisu. 
Protokol o usnášeníschopnosti k zahájení řádné valné hromady je přílohou č. 2 originálu tohoto zápisu. 
 
 
 
 
2. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a skrutátorů) 
 
Poté bylo přistoupeno k plnění programu jednání valné hromady, který byl uveřejněn způsobem předepsaným platnými 
stanovami společnosti.  
Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti tvoří přílohu č. 3 originálu tohoto zápisu. 
 
Předsedkyně valné hromady seznámila přítomné akcionáře s organizačními opatřeními pro hlasování a podávání žádostí o 
vysvětlení, návrhů, protinávrhů a protestů : 
Před hlasováním k jednotlivým bodům pořadu jednání musí být akcionáři seznámeni se všemi došlými návrhy 
k předmětnému bodu pořadu jednání. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Jakmile je předložený návrh schválen, o 
dalších návrzích se již nehlasuje. Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy (protinávrhy) 
hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Neschválené návrhy se připojí 
k zápisu z valné hromady. 
Akcionáři hlasují prostřednictvím hlasovacích lístků s vyplněným identifikačním číslem, na kterých vyznačí svou volbu 
zakřížkováním příslušné odpovědi a podepíší se. Nepodepsané hlasovací lístky a lístky s nevyplněným nebo špatným 
identifikačním číslem jsou neplatné. Za neplatné jsou také považovány lístky roztrhané, přeškrtané, přepisované či jinak 
znehodnocené (tj. s nečitelnými nebo nejasnými informacemi). 
Vyplněný hlasovací lístek odevzdá akcionář pouze osobě pověřené sčítáním hlasů, která jej od akcionáře převezme. 
 
Žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři oprávněni podávat buď písemně na diskusním lístku nebo 
ústně na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím prokázání se identifikační kartou. Diskusní lístky jsou 
k dispozici v informačním středisku, které je zřízeno zde v sále. Diskusní lístky musí být opatřeny identifikačním  
 
 



číslem akcionáře (z identifikační karty) a podpisem akcionáře. Diskusní lístek předá akcionář do informačního střediska 
osobně nebo prostřednictvím skrutátora. Při předávání diskusního lístku je akcionář povinen se prokázat identifikační kartou. 
Informační středisko valné hromady označí podané diskusní lístky podle pořadí převzetí a předá je předsedovi valné 
hromady. 
 
Návrh představenstva na usnesení o orgánech valné hromady zní: 
 
Valná hromada    s c h v a l u j e  : 
za předsedu valné hromady:      Ing. Martina Hlaváčka 
za zapisovatele :       JUDr. Miluši Hladíkovou  
za ověřovatele zápisu :       Danu Bartáčkovou 
         Ing. Jaroslava Vydru 
za osoby pověřené sčítáním hlasů (dále skrutátory) :   Milana Váchu 
         Pavla Pecu 
         Lucii Drábkovou  
 
 
Předsedkyně představenstva vyzvala přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení nebo návrhů a 
protinávrhů. 
 
Jelikož žádné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly podány a ani nebyly připravovány, bylo 
přistoupeno k hlasování a předsedkyně představenstva vyzvala akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 1.  
 
Předsedkyně představenstva konstatovala, že dle informace z výpočetního střediska valné hromady se usnášení-schopnost 
valné hromady oproti zahájení valné hromady změnila; jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu 
nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 akcionáři se jmenovitou hodnotou akcií 127.781.650,00 Kč, což 
představuje 71,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. Protokol o usnášeníschopnosti k hlasovacímu lístku č. 1 tvoří 
přílohu č. 4 originálu tohoto zápisu. 
 
Dle předběžného protokolu byla volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním 
hlasů (skrutátorů) schválena nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
 
 
Jelikož orgány valné hromady byly schváleny potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů, předsedkyně představenstva 
paní H. Abery předala slovo zvolenému předsedovi valné hromady Ing. Martinu Hlaváčkovi, který poděkoval akcionářům za 
důvěru a ujal se řízení dalšího jednání valné hromady. Oznámil, že stejně jako v minulosti je z jednání řádné valné hromady 
pořizován audio záznam na základě žádosti představenstva společnosti pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu 
z valné hromady a všichni přítomní akcionáři mají rovněž možnost pořídit si vlastní audio záznam pro osobní potřebu.  
 
 
 
 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006 
 
Třetím bodem jednání je “Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006". Předseda 
valné hromady upozornil, že materiály týkající se dnešního jednání jsou pro ty akcionáře, kteří si je snad dosud nevyzvedli, 
k dispozici v informačním středisku. Poté vyzval předsedkyni představenstva paní Helenu Abery, aby tuto zprávu přednesla. 
Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2006 a stavu jejího majetku byla přednesena a je přílohou č. 5 originálu 
tohoto zápisu. 
 
 
 
 
4. Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2006 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření  
 
Dalším bodem pořadu jednání je auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2006 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření. 
Předseda valné hromady vyzval místopředsedu představenstva Ing. Miroslava Winklera, aby zprávu  
o auditované řádné účetní závěrce za rok 2006 a návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006 přednesl. 
 
Zpráva k řádné účetní závěrce a návrh na vypořádání hospodářského výsledku byla přednesena. 
 
Akcionáři obdrželi při prezenci “Výroční zprávu za rok 2006“ (Příloha č. 6 originálu tohoto zápisu), “Zprávu o vztazích“ 
(Příloha č. 7 originálu tohoto zápisu), auditorskou zprávu z 24.04.2007, včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát, přílohy  
 
 
 



k účetní závěrce a přehled peněžních toků (cash-flow) 2006 (Příloha č. 8 originálu tohoto zápisu) a návrh na vypořádání 
hospodářského výsledku za rok 2006 (Příloha č. 9 originálu tohoto zápisu).  
 
 
 
 
5. Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006 
 
Dalším bodem pořadu jednání je auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006. Předseda valné hromady vyzval 
místopředsedu představenstva Ing. Miroslava Winklera, aby zprávu o auditované konsolidované účetní závěrce za rok 2006 
přednesl (příloha č. 10 originálu tohoto zápisu). 
 
Při prezenci obdrželi akcionáři auditorskou zprávu z 24.04.2007 ke konsolidované účetní závěrce (Příloha č. 11 originálu 
tohoto zápisu), auditovanou konsolidovanou účetní závěrku a přílohu ke konsolidované účetní závěrce (Příloha č. 12 
originálu tohoto zápisu). 
 
Zpráva ke konsolidované účetní závěrce byla přednesena. 
 
 
 
 
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2 006 včetně stanoviska 

k řádné účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2006 a návrhu na vypořádání 
výsledku hospodaření za rok 2006. 

 
Dalším bodem jednání je seznámení valné hromady s kontrolní činností dozorčí rady v roce 2006, včetně stanoviska k řádné 
a konsolidované účetní závěrce za rok 2006 a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006. Předseda valné 
hromady vyzval předsedkyni dozorčí rady paní Hanu Moškonovou, aby tuto zprávu přednesla. 
 
Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2006 včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, konsolidované 
účetní závěrce a k návrhu na vypořádání výsledků hospodaření za rok 2006 byla přednesena a tvoří přílohu č. 13 originálu 
tohoto zápisu. 
Akcionáři obdrželi při prezenci zprávu dozorčí rady za rok 2006. 
 
 
 
 
7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 
2006, řádné a konsolidované účetní závěrky a návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006. 
 
Předseda valné hromady konstatoval, že akcionáři byli seznámeni se zprávou představenstva o podnikatelské činnosti a stavu 
majetku společnosti za rok 2006, s řádnou účetní závěrkou za rok 2006, s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2006 a s 
návrhem na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006 a taktéž se stanoviskem dozorčí rady. Poté seznámil akcionáře s 
návrhem představenstva na usnesení : 
 
Valná hromada    s c h v a l u j e  : 

1. zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku 
společnosti za rok 2006,  

2. řádnou účetní závěrku za rok 2006 (dle terminologie IFRS “separátní 
účetní závěrku k 31.12.2006“), ověřenou auditorskou firmou AUDIT PLUS, s.r.o. 

3. konsolidovanou účetní závěrku za rok 2006, ověřenou auditorskou firmou 
AUDIT PLUS, s.r.o. 

4. vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006 následovně:  
Výsledek hospodaření dle IFRS po zdanění je zisk 3.834.425,37 Kč.  
Z vytvořeného zisku přidělit 5 %, tj. 191.721,27 Kč do povinného rezervního fondu.  
Zbývající částku 3.642.704,10 Kč převést na účet nerozděleného zisku České námořní plavby a.s. 

 
 
Poté předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení týkajících se pouze 
výsledků činnosti společnosti v roce 2006, které jsou předmětem jednání dnešní řádné valné hromady, návrhů, protinávrhů 
nebo protestů. 
 
Předseda valné hromady dotazem zjistil, že v informačním středisku nejsou žádné diskusní lístky. Dotázal se, zda někdo 
z akcionářů připravuje písemný či ústní dotaz. 
 
Mgr. Aleš Růžička, zástupce (dle plné moci) akcionáře pana Petra Zámečníka – Mám dotazy k projednávaným bodům. 
Nejprve bych se chtěl zeptat představenstva jaké jsou výnosy investice do C.O.S. (BULK) LONDON LTD. v předchozím  



 
 
období a v předchozích letech. Kolik ta investice vynáší. Z té zprávy není patrno kolik jsou výnosy z této části pronájmů 
realizovaných prostřednictvím dceřiné společnosti. Kolik vydělává C.O.S. BULK? 
 
H. Moškonová – odpověděla: výnosy C.O.S. BULKu - údaje jsou de facto součástí konsolidované výsledovky, jsou uvedeny 
v konsolidaci. 
 
H. Abery – doplnila odpověď pí. Moškonové: domnívám se, že je to asi 21 tisíc liber; můžeme přinést audit. Máme to 
nahoře.  
 
Předseda valné hromady požádal Mgr. Růžičku, aby – pokud má více otázek – je podal najednou pro případ, že by bylo třeba 
udělat nějakou přestávku, tak bude přerušeno jednání a pak by se dotazy najednou zodpověděly. 
 
Mgr. A. Růžička – chtěl bych se zeptat, zda se nějak změnila fakta ohledně likvidace TRICOLOR HOLDING a C.O.S.-
URANUS od doby, kdy byla zpracována výroční zpráva do dnešního dne. Jestli došlo ke kontaktu s řediteli těchto 
společností. 
 
Ing. M. Winkler – odpověděl: ředitelé společností se neozvali, my jsme ještě po té co je napsáno ve výroční zprávě a ve 
zprávě o činnosti, se pokoušeli je kontaktovat dvakrát. Zaslali jsme jim jednak zápis z valné hromady TRICOLORu a co se 
týká TRICOLORu ještě jsme napsali oběma ředitelům, aby podali informaci jestli probíhá a jak probíhá likvidace 
společnosti. Odpověď nedošla. Kontaktovali jsme rovněž právního zástupce na Kypru, to je uvedeno ve zprávě o činnosti. To 
bylo provedeno dopisem, urgovali jsme to následně e-mailem na dvě poslední známé adresy. Odpověď rovněž nedošla. 
Počátkem května jsme napsali na Ministry of Commerce & Tourism  v Nikósii, které vede podle našich informací tzv. 
rejstřík nebo obdobný rejstřík jako je náš obchodní rejstřík, kde jsme popsali situaci a požádali o informaci zda byl vyhlášen 
konkurs a jestli probíhá. Informace od nich doposud nedošla. Co se týče C.O.S.-URANu – tam, protože je jmenována 
likvidátorka, tak jsme s ní byli v kontaktu. V době, kdy měla proběhnout nebo v době, kdy nastal čas na svolání valné 
hromady C.O.S.-URANu, jsme se jí dotázali, jestli jí bude svolávat. Odpověď přišla, že po roce od vyhlášení likvidace, má 
tuto povinnost samotná likvidátorka. Zatím jsme informaci o tom, že by valná hromada C.O.S.-URANu byla svolána, 
neobdrželi. Tolik tedy informace o kontaktech s řediteli a orgány, které by k tomu mohly nějakou informaci podat. My 
samozřejmě budeme pokračovat dál, znovu budeme kontaktovat oba ředitele a napíšeme další urgenci na ten rejstřík 
v Nikósii, případně – jestli to bude mít smysl – ještě na posledního známého právního zástupce. Ale my, bohužel, nevíme 
jestli ještě zastupuje společnost, takže …. Mohl by aspoň napsat, že ne. Budeme v tom dále pokračovat. 
 
H. Abery – není lehké od nich získat informace. 
 
Mgr. A. Růžička – Mám další dotaz. Za jakou cenu prodala společnost TRICOLOR svou dceřinou společnost DENEB 
SHIPPING? 
 
Ing. M. Winkler – budeme se muset někam podívat, pokusíme se někde zjistit. Poznamenal si dotaz s tím, že bude 
zodpovězen po přestávce.  
 
Mgr. A. Růžička – Další dotaz – k jakému dni došlo k zápisu snížení základního kapitálu? Kdy to bylo? 
 
Ing. M. Winkler – odpověď: 07. prosince 2006 
 
Mgr. A. Růžička – Proč se to tedy neodrazilo ve výkazech k 31.12.2006? 
 
H. Moškonová – odpověď: nemohlo se to tam objevit z jednoho prostého důvodu – ty akcie nebyly zlikvidovány. Skutečná 
likvidace akcií ČNB, resp. Střediskem cenných papírů, proběhla až 29. ledna 2007 a nelze zaúčtovat dokud není skutečně 
provedena likvidace těch cenných papírů. Lze až při likvidaci. 
 
Ing. M. Winkler – Projeví se to až v letošním roce. 
 
Mgr. A. Růžička – Teď ještě k tomu předkládanému návrhu stanov – bude k tomu ještě diskuse? 
 
Odpověděl předseda valné hromady, že samozřejmě před každým hlasováním je akcionářům poskytnut prostor k dotazům. 
 
Ing. Jindřich Kubát – Podal ústní dotaz. Jednak ve výroční zprávě na první straně dole jsou uváděny podíly na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech, které se týkají více než 3 %. Vyrozumívám z toho, že je to stav k 29. lednu 2007. 
Předpokládám, že od té doby došlo k nějakým změnám, protože tady nevidím např. pana Streitberga, který vlastnil asi  
12 %. 
 
Ing. M. Winkler – Samozřejmě ke změnám dochází stále. Na konci výroční zprávy je doplněk, který nastal poté, co byla 
výroční zpráva sestavena, podepsána a odsouhlasena. Tam je napsáno, že pan MUDr. Streitberg dne 13.04.2007 oznámil  
 
 



 
snížení svého podílu na hlasovacích právech o 3 %. Pan Petr Zámečník oznámil, že ke dni 15.04.2007 má více než 3 % podíl 
na hlasovacích právech a ke dni 18.04.2007 více než 5 % podíl na hlasovacích právech. 
 
Ing. J. Kubát – na straně 2 přednesené zprávy představenstva o činnosti se uvádí ta celková účetní hodnota nemovitostí 
v zahraničí ve výši 38.613 tis. Kč. Ta hodnota vlastně vyplývá z nějaké hodnoty, která byla v roce 1991 a rok co rok se 
odečítaly odpisy, takže to vlastně vychází z nějaké tržní hodnoty roku 1991. 
 
H. Moškonová – odpověď: to není tržní hodnota, to je kupní cena. Jsou to historické kupní ceny. 
 
Ing. J. Kubát – Jestli tedy, protože statistické úřady v Česku a věřím, že i v Anglii, resp. Velké Británii, sledují nějakým 
způsobem vývoj tržních cen nemovitostí. Ví se třeba, že u nás v Praze nebo v Česku se z roku na rok zvýšila tržní hodnota 
nemovitostí o 6 nebo 8 %. Jestli třeba obdobně víte jak se zvýšily od roku 1991 v Británii. 
 
Ing. M. Winkler – Samozřejmě, že my tohle sledujeme. Sledujeme dva výkazy. Jeden graf, který vydává Land Registry a 
druhý, teď si nevzpomenu na jméno, v podstatě je to index, který vychází z údajů jedné velké hypotéční společnosti. Z toho 
je samozřejmě vidět jak se zhodnocují nemovitosti v Anglii. 
 
H. Abery – Řekla bych, ta originální cena bytů je jeden a tři čtvrtě, skoro dvakrát větší. Kdybychom to chtěli prodat, 
dostaneme skoro dvojnásobek toho, za kolik jsme to koupili. 
 
Ing. J. Kubát – To je takový nárůst za to období od toho momentu koupě? 
 
H. Abery – Koupili jsme ve velmi dobré čtvrti, ne dobré čtvrti, ale ve čtvrti, kde je o tyto byty zájem. 
 
Ing. M. Winkler – Jestli mohu ještě dodat. Ve výroční zprávě za rok 2005 byl uveden takový orientační údaj, který vycházel 
z aktuálního posouzení tržní hodnoty zpracovaného realitní kanceláří. A tam už ten nárůst samozřejmě byl vidět. 
 
Ing. J. Kubát – Teď nevím, jestli už se mluvilo o podnikatelském záměru nebo … 
 
Předseda valné hromady odpověděl, že podnikatelský záměr je až předposledním bodem jednání řádné valné hromady.  
 
H. Moškonová – vznesla dotaz na  Mgr. Růžičku – požádala o zopakování jeho dotazu týkající se výnosů z …. 
 
Mgr. A. Růžička – výnosy z investice 
 
H. Moškonová – Protože jste se ptal na výnos z investice, tzn. totéž co máme z Lodního a průmyslového registru, kdy máme 
výnosy – dostáváme dividendy. Takhle jste to myslel? 
 
Mgr. A. Růžička – ano 
 
H. Moškonová – Takže Váš dotaz se netýkal tržeb C.O.S. BULKu, ale výnosů z dividend.  
 
Ing. M. Winkler – My jsme chtěli hledat v auditu C.O.S. BULKu jaké má tržby 
 
H. Moškonová – takže z C.O.S. BULKu se sem dividendy nepřidělují. 
 
 
10:55 předseda valné hromady vyhlásil krátkou technickou přestávku 
 
 
Jednání valné hromady bylo obnoveno v 11.10 hod. 
 
Ing. M. Winkler – na poslední nezodpovězený dotaz Mgr. Růžičky. Pokusím se shrnout získané informace, protože jsme 
nepočítali s takovýmto dotazem, takže jsme hledali, kde vůbec nějaká informace o DENEBu je, ve složkách jeho mateřské 
společnosti TRICOLOR. Podařilo se nám najít poslední výpis z Centrální banky Cyprus, která tehdy fungovala něco jako 
obchodní rejstřík a ta poslední informace byla z prosince 2000, kdy tam byla už ta změna, bez akcií. Takže prodej proběhl 
v prosinci 2000. 
 
Mgr. A. Růžička – Ptal jsem se za jakou cenu a kdy. 
 
Ing. M. Winkler – Tak v prosinci 2000 a tu cenu jsme, bohužel, zatím nezjistili. My tady nevedeme účetnictví. Můžeme 
zkusit jednu věc, že se zeptáme ředitelů TRICOLORu, měli by na to odpovědět. 
 
Mgr. A. Růžička – Když ředitelé na nic neodpovídají? 
 
 



 
Ing. M. Winkler – Když to bude dotaz akcionáře tak by na to měli odpovědět. Odpovíme pak písemně. 
 
H. Abery – ke C.O.S. BULKu – mohu říci, že zisk za rok 2006 je 21.088 £, ale protože jsme 100 % vlastnění Českou 
námořní plavbou 
 
Mgr. A. Růžička – to je zisk za rok 2006? 
 
H. Abery – ano 
 
Ing. J. Kubát – TRICOLOR to jako převezme, když jim něco napíšete a neodpovědí nebo to nepřevezmou? 
 
Ing. M. Winkler – korespondujeme e-mailem, e-maily se nevratí. 
 
 
Jelikož další žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy ani protesty nebyly vyzval předseda valné hromady přítomné 
akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 2 a vyzval skrutátory ke sběru hlasovacích lístků. 
 
 
Předseda valné hromady informoval, že dle předběžného protokolu o hlasovacím lístku č. 2  
- Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006  
- Řádná účetní závěrka za rok 2006  
- Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006  
- Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006  
byly schváleny nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. 
 
 
Předseda valné hromady seznámil s konečnými výsledky volby orgánů valné hromady dle protokolu o hlasovacím lístku 
č. 1 : 
Pro     134.507 hlasů = 100 % 
Proti     0 
Zdržel se    0 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
 
Protokol o hlasovacím lístku č. 1 tvoří přílohu č. 14 originálu tohoto zápisu. 
 
 
 
 
8. Změna stanov 
 
Předseda valné hromady konstatoval, že návrh změny stanov byl součástí materiálů, které akcionáři obdrželi při prezenci 
(Příloha č. 15 originálu tohoto zápisu). Dále informoval, že žádný z akcionářů neuplatnil postupem podle § 180 odst. 5 
obchodního zákoníku návrh nebo protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání. Poté seznámil přítomné akcionáře 
s navrhovanými změnami. 
 
Představenstvo České námořní plavby a.s. předkládá řádné valné hromadě ke schválení návrh na změnu stanov, 
která spočívá v rozšíření předmětu podnikání společnosti v článku stanov č. 6 o následující činnosti charakterizované 
Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb. v platném znění : 
g) ubytovací služby 
h) hostinská činnost 
i) realitní činnost 
j) směnárenská činnost 
k) správa a údržba nemovitostí. 
 
 
Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení nebo protestů. Současně 
požádal výpočetní středisko o ověření aktuálního stavu usnášeníschopnosti. 
 
Pro účely notářského zápisu přečetl předseda valné hromady protokol o aktuálním stavu usnášeníschopnosti valné hromady 
(Příloha č. 16 originálu tohoto zápisu). Dle informace výpočetního střediska ohledně aktuálního stavu usnášeníschopnosti 
jsou přítomni osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 4 
akcionáři s jmenovitou hodnotou akcií 127.781.650,00 Kč, což představuje 71,81 % akcií společnosti oprávněných hlasovat. 
Konstatoval, že dnešní valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí. 
 
 
 



 
Před tím než bylo přistoupeno k hlasování zjišťoval předseda valné hromady, zda v informačním středisku jsou diskusní 
lístky k tomuto bodu pořadu jednání nebo zda akcionáři připravují diskusní lístky nebo ústní příspěvky k tomuto bodu 
jednání. Konstatoval, že v informačním středisku nebyla žádná žádost o vysvětlení nebo protest. 
 
Mgr. A. Růžička – dotaz, zda ve Sbírce listin jsou uloženy platné stanovy 
 
Ing. M. Winkler – ano 
 
Mgr. A. Růžička - a ty stanovy, které jsme dnes obdrželi na valné hromadě, jsou totožné s těmi, které jsou uloženy ve Sbírce 
listin. 
 
Ing. M. Winkler – musí být. 
 
 
Předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 3. 
 
Následoval sběr hlasovacích lístků skrutátory. 
 
 
Zatím co se čekalo na výsledky hlasování o změně stanov, předseda valné hromady informoval o konečných výsledcích 
hlasování k bodu 7 - dle protokolu o hlasovacím lístku č. 2: 
 
Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2006: 
Pro     121.326 hlasů = 90,200510 % 
Proti       13.181 hlasů =   9,799490 % 
Zdržel se    0 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
 
Schválení řádné účetní závěrky za rok 2006: 
Pro     121.326 hlasů = 90,200510 % 
Proti       13.181 hlasů =   9,799490 % 
Zdržel se    0 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
 
Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2006 : 
Pro     121.326 hlasů = 90,200510 % 
Proti       13.181 hlasů =   9,799490 % 
Zdržel se    0 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
 
Schválení návrhu na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2006 : 
Pro     71.655 hlasů = 53,272320 % 
Proti     13.181 hlasů =   9,799490 % 
Zdržel se    49.671 hlasů = 36,928190 % 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
 
Protokol o hlasovacím lístku č. 2 tvoří přílohu č. 17 originálu tohoto zápisu. 
 
 
Předseda valné hromady informoval o předběžných výsledcích hlasování o změně stanov. Dle předběžného protokolu  
o hlasovacím lístku č. 3 byla změna stanov schválena potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů. 
 
 
Předseda valné hromady seznámil s konečnými výsledky hlasování o změně stanov dle protokolu o hlasovacím lístku č. 3: 
 
Pro     121.326 hlasů = 90,200510 % 
Proti        13.181 hlasů =  9,799490 % 
Zdržel se    0 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
 
Protokol o hlasovacím lístku č. 3 tvoří přílohu č. 18 originálu tohoto zápisu. 
 
 
 
 
 



 
9. Podnikatelský záměr společnosti na rok 2007 
 
Devátým a předposledním bodem pořadu jednání je podnikatelský záměr společnosti na rok 2007. Předseda valné hromady 
vyzval předsedkyni představenstva paní Helenu Abery, aby přednesla zprávu k tomuto bodu. 
 
Akcionáři obdrželi při prezenci podnikatelský záměr společnosti na rok 2007. 
Zpráva byla přednesena a tvoří přílohu č. 19 originálu tohoto zápisu. 
 
 
Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na  usnesení: 
 
Valná hromada schvaluje podnikatelský záměr společnosti na rok 2007. 
 
 
Poté vyzval přítomné akcionáře k podání případných žádostí o vysvětlení týkajících se podnikatelského záměru společnosti 
na rok 2007, který je předmětem jednání dnešní řádné valné hromady, návrhů, protinávrhů nebo protestů.  
 
V informačním středisku nebyly žádné písemné žádosti o vysvětlení, návrhy, protinávrhy nebo protesty k tomuto bodu 
pořadu jednání. 
 
Ing. J. Kubát – Mám dva dotazy. Za prvé jak se měnily stanovy - jestli služby/činnosti, o které se rozšiřuje předmět podnikání 
společnosti vyvolají nějakým způsobem nárůst nějakých pracovních míst. Za druhé ten podnikatelský záměr na rok 2006 a 
skutečnost – jestli se záměr podařilo splnit nebo jestli byl nějaký velký rozdíl nebo ne. 
 
Ing. P. Koutek – Mohu odpovědět na tu první část té otázky. V první fázi, určitě v roce 2007, nebude vyšší nárok na počet 
zaměstnanců. V případě, že by se ty aktivity rozšířily do takového objemu, že by to bylo nutné, pak samozřejmě je potřeba 
zajistit dostatečný počet pracovníků, ale nikdy se nebudeme snažit o to, aby tady byli nějací lidé zbyteční, navíc. Co se týká 
té druhé fáze otázky, tak já nemám teď možnost porovnat. 
 
Ing. M. Winkler – Číselně to nebudeme schopni porovnat. V podstatě vyhodnocení plnění podnikatelského záměru na rok 
2006 je obsaženo ve zprávě o činnosti tak, jak představenstvo jednalo. Můžeme k tomu říci, že situace v roce 2006, kdy se 
sestavoval podnikatelský záměr na ten rok, byla, že v té době jsme ještě hledali vhodné objekty pro to co jsme měli 
vytipované, že by mělo být přínosem nebo určitou diverzifikací příjmů, tzn. to krátkodobé ubytování. Zhruba v polovině roku 
2006 jsme získali ten první objekt. Fakt je ten, že stavební úpravy se trochu zdržely tím, že čekáme na stavební povolení, 
takže v tom roce 2006 se neprojevil ten fakt těch určitých nákladů, které jsou spojeny s tou rekonstrukcí a přípravou objektů 
pro to krátkodobé ubytování. To se objeví až v roce 2007, kdy už jsme určité věci proplatili při opravách a poté, co bude 
stavební povolení, tak propukne rekonstrukce a ty náklady sníží ten hospodářský výsledek za rok 2007 na tu mírnou ztrátu, se 
projeví, doufáme, už v tom roce 2007. Rádi bychom, aby to bylo připravené a zainvestované co nejrychleji. Poté bude 
následovat, doufáme, i to zvýšení těch výnosů právě z této nové činnosti. 
 
Ing. J. Kubát –Podnikatelský záměr na letošní rok je zpracován kvalitněji než na rok 2006. 
 
H. Abery – Máme více faktů v ruce než tomu bylo loni. 
 
 
 
Jelikož žádné další dotazy nebyly, předseda valné hromady vyzval přítomné akcionáře k vyplnění hlasovacího lístku č. 4.  
 
Následoval sběr hlasovacích lístků skrutátory. 
 
Předseda valné hromady seznámil s konečnými výsledky hlasování dle protokolu o hlasovacím lístku č. 4 : 
Pro     121.326 hlasů = 90,200510 % 
Proti       13.181 hlasů =   9,799490 % 
Zdržel se    0 
Nezúčastněné a neplatné hlasy  0 
Podnikatelský záměr na rok 2007 byl schválen. 
Protokol o hlasovacím lístku č. 4 tvoří přílohu č. 20 originálu tohoto zápisu. 
 
 
 
 
10. Závěr 
 
Předseda valné hromady upozornil přítomné akcionáře na poslední možnost podat své případné žádosti o vysvětlení nebo 
protesty. 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Z p r á v a    p ř e d s t a v e n s t v a      
o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2006 
 
 
V roce  2006  pracovalo představenstvo České námořní plavby a.s. (dále jen ČNP 
a.s.) ve složení: předsedkyně – paní Helena Abery, místopředseda  – Ing. Miroslav 
Winkler a člen Ing. Petr Koutek . Řádná valná hromada konaná dne 9. června 2006  
opětovně zvolila za členy představenstva paní Helenu Abery a Ing. Miroslava 
Winklera na další čtyřleté funkční období. 
 
Představenstvo ČNP a.s. se v roce 2006 sešlo na devíti zasedáních  
a přijalo řadu rozhodnutí per rollam. Zabývalo se organizačními  
a  personálními záležitostmi, hospodářskými výsledky, správou a údržbou majetku, 
nákupem nové nemovitosti, finanční investicí do nové společnosti, kontrolou  
a vymáháním pohledávek, možností prodeje pohledávek za dceřinými společnostmi, 
správou nemovitostí, projekty na rozšíření aktivit společnosti v oblasti pronájmů  
a soudními spory, které se týkaly společnosti. 
 
Stav majetku společnosti k 31.12. 2006 
 
Movitý majetek –    vybavení a zařízení (bez software) 596 tis. Kč v zůstatkové účetní 
                               hodnotě dle mezinárodních účetních standardů (IFRS). 

- peníze v bance a pokladní hotovost 10 993 304,- Kč  
a 641 547,- GBP, podíly ve společnostech C.O.S. BULK(LONDON) 
LTD. 100%, QUESTHOUSE a.s. 20% (podrobnější informace jsou ve 
výroční zprávě a příloze k účetní závěrce)   

 
Nemovitý majetek (budovy a pozemky) 
 

a) v tuzemsku – je umístěn v těchto lokalitách:  
1) v Praze 10 – Strašnicích – Hagibor -  administrativní budova vč. pozemku  
2) v Praze 5 – Stodůlky - bytové domy (42 bytů různých velikostí), 38 řadových 
garáží, prodejna a restaurace  (vše využíváno ke komerčnímu pronájmu) 
3) v Praze 6 – Dejvicích -  pětipodlažní obytný dům včetně pozemků  

Celková zůstatková účetní hodnota výše uvedených budov a pozemků k 31.12.2006 je 94 047 
tis. Kč  
 
Nově získaný obytný dům  v Dejvicích je nutné opravit a vnitřní prostory zrekonstruovat. 
Zbývajícím nájemníkům je nabízeno náhradní ubytování v některém z bytů v areálu ČNP a.s. 
v Praze 5 Stodůlky, pokud jsou nájemníci v režimu tzv. „regulovaného nájemného“ a mají na 
náhradní byt nárok. S ostatními je postupováno individuálně s ohledem na zájmy společnosti. 
Předpokládaná doba oprav může být ovlivněna negativním postojem některých nájemníků 
k nutným rekonstrukčním pracem či k náhradnímu bydlení, nicméně během roku 2008 by 
měly být práce dokončeny včetně vybudování nové parkovací plochy u objektu. Veškeré 
objekty ČNP a.s.  v Praze 5 a v Praze 10 jsou řádně udržovány, průběžně jsou prováděny 
opravy jak nebytových, tak i bytových prostor a postupně je prováděna i výměna vybavení  
a zařízení. Na objektu administrativní budovy byla provedena první část opravy střechy. 
 
Ocenění nemovitostí znaleckým posudkem bylo zajištěno pro řádnou valnou hromadu 
konanou v roce 2005. Pro dnešní  valnou hromadu nebyl znalecký posudek zpracován 



z důvodu úspory nákladů. Ocenění nové nemovitosti v Praze 6 ve formě odhadu obvyklé ceny 
nemovitosti bylo zajištěno před rozhodnutím o jejím nákupu  
v polovině roku 2006. 
 

b) nemovitosti ČNP v zahraničí  
1) 7 bytových jednotek ve West Finchley (severozápadní Londýn) 
2) 60 % podíl na rodinné vile ve West Finchley (40 % vlastní C.O.S. BULK  
(LONDON) LTD. )  

 
Jak jste již byli informováni na minulých řádných  valných hromadách tyto nemovitosti byly 
nakoupeny v roce 1991. Jejich zůstatková účetní hodnota činí 38 613 tis. Kč.  Současná tržní 
hodnota pro dnešní valnou hromadu nebyla zjišťována, též z důvodu úspory nákladů. 
  
Uvedené nemovitosti byly po celou dobu od jejich nákupu intenzivně pronajímány  
a je pochopitelné, že kromě běžné údržby a oprav, je třeba provádět  obnovu jejich 
vybavení a zařízení, chceme-li si i nadále udržet dobrou úroveň příjmů z nájemného. 
Proces obnovy probíhá postupně při změně nájemníků a bude pokračovat i v roce 2007. 
Správu našich londýnských nemovitostí zajišťuje dceřiná společnost  
C.O.S. BULK (LONDON) LIMITED.  
 

c) majetek dceřiných společností 
 
 C.O.S. BULK (LONDON) LTD. vlastní 40% podíl na rodinné vile ve West Finchley 
(severozápadní Londýn),  tříložnicový byt v objektu Westleigh Court, West Finchley, 
dvouložnicový byt v Barnet (severozápaní Londýn) a tříložnicový rodinný dům 
v Barnet. Dále vlastní 80% podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s.. Hotovost 
společnosti na účtech v bankách a v pokladně  činí 77 tis GBP. 
 

d) majetek finančních investic 
 

QUESTHOUSE a.s. – vlastní pětipodlažní obytný dům včetně pozemku a dvojgaráže 
v Praze 6 – Dejvicích. Hotovost na účtu společnosti a v pokladně činí 1 687 259,- Kč. 
 
Zbývající dceřiné společnosti žádný majetek nemají, podíly mateřské společnosti  
na majetku jsou tudíž bezvýznamné 
 
Představenstvo ČNP a.s v roce 2006 dokončilo proces snížení základního kapitálu,  
jehož předpokladem byl zápis rozhodnutí příslušné valné hromady  
do obchodního rejstříku, o který usilovalo již od roku 2002. Po rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR zrušit usnesení Městského a Vrchního soudu Městský soud v Praze dne  2. května 2006 
rozhodl zapsat rozhodnutí mimořádné valné hromady z 16. prosince 2003 do obchodního 
rejstříku. Po splnění požadavků obchodního zákoníku  (§ 215  
a § 216) dne 7. prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu  
a do obchodního rejstříku byla zapsána změněná hodnota základního kapitálu  
ve výši 177 944 500 Kč a počet akcií 187 310 kusů. Středisko cenných papírů provedlo příkaz 
emitenta ke snížení počtu zaknihovaných akcií 29. ledna 2007. Vlastní akcie vykoupené 
v roce 2000 a 2001 byly zrušeny. K dnešnímu dni ČNP a.s. nemá žádné vlastní akcie. 
  
Představenstvo ČNP a.s. se intenzivně zabývalo pohledávkou za dceřinou 
společností C.O.S.- URANUS LTD. ve výši 42,5 mil USD a dceřinou společností 



TRICOLOR HOLDING LTD. ve výši 43 tis. USD. ČNP a.s. zveřejnila inzerát 
s nabídkou prodeje pohledávky za C.O.S.- URANUS LTD. v Hospodářských 
novinách, na svých webových stránkách a kontaktovala deset firem zabývajících se 
odkupem pohledávek. Tento krok byl v rámci plnění informačních povinností jakožto 
potenciálně kurzotvorný  sdělen i KCP a organizátorům trhu s cennými papíry.  
Po publikaci inzerátu bylo jedním z ředitelů představenstvu ČNP a.s. sděleno, že 
společnosti C.O.S.-URANUS LTD a TRICOLOR HOLDING LTD. vstupují do nucené 
likvidace (bankrotu) z iniciativy ředitelů obou společností. Představenstvo ČNP a.s. 
se obrátilo na právní zástupce na Maltě a na Kypru s žádostí o ověření této 
informace a radu jak dále postupovat. Bylo potvrzeno vyhlášení konkurzního řízení 
na společnost  C.O.S.- URANUS LTD. dne 5. května 2006. Mimořádná valná 
hromada svolaná ředitelem C.O.S.- URANUS LTD. na 19. května 2006 nevyslovila 
souhlas s tímto postupem a nenominovala navrhovaného likvidátora. Ředitelé 
společnosti využili svého práva a zapojili likvidátora společnosti Dr. Lorrane Conti. 
ČNP a.s. poté co byla oficiálně kontaktována likvidátorkou dceřiné společnosti, dne 
17. srpna 2006 přihlásila výše uvedenou pohledávku do konkurzního řízení. 
Následně dle požadavku likvidátorky doložila potřebné dokumenty. 
U společnosti TRICOLOR HOLDING LTD. doposud nebylo vyhlášení konkurzu 
potvrzeno. Jelikož ředitelé společnosti TRICOLOR HOLDING LTD. neposkytli žádné 
další informace a nereagovali na žádost představenstva ČNP a.s. o sdělení termínu 
konání řádné valné hromady společnosti TRICOLOR HOLDING LTD. za rok 2006, 
představenstvo  ČNP a.s. svolalo řádnou valnou hromadu TRICOLOR HOLDING 
LTD. na 19. února 2007. Ředitelé byli řádně pozváni a zároveň požádáni  
o předložení zprávy ředitelů o činnosti společnosti TRICOLOR HOLDING LTD., 
účetní závěrku, návrh rozpočtu na rok 2007 a potvrzení o uznání dluhu TRICOLOR 
HOLDING LTD. vůči ČNP a.s. Ředitelé se nedostavili, neomluvili a nedodali 
požadované dokumenty. Valná hromada konstatovala absenci jakýchkoliv 
požadovaných informací. ČNP a.s. kontaktovala posledního známého místního 
právního zástupce s žádostí o ověření, zda společnost vstoupila do konkurzu.  
V případě kladné odpovědi ČNP a.s. přihlásí do konkursního řízení rovněž tuto 
pohledávku. 
Na urgence splátky dluhu a zejména na žádost o potvrzení dluhu k 31.12.2005 
adresované ředitelům společností nebyla obdržena žádná odpověď a tak poslední 
potvrzení dluhu co do výše a důvodu je k 31.12.2004.  
 
Představenstvo ČNP a.s. v zájmu využití volného kapitálu zakoupilo již v přehledu 
nemovitého majetku zmíněný obytný dům v Praze 6 – Dejvicích, v ulici Mydlářka. 
Dům je situován ve čtvrti, která má potenciál dalšího zhodnocování nemovitostí, díky 
své poloze a zájmu investorů o tuto oblast na okraji prestižní lokality Hanspaulka. 
Z důvodu dalšího rozložení rizik v oblasti podnikání s nemovitostmi byl zpracován 
investiční záměr, který počítá i s krátkodobým ubytováním. S ohledem na nezbytné 
opravy domu a rekonstrukce finanční plán na rok 2007 a částečně i na rok 2008 
počítá s vyššími náklady na opravy, v dalších letech však i s vyššími příjmy z této 
nemovitosti. Součástí investičního záměru je i vybudování parkovací plochy  
na pozemcích přiléhajících k domu, stavební povolení již bylo vydáno a předpoklad 
dokončení plochy je v polovině roku 2007. 
 
Představenstvo ČNP a.s. ve spolupráci s dceřinou společností C.O.S. 
BULK(LONDON)LTD. vytipovalo několik objektů v Praze pro investici do jejich 
nákupu a realizaci podnikatelského záměru posílit podíl krátkodobých pronájmů. 



Nejvhodnějším objektem byl obytný dům, rovněž v ulici Mydlářka, Praha 6 Dejvice, 
podobný obytnému domu zakoupenému v polovině roku. Na dům však již měla 
zajištěnu kupní smlouvu akciová společnost  QUESTHOUSE a.s., proto C.O.S. 
BULK /LONDON)LTD i ČNP a.s. vstoupily do jednání s jediným majitelem 
společnosti o jejím případném prodeji. K dohodě o prodeji společnosti 
QUESTHOUSE a.s. následovně došlo. Majoritní podíl 80% zakoupila dceřiná 
společnost C.O.S. BULK(LONDON)LTD. Zbývajících 20% akcií zakoupila  
od původního majitele ČNP a.s. Z důvodů provozních a pro optimální realizaci 
podnikatelského záměru ČNP a.s. uzavřela se společností QUESTHOUSE a.s. 
dlouhodobou nájemní smlouvu na 8 let na obytný dům ve vlastnictví QUESTHOUSE 
a.s. Dům je nutné rekonstruovat, vybavit a upravit. Stávajícím nájemníkům, kteří jsou 
chránění smlouvami v režimu regulovaného nájemného byly nabídnuty odpovídající 
náhradní byty ve vlastním objektu v Praze 5 Stodůlky, obdobně jako v případě výše 
uvedeného domu ve vlastnictví ČNP a.s. v této lokalitě. Ostatní nájemníci jsou opět 
řešeni individuálně dle záměrů ČNP a.s. ve spolupráci s QUESTHOUSE a.s. 
 
Představenstvo ČNP a.s. se zabývalo následujícími právními spory.   Spor o zástavní 
právo, kterým se zástavce snaží odvrátit povinnost plnění vůči ČNP a.s. žalobou  
na neexistenci zástavního práva k původně zastaveným nemovitostem ve prospěch 
ČNP a.s. za poskytnutý úvěr společnosti Panas Holdings Corp.. Tento spor  je ve fázi 
dovolání k nejvyššímu soudu ČR.  Spor, kterým se ČNP a.s. domáhá plnění z titulu 
ručení za poskytnuté a nesplacené úvěry společnosti Panas Holdings Corp. je ve fázi 
projednávání příslušným soudem prvního stupně. Za  těchto okolností 
představenstvo ČNP a.s. pokračovalo i v jednáních o postoupení těchto pohledávek, 
které se podařilo dokončit počátkem roku 2007. Do výše uvedených právních sporů 
tímto vstoupil postupník těchto pohledávek. Představenstvo ČNP a.s. iniciovalo 
podání tří žalobních návrhů vůči drobným neplatičům na plnění jejich závazků 
vyplývajících z nájemních smluv. Další spor s neplatičem nájemného byl rozhodnut 
ve prospěch ČNP a.s. a po nabytí právní moci bude řešen ve spolupráci 
s exekutorem.  Představenstvo ČNP a.s. se připravuje na řešení právních sporů 
s nájemníky  nově získaného bytového domu i domu, který ČNP a.s. má 
v dlouhodobém nájmu.  Ze žalob týkajících se valných hromad z minulých let  
zůstává sporná žaloba o neplatnost usnesení valné hromady u Městského soudu 
v Praze č.j. 43   Cm 299/2001-7 z 21. září 2001, kde Vrchní soud rozhodl  
15. listopadu 2004 ve prospěch ČNP a.s. a žalující strana podala v roce 2005 
dovolání k Nejvyššímu soudu. Dále pak žaloba o neplatnost některých usnesení 
valné hromady konané 24.5.2002 ze dne 27.6.2002 u Městského soudu v Praze  
č.j. 51 Cm 93/2002-6, kterou Městský soud v Praze zamítl,  Vrchní soud, po odvolání 
se žalobce, rozhodl 22.června 2006 tak, že v bodech usnesení valné hromady číslo 
7,12,20 část 1 a 21 první část, potvrdil rozsudek Městského soudu, část rozsudku 
týkající se usnesení valné hromady pod bodem 20, část 2 a druhou část usnesení 
pod bodem 21 změnil tak, že tato usnesení jsou neplatná. Současně Vrchní soud 
rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu nákladů soudních řízení.  
K dnešnímu dni není známo, zda žalobce podal dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. 
V soudním řízení zůstává žaloba ČNP a.s. proti registrátorovi internetové domény. 
 
 
Audit ČNP a.s. provedla auditorská firma AUDIT PLUS s.r.o., člen Nexia International.  
Výrok auditora je bez výhrad. Auditorskou zprávu pro dceřinou společnosti C.O.S. BULK 
(LONDON) LTD. provedla účetní a auditorská společnost  Haines & Company, Wallinford. 



Dceřiné společnosti C.O.S.-URANUS LTD.  
a TRICOLOR HOLDING LTD. nejsou aktivní a audit nezajistily. Společnost 
QUESTHOUSE a.s. nedosahuje parametrů pro povinný audit. 
 
Auditovanými výsledky hospodaření dle IFRS se budeme zabývat později, přesto mi dovolte 
uvést, že společnost v roce 2006 dosáhla čistého zisku ve výši 3,8 mil. Kč  
po zdanění, přičemž tržby, převážně z pronájmu nemovitostí činily 19,3 mil. Kč, spotřeba 
materiálu, energií a služeb  8,8 mil. Kč, osobní náklady 5,2 mil. Kč a odpisy 2,6 mil. Kč (4,5 
mil Kč dle ČÚS). Provozní výsledek bez započtení vlivu tvorby  
a využití rezerv a opravných položek se v porovnání s předcházejícím rokem zvýšil. Tržby 
jsou vyšší, náklady s výjimkou odpisů klesly. Posilování kurzu koruny vůči libře se projevuje 
po přepočtu části tržeb z nemovitostí v Londýně negativně, avšak librové tržby jsou ukládány 
na librový účet ČNP a.s. a náklady na údržbu a správu jsou hrazeny rovněž v librách. Čistý 
zisk za rok 2006 je nižší než za rok předešlý, především z důvodu opravných položek 
k pohledávkám.  
 
Pro tuto valnou hromadu byla zpracována a auditorsky ověřena individuální účetní závěrka 
podle mezinárodních účetních standardů IFRS a konsolidovaná účetní závěrka dle IFRS. 
Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy. Základní údaje konsolidované účetní závěrky 
jsou: čistý zisk 7,3 mil. Kč po zdanění, tržby 21,4 mil. Kč, spotřeba materiálu, energií a služeb 
8,6 mil. Kč, osobní náklady 7,3 mil. Kč, odpisy 2,9 mil. Kč. Z důvodu zjištění daňového 
základu ČNP a.s. vede i účetnictví podle českých účetních standardů (ČÚS). Separátní účetní 
závěrka dle ČÚS je rovněž součástí výroční zprávy. 
 
Návrh na vypořádání výsledku hospodaření bude valné hromadě přednesen v průběhu dalšího 
jednání. 
V průběhu roku ČNP a.s. neměla problémy s tokem hotovosti (cash-flow) ani nepřijala žádné 
úvěry od bank nebo jiných společností. 
 
 
V Praze 2. dubna 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Výroční zpráva za rok 2006 – konsolidovaná        
 

e) Základní údaje o emitentovi  
- Česká námořní plavba a.s.  (dále jen ČNP a.s.) 
- (Czech Ocean Shipping, Joint -Stock Co. v jazyce anglickém)  
- Počernická 168 
- Praha 10 - Strašnice  
- PSČ 100 99 
- Česká Republika 
- IČO: 00001082 
- www.cos.cz  
- mail@cos.cz  
- tel. 267207111 
- rejstříkový soud - MěS Praha, oddíl  B XXXVI, vložka 39 
- datum založení  - 27.3.1959 
- právní řád a právní předpis, podle kterého byl emitent založen -zákon č. 243/1949 Sb  
- právní forma emitenta podle tohoto právního předpisu - akciová společnost 
- předmět podnikání emitenta podle určení ve stanovách s odkazem na příslušné 

ustanovení  stanov 
a) provozování námořní plavby, jakož i veškeré činnosti s touto činností 
      související  
b) nákup, prodej, nájem a pronájem vlastních i cizích námořních lodí 
      s příslušenstvím 
c)  poradenská činnost v oblasti přepravy zboží pomocí námořní dopravy 
d)  zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb 
e)  koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej 
f) pronájem vlastních nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb 
      spojených s pronájmem.  
Stanovy  ze dne 24.5.2002, článek 6, k nahlédnutí ve Sbírce listin u Městského 
soudu v Praze, pracoviště Slezská 9.  

 
f) Údaje o základním kapitálu emitenta  

- celkový počet vydaných cenných papírů k 31.12.2006 byl 1 325 000 kusů, 
k 29.1.2007 Středisko cenných papírů provedlo příkaz ke zrušení 1 137 690 
vlastních akcií. Současný počet akcií je 187 310 kusů. Jmenovitá hodnota  
950 Kč na jednu akcii, celková hodnota emise k 31.12.2006 byla 1 258 750 000 Kč, 
současná celková hodnota emise je 177 944 500,- Kč 

- ISIN CZ0008413556  
- Druh - kmenové akcie , forma - na majitele , podoba - zaknihované , připojené kupóny - 

nejsou  
-    akcie jsou přijaty k obchodování na BCPP (Burza cenných papírů Praha – volný trh)  
      a v RM systému  
- počet, účetní hodnota a jmenovitá hodnota vlastních účastnických cenných papírů, které 

nabyl a držel emitent k 31.12.2006 - 1 137 690 kusů akcií v účetní hodnotě 
682 614 000 Kč a jmenovité hodnotě 1 080 805 500 Kč  

- emitentovi nejsou známy osoby, které by jej ovládaly , nebo ovládat mohly (podíl  
na hlasovacích  právech u žádné osoby nepřesahuje 40%) 

- osoby, jejichž přímý či nepřímý podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech 
emitenta činí alespoň 3%, jsou-li emitentovi známy – dle ohlášení v průběhu roku 2007 
(po zrušení vlastních akcií 29.1.2007)  CENTREBAY LIMITED 38,25% hlasovacích 
práv, pan Alexander Elder 26,52% hlasovacích práv, MUDr. Petr Streitberg  5,12% 
hlasovacích práv. Akcionáři nemají odlišná hlasovací práva. V míře známé 
emitentovi nelze určit, že je emitent přímo či nepřímo vlastněn nebo ovládán 
prostřednictvím výkonu hlasovacích práv. Emitent nemá informaci o ujednání, 



která mohou následně vést ke změně kontroly nad emitentem. Emitent neuzavřel 
ani nemá transakce se spřízněnými stranami (dle nařízení ES č. 1606/2002). 

- popis struktury koncernu jestliže je emitent jeho součástí, a pozice, kterou emitent 
v takovém seskupení zaujímá - ČNP a.s.  je mateřskou společností, dceřiné 
společnosti jsou C.O.S. BULK (LONDON) LTD., C.O.S.-URANUS LTD., TRICOLOR 
HOLDING LTD. ČNP a.s. má 20% podíl ve finanční investici QUESTHOUSE a.s. 
Dceřiná společnost C.O.S. BULK (LONDON) LTD. vlastní 80% podíl ve společnosti 
QUESTHOUSE a.s. a 10% podíl ve společnosti C.O.S.-URANUS LTD., ostatní 
uvedené dceřiné společnosti nemají žádné majetkové účasti. Společnost C.O.S.-
URANUS LTD. je v likvidaci, společnost TRICOLOR HOLDING LTD. již řadu let 
nevyvíjí žádnou činnost. 

- souhrnný popis operací, kterými došlo v průběhu předcházejících tří let ke změnám 
v základním kapitálu emitenta  nebo v počtu nebo druhu akcií, do kterých je rozložen - 
Mimořádná valná hromada dne 16. prosince 2003 rozhodla o snížení základního 
kapitálu společnosti. Městský i Vrchní soud odmítl provést zápis rozhodnutí 
mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku. Nejvyšší soud ČR 11. dubna 
2006 rozhodl ve p rospěch dovolání ČNP a.s. a  rozhodl  zrušit usnesení Městského 
i Vrchního soudu a vrátit návrh na zápis do obchodního rejstříku o rozhodnutí 
mimořádné valné hromady z 16. prosince 2003 o snížení základního kapitálu 
k soudu prvního stupně.  Městský soud v Praze pak svým usnesením z 2. května 
2006 rozhodl zapsat požadované rozhodnutí mimořádné valné hromady  
do obchodního rejstříku. Poté společnost postupovala při realizaci rozhodnutí 
mimořádné valné hromady o snížení základního kapitálu podle § 215 a §216 
Obchodního zákoníku.  Dne 7. prosince 2006 nabylo prá vní moci usnesení 
Městského soudu v Praze, kterým byla zapsána  do obchodního rejstříku změněná 
výše základního kapitálu : 177 944 500, - Kč a počet akcií : 187 310 ks kmenové 
akcie na majitele v zaknihova né podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč. Dne  
29. ledna 2007 Středisko cenných papírů provedlo příkaz emitenta ke snížení počtu 
zaknihovaných akcií.  

 
g) Údaje o činnosti emitenta 

- údaje o hlavních oblastech činnosti emitenta s uvedením hlavních druhů výrobků  
a služeb, popis trhů a rozčlenění příjmů emitenta podle těchto jednotlivých trhů; 
pronájem vlastních nemovitostí v České Republice (Praha) obytné prostory, 
nebytové a kancelářské prostory a ve Velké Británii (Londýn) obytné prostory. 
Tržby emitenta z hlavn í činnosti na trhu v České republice v roce 2006 činily 78%, 
tržby emitenta z hlavní činnosti na trhu ve Velké Británii v roce 2006 činily 22%.   

- údaje o tržbách emitenta v posledních třech účetních obdobích (dle IFRS v roce 2006 
,a 2005, dle ČÚS v roce 2004.) 
                                             (v tis. Kč) 2006 2005 2004 
Prodej zboží 0 0 0 
Služby 19 335 19 098 20 182 
Prodej majetku a materiálu  0 0 5 946 
Zúčtování opravných položek do 
provozních  výnosů 

0 2 887 17 011 

Ostatní provozní výnosy  206 128 668 
Tržby z prodeje cenných papírů 0 0 0 
Výnosy z finančních investic 1 483 2068 1 002 
Zúčtování rezerv do fin. výnosů 0 0 0 
Výnosové úroky  2 891 2856 1 578 
Ostatní finanční výnosy 480 2380 2 539 
Mimořádné výnosy 0 0 0 

(Údaje v roce 2004 se významně neodlišují od individuální účetní závěrky sestavené 
v souladu s IFRS) 



- údaje o tržbách konsolidačního celku v posledních třech účetních obdobích (dle IFRS 
v roce 2006 a 2005 dle ČÚS v roce 2004.) 
                                             (v tis . Kč) 2006 2005 2004 
Prodej zboží 0 0 0 
Služby 21 413 21 154 20 182 
Prodej majetku a materiálu  0 0 5 946 
Zúčtování opravných položek do 
provozních  výnosů 

0 2 887 17 011 

Ostatní provozní výnosy  206 128 668 
Tržby z prodeje cenných papírů 0 0 0 
Výnosy z finančních investic 1 483 2 068 1 002 
Zúčtování rezerv do fin. výnosů 0 0 0 
Výnosové úroky  3 807 4 170 1 578 
Ostatní finanční výnosy 480 2 380 2 539 
Mimořádné výnosy 0 0 0 

 
- souhrnný popis nemovitostí vlastněných emitentem  (k 31.12.2006) 

objekt ČNP a.s. v k.ú. Strašnice, Praha 10, Počernická 168 a pozemek  
pod a v nejbližším okolí budovy, obytné domy v k.ú. Stodůlky, Praha 5, 
K Zahrádkám č.p. 1003 – 1006, řad. garáže, prodejna a restaurace v k.ú. Stodůlky, 
Praha 5, K Zahrádkám č.e. 1047, byty č. 9-11 a 13-16 ve West Finchley – Londýn, 
60% podíl na vile ve Finchley – Londýn a obytný dům v k.ú. Dejvice, Praha 6 ul. 
Mydlářka č.p. 66 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy 
Nemovitosti vlastněné dceřinými společnostmi: 1 byt ve West Finchley – Londýn, 
40%podíl na vile ve Finchley – Londýn, 2 rodinné domky v Barnet – Londýn, 
Nemovitosti vlastněné finanční investicí:  obytný dům v k.ú. Dejvice, Praha 6 ul. 
Mydlářka č.p. 1802 a pozemek pod a v nejbližším okolí budovy 

       
míra závislosti emitenta na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo 
finančních smlouvách nebo nových výrobních postupech: minimální   
 

- údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních zahájených během posledních 
dvou účetních obdobích, která měla nebo mohou mít významný vliv na finanční situaci 
emitenta : ve všech aktuálně otevřených sporech, které ČNPa.s. vede před 
obecnými soudy se jedná o uplatnění nároků ČNP a.s. na plnění ze smluvně 
převzatých závazků vůči ČNP a.s.. V jediném sporu vedeném vůči ČNP a.s., který 
se nachází v etapě mimořádných opravných prostředků, se jedná o odvrácení 
plnění závazků převzatých protistranou vůči ČNP a.s.. Rozhodnutí soudů ČNP a.s. 
nemůže jakkoliv předjímat, avšak konstatuje, že žádný z předmětných sporů 
nemůže mít, s ohledem na výši předmětu sporů vyčíslenou v penězích, rozhodující 
vliv na finanční situaci ČNP a.s. jako emitenta. 
 
významné smlouvy: Smlouva o postoupení pohledávek za společností Panas 
Holdings Corp.,    Nájemní smlouva na obytný dům č.p. 1802, k.ú. Dejvice - Praha 6 
 

- číselné údaje o hlavních investicích uskutečněných v běžném účetním období a třech 
předcházejících účetních obdobích včetně finančních investic, zejména investic do akcií 
a dluhopisů jiných emitentů –  v roce 2004 došlo k nákupu 10 ks akcií C.O.S. BULK  
(LONDON) LTD. od dceřiné společnosti COS-servis, s.r.o. (likvidované v roce 
2005). V roce 2006 ČNP a.s. koupila 20% akcií společnost QUESTHOUSE a.s., 80% 
akcií společnosti QUESTHOUSE a.s. koupila dceřiná společnost C.O.S. BULK 
(LONDON) LTD.  



- údaje o hlavních prováděných investicích s výjimkou finančních investic s geografickým 
rozlišením jejich umísťování (tuzemsko, zahraničí) a s uvedením způsobu jejich 
financování (vlastní zdroje, vnější zdroje) – nebyly  

 
- údaje o hlavních budoucích investicích s výjimkou finančních investic – opravy  

a rekonstrukce 5 podlaží obytného domu čp. 66 v Praze 6 – Dejvicích a obytného 
domu v dlouhodobém nájmu čp. 1802 v Praze 6 – Dejvicích (oba v ulici Mydlářka), 
vybudování parkovací plochy a rekonstrukce plotu u obytného domu čp. 66 
v Praze 6 – Dejvicích – vše z vlastních zdrojů. 

 
- informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje – ČNP a.s. s ohledem na uvedenou 

hlavní činnost, výzkum a vývoj neprovádí. 
 
- informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 

– ČNP a.s. neprovozuje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí  
a pracovněprávních vztazích nad rámec běžné činnosti společnosti (úprava ploch 
zeleně na vlastních pozemcích, dodržování minimálních hodnot zplodin 
v provozovaných kotelnách. Pracovn ěprávní vztahy při počtu 15 zaměstnanců jsou 
bez vážnějších problémů.) 

 
- údaje o průměrném počtu zaměstnanců s rozdělením podle jednotlivých druhů 

podnikatelské činnosti emitenta a  změny počtu zaměstnanců v předcházejících třech 
účetních obdobích, jestliže jsou podstatné: v roce 2003 byl průměrný počet 
zaměstnanců 18. V roce 2004 byl průměrný počet zaměstnanců 15, osob z toho 5 
v řízení a administrativě společnosti, 10 v technické správě a zajištění nemovitostí. 
V roce 2005 byl průměrný počet zaměstnanců 17, z toho 5 v řízení a administrativě 
společnosti, 12 v technické správě a zajištění nemovitostí. V roce 2006 byl 
průměrný počet zaměstnanců 15, z toho 4 v řízení a administrativě společnosti,  
11 v technické správě a zajištění nemovitostí. 

 
 

h) Údaje o majetk u a finanční situaci emitenta 
- informace o očekávané hospodářské a finanční situaci v příštím roce, popřípadě  

ve víceletém výhledu: v roce 2007 předpokládané výnosy z tržeb nájemného mírně 
klesnou z důvodu vyčlenění jedné části obytného komplexu pro nájemníky 
s regulovaným nájmem přestěhované z rekonstruovaných domů v Dejvicích  
při dočasné absenci tržeb z nájmu v rekonstruovaných objektech. Současně je 
plánováno zvýšení nákladů na opravy a vybavení nově získaného domu a domu 
v dlouhodobém nájmu a zvýšení c elkových odpisů z titulu  vlastnictví koupeného 
domu. Finanční plán počítá s hospodářským výsledkem zhruba 100 tis Kč ztráty 
podle IFRS. S ohledem na pravděpodobné pokračování oprav i v roce 2008 avšak 
již narůstajícími tržbami z nájemného je plánován v ro ce 2008 zisk 1 400 tis Kč  
a stejně tak v dalších letech jsou plánovány vyšší tržby, zejména z krátkodobého 
pronájmu.  

 
- přehled o změnách vlastního kapitálu  ve formě srovnávací tabulky  za poslední tři účetní 

období (v tis. Kč): 
- rok (údaje k 31.12.)  2006 2005 2004 
- vlastní kapitál  dle českých. úč. st. 223 388 222 367 217 748 
- vlastní kapitál dle IFRS  237 427 234 348 228 856 
- vlastní kapitál – konsol. dle IFRS  238 049 231 218 225 851 

 
 
 



- zdroje kapitálu emitenta: v roce 2006 - tržby z prodeje služeb, úroky  
a výnosy z cenných papírů 

 
- údaje  o každé osobě, ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí 

nejméně 10 % vlastního kapitálu emitenta nebo 10 % čistého ročního zisku nebo ztráty 
emitenta. Je-li emitent součástí konsolidačního celku, uvedou se údaje o každé osobě, 
ve které má emitent přímou nebo nepřímou účast, jež činí nejméně  10 % 
konsolidovaného vlastního kapitálu nebo nejméně 10 % konsolidovaného čistého ročního 
zisku nebo ztráty konsolidačního celku. U každé této osoby se uvede zejména: 
a) obchodní firma nebo název a sídlo, 
b) předmět podnikání, 
c) výše upsaného základního kapitálu, k 31.12.2006 v pořizovacích cenách, **po 

přecenění, 
d) výše a druhy rezerv a výše zisku nebo ztráty po zdanění v posledním účetním 

období, jestliže taková osoba zveřejňuje roční účetní závěrku – žádná z níže 
uvedených osob roční účetní závěrku nezveřejňuje, 

e) výše podílu emitenta na základním kapitálu takové osoby, 
f) případná výše částky, která dosud nebyla na podíl podle písmene e) splacena, 
g) výše výnosu z podílu podle písmene e) v posledním účetním období, 
 
údaje k 31.12.2006 :  

 
a) b) c) v tis. Kč d) e) v % f) g) 
C.O.S.  BULK (LONDON)LTD.,  
132 Wantage road,  Wallingford  V. BRITÁNIE  

*1) 72 891 ** - 100 0 0 

QUESTHOUSE a.s.  
Počernická 168, Praha 10 - Strašnice  

*2) 5 000 - 20 0 0 

C.O.S.- URANUS LTD.,  
131 East Street, Valletta, MALTA (v likvidaci)  

*3) 32 - 90 0 0 

TRICOLOR HOLDING LTD.,  
2, Methonis Street, Nicosia, KYPR  

*4) 58 - 100 0 0 

 
 
*1) viz registrace Companies House  2673367  
*2) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než        
základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitosti, bytů a nebytových prostor 
*3) podnikání v námořní dopravě  
*4) obecně obchodní podnikání  
 
ČNP a.s. nemá uzavřenou ovládací smlouvu s žádnou dceřinou společností  
 
ČNP a.s. se kapitálově účastní ve společnosti Český lodní a průmyslový registr, s.r.o. 
podílem 5 % na základním kapitálu.  
 
ČNP a.s., z titulu vlastnictví  7 bytů ve West Finchley – Londýn, je podílníkem 
společnosti 122/124 NETHER STREET N12 MANAGEMENT LTD, která se stará  
o správu celého obytného domu o 16ti bytech, jeden byt je ve vlastnictví dceřiné 
společnosti C.O.S.  BULK (LONDON)LTD. Hodnota podílů je 7 GBP. 
 
 
ČNP a.s. provedla za rok 2006 rovněž sestavení účetní závěrky dle mezinárodních 
účetních standardů (IFRS) a konsolidované účetní závěrky dle IFRS, platných k tomuto 
dni. Účetní závěrky jsou součástí výroční zprávy. 
 
Přehled významných ukazatelů konsolidovaných finančních výkazů dle IFRS (v tis.Kč.) 



 Tržby za 
vlastní služby 

Čistý obrat Úhrn rozvah  Průměrný přepočtený  
stav zaměstnanců 

ČNP a.s. 19 335  25 706 257 801 15 
C.O.S. BULK  
(LONDON) LTD.  

  2 078    2 992  62 020  1 

QUESTHOUSE a.s.          0           0  24 704  0 
C.O.S.-URANUS LTD.  
v likvidaci*  

        -          -         -  0 

TRICOLOR 
HOLDING LTD.*  

        -          -              -    0 

 
Společnost C.O.S. BULK(LONDON)LTD. ve Velké Británii zaslala výsledky  sestavené 
dle britských účetních standardů. 
Dceřiné společnosti C.O.S.- URANUS LTD. a TRICOLOR HOLDING LTD. nejsou již více 
než tři roky aktivní, nevykonávají žádnou hospodářskou činnost, nemají zaměstnance 
ani majetek.(*údaje nejsou auditované a nejsou schv álené valnou hromadou  
společnosti TRICOLOR HOLDING LTD, likvidátor společnosti C.O.S.- URANUS LTD. 
dosud valnou hromad u společnosti za rok 2006 nesvolal) 
ČNP a.s. nabídla inzerátem v Hospodářských novinách dne 28. února 2006 odprodej 
pohledávky za společností C.O.S.- URANUS LTD. Po publikaci inzerátu bylo jedním 
z ředitelů představenstvu ČNP a.s. sděleno, že společnosti C.O.S.-URANUS LTD.  
a TRICOLOR HOLDING LTD. vstupují do nucené likvidac e (bankrotu) z iniciativy 
ředitelů obou společností. Ředitelé společnosti C.O.S.-URANUS LTD. nominovali 
likvidátorem společnosti Dr. Lorraine Conti. Společnost QUESTHOUSE a.s. byla 
založena v roce 2006 a nevykonávala v tomto roce žádnou významnou činnost 
s výjimkou navýšení základního kapitálu a nákupu obyt ného domu v závěru roku 
(koupě 21. prosince 2006). 
 
-  Výsledek hospodaření (zisk, ztráta) po zdanění z běžné činnosti emitenta   připadající na 

jednu akcii za poslední tři účetní období bez konsolidace dle IFRS/**s konsolidací dle 
IFRS 
- rok  2006 2006** 2005 2005** 2004 2004** 
- výsl. hosp. tis.Kč 3 835 7 331 6 812 8 917 19 281 

ČÚS  
20 172 

- počet akcií v tis.  1 325 1 325 1 325  1 325  1 325  1 325  
- výsl. hosp. na 1 
akcii  

2,89 Kč 5,53 Kč 5,14 Kč 6,73 Kč 14,55 Kč 15,22 Kč 

Dne 7. prosince 2006 nabylo právní moci usnesení Městského soudu v Praze, 
kterým byla zapsána do obchodního rejstříku změněná výše základního kapitálu  a  
počet akcií 187 310 kusů. Vlastní akcie  ale SCP zrušilo až 29. ledna 2007. Se 
sníženým počtem akcií je výsledek hospodaření na 1 akcii 20,47 Kč , konsolidovaný 
výsledek hospodaření 39,14 Kč na 1 akcii.  

- výše dividendy na akcii emitenta za poslední tři účetní období – dividendy nebyly 
vypláceny , dividendová politika - rozhodnutí o výplatě dividend přísluší řádné 
valné hromadě emitenta 

 
- údaje o celkové výši veškerých půjček přijatých emitentem a jiných  závazků emitenta 

v rozdělení na zajištěné a nezajištěné půjčky a závazky a způsob jejich zajištění, datum, 
ke kterému je údaj platný,- ČNP a.s. nemá k 31.12.2006 žádné nesplacené půjčky 
nebo závazky  

- údaje o zajištěních poskytnutých emitentem. – zajištění nebylo poskytnuto 

 
-  Očekávaná hospodářská a finanční situace v příštím roce a ve víceletém výhledu 
   a předpokládaný vývoj činnosti enitenta - vychází ze současné úrovně poznání 



podnikání v oblasti nemovitostí. V roce 2007, stejně tak jako v letech následujících,  
ČNP a.s. nepředpokládá významné změny ve své hlavní činnosti, která spočívá ve 
správě a pronájmu vlastních nemovitostí, nicméně v zájmu diverzifikace rizik 
v oblasti pronájmů nemovitostí hodlá posílit své působení v krátkodobých 
pronájmech vlastních a dlouhodobě pronajatých nemovitostí. Další nákup, nebo 
prodej nemovitostí není v tomto roce ani následujíc ích dvou letech plánován.  

 
Hlavní položky finančního plánu na příští období (v tis. Kč) 

    2007 2007   2008 2008 2009   2009 
 ČÚS IFRS ČÚS IFRS ČÚS IFRS 
Tržby 18 700 18 700 25 000 25 000 27 000 27 000 
Spotřeba 12 700 12 700 17 000 17 000 16 000 16 000 
Osobní náklady    5 000   5 000   5 400   5 400   5 500   5 500 
Odpisy    4 600   2 500   4 600   2 600   4 600   2 600 
Ostatní příjmy   1 900   1 900    2 000   2 000   2 100   2 100 
Ostatní náklady       500      500      600      600      700      700 
Výsledek hospodaření   -2 200  -  100  -   600   1 400   2 300   4 300 

           
rizikové faktory: emitent nepoužívá investiční instrumenty s výjimkou 
termínovaných vkladů u bank  a  vkladu do dluhopisového fondu NatWest 
Corporate Bond u Royal Bank of Scotland. Rizikové instrumenty nejsou používány. 
Úvěrová rizika nejsou, emitent ani společnosti v konsolidačním celku nečerpají 
úvěry. Cenová rizika souvisejí s pohybem trhu nemovitostí a pohybem kurzu libry 
(GBP) z důvodu tržeb a vkladů ve Velké Británii, podíl tržeb v GBP je minoritní. 

 
i) Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta a vrcholových 

manažerech emitenta a aktivních dceřiných společností. 
- jméno a příjmení, datum narození a bydliště statutárních orgánů nebo jejich členů a členů 

dozorčích orgánů, s uvedením jejich funkcí; hlavní činnosti těchto osob, které vykonávají 
mimo svou činnost pro emitenta, jestliže tyto činnosti mohou mít význam pro posouzení 
emitenta,dosažené vzdělání a praxe, funkční období, údaje o pracovních nebo jiných 
smlouvách těchto osob s emitentem nebo jeho dceřinými společnostmi  s uvedením 
výhod při ukončení zaměstnání: 
 
Helena Abery, datum narození 19.6.1947,  Praha 7, Mi lady Horákové 78  
Znovu zvolena řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za členku představenstva, 
druhé čtyřleté funkční období. Na zasedání představenstva 9. června 2006 byla 
znovu zvolena předsedkyní představenstva.  
Člen statutárních orgánů ve skupině: ředitelka C.O.S. BULK (LONDON) LTD.  
a místopředsedkyně představenstva QUESTHOUSE a.s.  
Dosažené vzdělání: vysokoškolské 
Praxe: obchodní ředitelka, nákupční ředitelka, ředitelka 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ČNP a.s.  
a QUESTHOUSE a.s., Mandátní smlouvat s dceřinou společností  
C.O.S. BULK(LONDON) LTD. na výkon funkce ředitelky dceřiné společnosti, výhody 
při ukončení zaměstnání - nejsou.  
 
Ing. Miroslav Winkler, datum narození 24.2.1957,  Praha 8, Služská 781/40 
Znovu zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena představenstva., 
druhé čtyřleté funkční období. Na zasedání představenstva 9. června 2006 byl 
znovu zvolen místopředsedou představenstva. Ředitel ČNP a.s. Člen statutárních 
orgánů ve skupině: člen představenstva QUESTHOUSE a.s. Mimo konsolidační 
celek jednatel a společník Czech Marine Management, s.r.o. -  bez střetu zájmů. 
Dosažené vzdělání: vysokoškolské 



Praxe: broker, obchodní ředitel, finanční ředitel, ředitel společnosti 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ČNP a.s.  
a QUESTHOUSE a.s., pracovní smlouva s ČNP a.s. na dobu neurčitou dle Zák. 
práce, Smlouva o využívání firemního vozidla ČNP a.s.. Výhody při ukončení 
zaměstnání nejsou. 
 
Ing. Petr Koutek, datum narození 20.6.1964, Praha 5,  Na Mrázovce 48/28  
Zvolen řádnou valnou hromadou 10.června 2005 za člena představenstva, první 
čtyřleté funkční období. Člen statutárních orgánů ve skupině: předseda 
představenstva QUESTHOUSE a.s. 
Dosažené vzdělání: vysokoškolské 
Praxe: analytik, finanční ředitel, ředitel, manažer. 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena představenstva ČNP a.s.  
a QUESTHOUSE a.s., Smlouva o zabezpečování manažerských služeb ( s ČNP a.s.)  
 
Jana Zoubková, datum narození 20.9.1956,  Praha 6, N a Petynce 78  
Zvolena řádnou valnou hromadou 24. května 2002 za členku dozorčí rady.  
Na zasedání dozorčí rady 27. května 2002 byla zvolena za předsedkyni dozorčí rady 
Dosažené vzdělání: středoškolské 
Praxe: účetní, plánovačka, vedoucí invent. odd., asistentka ředitele.  
Funkční období skončilo v roce 2006.  
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s, pracovní smlouva 
s ČNP a.s. Výhody při ukončení zaměstnání – nejsou.  
 
Peter Alan Abery, datum narození. 31.10 1947, Wallin gford, 132 Wantage Road, 
OX10 0LU Velká Británie  
Znovu zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena dozorčí rady, druhé 
čtyřleté funkční období. Člen statutárních orgánů ve skupině: člen dozorčí rady 
QUESTHOUSE a.s. 
Dosažené vzdělání: středoškolské 
Praxe: audit manager, director, partner  
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE 
a.s 
 
Hana Moškonová, datum narození 13.2.1963 Praha 4, Ne chvílova 1855  
Kooptována za členku dozorčí rady dne 12.prosince 2005 a zvolena řádnou valnou 
hromadou dne 9. června 2006, čtyřleté funkční období. Na zasedání dozorčí rady 
dne 9. června 2006 byla zvolena předsedkyní dozorčí rady. Člen statutárních 
orgánů ve skupině: předsedkyně dozorčí rady QUESTHOUSE a.s. 
Dosažené vzdělání: středoškolské 
Praxe: účetní,  účetní poradkyně, OSVČ 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE 
a.s., Smlouva o konzultační činnosti při vedení účetnictví , Smlouva o pronájmu 
kancelářských prostor. 
 
Ing. Jaroslav Vydra, datum narození 14.6.1965, Praha 3 Tachovské náměstí 6 
Zvolen řádnou valnou hromadou 9. června 2006 za člena dozorčí rady, čtyřleté 
funkční období. Na zasedání dozorčí rady dne 9. června 2006 byl zvolen 
místopředsedou dozorčí rady. Člen statutárních orgánů ve skupině: člen dozorčí 
rady QUESTHOUSE a.s.  
Dosažené vzdělání: vysokoškolské 
Praxe: učitel, manažer 
Smlouvy: Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady ČNP a.s. a QUESTHOUSE 
a.s 

 



- možné střety zájmů: nejsou  
- údaje u těchto osob týkající se veškerých odsouzení za podvodné trestné činy nejméně 

za předešlých 5 let, údaje o veškerých konkurzních řízeních , správách a likvidacích , se 
kterými byly tyto osoby v předešlých 5 letech spojeny a dále o jakémkoliv úředním 
veřejném obvinění nebo sankcích proti takové osobě ze strany statutárních nebo 
regulatorních orgánů: nejsou  

 
- údaje o všech čistých peněžitých a naturálních příjmech, které přijaly vedoucí osoby a 

členové dozorčí rady od emitenta a od osob ovládaných emitentem v roce 2006: 
Peněžité příjmy  Naturální příjmy 

výkon funkce pracovněprávní vztah smlouvy z běžného 
obch. styku 

    

vyplaceno 
emitentem 

vyplaceno od osob 
ovládaných 
emitentem 

vyplaceno 
emitentem   

představenstvo 360 000 Kč  571 589 Kč  36 245 GBP   549 000 Kč     61 307 Kč 
dozorčí rada 184 630 Kč  252 101 Kč  -    109 950 Kč      10 814 Kč 

 
- principy odměňování vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady: členové 

představenstva – odm ěna je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce člena 
představenstva, která je navržena představenstvem a projednána a schválena 
řádnou valnou hromadou při zvolení do funkčního období, odměna je stanovena 
pevnou částkou, vyplácena měsíčně po celé funkční období, variabilní složku 
nemá, výplata odměny nepodléhá dalšímu schvalování, není vázána na dosažení 
určitých výsledků, výše odměny je stejná pro všechny 3 členy představenstva bez 
ohledu na vzdělání či praxi, změna smlouvy o výkonu funkce může být provedena 
pouze valnou hromadou.  

- 2 členové představenstva mají zároveň se společností  ČNP, a.s., resp. s osobou jí 
ovládanou, uzavřenu též pracovní smlouvu. Jedná se o ředitele společnosti ČNP, 
a.s. a ředitelku dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.  

- výši příjmu plynoucí z pracovně právního vztahu u ředitele společnosti ČNP, a.s. 
stanovuje představenstvo společnosti, variabilní složka není stanovena ani 
vyplácena. Výplata není závislá na dalším schválení nebo splnění určitých 
podmínek. Naturální příjem je tvořen příspěvky na stravování pro zaměstnance 
společnosti emitenta a jsou poskytovány do výše 55% hodnoty stravenky, 1% 
vstupní ceny vozidla, které je  zdanitelným příjmem a vykázané pohonné hmoty  
pro soukromé cesty, které jsou zdanitelným příjmem zaměstnance, cesta  
do a z práce není služební cestou. 

- výši příjmu plynoucí z pracovně právního vztahu u ředitelky dceřiné společnosti 
C.O.S. BULK (LONDON) LTD. stanovuje a schvaluje val ná hromada dceřiné 
společnosti, variabilní složka příjmu není zavedena, naturální příjem není. 

- jeden člen představenstva má s emitentem uzavřenou smlouvu z běžného 
obchodního styku, není zaměstnancem společnosti emitenta. 

- členové dozorčí rady (3) – odměna je stanovena ve smlouvě o výkonu funkce člena 
dozorčí rady , která je navržena představenstvem, a projednána a schválena 
řádnou valnou hromadou při zvolení do funkčního období, odměna je stanovena 
pevnou částkou, vyplácena měsíčně po celé funkční období, variabilní složku 
nemá, výplata odměny nepodléhá dalšímu schvalování, není vázána na dosažení 
určitých výsledků, výše odměny je stejná pro všechny 3 členy dozorčí rady bez 
ohledu na vzdělání či praxi, změna smlouvy o výkonu funkce může být provedena 
pouze valnou hromadou.  

- jeden člen dozorčí rady byl zároveň administrativním pracovníkem ve vztahu  
ke společnosti ČNP, a.s. U tohoto pracovníka byla stanovena variabilní složka 
příjmu (průměrně 15 %), která byla závislá na bezchybném plnění pracovních úkolů 
z oblasti personální a mzdové.  Plnění ukazatele pro výplatu variabilní složky 



příjmu, kterými je včasné vypracování a předání požadovaných výkazů každý 
měsíc bez reklamací, kontroluje ředitel společnosti.Výše odměny je předem známá. 
Úkol platí pro celý rok.  

- jeden člen dozorčí rady má s emitentem uzavřenou smlouvu z běžného 
obchodního styk u, není zaměstnancem společnosti emitenta. 

- Kontrolní výbor a výbor pro odměny vzhledem počtu zaměstnanců není 
ustanoven.  

- Za vedoucí pracovníky jsou považovány pouze 2 osoby (v rámci konsolidačního 
celku), které jsou zároveň členy představenstva. 

- V případě příjmu a odměn vyplácených dceřinými společnostmi, o jejich výši  
a výplatě rozhoduje valná hromada příslušné společnosti obdobně jako u mateřské 
společnosti - emitenta. Odměny nemají variabilní složku. U dceřiných společností, 
které nejsou aktivní TRICOLOR HOLDING LTD. a v likv idaci  C.O.S. – URANUS LTD. 
nejsou vypláceny žádné odměny. 

 
- informace o počtu akcií vydaných emitentem, které jsou ve vlastnictví statutárních orgánů 

nebo jejich členů, ostatních vedoucích osob emitenta a členů dozorčí rady, včetně osob 
blízkých těmto  osobám, informace o  opčních a obdobných  smlouvách, jejichž 
podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané emitentem a jejichž 
smluvními stranami jsou uvedené osoby nebo které jsou uzavřené ve prospěch 
uvedených osob, dále též informace o jednotlivých obchodech, které uvedené osoby 
uskutečnily v účetním období a jejichž předmětem  nebo podkladovým aktivem jsou 
účastnické cenné papíry vydané emitentem; informace se uvádějí za každou  
z uvedených osob:  
- počet akcií ČNP a.s. - 1 akcie – vlastník ing. M. Winkler  
- opční smlouvy na akcie ČNP a.s. - 0 
- obchody s CP ČNP a.s. - 0 

 
 
- celková výše dosud nesplacených úvěrů nebo půjček, které emitent poskytl statutárním 

orgánům nebo jejich členům a členům dozorčích orgánů, a dále veškerá ručení a jiná 
zajištění či plnění, která za tyto osoby emitent převzal, půjčky ani ručení nebyly 
poskytnuty  

 
- údaje o možnosti zaměstnanců účastnit se na základním kapitálu emitenta – možnost 

není  
 
prohlášení o míře souladu správy a řízení s Kodexem správy a řízení společnosti    
založeném na Principech OECD: ČNP a.s. se nepřihlásila ke Kodexu z důvodu 
snížení administrativní náročnosti a nákladů řízení společnosti a nízkého objemu 
obchodovaných akcií.  

 
- informace o odměnách uhrazených za účetní období auditorům v členění za jednotlivé    

druhy služeb, a to zvlášť za emitenta a zvlášť za konsolidovaný celek 
Audit účetní závěrky AUDIT PLUS s.r.o.  100 000 Kč 
Audit konsolidované roční účetní závěrky AUDIT PLUS s.r.o.   50 000 Kč 
Kontrola účetní závěrky bez vlivu IFRS AUDIT PLUS s.r.o.   35 000 Kč 
Audit  C.O.S. BULK (LONDON)LTD.  Haines & Company       940 GBP 

 
 
 
 
 



A. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 
jméno, příjmení a funkce fyzických osob odpovědných za výroční zprávu;  
Ing. Miroslav Win kler, místopředseda představenstva ČNP a.s. 
Ing. Petr Koutek, člen představenstva ČNP a.s. 
 

- Auditor: 
- AUDIT PLUS s.r.o. Žerotínova 1124/35 Praha 3,  licence KAČR č. 096. Údaje za rok 

2006 byly auditovány v rozsahu individuální účetní závěrky zpracované dle 
mezinárodních účetních předpisů IFRS a konsolidované účetní závěrky zpracované 
dle IFRS, sestavených k 31.12.2006 a výroční zprávy za rok 2006  

- Haines & Company 10a St. Martin´s Street,  Wallingf ord, Qxfordshire , UK – audit 
účetní závěrky dceřiné společnosti C.O.S.BULK(LONDON)LTD. dle účetních 
standardů Velké Británie, zvláštní ustanovení části VI. Companies Act 1985 pro 
malé společnosti. 

 
V Praze 2.dubna 2007  
 
Čestné prohlášení, údaje uvedené ve výroční zprávě nebo její části odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné  
a správné posouzení emitenta a jím vydaných cenných papírů, nebyly 
opomenuty či zkresleny. 
 
 Ing. Miroslav Winkler    Ing Petr Koutek  

 
 
 
 
 
 
 
 
Doplněk konsolidované výroční zprávy za rok 2006 
 
Od data sc hválení výroční zprávy došlo k následující změně: 
 
MUDr. Petr Streitberg dne 13. 4.2007 oznámil snížení podílu na hlasovacích právech 
pod 3%. Pan Petr Zámečník oznámil, že ke dni 15.4.2007 má více než 3% podílu  
na hlasovacích právech a ke dni 18.4.2007 ví ce než 5% podílu na hlasovacích právech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zpráva o vztazích  
 
 
 
Česká námořní plavba a.s.  (dále jen ČNP a.s.) k 31.12.2006 není ovládanou osobou  
 
ČNP a.s. k 31.12.2006 vlastnila akcie v následujících dceřiných společnostech: 
 
C.O.S.- URANUS LTD.,Valletta  90 % podíl  
C.O.S.  BULK (LONDON) LTD., Londýn  100 % 
TRICOLOR HOLDING LTD., Nicosia  100 % 
 
ČNP a.s. k 31.12.2006 vlastnila 20% podíl ve společnosti QUESTHOUSE a.s. V této 
finanční investici k 31.12.2006 vlastnila  80% akcií společnost C.O.S. 
BULK(LONDON)LTD.   
 
S žádnou z výše uvedených společností není uzavřena ovládací smlouva. 
Akciová společnost QUESTHOUSE vypracovala a do Sbírky listin založila zprávu  
o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazí ch mezi ovládanou osobou  
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající o sobou.  
S dceřinou společností C.O.S.  BULK (LONDON) LTD. je uzavřená smlouva 
(Agreement) z 25. října 2001 o správě nemovitostí  ČNP a.s. ve Velké Britanii. 
Se společností QUESTHOUSE a.s. je uzavřena dlouhodobá nájemní smlouva ze dne 
29.12.2006 na obytný dům v Praze 6  
 
 
 
         V Praze dne 20. dubna 2007  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Auditovaná řádná účetní závěrka za rok 2006 a návrh na vypořádání výsledku 
hospodaření 
 
 
Česká námořní plavba a.s. sestavila řádnou účetní závěrku dle mezinárodních 
standardů finančního výkaznictví (IFRS) V terminologii IFRS je tato účetní závěrka 
nazývána individuální účetní závěrkou. Auditovaná individuální rozvaha, výsledovka, 
přehled o peněžních tocích a přehled změn vlastního kapitálu jsou spolu s přílohou 
k této účetní závěrce součástí předložené výroční zprávy. 
 
Hospodaření České námořní plavby a.s. skončilo v roce 2006 následujícími 
auditovanými výsledky, sestavenými dle IFRS: 
 
Dlouhodobá aktiva  204 195 tis. Kč 
Krátkodobá aktiva    53 606 tis. Kč 
Aktiva celkem  257 801 tis. Kč 
 
Vlastní kapitál  237 427 tis. Kč 
Dlouhodobé závazky     5 282 tis. Kč 
Krátkodobé závazky   15 092 tis. Kč 
Pasiva celkem  257 780 tis. Kč 
 
Výnosy celkem    24 395 tis. Kč 
Náklady celkem    20 560 tis. Kč 
 
Výsledek hospodaření dle IFRS po zdanění je zisk 3 834 425,37 Kč 
 
 
Z vytvořeného zisku navrhujeme přidělit 5% tj. 191 721,27 Kč do povinného 
rezervního fondu. 
 
Zbývající částku 3 642 704,10 Kč navrhujeme převést na účet nerozděleného zisku 
České námořní plavby a.s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auditovaná konsolidovaná účetní závěrka za rok 2006  
 
Konsolidované auditované údaje konsolidačního celku České námořní plavby a.s.  
za rok 2006 byly sestaveny  dle mezinárodních standardů finančního výkaznictví 
(IFRS):  
 
 
Dlouhodobá aktiva  203 814 tis. Kč 
Krátkodobá aktiva    58 117 tis. Kč 
Aktiva celkem  261 931 tis. Kč 
 
Vlastní kapitál  238 049 tis. Kč 
Dlouhodobé závazky     8 400 tis. Kč 
Krátkodobé závazky   15 482 tis. Kč 
Pasiva celkem  261 931 tis. Kč 
 
Výnosy celkem    30 900 tis. Kč 
Náklady celkem    23 569 tis. Kč 
 
Výsledek hospodaření dle IFRS po zdanění je zisk 7 331 tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



          PŘÍLOHA č 15 
 
Představenstvo České námořní plavby a.s. předkládá řádné valné hromadě ke schválení 
návrh na změnu stanov, která spočívá v rozšíření předmětu podnikání společnosti 
v článku stanov č. 6 o následující činnosti charakterizované Živnostenským zákonem  
č. 455/1991 Sb. v platném znění: 
 
 g) ubytovací služby 
 h) hostinská činnost 
 i)  realitní činnost 
 j)  směnárenská činnost 
 k) správa a údržba nemovitostí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 


