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POZVÁNKA  
 

na řádnou valnou hromadu společnosti  MESPOL Medlov, a. s.  

se sídlem: č.p. 238, 783 91 Medlov, IČO:25816403, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 

Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1947 

 

Představenstvo akciové společnosti MESPOL Medlov, a.s. (dále také jen – společnost)    

 

s v o l á v á 

 

ŘÁDNOU  VALNOU  HROMADU,  
 

která se bude konat 

 

dne 18. března 2020 od 13.00 hodin  
v restauraci Penzionu Pavlík v Medlově č.p. 278 

 

 

 

Pořad valné hromady: 

 

1.  Zahájení valné hromady  

2.  Volba předsedy valné hromady 

3.  Volba dalších orgánů valné hromady – zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a 

ověřovatelů zápisu 

4.  Zrušení rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 

2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019) dle 

ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění , které přijala řádná valná 

hromada dne 18.6.2019  

5.  Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a 

konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019) dle ust. § 17 

zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění   

6.     Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření konsolidované účetní závěrky za rok 

2017 (účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017) a konsolidované účetní závěrky za rok 2018 

(účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 

v platném znění   

7.    Závěr valné hromady         

 
 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu řádné valné hromady (dále jen - valná hromada) a jejich 

zdůvodnění:  

 

K bodu 2 pořadu valné hromady - Volba předsedy valné hromady: 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti MESPOL Medlov, a.s. volí předsedou valné hromady ing. Jana Škopa. 

 

Zdůvodnění: 

Návrh na obsazení funkce předsedy valné hromady vychází z požadavku zákona č. 90/2012 Sb., o 

obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (zákon o obchodních korporacích; dále také jen – 

zákon o obchodních korporacích) a Stanov společnosti. K zajištění řízení valné hromady představenstvo 

navrhuje zvolit předsedou valné hromady předsedu představenstva společnosti ing. Jana Škopa, který již 

dříve funkci předsedy valné hromady vykonával. 
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K bodu 3 pořadu valné hromady – Volba dalších orgánů valné hromady – zapisovatele, osob pověřených 

sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu: 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti MESPOL Medlov, a.s. volí zapisovatelkou valné hromady JUDr. Evu 

Škopovou, osobami pověřenými sčítáním hlasů pana Ivo Sobotu, paní Zdeňku Janků a Karlu 

Zelenskou a ověřovateli zápisu pana ing. Josefa Smyčku a paní Šárku Dudovou. 

 

Zdůvodnění: 

Návrh na obsazení dalších orgánů valné hromady – zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a 

ověřovatelů zápisu vychází z požadavku zákona a stanov společnosti a vychází z dosavadní zavedené praxe 

společnosti při organizaci valných hromad akcionářů společnosti. 

  

K bodu 4 pořadu valné hromady – Zrušení rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření 

řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 

do 31.12.2019) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění , které přijala řádná valná 

hromada dne 18.6.2019 

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti MESPOL Medlov, a.s. ruší své usnesení ze dne 18. června 2019, jímž 

určila auditorem k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované 

účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 

Sb., o auditorech, v platném znění, společnost DM Audit s.r.o., se sídlem č.p. 5, 588 54 Mrákotín, 

IČO: 269 22 746, zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu 

C, vložka 45452, člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení 435. 

 

Zdůvodnění: 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, stanoví povinnost určit auditora k provedení auditu a 

ověření řádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky. Rozhodnutí o určení auditora náleží valné 

hromadě společnosti. 

Řádná valná hromada společnosti na svém jednání dne 18.6.2019 v rámci bodu 9. pořadu jednání určila 

auditorem k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky 

za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, 

v platném znění, společnost DM Audit s.r.o., se sídlem č.p. 5, 588 54 Mrákotín, IČO: 269 22 746, zapsanou 

do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 45452, člena Komory 

auditorů ČR, číslo osvědčení 435. Společnost DM Audit s.r.o. však dopisem ze dne  9.9.2019 doručeným 

společnosti MESPOL Medlov, a.s. oznámila, že omezuje rozsah poskytovaných služeb a auditorské služby 

již nebude nadále provádět a současně doporučila společnosti určit jiného auditora k provádění auditorské 

činnosti. 

Z tohoto důvodu představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě zrušit její rozhodnutí ze dne 

18.6.2019, jímž určila auditorem k provedení auditu a ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a 

konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019) dle ust. § 17 zákona 

č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, společnost DM Audit s.r.o., se sídlem č.p. 5, 588 54 

Mrákotín, IČO: 269 22 746, zapsanou do Obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně 

v oddílu C, vložka 45452, člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení 435.  

 
 
K bodu 5 pořadu valné hromady - Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření řádné účetní 

závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 1.1.2019 do 31.12.2019) 

dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění   

 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti MESPOL Medlov, a.s. určuje auditorem k provedení auditu a ověření 

řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 

1.1.2019 do 31.12.2019) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, Ing. Karla 

Novotného, člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení č. 1824, IČO: 664 52 899, a náhradním 

auditorem Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení č. 0260, 
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IČO: 151 00 022, kteří jsou členy sdružení auditorů, ekonomických, účetních a daňových poradců 

s názvem Organizační kancelář Praha, IČO: 664 52 899, se sídlem K Závorám 171, Praha 4, PSČ 143 

00. 

 

Zdůvodnění: 

Současně představenstvo společnosti navrhuje, aby valná hromada určila auditorem k provedení auditu a 

ověření řádné účetní závěrky za rok 2019 a konsolidované účetní závěrky za rok 2019 (účetní období od 

1.1.2019 do 31.12.2019) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, Ing. Karla 

Novotného, člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení č. 1824, IČO: 664 52 899, a náhradním auditorem 

Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení č. 0260, IČO: 151 00 022, 

kteří jsou členy sdružení auditorů, ekonomických, účetních a daňových poradců s názvem Organizační 

kancelář Praha, IČO: 664 52 899, se sídlem K Závorám 171, Praha 4, PSČ 143 00. Nově navržený auditor 

(i náhradní auditor) jsou odborně způsobilí, mají značné a dlouhodobé zkušenosti s poskytováním 

auditorských služeb pro subjekty působící zejména v oblasti zemědělství a potravinářství a poskytují 

auditorské služby i jiným okolním zemědělským subjektům. Náhradní auditor se určuje pro případ, kdyby 

první jmenovaný auditor nemohl provést audit a ověření příslušných účetních závěrek. 

 
K bodu 6 pořadu valné hromady - Rozhodnutí o určení auditora k provedení auditu a ověření 

konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017) a konsolidované 

účetní závěrky za rok 2018 (účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 Sb., 

o auditorech, v platném znění 
 
Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti MESPOL Medlov, a.s. určuje auditorem k provedení auditu a ověření 

konsolidované účetní závěrky za rok 2017 (účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017) a konsolidované 

účetní závěrky za rok 2018 (účetní období od 1.1.2018 do 31.12.2018) dle ust. § 17 zákona č. 93/2009 

Sb., o auditorech, v platném znění, Ing. Karla Novotného, člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení 

č. 1824, IČO: 664 52 899, a náhradním auditorem Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., člena Komory 

auditorů ČR, číslo osvědčení č. 0260, IČO: 151 00 022, kteří jsou členy sdružení auditorů, 

ekonomických, účetních a daňových poradců s názvem Organizační kancelář Praha, IČO: 664 52 

899, se sídlem K Závorám 171, Praha 4, PSČ 143 00. 

 

Zdůvodnění: 

Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, stanoví povinnost určit auditora k provedení auditu 

konsolidované účetní závěrky. Rozhodnutí o určení auditora náleží valné hromadě společnosti.  

Společnost je povinna zajistit provedení auditu a ověření konsolidované účetní závěrky rovněž za rok 2017 

a konsolidované účetní závěrky za rok 2018. Představenstvo společnosti navrhuje, určit auditorem Ing. 

Karla Novotného, člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení č. 1824, IČO: 664 52 899, a náhradním 

auditorem Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., člena Komory auditorů ČR, číslo osvědčení č. 0260, IČO: 151 

00 022, kteří jsou členy sdružení auditorů, ekonomických, účetních a daňových poradců s názvem 

Organizační kancelář Praha, IČO: 664 52 899, se sídlem K Závorám 171, Praha 4, PSČ 143 00.  Navržený 

auditor (i náhradní auditor) jsou představenstvem doporučeni i k provedení auditu a ověření řádné účetní 

závěrky za rok 2019 (viz. bod 5 pořadu valné hromady), proto je vhodné, aby jmenovaní provedli i audit 

konsolidovaných účetních závěrek za rok 2017 a za rok 2018. Náhradní auditor se určuje pro případ, kdyby 

první jmenovaný auditor nemohl provést audit a ověření příslušných účetních závěrek 

 

  

Informace pro akcionáře: 

Akcionáři, popř. jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mají v souvislosti s jednotlivými body pořadu 

valné hromady počínaje dnem 17. února 2020 do dne konání valné hromady včetně, následující práva: 

- obdržet v pracovních dnech v době od 10.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti (sekretariát 

ředitele) zdarma formulář plné moci v listinné podobě k zastupování akcionáře na valné hromadě; 

tento formulář je rovněž možné získat z internetových stránek společnosti www.mespol.cz nebo o 

jeho zaslání elektronicky požádat na elektronické adrese mespol@mespol.cz 

- získat z internetových stránek společnosti www.mespol.cz text pozvánky na valnou hromadu 

společnosti a dokumenty týkající se pořadu valné hromady, mimo to jsou tyto dokumenty 

http://www.mespol.cz/
mailto:mespol@mespol.cz
http://www.mespol.cz/
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k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 10.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti (sekretariát 

ředitele) 

- získat z internetových stránek společnosti www.mespol.cz návrhy usnesení valné hromady, včetně 

příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, a stanoviska představenstva společnosti 

k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, mimo to jsou tyto dokumenty a informace 

k nahlédnutí v pracovních dnech v době od 10.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti (sekretariát 

ředitele). 

 

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat od 12.30 do 13.00 hodin v  místě konání valné 

hromady.   

Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti mající akcie na jméno, kteří jsou zapsaní 

v seznamu akcionářů společnosti MESPOL Medlov, a.s., nebo prokáží, že jsou akcionáři společnosti. 

 

Při zápisu do listiny přítomných se akcionáři prokáží takto:    

a) akcionář-fyzická osoba se prokáže platným průkazem totožnosti 

b) akcionář -právnická osoba předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku, případně jeho ověřenou 

fotokopii, nebo výpis z obdobného registru u osob nezapsaných do obchodního rejstříku.  

Akcionář-fyzická osoba vykonává svá práva osobně nebo v zastoupení. 

Akcionář-právnická osoba vykonává svá práva prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo 

v zastoupení. 

Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, z které 

musí vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na konkrétní valné hromadě nebo na více valných hromadách 

v určitém období. 

Fyzická osoba jednající jménem nebo za akcionáře-právnickou osobu je povinna se prokázat platným 

průkazem totožnosti. 

Korespondenční hlasování není umožněno. 

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s jeho účastí na řádné valné 

hromadě. Neúčastí na valné hromadě nejsou ostatní práva akcionáře dotčena. 

  

V Medlově, dne 27.1.2020 

 

 

 

        Za MESPOL Medlov, a.s.: 

                 Ing. Jan Škop 

        předseda představenstva 
 

 

http://www.mespol.cz/

