
 

 
Tato informace se současně zveřejńuje na www.ipoint.cz, v sekci informace emitentů a na  URL adrese 

www.cvz.cz  v sekci dokumenty ke stažení , oddíl  soubory ke stažení. Současně se zveřejńuje  úplné 

znění stanov emitenta ke dni 24. 6. 2010 v příloze. .  

 

Vnitřní informace 
 

     

České  vinařské  závody  a. s. 

         sídlem  Praha 4, Nusle,Bělehradská čp. 7/13 , PSČ 140 16 

         zapsána  v OR   Mě soudu  Praha oddíl B ,  vložka   2357 
          
 

  VÝSLEDKY JEDNÁNÍ A HLASOVÁNÍ  ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY 

 společnosti České vinařské závody a.s. se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská 
č.p.7/13 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu 
B, vložka 2357, IČ 60193182, která se  konala dne 24.června 2010  v Brně , Heršpická 

758/13 

 

PŘÍTOMNÍ :  

Všichni členové orgánů společnosti  

Notář k  bodu č. 3 pořadu jednání  

Přítomní byli akcionáři mající celkem 194 757 ks  akcií na majitele o jmenovité hodnotě každé 
1000,- Kč , přičemž jejich jmenovitá hodnota představuje hodnotu  67,17 %   základního 
kapitálu společnosti sníženého  o hodnotu 31.722 Ks  akcií , ke kterým není vykonáváno 
hlasovací právo.  

( Základní kapitál 321.673.000,- Kč, hodnota kapitálu představovaná  akciemi, k nimž se 
nepřihlíží 31.722.000,-Kč ,  základní kapitál představovaný akciemi s nimiž jsou spojena 
vykonávaná hlasovací práva 289.951.000,- Kč)  

 

Jednání valné  hromady a hlasování proběhlo dle zveřejněného pořadu jednání.    

Návrhy  a dokumenty předložené valné hromadě představenstvem dle pořadu jednání 
ke schválení byly schváleny .      

 

Výsledky hlasování :  ( označení shodně s bodem pořadu jednání )     
 

    2.    Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob pověřených 

sčítáním hlasů  

počet hlasů pro    194 767   tj.       100    % přítomných  
  

    3.    Změna stanov společnosti    

            počet hlasů pro    193 941    tj.        99,58 % přítomných  

            počet hlasů proti             0     tj.            0       % přítomných 

            počet hlasů zdržel se                        826    tj.           0,42  % přítomných 

             
 

5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího  



majetku za rok 2009, její projednání  a schválení včetně předložení vysvětlující zprávy 
představenstva dle § 118, odst. 8 zákona č. 256/2004 Sb., v platném znění  
 

       počet hlasů pro                 194 767     tj.       100  % přítomných  
 
6.     Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2009 

                   počet hlasů pro     194 767    tj.       100  % přítomných  
 
 

7.     Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 

                   počet hlasů pro     194 767    tj.       100  % přítomných  
 

 

8.   Projednání a schválení rozdělení zisku za rok 2009 

                   počet hlasů pro      194 767   tj.        100  % přítomných  
 

9.  Volba členů představenstva  
 
1. Návrh na volbu Ing. Miroslava Kurky 

      počet hlasů pro                 194 767  tj.         100  % přítomných  
 

2. Návrh na volbu JUDr. Františka Doubka 

                   počet hlasů pro     194 767  tj.         100  % přítomných  
 

3. Návrh na volbu Ing. Jiřího Němce 

                   počet hlasů pro     194 767  tj.         100  % přítomných  
 

10.  Volba člena dozorčí rady  
        Návrh na znovuzvolení paní Olgy Jínové.   

        počet hlasů pro               193 941   tj.      99,58 % přítomných  

        počet hlasů proti                         0   tj.            0      % přítomných 

        počet hlasů zdržel se                        826   tj.           0,42  % přítomných 
 
 

11.  Projednání a schválení odměn členům orgánů společnosti 

        počet hlasů pro                            193 941   tj.      99,58  % přítomných  

        počet hlasů proti                                     0   tj.         0       % přítomných 

        počet hlasů zdržel se                          826   tj.        0,42   % přítomných 
 

 

            Zápis z řádné valné hromady společnosti byl vyhotoven ke dni 24. 6. 2010  
 

 

 

 
 
 

  
 

 
 
 

 
 


