
                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

Vážený pan  

RNDr. Pavel Vingrálek  

Jiráskova 355 

793 05 Moravský Beroun  

Česká Republika  
           

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 
společnosti s obchodní firmou 

 

HYDRA a.s. 
se sídlem Průmyslová 1110, 506 01 Jičín 

identifikační číslo: 256 10 562 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

oddílu B, vložce číslo 2608 
 

Představenstvo společnosti HYDRA, a.s., ve smyslu ust. § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech 
 

svolává 
řádnou valnou hromadu společnosti 

 
Valná hromada se bude konat dne 26. 6. 2019 v  11:00 hodin v sídle společnosti HYDRA, a.s., na adrese 
Průmyslová 1110, 506 01 Jičín. 
 
Program valné hromady: 
1/ Zahájení valné hromady 
2/ Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady 
3/ Volba orgánů valné hromady 
4/ Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 

- Řádná účetní závěrka společnosti HYDRA a.s. za rok 2018 včetně výroku auditora  
- Návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2018 

5/ Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 
- konsolidace za rok 2018 včetně výroku auditora  

6/ Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018 
- přezkoumání řádné účetní závěrky k  31.12.2018 včetně konsolidace 
- stanovisko k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku společnosti HYDRA a.s.  
- stanovisko ke zprávě o vztazích mezi propojenými společnostmi 

7/ Schválení řádné účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. za rok 2018 
8/ Schválení návrhu o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 
9/ Schválení konsolidované účetní závěrky společnosti HYDRA a.s. za rok 2018 
10/ Odvolání náhradníků členů představenstva 
11/ Odvolání náhradníků členů dozorčí rady 
12 / Rovné zacházení s akcionáři s ohledem na složení dozorčí rady 
13 / Budoucí jmenování nových členů představenstva a členů dozorčí rad. Oba společníci budou mít 
 možnost získat ucelený obraz o kandidátech a posoudit možné vazby s navrhujícím 
 společníkem 
14/ Jmenování auditora pro rok 2019 
15/ Závěr 
 



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 4/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada vyslechla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti HYDRA 
a.s. a o stavu jejího majetku za rok 2018 a bere ji na vědomí. Valná hromada vyslechla návrh 
představenstva na vypořádání hospodářského výsledku společnosti za rok 2018. 
 
Zdůvodnění: Zpráva hodnotí podnikatelskou činnost společnosti a stav jejího majetku v roce 2018. 
Zpráva odráží činnost představenstva v hodnoceném roce a je dokladem obchodní úspěšnosti 
společnosti na trhu. Konsolidovaná zpráva podává informace o podnikatelských výsledcích skupiny 
mateřské a dceřiných společností dohromady. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 5/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada vyslechla zprávu představenstva o podnikatelské činnosti konsolidačního 
celku HYDRA a o stavu jejího majetku pro rok 2018 a bere ji na vědomí.  
 
Zdůvodnění: Konsolidovaná zpráva hodnotí podnikatelskou činnost konsolidačního celku HYDRA a stav 
jejího majetku v roce 2018. Konsolidovaná zpráva podává informace o podnikatelských výsledcích 
skupiny mateřské  dceřiných společností dohromady. Dílčí zprávy o podnikatelské činnosti dceřiných 
společností byly schváleny valnými hromadami nebo jiným řádným způsobem dle platné místní 
legislativy. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 6/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada bere na vědomí Zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 
2018, o přezkoumání účetní závěrky k 31. 12. 2018 vč. konsolidace, o návrhu představenstva na 
vypořádání hospodářského výsledku za rok 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými společnostmi. 
 
Zdůvodnění: Zpráva poskytuje obraz kontrolní činnosti dozorčího orgánu ve společnosti, výsledky 
přezkoumání účetní závěrky a dává doporučení valné hromadě, jak se postavit k návrhu na schválení 
účetní závěrky vč. konsolidace a k návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 7/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti HYDRA a.s. sestavenou ke dni 
31. 12. 2018. 
 
Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva auditora k auditu účetní závěrky sestavené k 31. 
12. 2018, Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2018, o přezkoumání řádné 
účetní závěrky k 31. 12. 2018 a o návrhu představenstva na vypořádání hospodářského výsledku za rok 
2018. Provedené přezkumy konstatují, že nebylo shledáno žádných významných nepřesností a že 
účetnictví společnosti je vedeno řádně. Rovněž tak byla auditorem i dozorčí radou přezkoumána zpráva 
o vztazích.  
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 8/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada rozhodla o vypořádání hospodářského výsledku dle přeloženého návrhu 
představenstva.  
 
Zdůvodnění: Představenstvo navrhlo rozdělení zisku v předloženém návrhu. Dozorčí rada návrh 
podpořila. 
 



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

Navrhované usnesení valné hromady k bodu 9/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada konsolidovanou účetní závěrku společnosti HYDRA a.s. sestavenou ke dni 31. 
12. 2018. 
 
Zdůvodnění: Valné hromadě je předkládána zpráva auditora k auditu konsolidované účetní závěrky 
sestavené k 31. 12. 2018, kdy provedený přezkum konstatuje, že nebylo shledáno žádných významných 
nepřesností a že účetnictví společnosti je vedeno řádně.  
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 10/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada odvolává náhradníky členů představenstva. 
 
Zdůvodnění: Zástupci členů představenstva byli zvoleni v únoru 2018, kdy hrozil odchod obou členů 
představenstva z jejich funkce. Uplynulé časové období ukázalo, že tito zástupci členů představenstva 
společnosti nic nepřinesli a není potřeba je nadále mít.  
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 11/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada odvolává náhradníky členů dozorčí rady. 
 
Zdůvodnění: Zástupci členů dozorčí rady byli zvoleni v únoru 2018, po odchodu jednoho z členů dozorčí 
rady. V té době nebyla dozorčí rada úplně obsazena, pro jistotu byli tito náhradníci zvoleni. Uplynulé 
časové období ukázalo, že tito zástupci členů dozorčí rady společnosti nic nepřinesli a není potřeba je 
nadále mít.  
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 12/ programu valné hromady 
Usnesení: Akcionářka Andrea Wiegand se 40% podílů na spol. HYDRA a.s. má právo obsadit jednoho ze 
tří členů dozorčí rady. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 13/ programu valné hromady 
Usnesení: Před jmenováním nových členů představenstva a dozorčí rady je umožněno oběma 
společníkům společnosti HYDRA a.s. získat ucelený obraz o kandidátech a posoudit případné vazby na 
navrhujícího společníka. 
 
Navrhované usnesení valné hromady k bodu 14/ programu valné hromady 
Usnesení: Valná hromada jmenuje auditorem pro rok 2019 Moravskoslezský audit s.r.o., IČ 29382491, 
se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PSČ 702 00. 
 
Zdůvodnění: Auditorem pro rok 2019 je navrhován Moravskoslezský audit s.r.o., IČ 29382491, se 
sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Čs. legií 3058/7, PSČ 702 00, který již se společností pracoval 
v minulém období. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                      

Podmínky pro účast na valné hromadě: 
Právo účastnit se valné hromady jako akcionář společnosti má osoba uvedená v seznamu akcionářů 
vedeném společnost, a to ke dni rozhodnému, jenž je určen jako pracovní den předcházející konání 
valné hromady nebo tímto akcionářem zplnomocněná osoba (dle Stanov). 
 
 
V Jičíně dne 23.05.2019, opravena dne 3.6.2019 a dne 18.6.2019 po předchozí dohodě se všemi 
akcionáři. 

 
………………………………………………………………… 
Ing. Zdeněk Jindrák 
Předseda představenstva 

 


