
V Praze, 29. června 2022 
Oznámení představenstva

akciové společnosti Metrostav a.s.,
se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, Praha 8, PSČ 180 00, IČO: 00014915,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758,
(dále jen „Společnost“),

o výsledku rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání
(rozhodování per rollam).

Představenstvo Společnosti na  základě protokolu o  výsledku rozhodování valné hromady mimo 
zasedání (rozhodování per rollam) konané ve dnech 16. 5. 2022 až 15. 6. 2022 oznamuje následující 
výsledky rozhodování:
Celkový počet hlasů všech akcionářů spojených s akciemi Společnosti (akcie na jméno v zaknihované 
podobě ve jmenovité hodnotě 100,- Kč za jednu akcii) oprávněných hlasovat činí 7 906 668. Společnost 
nenabyla žádné vlastní akcie, se kterými se nevykonávají s nimi spojená hlasovací práva.
Společnost na  základě počtu 44 doručených hlasovacích lístků konstatuje, že  valná hromada 
Společnosti rozhodla mimo zasedání (per rollam) u jednotlivých bodů následovně.

Návrh rozhodnutí č. 3.1. k bodu č. 3 pořadu rozhodování
Valná hromada mimo zasedání (tzv. per rollam) rozhodla tak, že schválila změnu stanov společnosti 
ve znění návrhu předloženém představenstvem Společnosti a vyhotoveném ve formě notářského zápisu 
NZ 224/2022, N 230/2022, jehož kopie tvořila přílohu č. 1 návrhu rozhodnutí valné hromady zaslaného 
všem akcionářům na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů a uveřejněného 
na internetových stránkách společnosti www.metrostav.cz, a to po dobu hlasování, tj. od 16. 5. 2022 
do 15. 6. 2022.
O  rozhodování valné hromady per  rollam o  změně stanov Společnosti se v  souladu s  §  80gd 
zákona č. 358/1992 Sb., o  notářích a  jejich součinnosti (notářský řád), vyhotovuje notářský 
zápis, který je uveřejněn  na  internetových stránkách Společnosti www.metrostav.cz, v  sekci 
„O společnosti  pro akcionáře“.

schválení změny stanov Společnosti - celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 510 650 hlasů
- proti – 395 681 hlasů
- neplatných – 337 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 94,99 

Usnesení bylo přijato potřebnou dvoutřetinovou většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 4.1. k bodu č. 4 pořadu rozhodování
Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení dozorčí rady, 
která k procesu sestavování řádné účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměla 
připomínek, schvaluje představenstvem předloženou řádnou účetní závěrku společnosti Metrostav a.s. 
za rok končící 31. 12. 2021.

schválení řádné účetní závěrky za rok 2021 - celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 4.2. k bodu č. 4 pořadu rozhodování
Valná hromada na základě kladného auditorského posouzení a kladného doporučení dozorčí rady, která 
k procesu sestavování konsolidované účetní závěrky a její kontrole auditorskou společností neměla 
připomínek, schvaluje představenstvem předloženou konsolidovanou účetní závěrku společnosti 
Metrostav a.s. za rok končící 31. 12. 2021.

schválení řádné konsolidované účetní závěrky za rok 
2021

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.



Návrh rozhodnutí č. 4.3. k bodu č. 4 pořadu rozhodování
Valná hromada na základě kladného doporučení dozorčí rady schvaluje představenstvem předložený 
návrh na rozdělení zisku z roku 2021 v tomto členění:

Povinný příděl do rezervního fondu  0,00 Kč
Použití na výplatu podílů na zisku  181 853 364,00 Kč
Použití na výplatu tantiém  0,00 Kč
Převod na účet nerozděleného zisku  539 971 939,71 Kč
Celkem k rozdělení  721 825 303,72 Kč

schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 - celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 326 hlasů
- proti – 395 017 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 5.1. k bodu č. 5 pořadu rozhodování
Valná hromada rozhoduje, že:
a) podíl na zisku za rok 2021 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl 

na zisku, tj. do 9. 8. 2021;
b) výplata podílu na zisku akcionářům bude společností Metrostav a.s. provedena tímto způsobem:

•	 akcionářům	vyplatí	společnost	v	termínu	splatnosti,	na	svůj	náklad,	podíl	na	zisku	bezhotovostním	
převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 349 ZOK, stanovy 
společnosti), který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního 
právního předpisu CDCP (čl. 6 odst. 1 stanov společnosti) prostřednictvím Komerční banky, a.s.; 
akcionářům, kteří nemají zapsaný účet v CDCP, bude na adresu, uvedenou k rozhodnému dni 
pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku v evidenci zaknihovaných cenných papírů, zaslán 
bankou dopis upřesňující podmínky výplaty podílu na zisku;
•	 v	 případě,	 kdy	 akcionář	 s	 bydlištěm	 nebo	 sídlem	 mimo	 území	 ČR	 a	 SR	 nedoloží	 potvrzení	
o daňovém	domicilu,	bude	mu	podíl	na	zisku	zdaněn	sazbou	srážkové	daně	platnou	v	ČR.

schválení způsobu a termínu výplaty podílu na zisku 
za rok 2021

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 6.1. k bodu č. 6 pořadu rozhodování
Na doporučení dozorčí rady valná hromada určuje, aby audit společnosti Metrostav a.s. pro účetní 
rok končící 31. 12. 2022 provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem 
Hvězdova	1734/2c,	Nusle,	140	00	Praha	4,	IČO:	40765521,	zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	
Městským soudem v Praze, spisová značka C 3637 a ukládá představenstvu společnosti uzavřít 
příslušnou smlouvu s touto společností.

rozhodnutí o určení auditora pro účetní rok končící 
31.12.2022

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 318 hlasů
- proti – 395 025 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 7.1. k bodu č. 7 pořadu rozhodování
Valná hromada na návrh představenstva volí do funkce člena představenstva společnosti Metrostav a.s. 
Ing.	Františka	Kočího,	nar.	31.	10.	1960,	bytem	K	Rovinám	557/6,	158	00	Praha	5,	s	 tím,	že	 funkční	
období zvoleného člena představenstva počíná dnem 16. 6. 2022.

volba pana Ing. Františka Kočího členem 
představenstva Společnosti, a to s účinností 
od 16. 6. 2022

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.



Návrh rozhodnutí č. 7.2. k bodu č. 7 pořadu rozhodování
Valná hromada na návrh představenstva volí do funkce člena představenstva Ing. Ondřeje Fuchse, 
nar.	13.	7.	1973,	 bytem	 Ve	 Strnadovně	 944,	 Rozdělov,	 272	04	 Kladno,	 s	 tím,	 že	 funkční	 období	
zvoleného člena představenstva počíná dnem 16. 6. 2022.

volba pana Ing. Ondřeje Fuchse členem 
představenstva Společnosti, a to s účinností 
od 16. 6. 2022

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 326 hlasů
- proti – 395 017 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 8.1. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena předstvenstva společnosti Ing. Ondřeje 
Fuchse s účinností od 16. 6. 2022.

schválení smlouvy o výkonu funkce člena 
představenstva Společnosti Ing. Ondřeje Fuchse

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 8.2. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Valná hromada schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Františka 
Kočího s účinností od 16. 6. 2022.

schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o výkonu funkce 
člena představenstva Společnosti Ing. Františka 
Kočího

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 326 hlasů
- proti – 395 017 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 8.3. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Valná hromada schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce člena představenstva Ing. Jaroslava 
Herana, MBA s účinností od 16. 6. 2022.

schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce 
člena představenstva Společnosti Ing. Jaroslava 
Herana, MBA

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Návrh rozhodnutí č. 8.4. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Valná hromada schvaluje Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta, MBA 
s účinností od 18. 6. 2022.

schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí 
rady Společnosti Ing. Jiřího Karneta, MBA

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 389 hlasů
- proti – 394 954 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00 

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.



Návrh rozhodnutí č. 8.5. k bodu č. 8 pořadu rozhodování
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Petra Půty s účinností 
od 18. 6. 2022.

schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí 
rady Společnosti Ing. Petra Půty

- celkem přítomných hlasů – 7 906 668
- pro – 7 511 326 hlasů
- proti – 395 017 hlasů
- neplatných – 325 hlasů
- % pro z přítomných hlasů – 95,00

Usnesení bylo přijato potřebnou nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů Společnosti.

Představenstvo konstatuje, že posledním dnem lhůty pro doručení vyjádření akcionářů k rozhodnutí byl 
15. červen 2022. Dnem přijetí rozhodnutí je den, kdy bylo Společnosti doručeno vyjádření posledního 
akcionáře nebo den následující po dni uplynutí lhůty pro hlasování, tj. 16. červen 2022.

Ing. František Kočí Ing. Zdeněk Šinovský

předseda představenstva místopředseda představenstva


