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POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU  
 

Představenstvo společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s. 
se sídlem Zábřeh, U Dráhy 828/8, PSČ 789 13, IČ: 451 92 251 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl B, vložka 385 

 
svolává na žádost společnosti Zábřeh – TVK, s.r.o., se sídlem U Dráhy 325, 273 51 
Velké Přítočno, IČ: 052 32 716, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 160527, jakožto kvalifikovaného akcionáře 

 
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 

 
která se bude konat dne 21. října 2016 v 9:00 hodin  

na adrese U Dráhy 828/8, Zábřeh 
v zasedací místnosti společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s. 

 

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

pověřených sčítáním hlasů 
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 
4. Schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na 

hlavního akcionáře 
5. Závěr 
 
 
Prezence akcionářů 
Prezence akcionářů nebo jejich zmocněnců a zápis do listiny přítomných akcionářů 
budou zahájeny v den a v místě konání valné hromady v 8:30 hod. 
Právo účastnit se valné hromady mají akcionáři společnosti PAS Zábřeh na Moravě 
a.s., uvedeni ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů jako majitelé akcií 
na jméno emitenta. 
Akcionáři – fyzické osoby – se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. 
Zástupci právnických osob se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti a 
výpisem z obchodního rejstříku. Není-li přítomen statutární orgán právnické osoby, 
musí se zástupce prokázat plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. 
Zmocněnci akcionářů se při prezenci musí prokázat platným průkazem totožnosti a 
písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, která musí 
obsahovat vymezení práv zmocněnce na valné hromadě. 
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s jejich účastí na valné hromadě. 
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Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady společnosti 
PAS Zábřeh na Moravě a.s. (dále také jen „společnost“) konané dne 21. října 2016 
a jejich zdůvodnění 
 
Návrh usnesení k bodu č. 1. pořadu jednání valné hromady 

Řádná valná hromada je usnášení schopná, neboť se jí účastní akcionáři mající … % 
všech akcií a … % všech hlasovacích práv 

Zdůvodnění: Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni, ať už osobně 
nebo prostřednictvím zástupce, akcionáři, vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota 
přesahuje 50% (padesát procent) základního kapitálu společnosti. Přítomní akcionáři 
se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje obchodní firmu (název) a sídlo 
právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, 
popřípadě jejího zástupce, čísla listinných akcií a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji 
opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. 
Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede 
tuto skutečnost do listiny přítomných včetně údajů odmítnutí. Správnost listiny 
přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 2. pořadu jednání valné hromady 

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a 
osoby pověřené sčítáním hlasů takto: předseda valné hromady Mgr. Vojtěch Láska, 
LL.M., zapisovatel Ing. Pavlína Dytrichová, ověřovatelé zápisu Irena Drásalová a 
Zdeňka Trhalová a osoba pověřená sčítáním hlasů Jana Jílková.  

Zdůvodnění: Valná hromada je povinna v souladu s ustanovením § 422 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích) (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami společnosti 
zvolit svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby 
pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy valné hromady řídí valnou 
hromadu svolavatel nebo jím určená osoba. Představenstvo považuje navržené 
osoby, s ohledem na jejich kvalifikaci, za osoby způsobilé k výkonu těchto funkcí. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 3. pořadu jednání valné hromady 

Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád této řádné valné hromady v 
podobě návrhu představenstva. 

Zdůvodnění: Valné hromadě jsou předložena pravidla pro její jednání a hlasování 
tak, jak se osvědčila v minulosti a tak, jak vyžaduje soulad se zákonem o obchodních 
korporacích. Jednací a hlasovací řád je nedílnou součástí této pozvánky a je uveden 
v příloze. 
 
Návrh usnesení k bodu č. 4. pořadu jednání valné hromady  

Valná hromada, vzhledem k tomu, že: 

(A) společnost Zábřeh – TVK, s.r.o., se sídlem U Dráhy 325, 273 51 Velké 
Přítočno, IČ: 052 32 716, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 160527 (dále jen „Hlavní akcionář“), je 
hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 
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(B) společnosti PAS Zábřeh na Moravě a.s. byla v souladu s § 375 zákona o 
obchodních korporacích doručena žádost Hlavního akcionáře o svolání valné 
hromady, která má rozhodnout o přechodu všech ostatních účastnických 
cenných papírů (akcií) společnosti na Hlavního akcionáře, 

(C) společnosti byl předložen znalecký posudek číslo 430-28/2016 ze dne 
17. srpna 2016 vypracovaný znaleckým ústavem, společností NSG Morison 
znalecký ústav s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, IČ: 246 64 651, 

(D) pověřenou osobou ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích je 
společnost Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, 
PSČ 11000, IČ: 264 55 064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7215 (dále jen „Pověřená 
osoba“), která je obchodníkem s cennými papíry s licencí udělenou Českou 
národní bankou, 

(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno 
složení příslušné částky u Pověřené osoby, 

tímto v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích: 

1. rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím 
společnosti, tj. kmenovým akciím na jméno v listinné podobě o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč (tisíc korun českých) ve vlastnictví akcionářů společnosti 
odlišných od Hlavního akcionáře (uvedené akcie dále jen „Akcie“), na 
Hlavního akcionáře; 

2. určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti 
protiplnění ve výši 1 148,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun 
českých) za každou Akcii; 

3. určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím 
Pověřené osoby ve lhůtě 30 dnů ode dne účinnosti přechodu Akcií na 
Hlavního akcionáře, a to po předložení Akcií Pověřené osobě. Určuje se dále, 
že Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí 
protiplnění i v dodatečné lhůtě po dobu 15 dní následujících po uplynutí 1 
měsíce ode dne účinnosti přechodu Akcií na Hlavního akcionáře. Okamžik 
přechodu Akcií na Hlavního akcionáře a další podrobnosti výplaty protiplnění 
budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. 

 

Zdůvodnění: 

Představenstvo společnosti obdrželo dne 1. 9. 2016 žádost společnosti Zábřeh – 
TVK, s.r.o., se sídlem U Dráhy 325, 273 51 Velké Přítočno, IČ: 052 32 716, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160527 
(dále jen „Hlavní akcionář“), o svolání valné hromady, která má rozhodnout o 
schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního 
akcionáře (dále jen „Žádost“). Ze seznamu akcionářů vedeného společností vyplývá, 

že Hlavní akcionář je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 375 zákona o 
obchodních korporacích, a tudíž má právo požádat o svolání valné hromady 
společnosti za účelem rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických 
cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, tj. kmenovým akciím na jméno v 
listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (dále „Akcie“), ve smyslu § 375 a 
násl. zákona o obchodních korporacích (tzv. vytěsnění). 
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Vzhledem k tomu, že Žádost splňovala náležitosti vyžadované českými právními 
předpisy a stanovami společnosti, plní představenstvo uveřejněním této pozvánky 
svou povinnost svolat předmětnou valnou hromadu. 

 

V souladu s § 377 odst. 2 zákona o obchodních korporacích představenstvo uvádí 
některé vybrané informace a vyjádření týkající se Žádosti a předmětného bodu 
pořadu jednání valné hromady: 

 

a) Protiplnění za jednu Akcii bylo určeno ve výši 1 148,- Kč (slovy: jeden tisíc jedno 
sto čtyřicet osm korun českých) (dále jen „Protiplnění“), přičemž přiměřenost 
Protiplnění byla doložena znaleckým posudkem číslo 430-28/2016 ze dne 17. srpna 
2016 vypracovaným znaleckým ústavem, společností NSG Morison znalecký ústav 
s.r.o., se sídlem Jakubská 647/2, Praha 1, IČ: 246 64 651 (uvedený posudek dále jen 
„Znalecký posudek“, uvedený znalecký ústav dále jen „Znalec“). 

 

b) Shrnutí a závěr Znaleckého posudku jsou následující: 

(i) Shrnutí 

„S ohledem na dostupné informace, provedené šetření a kalkulace, byla stanovena 
hodnota čistého jmění společnosti PAS pomocí výnosové metody (metoda 
diskontovaných peněžních toků „DCF“) k Datu ocenění ve výši 57 400 tis. Kč. Jako 
alternativní přístupy byly použity majetková metoda (metoda účetní hodnoty ve výši 
85 714 tis. Kč) a porovnávací metoda (metoda porovnání s transakčními cenami 
předmětných akcí ve výši 55 700 tis. Kč. V návaznosti na použité metody a 
propočtené hodnoty jsme posoudili jejich vypovídací schopnost ve vztahu k tržní 
hodnotě a stanovili hodnotu na základě metody, která nejlépe vystihuje tržní hodnotu 
společnosti PAS. 

Metodu účetní hodnoty považujeme za velmi omezenou s nízkou vypovídací 
schopností ve vztahu k určování tržní hodnoty, neboť metoda účetní hodnoty 
představuje spíše statický pohled zohledňující účetní principy a zásady (např. 
účtování v historických pořizovacích cenách) bez vazby na ekonomické využití a 
rizika. To se potvrdilo poukázáním na technický stav servisní haly a nutnosti 
potenciální investice ve výši až 15 mil. Kč a dále krátkodobou pohledávku ve výši 
1,76 mil. Kč, která bude odepsána. V případě porovnávací metody se jedná o 
transakci, která proběhla v nedávné minulosti na dobrovolné bázi s předmětnými 
akcemi, avšak jedná se o zobchodování spíše minoritního akciového balíku, jehož 
ceny je nutné dále testovat ve vazbě na fundamentální analýzu společnosti a její 
potenciál a tento přístup považujeme spíše za podpůrný. S ohledem na výše 
uvedené byla těmto metodám přiřazena nulová váha. 

Podle našeho názoru výnosový přístup poskytuje komplexní informaci o 
fundamentální tržní hodnotě zohledňující vnitřní a vnější faktory působící na 
hospodaření a tržní potenciál oceňované společnosti PAS. 

V závěrečném kroku byla stanovena hodnota akcie jako alikvotní podíl na tržní 
hodnotě čistého jmění společnosti PAS stanovené výnosovou metodou 
diskontovaných peněžních toků. Celkový počet akcií emitovaných společností PAS 
činí 50 000 ks o jmenovité hodnotě akcie 1 000,- Kč. Výsledná tržní hodnota 1 ks 
akcie o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč stanovená jako alikvotní podíl na tržní 
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hodnotě společnosti PAS tak byla určena ve výši 1 148 Kč.“ (str. 48 Znaleckého 
posudku) 

(ii) Závěr 

„S ohledem na účel a předmět ocenění, poskytnuté informace, provedená šetření, 
zvolenou metodologii a předpoklady, bylo provedeno ocenění a stanovení tržní 
hodnoty 1 ks kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč emitované 
společností PAS Zábřeh na Moravě, IČO: 451 92 251, se sídlem Zábřeh, U Dráhy 
828/8, PSČ 789 13, k datu ocenění 1. 6. 2016 ve výši: 1 148,- Kč (slovy: jeden tisíc 
jedno sto čtyřicet osm korun českých). 

Výši protiplnění stanovenou tímto znaleckým posudkem, tj. protiplnění ve výši 1 148,- 
Kč za jednu kmenovou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, považujeme 
dle § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, 
pro účely vypořádání menšinových akcionářů společnosti PAS při nuceném přechodu 
jejich účastnických cenných papírů za přiměřenou hodnotě účastnických cenných 
papírů k datu 1. 6. 2016 a odpovídající provedeným oceňovacím analýzám a 
závěrům znaleckého posudku.“ (str. 49 Znaleckého posudku) 

 

c) Znalecký posudek dle představenstva společnosti vyhovuje požadavkům dle § 376 
odst. 1 zákona o obchodních korporacích, neboť: 

(i) splňuje všechny náležitosti a požadavky na znalecký posudek uvedené v zákoně 
č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů a 
souvisejících vyhlášek, 

(ii) Znalec použil ve Znaleckém posudku metody běžně používané a dostatečné pro 
daný účel, přičemž při správném použití těchto metod, je možné dospět k hodnotě 
protiplnění tak, jak je požadováno dle § 375 a násl. zákona o obchodních 
korporacích, a 

(iii) nebylo zjištěno, že by metody ocenění použité ve Znaleckém posudku, byly 
chybně aplikovány. 

 

d) S ohledem na to, že: 

(i) navrhovaná výše Protiplnění odpovídá názoru představenstva na vnitřní hodnotu 
jedné Akcie a společnosti jako celku, a 

(ii) představenstvo (i s ohledem na výše uvedené závěry) nemá důvod pochybovat o 
řádném postupu Znalce při vypracování Znaleckého posudku, považuje 
představenstvo navržené Protiplnění za přiměřené. 

 

e) Výplatu Protiplnění ostatním akcionářům společnosti (dále také jako „oprávněné 
osoby“) zajistí Hlavní akcionář v souladu se Žádostí prostřednictvím společnosti 
Patria Finance, a.s., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000, IČ: 
264 55 064, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 7215 (dále jen „Pověřená osoba“), přičemž Pověřenou osobu, která 
je držitelem licence obchodníka s cennými papíry, považuje představenstvo za 
vyhovující požadavkům § 378 zákona o obchodních korporacích. 
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V případě, že valná hromada rozhodne o schválení navrženého usnesení, podá 
představenstvo v souladu s § 384 zákona o obchodních korporacích návrh na zápis 
tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Vlastnické právo k Akciím přejde na 
Hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od zveřejnění tohoto zápisu 
do obchodního rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím Pověřené osoby poskytne 
Protiplnění oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v návrhu usnesení. Pověřená 
osoba poskytne oprávněné osobě Protiplnění po předložení Akcií a podepsání 
předávacího protokolu, a to bankovním převodem na účet oprávněné osoby uvedený 
v předávacím protokolu. Na internetových stránkách společnosti (www.pas-
zabreh.cz) budou zveřejněny podrobnosti výplaty Protiplnění. Nepředloží-li 
oprávněná osoba Akcie ani v dodatečné lhůtě uvedené v návrhu usnesení, prohlásí 
představenstvo společnosti tyto Akcie za neplatné, a společnost vydá Hlavnímu 
akcionáři nové akcie stejné formy, druhu a jmenovité hodnoty.  
 

Upozornění: 

Společnost vyzývá zástavní věřitele, v jejichž prospěch bylo zřízeno zástavní právo k 
Akciím (jak jsou Akcie definovány ve zdůvodnění k bodu 4 pořadu valné hromady), 
aby jí sdělili existenci takového zástavního práva. Mohou tak učinit písemně na 
adrese sídla společnosti (a to k rukám Jaroslava Körnera, místopředsedy 
představenstva) nebo elektronickou poštou na adresu info@pas-zabreh.cz. 

Vlastníci zastavených Akcií jsou povinni sdělit společnosti bez zbytečného odkladu 
poté, co se dozvěděli o svolání valné hromady, skutečnost zastavení a osobu 
zástavního věřitele.  

 

Možnost seznámit se s obsahem projednávaných dokumentů: 

V souvislosti s bodem 4 pořadu valné hromady mají akcionáři, případně jiné osoby, u 
nichž to vyplývá ze zákona, a to počínaje dnem 22. 9. 2016 a konče dnem konání 
valné hromady (včetně): 

- právo seznámit se v sídle společnosti na adrese U Dráhy 828/8, Zábřeh, s 
údajem o osobě Hlavního akcionáře a se Znaleckým posudkem (jak je 
Znalecký posudek definován ve zdůvodnění k bodu 4 pořadu valné hromady), 
a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00 hod na sekretariátu 
místopředsedy představenstva; 

- právo vyžádat si vydání údajů o osobě Hlavního akcionáře a kopii Znaleckého 
posudku, které budou vydány zdarma nejpozději dva pracovní dny po 
obdržení žádosti; tato žádost může být podána na adresu info@pas-
zabreh.cz, nebo písemně na adresu sídla společnosti (a to k rukám Jaroslava 
Körnera, místopředsedy představenstva); pokud v žádosti akcionář neuvede, 
že má zájem o vydání formou poštovní zásilky, bude pro něj příslušný 
dokument připraven k vydání v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v 
době od 9:00 do 14:00 hod na sekretariátu místopředsedy představenstva; 

právo seznámit se s jednotným textem této pozvánky na valnou hromadu, včetně 
přílohy, a to na internetových stránkách společnosti (www.pas-zabreh.cz). 

Příloha: Nedílnou součást této pozvánky tvoří návrh jednacího a hlasovacího řádu 
valné hromady 
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e-mail: info@pas-zabreh.cz  
www.pas-zabreh.cz 

V Zábřehu 14. září 2016 
 
 

Jaroslav Körner 
místopředseda představenstva 



Příloha č. 1 

Návrh jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 
PAS Zábřeh na Moravě, a.s. 

 
 
Hlasování je prováděno pomocí hlasovacích lístků a probíhá takto: 
 
 

1. Akcionáři obdrží při prezentaci hlasovací lístky k hlasování o návrzích představenstva 
a náhradní hlasovací lístky k hlasování o ostatních návrzích. 

 
2. V průběhu valné hromady jsou akcionáři oprávněni podávat návrhy a požadovat 

vysvětlení, týkající se stanoveného programu valné hromady. Návrhy se podávají 
písemně předsedovi valné hromady. 

 
3. Před zahájením hlasování o určitém bodu programu předseda valné hromady stručně 

zopakuje veškeré návrhy, které byly k tomuto bodu podány. Tím je ukončena 
možnost podávat další návrhy k příslušnému hlasovacímu bodu. Nedojde-li ke 
schválení žádného návrhu k příslušnému bodu programu, vyzve předseda valné 
hromady k podání dalších návrhů. Po jejich podání nebo konstatování, že žádný 
nebyl podán, definitivně ukončí podávání návrhů k příslušnému bodu programu a 
provede případná hlasování o nově podaných návrzích. 

 
4. V případě, že k některému bodu hlasování bude podáno více návrhů, hlasuje se o 

jednotlivých návrzích v pořadí určeném předsedou valné hromady. Pokud bude 
některý návrh přijat, o dalších, směrovaných k témuž problému, již nebude 
hlasováno. 

 
5. Hlasuje se tak, že akcionář vyznačí svou volbu zakroužkováním „ano“ při souhlasu, 

„ne“ při nesouhlasu nebo „zdržel se“, pokud o příslušném návrhu nehodlá hlasovat, u 
každého jednotlivého bodu, o němž se hlasuje. Podepsaný hlasovací lístek 
s vyznačenou volbou odevzdá sběrateli (sběratelce) k vyhodnocení. Sčítání se 
provádí u každého bodu samostatně za pomoci výpočetní techniky a výsledky se 
dokládají k protokolu o valné hromadě spolu s hlasovacími lístky. 

 
6. Za neplatný se považuje hlasovací lístek nepodepsaný, se zakroužkovanými dvěma 

nebo více volbami nebo bez provedené volby, různě upravovaný či ve kterém je 
škrtáno. 

 
7. Předseda valné hromady je oprávněn rozhodnout o použití aklamačního způsobu 

hlasování. V případě, že výsledek hlasování aklamací nelze spolehlivě zjistit, 
rozhodne předseda valné hromady o ověření výsledku hlasování náhradními 
hlasovacími lístky. Pro zjištění výsledku hlasování jsou v tomto případě rozhodující 
údaje uvedené na hlasovacích lístcích. 

 
8. Předseda valné hromady přikročí k projednávání dalšího bodu programu po 

zveřejnění výsledků předchozího hlasování. Může tak učinit i dříve, pokud obdrží od 
osob provádějících sčítání hlasů sdělení, že z průběžných výsledků hlasování 
jednoznačně vyplývá schválení příslušného návrhu. 

 
9. Předseda je oprávněn vytknout účastníku valné hromady jeho počínání a výroky, 

pokud se příčí pravidlům slušného chování nebo jiným způsobem narušují průběh 
valné hromady. V krajním případě může účastníka vyloučit z jednání a v tom směru 
dát pokyny k pořádkovému opatření. 
 

10. Předseda valné hromady může kdykoli udělit slovo členům představenstva a dozorčí 
rady, pokud o to požádali. 
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