
                 
 

Správní rada společnosti

 
FC Vratimov a.s.

 
se sídlem U Stadionu 838/2, 739 32 Vratimov, IČ: 03059707, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10578
(dále jen „společnost“)

 
svolává

 
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

 
 
akcionářů, která se bude konat dne 29. 4. 2022 od 13 hodin v prostorách společné notářské kanceláře
JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, a Mgr. Jana Mihálika, notáře se sídlem v Ostravě, na
adrese 28. října 1610/95, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava s tímto pořadem:

 
1. Zahájení valné hromady.

2. Volba orgánů valné hromady.

3. Odvolání Jana Lokaje ze správní rady.

4. Volba pana Davida Husera, nar. 3. 10. 1976, bytem Paskovská 2/280, 720 00 Ostrava, Hrabová
do správní rady.

5. Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti a související změna stanov společnosti

6. Schválení účetní závěrky za rok 2020.

7. Různé.

8. Závěr.

 
 
Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení, svou totožnost prokazuje předložením
průkazu totožnosti. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat,
zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 
 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

 
 
K bodu 3 - Odvolání Jana Lokaje z funkce předsedy správní rady.

 
Návrh usnesení:

 
Valná hromada odvolává Jana Lokaje ze správní rady.

 
Zdůvodnění:
Jan Lokaj jako předseda správní rady společnosti projevil vůli ukončit své členství ve správní radě a
požádal správní radu, aby na nejbližší valnou hromadu zařadila hlasování o jeho odvolání z funkce.  

 
 
K bodu 4 - Volba pana Davida Husera, nar. 3. 10. 1976, bytem Paskovská 2/280, 720 00 Ostrava,
Hrabová jako člena správní rady.

 
Návrh usnesení:



 
Valná hromada společnosti volí pana Davida Husera, nar. 3. 10. 1976, bytem Paskovská 2/280, 720 00
Ostrava, Hrabová jako člena správní rady.

 
Zdůvodnění:
Pan David Huser je sekretářem ve spolku Fotbal club Vratimov z.s. zastřešující mládežnické celkem
fotbalovaného klubu Vratimov. Volbou pana Davida Husera tak dojde k lepšímu propojení mládežnického
a dospělého fotbalu, od čehož lze očekávat lepší vývoj, stabilitu i budoucnost fotbalového klub ve
Vratimově

 
 
K bodu 5 – Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti.

 
Návrh usnesení:

 
1. Valná hromada společnosti rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku ve výši 50 000
Kč úpisem nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští.

 
2. V souvislosti s tím společnost vydá 200 kusů nových akcií v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité
hodnotě 250 Kč každé z nich (dále jen jako „nové akcie“).

 
3. Údaje pro využití přednostního práva:

 
a) Akcionáři mohou vykonat své přednostní právo v sídle společnosti ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení
informace o využití přednostního práva. Informace o využití přednostního práva bude dále zveřejněna na
internetových stránkách společnosti, v Obchodním věstníku a rovněž bude rozeslána jednotlivým
akcionářům na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 
b) Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10 000 Kč lze upsat 1 (slovy: jednu) novou akcie o
jmenovité hodnotě 250 Kč s tím, že lze upsat pouze celé akcie.

 
c) S využitím přednostního práva lze upsat všech 200 kusů nových akcií. Emisní kurs nových akcií je
shodný s jejich jmenovitou hodnotou.

 
Upisování akcií bez využití přednostního práva:

 
Všechny nové akcie, které nebudou upsány v rámci uplatnění přednostního práva (upisování v prvním
kole), budou nabídnuty určenému zájemci (upisování v druhém kole), kterým je Fotbal club Vratimov z.s.,
IČ 26530821, se sídlem U Stadionu 838/2, 739 32 Vratimov (dále jen jako „určený zájemce“). V tomto
případě se stanoví upisovací lhůta na 30 dnů, která začne běžet prvním dnem následujícímu dni, ve kterém
uplyne lhůta pro využití přednostního práva k upsání nových akcií. Emisní kurs takto upisovaných nových
akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie nebudou upsány dohodou akcionářů ani na základě
veřejné nabídky.

 
4. Emisní kurs nových akcií bude splacen na účet společnosti č.ú. 7965917001/5500, ve lhůtě jednoho
měsíce ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií.  

 
5. Před zápisem nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku se vyžaduje splacení emisního

kursu ve 100%.  
 
6. Změna stanov související se zvýšením základního kapitálu:
K okamžiku účinků tohoto zvýšení základního kapitálu se stanovy společnosti mění následovně:

 
V Článek 6. Základní kapitál se mění bod 1. a nově zní následovně:

 
1. Výše základního kapitálu společnosti činí 2.050 000 Kč (slovy: dva miliony padesát tisíc korun českých).

 
Článek 7. Akcie se mění a nově zní následovně:

 
Článek 7.



Akcie
1. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 200 ks (dvě stě kusů) listinných akcií na jméno o jmenovité
hodnotě každé této akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) a 200 ks (dvě stě kusů) listinných akcií na
jméno o jmenovité hodnotě každé této akcie 250,- Kč (dvě stě padesát korun českých) (dále též jen
„Akcie“).
2. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá při hlasování na
valné hromadě čtyřicet hlasů a na každou akcii o jmenovité hodnotě 250,- Kč (dvě stě padesát korun
českých) připadá při hlasování na valné hromadě jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 8.200

hlasů.
3. Akcie Společnosti vydaná ve formě na jméno je převoditelná rubopisem a smlouvou k okamžiku jejího
předání. Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem správní rady, není-li dále stanoveno jinak.

 
Zdůvodnění:

 
Navýšením základního kapitálu společnosti společnost očekává zlepšení finanční situace a současně
možnost umořit některé splatné závazky společnosti vůči věřitelům.  V souvislosti s výše uvedenými
rozhodnutími valné hromady dochází rovněž ke změně stanov, proto valná hromada společnosti současně
schvaluje související změnu stanov, která však toliko reflektuje zvýšení základního kapitálu.

 
 
K bodu 6 -  Schválení účetní závěrky za rok 2020

 
Návrh usnesení:

 
Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

 
Zdůvodnění:
V souladu se zákonnými povinnostmi představenstvo společnosti připravilo a valné hromadě předložilo ke
schválení řádnou účetní závěrku za rok 2020.

 
 
 
K bodu 7 -  Různé

 
 
Představenstvo společnosti nechává na nejvyššímu orgánu projednání dalších záležitostí týkajících se
akciové společnosti.

 
Jednotlivým akcionářům bude umožněno v sídle akciové společnosti až do okamžiku konání valné
hromady nahlédnout do návrhu změny stanov.

 
 
 
Ve Vratimově dne 30. března 2022.

 
 
 
 
__________________________
Jan Lokaj
předseda správní rady

 
 
 
__________________________
Vladimír Coufal
člen správní rady



 
 
 
__________________________
Daniel Černaj
člen správní rady

 
 


