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Pozvánka na valnou hromadu 

 
představenstvo společnosti ICE Industrial Services a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, Nové Město, 110 00 
Praha 1, IČO: 291 58 541, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 18866 
(„Společnost“),  
 
tímto svolává  
 
v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů a článku 12 stanov Společnosti 
řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 23.6.2021 ve 13:00 hod v sídle Společnosti. 
 
 
Prezence akcionářů 
 
Zápis akcionářů do listiny přítomných („Prezence“) na valné hromadě bude probíhat v den konání valné 
hromady a v místě jejího konání od 12:30 hodin. Při Prezenci se v souladu s článkem 11 odst. 4) stanov 
Společnosti akcionáři – právnické osoby prokáží výpisem z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 
tři měsíce počítáno ke dni konání valné hromady (v originále nebo úředně ověřené kopii). Statutární orgán 
akcionáře – právnické osoby se prokáže platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo cestovním 
pasem). Akcionáři – fyzické osoby se prokáží platným úředním průkazem (občanským průkazem nebo 
cestovním pasem). Zástupci akcionářů musí před zahájením valné hromady předložit písemné plné moci 
(v originále nebo úředně ověřené kopii), ze kterých bude vyplývat rozsah oprávnění zmocněnce a zda byly 
uděleny pro zastoupení na jedné nebo více valných hromad v určitém období, a které budou vyhotoveny v 
souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů a stanovami Společnosti. S akcionářem může být na 
valné hromadě přítomna i jedna jím určená osoba, která se prokáže platným úředním průkazem (občanským 
průkazem nebo cestovním pasem). 
 
 
Pořad jednání valné hromady Společnosti: 
 

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;  
2. Volba orgánů valné hromady; 
3. Projednání výroční zprávy Společnosti; 
4. Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu účetní závěrky Společnosti za účetní 

období roku 2020, zpracované ke dni 31.12.2020 a návrhu rozhodnutí o naložení s hospodářským 
výsledkem za účetní období roku 2020 a o přezkumu zprávy o vztazích; 

5. Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020, zpracované ke dni 31.12.2020 a 
rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2020; 

6. Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti pro rok 2021; 
7. Schválení změny smluv o výkonu funkce a odměn členů představenstva;  
8. Závěr. 
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Návrh usnesení valné hromady a jejich odůvodnění: 
 
K bodu 2 pořadu jednání valné hromady – Volba orgánů valné hromady 
 
Návrh usnesení: 
 
„Přítomní akcionáři schvalují program valné hromady. Přítomní akcionáři volí předsedou valné hromady a 
současně osobou pověřenou sčítáním hlasů Ing. Tomáše Vránka, MBA, zapisovatelem valné hromady Ing. 
Barboru Havířovou a ověřovatelem zápisu Josefa Pokorného.“ 
 

Zdůvodnění: 
 

V souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami Společnosti je nezbytné, aby valná hromada 
zvolila předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Navržené osoby 
standardně zastupují požadované funkce v rámci valné hromady Společnsti. 
 
 
K bodu 3 pořadu jednání valné hromady – Projednání výroční zprávy Společnosti  
 
Zdůvodnění: 
 
Dle požadavků příslušných právních předpisů je představenstvo povinno seznámit valnou hromadu se 
současným stavem Společnosti a jejích plánovaných aktivitách. K tomuto bodu jednání valné hromady se 
nepřijímá usnesení. Výroční zpráva tvoří přílohu č. 1 této pozvánky. 
 
 
K bodu 4 pořadu jednání valné hromady – Projednání zprávy dozorčí rady o její činnosti a o přezkumu 
účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2020, zpracované ke dni 31.12.2020 a návrhu 
rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za účetní období roku 2020 a o přezkumu zprávy 
o vztazích 
 
Zdůvodnění: 
 
Dle požadavků příslušných právních předpisů je dozorčí rada povinna seznámit valnou hromadu s výsledky 
činnosti dozorčí rady a současně je povinna přezkoumat účetní závěrku a návrh na rozhodnutí o naložení 
s hospodářským výsledkem a předložit valné hromadě své vyjádření. K tomuto bodu jednání valné hromady 
se nepřijímá usnesení. 
 
 
K bodu 5 pořadu jednání valné hromady – Schválení účetní závěrky Společnosti za účetní období 
roku 2020, zpracované ke dni 31.12.2020 a rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem 
Společnosti za účetní období roku 2020 
 
Návrh usnesení: 
 
„Valná hromada tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2020, sestavenou ke dni 
31.12.2020 a bere na vědomí, že Společnost vykázala ke dni 31.12.2020 kladný výsledek hospodaření 
běžného účetního období ve výši 4 300 978,- Kč. Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje o převedení 
výsledku hospodaření běžného účetního období, a to zisku ve výši 4 300 978,- Kč na účet nerozděleného 
zisku z minulých let.“ 
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Zdůvodnění: 
 
Dle požadavků příslušných právních předpisů a stanov Společnosti je valná hromada povinna projednat 
řádnou účetní závěrku nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Zároveň 
je valná hromada povinna rozhodnout o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti. Účetní závěrka 
Společnosti sestavená ke dni 31.12.2020 tvoří jakožto součást výroční zprávy Společnosti přílohu č. 1 této 
pozvánky. 
Představenstvo současně navrhuje převést veškerý zisk, tj. kladný výsledek hospodaření na účet 
nerozděleného zisku. 
 
 
K bodu 6 pořadu jednání valné hromady – Určení auditora k provedení povinného auditu Společnosti 
pro rok 2021 
 
Návrh usnesení: 
 
„Valná hromada na základě návrhu dozorčí rady určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, 
s.r.o. se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, IČO: 496 19 187, zapsanou v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C 24185, k provedení povinného auditu Společnosti za 
účetní období odpovídající kalendářnímu roku 2021 a aby byla odpovídajícím způsobem prodloužena 
auditorská zakázka společnosti KPMG Česká republika Audit, s.r.o.“ 
 
Zdůvodnění: 
 
Podle zákona o auditorech a stanov Společnosti náleží určení auditora Společnosti pro provedení povinného 
auditu do působnosti valné hromady. Dozorčí rada navrhla určit externím auditorem společnost KPMG Česká 
republika Audit, s.r.o., tedy aby byla prodloužena auditorská zakázka uvedené auditorské společnosti.  
 
 
K bodu 7 pořadu jednání valné hromady – Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a 
změny odměn členů představenstva 
 
Návrh usnesení: 
 
„Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi Společností a členy představenstva, 
panem Ing. Tomášem Vránkem, MBA, paní Barborou Havířovou a panem Josefem Pokorným, jejichž znění 
tvoří přílohu tohoto usnesení.“ 
 
Zdůvodnění: 
 
Smlouvy o výkonu funkce a jejich změny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy schvalovány valnou 
hromadou Společnosti. Výše sjednaného odměňování je plně v souladu s politikou odměňování statutárního 
orgánu ve Společnosti. Návrhy smluv o výkonu funkce členů představenstva tvoří přílohu č. 2 této pozvánky.  
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Tato pozvánka na valnou hromadu byla zveřejněna na internetových stránkách společnosti www.ice.cz 
a současně rozeslána akcionářům na e-mailovou adresu dle seznamu akcionářů. 
 
Místo: Praha  
Datum: 2.června 2021  
  
Za ICE Industrial Services a.s.:  
 
 
 
 
____________________________________ 

 
 
 
 
____________________________________ 

Jméno: Ing. Tomáš Vránek, MBA Jméno: Barbora Havířová 
Funkce: předseda představenstva Funkce: místopředseda představenstva 
 
 
 
 
____________________________________ 

 

Jméno: Josef Pokorný  
Funkce: člen představenstva  

 
 
PŘÍLOHA Č. 1 
VÝROČNÍ ZPRÁVA 
 
PŘÍLOHA Č. 2 
SMLOUVY O VÝKONU FUNKCE ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA 


