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Pozvánka na valnou hromadu 

 

Představenstvo společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s., se sídlem Čelákovice, Křižíkova 270, 

PSČ 250 88, IČO: 46357033, registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová zn. B 2395 (dále též „Společnost“ nebo „KHDT“), svolává na den 4.5. 2020 řádnou valnou 

hromadu Společnosti, která se bude konat od 11,00 hod. v provozovně společnosti Metalšrot 

Tlumačov a.s., IČO: 469 01 094, na adrese Železná 492/16, Horní Heršpice, 619 00 Brno (budova D, 

dveře č. 200 – učebna, II. NP), s následujícím pořadem: 

 

Pořad valné hromady: 

1. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady  

2. Rozhodnutí o zrušení usnesení valné hromady ze dne 20.6. 2019 o „určení auditora dle §17 zákona 

č. 93/2009 Sb.“. 

3. Rozhodnutí o určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., se kterým bude uzavřena Smlouva o 

provedení auditu za účetní období roku 2019 

4. Rozhodnutí o určení auditora dle §17 zákona č. 93/2009 Sb., se kterým bude uzavřena Smlouva o 

provedení auditu za účetní období roku 2020 

5. Závěr 

 
 

 

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

 

Ad bod 2) - návrh usnesení 

Valná hromada společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. rozhodla o zrušení usnesení, které bylo 

přijato na valné hromadě Společnosti konané dne 20. 6. 2019 pod bodem 8) pořadu jednání v tomto 

znění: 

„Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na  určení  

auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít  účetní 

nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se  kterým bude 

uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2019, Ing. Michala Kruntoráda, f.o., IČO: 87559854, 

adresa sídla Jablonecká 719/1, 190 00 Praha, korespondenční adresa Argentinská 38, 170 00  Praha, 

oprávnění KA ČR 2423.“ 

Důvodem zrušení usnesení je skutečnost, že auditor, s nímž byla se souhlasem valné hromady 

uzavřena Smlouva o provedení auditu za rok 2019 - Ing. Michal Kruntorád - požádal Společnost o 

provedení změny smluvní strany - osoby auditora. A sice aby namísto Ing. Michala Kruntoráda jako 

fyzické osoby byla smluvní stranou Smlouvy o dílo – o ověření účetní závěrky a výroční zprávy 

Společnosti za rok 2019 určena právnická osoba – auditorská společnost, pro kterou vykonává 

jmenovaný auditor auditorskou činnost.  

Zdůvodnění: 

Představenstvo Společnosti předložilo valné hromadě, konané dne 20.6. 2019, mimo jiné návrh na 

udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o provedení auditu Společnosti za rok 2019, kde jako osoba 

nezávislého auditora byl určen Ing. Michal Kruntorád, f.o., IČO: 87559854, oprávnění KA ČR 2423. 

V  rámci projednání přípravy auditu za rok 2019 obdrželo představenstvo Společnosti od Ing. Michala 

Kruntoráda mimo jiné informaci o změně v jeho výkonu činnosti auditora, kdy nadále bude  

vykonávat audit pouze jako auditor pro společnost KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 783/18, 

Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 250 19 066, oprávnění KA ČR 365 (současně je zde  v postavení 

společníka i jednatele). Vzhledem k požadavku zákona o auditorech na určení auditora nejvyšším 

orgánem účetní jednotky proto vyvstala jak pro Společnost tak pro auditora nutnost odsouhlasit změnu 

v osobě auditora v časovém horizontu před vydáním Zprávy auditora o ověření účetní závěrky 

Společnosti za rok 2019. Ing. Kruntorád v této souvislosti požádal Společnost o projednání a následné 

zabezpečení souhlasu nejvyššího orgánu, čili valné hromady tak, aby mohla být změna realizována 

včas. Představenstvo Společnosti navrhovanou změnu projednalo a vyjádřilo s ní souhlas, stejně tak i 

dozorčí rada, jelikož dle jejich názoru byl výkon činnosti auditora v uplynulém období v pořádku a 

není zde důvod pro ukončení spolupráce.  
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Ad bod 3) - návrh usnesení 

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora 

nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo 

konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se kterým bude 

uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2019, společnost KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 

783/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 250 19 066, oprávnění KA ČR 365. 

Zdůvodnění: 

Požadavek tohoto rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, které 

vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky - právnické osoby, jíž je dána povinnost 

mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem.  Společnost byla auditována za účetní 

období let 2015, 2016 a 2017 firmou ECO-ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE s.r.o., přičemž 

smluvní vztah s touto auditorskou společností byl následně ukončen. Audit účetního období roku 2018 

provedl auditor Ing. Michal Kruntorád jako fyzická osoba. V ostatním viz zdůvodnění k návrhu 

usnesení pod bodem 2. 

 

Ad bod 4) - návrh usnesení 

Valná hromada v souladu s požadavkem § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, na určení auditora 

nejvyšším orgánem účetní jednotky, která je právnickou osobou a má povinnost mít účetní nebo 

konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem, určuje jako auditora Společnosti, se kterým bude 

uzavřena Smlouva o provedení auditu na rok 2020, společnost KLM Vista s.r.o., se sídlem Argentinská 

783/18, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 250 19 066, oprávnění KA ČR 365. 

Zdůvodnění: 

Požadavek tohoto rozhodnutí vyplývá z ustanovení § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, které 

vyžaduje určení auditora nejvyšším orgánem účetní jednotky - právnické osoby, jíž je dána povinnost 

mít účetní nebo konsolidovanou závěrku ověřenou auditorem. Představenstvo Společnosti předkládá 

návrh, aby Smlouva o provedení auditu na rok 2020 byla rovněž uzavřena se společností KLM Vista 

s.r.o., stejně jako za účetní období roku 2019. Viz též zdůvodnění k návrhům usnesení pod body 2 a 3 

pořadu vh. 

 

Upozornění na práva akcionářů: 

Akcionáři mohou od 1.4. 2020 do dne konání valné hromady (včetně):  

- získat na internetové adrese Společnosti www.khc.cz  v elektronické podobě některé 

dokumenty, týkající se valné hromady (pozvánku, návrhy Smluv o provedení auditu za rok 

2019 a 2020), 

- nahlédnout v pracovních dnech od 8,00 do 11,00 a od 13,00 do 15,00 hodin do návrhů nebo 

protinávrhů akcionářů, popřípadě stanovisek představenstva k návrhům či protinávrhům 

akcionářů, a to v sídle společnosti na adrese Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ 250 88, vždy po 

předchozí   telefonické domluvě na tel. 725 524 070. 

   

Registrace akcionářů začíná v 10,00 hodin. Právo účastnit se této valné hromady má ten, kdo je zapsán 

v seznamu akcionářů vedeném Společností (podmínky zápisu do seznamu akcionářů jsou stanoveny 

zákonem a stanovami Společnosti). 

Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné 

hromady v souladu se zákonem a stanovami.  

Představenstvo přistoupilo ke svolání valné hromady i v současné výjimečné situaci, vedeno snahou 

zabezpečit i po formálně právní stránce fungování společnosti a řádné ověření závěrky za rok 2019. 

Pokud by v souvislosti s mimořádnými opatřeními státních orgánů ČR k zamezení šíření koronaviru 

muselo dojít ke zrušení konání valné hromady, bude toto oznámeno akcionářům opět způsobem 

určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady. 

 

 

                  Představenstvo KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 

  

http://www.khc.cz/
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Příloha  

Jízdní řád do místa konání valné hromady společnosti 

KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. 

 
 

Spojení vlakem Praha - Brno:  
 

Praha hl.n. – Brno hl. n.   

- Praha hl.n. - odjezd v 07:20 hod - RJ 1041 RegioJet – příjezd Brno hl. n. v 09:46 hod 

 

Spojení busem Praha - Brno:  
 

Praha, ÚAN Florenc - Brno, Benešova tř.hotel GRAND  

- Praha, ÚAN Florenc - odjezd v 07:00 hod - Bus 721309 6 (RegioJet/STUDENT AGENCY) – 

příjezd Brno hl. n. v 09:30 hod 

 

 

Spojení Brno hl. nádraží – Brno – zastávka Kšírova, městská bus linka č. 50 

 

Spojení je zajištěno autobusovou městskou autobusovou linkou č. 50, kde zastávka Brno, hl. 

nádraží se nachází po vystoupení z budovy vlakového nádraží přímo na 1. ostrůvku nástupišť 

tramvají. 

V případě využití autobusového spojení na zastávku Brno, Benešova, tř. hotel GRAND je 

třeba se pěšky přesunout 300 m směrem k hlavnímu vlakovému nádraží Brno. 


