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NZ 570/2015 

S T E J N O P I S

N O T Á ! S K Ý   Z Á P I S

sepsaný v notá!ské kancelá!i v Praze 1, Politických v"z#$ 1511/5, dne %trnáctého prosince roku 
dvoutisícíhopatnáctého (14.12.2015) jménem Mgr. Sylvy Kotrbové, notá!ky v Praze,  jejím 
stálým zástupcem ustanoveným dle § 24 notá!ského !ádu JUDr. Danielou Jaro�ovou o 
osv"d%ení rozhodnutí orgánu právnické osoby podle § 80a a násl. notá!ského !ádu, a sice: ----

valné hromady akciové spole"nosti Elektroporcelán a.s., se sídlem Louny, Postoloprtská 
2951, PS# 440 01, která je zapsána v obchodním rejst$íku vedeném M%stským soudem 
Praze, oddíl B, vlo�ka 13007, I#  282 03 101--------------------------------------------------------

Valná hromada se konala dne 14.12.2015 (%trnáctého prosince roku dvoutisícíhopatnáctého) 
v sídle spole%nosti Elektroporcelán  a.s. na adrese Louny, Postoloprtská 2951. Její jednání bylo 
zahájeno v 11,05 hodin.------------------------------------------------------------------------------

I.
Na základ" mn" p!edlo�ených listin v rámci p!ípravy této valné hromady a na základ" mé 
p!ítomnosti p!i jejím jednání osv"d%uji ní�e uvedené formality a právní jednání orgán$ 
spole%nosti související s p!ijetím p!edm"tných rozhodnutí : -----------------------------------------

a) Existence spole%nosti byla ov"!ena z výpisu z obchodního rejst!íku vedeného M"stským
soudem v Praze, ze dne 11.12.2015, který p!edlo�ili Ing. Miroslav Novotný, nar. 11. února 
1968, bytem Písek � Hradi�t", Na Ry�avce 152, dle svého %estného prohlá�ení a p!edlo�eného 
výpisu z obchodního rejst!íku místop!edseda p!edstavenstva a Ing. Petr Milota, nar. 10. b!ezna 
1958, bytem &e#ka Zemana 447, &ern%ice, dle svého %estného prohlá�ení a p!edlo�eného 
výpisu z obchodního rejst!íku %len p!edstavenstva, jejich� toto�nost mi byla prokázána 
platným ú!edním pr$kazem, a prohlásili, �e p!edlo�ený výpis z obchodního rejst!íku obsahuje 
aktuální stav údaj$ o spole%nosti zapisovaných do obchodního rejst!íku. P!edlo�ený výpis 
z obchodního rejst!íku tvo!í p!ílohu %íslo 1 tohoto notá!ského zápisu. -----------------------------

b) P$sobnost valné hromady k p!ijetí p!edm"tných rozhodnutí byla zji�t"na dle § 12 odst. 2 
písm. b),c) p!edlo�ených stanov spole%nosti ze dne 9.11.2015, o nich�  Ing. Miroslav Novotný 
a Ing. Petr Milota prohlásili, �e jde o poslední aktuální úplné zn"ní stanov spole%nosti a 
z ustanovení § 421 odst. 2. zákona 90/2012 Sb. (zákona o obchodních korporacích).------------

c) Zp$sobilost valné hromady k p!ijetí p!edm"tného rozhodnutí byla zji�t"na : ------------------
- z pozvánky na jednání valné hromady, která je p!ílohou %íslo 2 tohoto notá!ského zápisu.
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Dle sd!lení p"edstavenstva spole#nosti byla pozvánka uve"ejn!na na internetových stránkách 
spole#nosti dne 11.11.2015 a akcioná"$m zaslána dne 16.9.2015 na e-mailovou adresu 
uvedenou v seznamu akcioná"$ dne 11.12.2015 nebo zaslána a adresu uvedenou v seznamu 
akcioná"$ dne 12.11.2015.---------------------------------------------------------------------------------
Zp$sob svolání valné hromady odpovídá § 13 odst. 5. citovaných stanov spole#nosti.-----------
Proti zp$sobu svolání valné hromady nevznesl �ádný z akcioná"$ protest.-------------------------
- z listiny p"ítomných akcioná"$, která je p"ílohou #íslo 3 tohoto notá"ského zápisu -------------
- z vyhlá�ení Ing. Petra Miloty, #lena p"edstavenstva, který byl dle svého prohlá�ení 
svolavatelem pov!"en k zahájení valné hromady. Ing. Petr Milota vyhlásil, �e valná hromada 
je usná�eníschopná, nebo% osobn! nebo zastoupeno na základ! plné moci 5 akcioná"$, kte"í
vlastní nebo zastupují akcie o jmenovité hodnot! 135.884.024,-- K#, co� p"edstavuje 88,18 & 
základního kapitálu akciové spole#nosti Elektroporcelán a.s.----------------------------------------
Protokol o stavu prezence v 11,01 hodin je p"ílohou #íslo 4 tohoto notá"ského zápisu.----------

Dle #lánku § 13, odst. 11. citovaných stanov spole#nosti valná hromada je 
usná�eníschoschopná, pokud jsou p"ítomni akcioná"i vlastnící akcie, jejich� jmenovitá hodnota 
nebo po#et p"esahuje 30  & základního kapitálu spole#nosti.------------------------------

Dle § 15., odst. 3. citovaných stanov spole#nosti hlasovací právo je spojeno s akcií. S ka�dou
akcií o jmenovité hodnot! 1.000,-- K# (jeden tisíc korun #eských) je spojeno 1.000 hlas$ a 
s ka�dou akcií o jmenovité hodnot! 758,-- K# (sedmsetpadesát osm korun #eských) je spojeno 
758 (sedmset padesát osm) hlas$. Celkový po#et hlas$ ve spole#nosti je 154.101.038 (sto 
padesát #ty"i tisíc jednosto jedna t"icet osm).  ---------------------------------------------------

Na základ! shora uvedených zji�t!ní prohla�uji, �e formality a právní jednání, k nim� byla 
spole#nost Elektroporcelán a.s. #i její orgány povinny p"ed p"ijetím následujících rozhodnutí 
valné hromady, byly u#in!ny a jsou v souladu s právními p"edpisy i stanovami spole#nosti. ---

II.
Na základ! své p"ítomnosti p"i jednání dále osv!d#uji, �e valná hromada : -----------------------

a) zvolila p"edsedou valné hromady Mgr. Petra Vací"e, nar. 9. b"ezna 1975, bytem 
'evnice, Rybní 710, jeho� toto�nost mi byla prokázána ú"edním pr$kazem.------------

Hlasování se zú#astnili akcioná"i, kte"í mají nebo zastupují 135.884.024 hlas$, co� p"edstavuje 
88,18 & procent hlas$, kte"í mají akcioná"i pro hlasování na valné hromad! akciové spole#nosti 
Elektroporcelán a.s. Valná hromada byla v dob! hlasování usná�eníschopná.--------------------
Hlasování bylo provád!no zdvi�ením ruky.------------------------------------------------------------
P"edseda valné hromady byl zvolen 134.347.558 p"ítomnými hlasy, tj. 98,869 procenty 
p"ítomných hlas$, proti 0 hlas$, zdr�elo se 1.536.466 hlas$, tj. 1,131 procent p"ítomných hlas$, 
neplatných 0 hlas$, nehlasovalo 0 hlas$. ----------------------------------------------------------------
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Dále byla zapisovatelem zvolena �aneta Popelková. -------------------------------------------------

Hlasování se zú"astnili akcioná!i, kte!í mají nebo zastupují 135.884.024 hlas#, co� p!edstavuje 
88,18 % procent hlas#, kte!í mají akcioná!i pro hlasování na valné hromad$ akciové spole"nosti 
Elektroporcelán a.s. Valná hromada byla v dob$ hlasování usná�eníschopná.--------------------

Hlasování bylo provád$no zdvi�ením ruky.------------------------------------------------------------
Zapisovatel valné hromady byl zvolen 134.349.074 p!ítomnými hlasy, tj. 98,870 procenty 
p!ítomných hlas#, proti 0 hlas#, zdr�elo se 1.534.950 hlas#, tj. 1,130 % p!ítomných hlas#,  
neplatných 0 hlas#, nehlasovalo 0 hlas#. ---------------------------------------------------------------

P!edseda valné hromady Mgr. Petr Vací! p!edlo�il návrh p!edstavenstva spole"nosti, aby
v souladu s § 14 odst. 3 stanov spole"nosti, valná hromada rozhodla, aby p!edseda valné 
hromady byl sou"asn$ ov$!ovatelem zápisu. ----------------------------------------------------------
Proti tomuto návrhu podal protinávrh akcioná! Petr Dobranský, který za kandidáta na funkci 
ov$!ovatele navrhl svoji osobu.  -------------------------------------------------------------------------

Nejd!íve bylo hlasováno v souladu s § 15 odst. 8 stanov o návrhu p!edstavenstva spole"nosti.

V dob$ hlasování byla valná hromada schopna usná�ení, bylo p!ítomno 135.884.024 hlas#, tj. 
88,18 % v�ech hlas#. Hlasování bylo provád$no zdvi�ením ruky.----------------------------------
Návrh, aby p!edseda valné hromady byl sou"asn$ ov$!ovatelem zápisu byl schválen
134.339.978 p!ítomnými hlasy, tj. 98,864 procenty p!ítomných hlas#, proti 0 hlas#, zdr�elo se 
1.542.530 hlas#, tj. 1,135 % p!ítomných hlas#, neplatných 0 hlas#, nehlasovalo 1.516 hlas#.--
Vzhledem k tomu, �e návrh p!edstavenstva spole"nosti byl schválen, o protinávrhu akcioná!e 
Petra Dobranského nebylo ji� hlasováno.  --------------------------------------------------------------

Skrutátorem byl zvolen Ing. Josef Foltýn, a to 134.349.074 p!ítomnými hlasy, tj. 98,870
procenty p!ítomných hlas#, proti 0 hlas#, zdr�elo se 1.534.950 hlas#, tj. 1,130 procent 
p!ítomných hlas#, neplatných 0 hlas#, nehlasovalo 0 hlas#. -----------------------------------------
V dob$ hlasování byla valná hromada schopna usná�ení, bylo p!ítomno 135.884.024 hlas#, tj. 
88,18 % v�ech hlas#. Hlasování bylo provád$no zdvi�ením ruky.----------------------------------
Výsledek hlasování jsem zjistila i dle vyhlá�ení Mgr. Petra Vací!e, zvoleného p!edsedy valné 
hromady.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

b) K bodu 3. � 4. po!adu jednání valné hromady �Projednání zprávy p!edstavenstva 

o d"vodech pro vylou#ení p!ednostního práva� a �Rozhodnutí o zvý�ení 
základního kapitálu Spole#nosti�.
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Mgr. Petr Vací", p"edseda valné hromady informoval valnou hromadu, �e p"edstavenstvo 

p"edkládá návrh na zvý�ení základního kapitálu spole!nosti. Ing. Miroslav Novotný 

p"ednesl Zprávu p"edstavenstva o d#vodech vylou!ení p"ednostního práva, která je 

p"ílohou !íslo 5 tohoto notá"ského zápisu. Dále Mgr. Petr Vací", seznámil valnou hromadu 

s návrhem usnesení valné hromady, které je obsa�eno v pozvánce na jednání valné 

hromady a seznámil akcioná"e s návrhem Dohody o zapo!tení, který je p"ílohou !íslo 6

tohoto notá"ského zápisu. Dále upozornil akcioná"e, �e na valné hromad$ jsou k dispozici 

v�echny vý�e uvedené materiály a rovn$� je pro akcioná"e na valné hromad$ k dispozici 

Zpráva auditora pro zvlá�tní ú!ely o ov$"ení existence závazku spole!nosti Elektroporcelán 

a.s. k 10.11.2015.---------------------------------------------------------------------------------------

K p"edlo�enému návrhu usnesení valné hromady nebyly p"edlo�eny �ádné protinávrhy.

Po zodpov$zení �ádostí akcioná"# o vysv$tlení, bylo p"istoupeno k hlasování o 

následujícím usnesení: --------------------------------------------------------------------------------

1. Základní kapitál spole!nosti Elektroporcelán a.s., I"O: 28203101, se sídlem v 
Lounech, Postoloprtská 2951, PS" 440 15 (dále jen �Spole!nost�), se zvy�uje o !ástku 
40.412.000,- K! (slovy: !ty#icet milion$ !ty#i sta dvanáct tisíc korun !eských) na !ástku 
194.513.038,- K! (slovy: sto devadesát !ty#i milion$ p%t set t#ináct tisíc t#icet osm korun 
!eských) upsáním nových akcií Spole!nosti o souhrnné jmenovité hodnot% 40.412.000,-
K! (slovy: !ty#icet milion$ !ty#i sta dvanáct tisíc korun !eských), p#i!em� upisování 
akcií pod tuto !ástku se p#ipou�tí a upisování nad tuto !ástku se nep#ipou�tí.------------

2. V souladu s ustanovením § 488 odst. 1 zák. !. 90/2012 Sb., o obchodních spole!nostech 
a dru�stvech (o obchodních korporacích, dále jen �ZOK�), se vylu!uje p#ednostní právo 
v�ech akcioná#$ Spole!nosti na úpis nových akcií Spole!nosti dle tohoto usnesení valné 
hromady.----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Zvý�ení základního kapitálu bude provedeno pen%�itým vkladem p#edem ur!eného 
zájemce Burzovní spole!nost pro kapitálový trh,a.s., I" 47116072, se sídlem Praha 1, 
Masarykovo náb#e�í 235/28, PS" 110 00 (dále jen �BSKT�), dosavadního akcioná#e 
Spole!nosti.-------------------------------------------------------------------------------------------

4. Bude vydáno 40.412 kus$ nových akcií Spole!nosti o jmenovité hodnot% ka�dé akcie
1.000,- K!, a to kmenových akcií na jméno v listinné podob%. Celkový emisní kurz v�ech 
nov% upisovaných akcií je jejich souhrnná jmenovitá hodnota, tedy !ástka ve vý�i 
40.412.000,- K! (slovy: !ty#icet milion$ !ty#i sta dvanáct tisíc korun !eských), a bude
splacen výhradn% zápo!tem pohledávek p#edem ur!eného zájemce - spole!nosti BSKT.-

5. Proti pohledávce na splacení emisního kurzu se p#ipou�tí zapo!tení pohledávek p#edem 
ur!eného zájemce � spole!nosti  BSKT za Spole!ností ve vý�i 40.412.000,- K! (slovy: 
!ty#icet milion$ !ty#i sta dvanáct tisíc korun !eských), které byly p#iznány
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pravomocným rozhod!ím nálezem vydaným Mgr. Pavlem "van!arou, rozhodcem se 
sídlem Praha 5 � Smíchov, Vrázova 2243/7, PS" 150 00, pod sp. zn. 15 SmS 1/2015 dne 
18. !ervna 2015, který nabyl právní moci dne 25. !ervna 2015 a vykonatelnosti dne 26. 
!ervna 2015. P#edm$tné pohledávky p#edstavují neuhrazenou cenu za Spole!ností 
odebraný zemní plyn a smluvní pokuty za poru�ení závazku Spole!nosti odebrat 
minimální mno�ství zemního plynu s fixní cenou, to v�e spolu s úrokem z prodlení 
v zákonné vý�i, dle smluv uzav#ených mezi Spole!ností a spole!nostmi Západo!eská 
plynárenská, a.s., a Severo!eská plynárenská, a.s., dne 4. !ervence 2008.

6. Valná hromada sou!asn$ ve smyslu ustanovení § 21 odst. 3 ZOK schvaluje zn$ní 
návrhu dohody o zapo!tení, které je p#ílohou zápisu z této valné hromady.---------------

7. K zapo!tení pohledávky na splacení emisního kurzu a pohledávek p#edem ur!eného 
zájemce � spole!nosti BSKT dochází ú!inností dohody o zapo!tení uzav#ené mezi 
Spole!ností a p#edem ur!eným zájemcem � spole!ností BSKT. -----------------------------

8. P#edstavenstvo Spole!nosti za�le !i p#edá spole!nosti BSKT bez zbyte!ného odkladu po 
p#ijetí tohoto usnesení, nejpozd$ji v�ak do sedmi dní, písemný návrh smlouvy o upsání 
akcií obsahující v�echny nále�itosti. Spole!nost BSKT je povinna akceptovat a doru!it 
p#edstavenstvu Spole!nosti podepsanou smlouvu o upsání akcií ve lh%t$ patnácti dní 
ode dne, kdy jí bude p#edán nebo doru!en její návrh. 

9. Lh%ta pro upsání akcií !iní patnáct dní ode dne, kdy bude spole!nosti BSKT p#edán 
nebo doru!en návrh smlouvy o upsání akcií obsahující v�echny nále�itosti, nejdéle v�ak 
t#icet dní ode dne konání této valné hromady. Nebude-li v této lh%t$ upsáno v�ech 
40.412 kus% nových akcií Spole!nosti, zvy�uje se
základní kapitál Spole!nosti jen o souhrnnou jmenovitou hodnotu upsaných nových 
akcií Spole!nosti a neupsané akcie se ji� dále neupisují.--------------------------------------

10. P#edstavenstvo Spole!nosti za�le !i p#edá spole!nosti BSKT bez zbyte!ného odkladu po 
obdr�ení podepsané smlouvy o upsání akcií, nejpozd$ji v�ak do sedmi dní, písemný 
návrh dohody o zapo!tení schválené touto valnou hromadou. Spole!nost BSKT je 
povinna akceptovat a doru!it p#edstavenstvu Spole!nosti podepsanou dohodu 
o zapo!tení ve lh%t$ patnácti dní ode dne, kdy jí bude p#edán nebo doru!en její návrh.-

11. Dohoda o zapo!tení musí být uzav#ena p#ed podáním návrhu na zápis nové vý�e 
základního kapitálu Spole!nosti dle tohoto rozhodnutí do obchodního rejst#íku. --------

12. Nové akcie ani �ádná jejich !ást nebudou upsány na základ$ ve#ejné nabídky akcií.----

Hlasování se zú!astnili osobn" nebo v zastoupení akcioná#i, kte#í vlastní, nebo zastupují akcie,

s nimi� je spojeno 135.884.024 hlas$, co� p#edstavuje 88,18 % v�ech hlas$ k hlasování na 

valné hromad" akciové spole!nosti Elektroporcelán a.s. Valná hromada byla v dob" hlasování 

usná�eníschopná.-------------------------------------------------------------------------------------------

Hlasování bylo provád"no zdvi�ením ruky.------------------------------------------------------------
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P!edlo�ený návrh usnesení valná hromada schválila. -----------------------------------------------
Dle § 417 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích k p!ijetí p!edm"tného rozhodnutí se 
vy�aduje souhlas alespo# t!í$tvrtinové v"t�iny hlas% p!ítomných akcioná!%.----------------------
Citované stanovy spole$nosti nestanoví v"t�inu jinou.------------------------------------------------
Pro hlasovalo 134.339.978 hlas%, tj. 98,864 procent p!ítomných hlas%, proti hlasovalo
1,544.046  hlas%, tj. 1,136 procent p!ítomných hlas%, zdr�elo se 0 hlas%, neplatných 0 hlas%, 
nehlasovalo 0 hlas%.----------------------------------------------------------------------------------------
Výsledek hlasování jsem zjistila z vyhlá�ení Mgr. Petra Vací!e, zvoleného p!edsedy valné 
hromady a z protokolu o hlasování $. 2.-----------------------------------------------------------------

Proti usnesení valné hromady podal protest akcioná! MUDr. Petr Streitberg, nar. 18.10.1955, 
bytem Praha 6-Dejvice, Na Kuthence 1218/16. Písemný protest, který byl akcioná!%m 
p!edsedou valné hromady p!e$ten, je p!ílohou $íslo 7 tohoto notá!ského zápisu. ---------------

III.
Na základ" shora uvedených zji�t"ní prohla�uji, �e p!edm"tná rozhodnutí byla valnou 
hromadou  spole$nosti Elektroporcelán a.s., která se konala dne 14.12.2015 v sídle spole$nosti 
na adrese Louny, Postoloprtská 2951  p!ijata a jejich obsah i zp%sob p!ijetí jsou v souladu 
s právními p!edpisy  i stanovami spole$nosti. --------- ------------------------------------------------

O tom byl tento notá!ský zápis sepsán, p!edsedou valné hromady Mgr. Petrem Vací!em 
p!e$ten, jím v celém svém rozsahu schválen a p!ede mnou, stálým zástupcem notá!ky, 
vlastnoru$n" podepsán.------------------------------------------------------------------------------------

Vací! v.r.                                    Mgr. Sylva Kotrbová               JUDr. Daniela Jaro�ová v.r.

                                                     malý státní znak &R                   stálý zástupce notá!ky

                                                                4                                        Mgr. Sylvy Kotrbové           

                                                       notá!ka v Praze

    L.S                                                                                                                          
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Potvrzuji, �e tento elektronický stejnopis notá!ského zápisu v"etn# svých p!íloh vydaný dle 

ustanovení § 94a zákona ". 358/1992 Sb. v platném zn#ní (Notá!ský !ád) pro zápis skute"ností 

do ve!ejného rejst!íku provedený notá!em dle zvlá�tního právního p!edpisu dne 23.12.2015 

úpln# souhlasí s originálem notá!ského zápisu v"etn# jeho p!íloh. ----------------------------------

Mgr. Sylva Kotrbová

notá!ka

                                            


