Zápis z jednání řádnévalnéhromady společnosti

lnterhotet Olympik, a.s.
se sídlemPraha 8, Sokolovska615/]38,PsČ 18600, r. $272271,
Městslqlmsoudemt, Pruze, oddílB'
společnostizapsanév obchodnímrejstříkuvedenént
vložkal129, konanédne 30.6.20]0 od 7..30hodin t sídlespolec,nosti
Valnou hromadu zahájl| v 7.30 hodin předseda představenstva společnosti Interhotel
že:
a konstatova|.
olympik. a.S.pan Vlastislav Šos.kterýpřivítalpřítomné
jejím
.
konáním zveřejněném
o
řádná valná hromada byla svolána oznámením
v souladu se zákonem a stanovami společnostiv obchodním věstníkuze dne
26,5,2010a v Hospodářskýchnovináchze dne26.5.20|0;
v době od zveřejnění oznámeni o konání valné hromady společnostise pouze
jeden akcionář dostavil do sekretariátu společnostiza účelemnahlédnutído
úplnéhoznění ročníúčetnízávěrky a do zprávy představenstvao vztazích mezi
propojenými osobamil nikdo nevznesl dodatečnénávrhy event. připomínky
k pořadujednánířádnévalnéhromady;
valná hromada se proto bude řídit pořadem jednání" který byl publikován
v oznámenío jejímkonání.
Předseda představenstvapoté ještě přečetl pořad jednání valné hromady' a sdělil. Že
valnou hromaduzávazný,
přednesenýprogramjednáníje pro dneŠní
Text oznámenío konánívalnéhromady ÍvoÍíPřílohu č.] tohoto zápisu.
Předseda představenstvanásledně přikročil k bodu č. 1 pořadu jednání mimořádné valné
a volba orgánů řádné valnéhromady..
hromady:,,Zahájení,kontrola usnášeníschopnosti
Předsedapředstavenstvakonstatoval.Že na jednánídnešnívalnéhromady se dostavilo celkem
sedm akcionářů"kteříjsou majiteli celkem 2|7.771kusů akcií (každáo jmenovitéhodnotě
oÁ na základním kapitálu společnosti.Na valné
1.000.- Kč), coŽ představuje cca 83.72
hromadějsou tedy v souladu s listinou přítomnýchakcionářůpřítomni akcionáři. kteří vlastní
akcie. jejichŽ jmenovitá hodnota přesahuje 750Á zák\adníhokapitálu společnostia valná
je v souladuS ustanovenímčlánku11. bodu 1 platnýchstanovschopná
hromadaspolečnosti
se usnášetve všechbodechpořadujednání'Na kaŽdouakcii o jmenovitéhodnotě1.000"-Kč
hlas.
připadá ve smyslu článku6. bodu 6 platnýchStanovspolečnostijeden
ve všechčástechprogramujednání.
Valná hromadaje tedy usnášeníschopná
Listina přítomnýchakcionářůÍvoříPřílohu č.2 tohotozápisu.
Předseda představenstvaVlastislav Šos následně seznámi1 akcionáře Se základními
procedurálnímipravidly průběhuřádnévalnéhromady. Také se akcionářůdotázal' zda Žádají
nějakévysvětlení.
k přednesenýmskutečnostem
Potépřistoupil Vlastislav Šoskzahájenívolby orgánůřádnévalnéhromady.Vlastislav Šos
přednesl návrh představenstvana volbu orgánůřádnévalnéhromady v tomto sloŽení:

předsedařádnévalnéhromady
zapisovatelvalnéhromady
ověřovatelézápisu zvaInéhromady
hlasů
osoby pověřenésčítáním

Prof. Ing. StanislavAdamec. DrSc.
Jan Vlk
Doc. Ing.Jiří Bouška.CSc.
Martina Vargová
Zora Adamcová
Radek Čermák

K předloŽenémunávrhu nebyly vzneseny žádnépřipomínky ani pozměňovací návrhy.
Předseda představenstvaVlastislav Šos proto nechal o předloŽenýchnávrzích hlasovat
a požáda|přítomnéakcionáře" aby zvednutím ruky a zároven (pro usnadnění činnosti
lístkuč.1 provedlihlasování:
vyznačením
svévolby na hlasovacínr
skrutátorů)
Usneseníč.l
Souhlasím.aby Prof. Ing. StanislavAdamec. DrSc. byl předsedouřádnévalnéhromady
100%
2l7.771hlasit
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0%
0
hlasů
SE
ZDRZEL
Po sečteníhlasů bylo konstatováno.Že pro přiietí usneseníhlasovalo 2|7,771 hlasů
přítomnýchakcionářů.coŽ představujel00 % hlasůpřítomnýchakcionářů.tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přijat.
Usneseníč.2
Souhlasím.aby Jan Vlk byl zapisovatelemřádnévalnéhromady
100%
2 1 7 . 7 7 1hlastt
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0%
0 hlasů
ZDRZEL SE
Po sečteníhlasů bylo konstatováno.že pro přijetí usneseníhlasovalo 2|7.771 hlasů
přítomnýchakcionářů.coŽ představuje100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přijat.
Usneseníč.3
Souhlasím"aby Doc. Ing. Jiří Bouška.CSc. a Marlina Vargová byli ověřovatelizápisu řádné
valnéhromady
100 %
217,771hlasŮ
PRo
0%
0hlasů
PROTI
0%
hlasů
0
ZDRZEL SE
Po sečteníhlasů bylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníhlasovalo 217.77| hlasů
100 % hlasůpřítomnýchakcionářů.tedy nadpoloviční
přítomnýchakcionářů.coŽ představuj,e
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přijat.
Usneseníč.4
Souhlasím. aby Zora Adamcová a Radek Čermák byli skrutátoři (osoby pověřenésčítáním
hlasů)řádnévalnéhromady

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

217.771hlastt
0 hlasů
0 hlasů

100%
0%
0%

Po sečteníhlasů bylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníhlasovalo 2|7.77l hlasů
přítomných akcionářů. coŽ představuje po l00 % hlasů přítomných akcionářů. tedy
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přijat.
nadpoloviční

Předseda představenstva Vlastislav Šos poděkoval akcionářům za provedené hlasování
a předal Íízeni valné hromady zvolenému předsedovi řádné valné hromady Prof. Ing.
StánislavuAdamcovi. DrSc.. kterýpřistoupilk projednávánídalšíchbodůpořadujednání.
Předseda valné hromady poděk ova| za všechny zvolené do orgánů řádné valné hromad.v
,,Zpráva představenstvao podnikatelskéčinnostia o stavu
a uvedl bod č.2 pořadujednání
majetku společnostiza rok 2009,,. Předsedavalnéhromadysdělil. Že úvodníslovo k tomuto
Vlastislav Šos.
bodu přednesepředsedapředstavenstva
Pan Vlastislav Šos postupně informoval valnou hromadu o následujicich významných
a Stavujejíhomajetku:
činnostispolečnosti
týkajícíchse podnikatelské
skutečnostech
- Hospodářskákrize se bohuŽelstále projevujea silně ovlivňuje podnikáníspolečnosti.
Kromě tétovšeobecnékrize má negativnívliv rovněžskutečnost.že v Praze výrazně
převyšujenabídkalůŽeknad poptávkou.YPrazeje podle statistiknyní cca l00 tis.
lůŽek.zatimcove Vídni jich je pouze 70 tis'
- Museli jsme bohuŽel propustitněkterézaměstnance"zejménajsme nemohli znovu
dovolenéapod. Došlo ke sníŽení
přijmout zaměstnankyněvracejícíse po rodičovské
asi o 8 lidí a nyníje v rámci koncernupouze 45 osob r, pracor'nínr
stavuzaměstnanců
ponrěru' Stále je třeba reorganizovat práci lidí' aby s takto malým počtenr
bylo moŽnécelou agenduzvládnout.Byla např. ukončenaspoluprácese
zaměstnanců
spol. Saldo a problematiku účtovánípřevzali kmenoví zaměstnanci koncernu (coŽ
vyŽadovalonapř. nové dohody s obchodnímipartneryza účelemsníŽenícelkor.ého
mnoŽstvívystavovaných faktur apod.). SnaŽímese rovněŽ s některými obchodními
partnery přejít na platby v EUR. abychom minimalizovali ztráty na kurzových
směnách. Upravili jsme systémZpracovánímezd. abychom usnadnili práci mzdovým
atd.
účetním
- Koncernová agenturaITA. která zajišt.ujepro hotely kongresovouklientelu"měla
nyníje tam pouze jeden zaměstnanec.Věříme však.Že
v minulosti tři zaměstnance"
situace ohledně kongresovéturistiky se zlepší.BohuŽel českéstátní propagační
agenturyomezují'ue '.;du;. a tím pádem i propagaciČR v zahraničí'BohuŽel ani
velkézahraničníspolečnostinemajínynío kongresovouturistiku zéi1em.
. K l.1.20l0 došloke zvýšeníDPH. coŽmá rovněŽnegativnídopad natržby hotelu.
Negativně Se projevilo rovněŽ zpětné doplácení autorských poplatků různým
autorským svazům (museli jsme zpětně doplatit poplatky za te|evize na hotelových
pokojích.ačkoliv českýautorský zákon obsahoval výjimku. která však byla shledána
V rozporu s evropským a mezinárodnímprávem). BohuŽel se očekávádalšízvyšování
DPH.
- SpolečnostInterhotel olympik. a.s. jako součástkoncemové skupiny olympik
i v roce 2009 průběŽněinvestovalado oprav svéhomajetku (zejménahotelových
ve stále se zhoršujícím
společnosti
pokojů).za účelemudrŽeníkonkurenceschopnosti
je
době v dobrémstavu.coŽ i
prostředí.Majetek společnosti v současné
konkurenčním
výhodu oproti hůře
konkurenční
v roce 2009 přinášelospolečnostinezanedbatelnou
je
vybaveným hotelovým zaÍizením.Managementu společnosti známo. že některá
hotelová zaÍizenimají velképroblémyudrŽetsi jakoukoliv klientelu právě s ohledem
na to' Že vůbecneinvestovalydo obnovy a oprav svých hotelovýchpokojů.
- SpolečnostInterhotelolympik. a.s. plánuje svůjmajetekdále udrŽovat.V roce 20l l
by měla být zahájenakomplexníoprava pláštěhotelovéhozaÍízeniolympik. Prozatím

-

-

-

-

se plánuje. že provoz hotelovéhozařízeni nebude po dobu prováděníoprav přerušen
(opravy budou probíhatpo etapácha budou rea|izoványpřeváŽněztzv.|ávek).
V roce 2009 by|a průměrná obsazenost hotelového zaÍizení solidní, přesto však
společnost
nevykáza|aprovoznízisk. nebot.meziročně
došlok poklesutrŽebo dalších
20oÁ (h|avně z důvodu velmi nizkých cen). SpolečnostbohuŽel nemůŽe ceny za
ubytovánínijakvýraznězvýšit.nebot'konkurence
je obrovskáakaždýtakový krok by
vedl k odlivu stálých klientů a obchodníchpar1nerůa k dalšímuprohloubeni ztráÍ
v trŽbách.
RovněŽ i v roce 2009 negativněovlivňoval hospodařeníspolečnosti
těkavý kurz EUR
vůči CZK. Nestabilita kurzu EUR ztěžuje plánování hospodářských aktivit
společnosti,přináší ÍržníztráÍya klade mimořádné nároky na Íizenícash flow ve
společnosti.
V roce 20ll nicméněsnad lze očekávaturčitézlepšenísituace.a to předevšímdíky
očekávanémunárůstu klientely ze zeml kteréjsou tradičnímizdroji klientů pro
společnost.Z tohoÍodůvodu nelze opomíjet ani marketingovéaktivity společnosti.
V současné době Se společnosti koncemu olympik snaží ziskat různými
marketingovýmiakcemi novéobchodníkontaktymimo jiné v Rumunsku.Bulharsku,
zemíchbývaléJugosláviei.v Polsku. očekáváme,žev průběhulet 20l1 a 2012 by se
moh| zvýŠitpočetturistůz Číny.Ruska a dalšíchzemíbýva|éhoSovětskéhosvazu.
Společnostbude i v dalšíchobdobích usilovat jednak o zvýšení trŽeb zhlavní
jednak o vyuŽitíveškerýchvolných kapacit či příleŽitostí
podnikatelské
společnosti.
ke zl.íŠeníÍrŽeb(např. v oblasti pronájmu nemovitéhomajetku dosáhl koncern
ol1 mpik za rok 2009 tržebv řádu 5 mil. CZK).

Vmezidobí od 08.05 do 08.l0 hodin se na valnou hromadudostavili dalšítři akcionáři. kteří
jsou dohromadymajiteli čtyřakcií.od 08.10 hodin se tedy valnéhromady účastnilo
celkem
10 akcionářů.kteří dohromady mají 2|7.775 akcií" coŽ představujestále cca 83,72%o
na
zák|adnimkapitálu spo1ečnosti.
Jednánířádné valné hromady pak pokračovalobodem č. 3 pořadu jednání ,,Projednání
výs|edkůřádné účetní
závěrky za rok 2009 včetněnávrhu na vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2009...
V úvodutohoto bodu předal předseda valnéhromady slovo paní Martině Vargové"finanční
ředite1cekoncernuolympik, kterákonstatovala:
veškeré
relevantníinformaceo hospodařeníspolečnosti
jsou obsaŽenyve ..Výroční
zprávě o hospodaření
za rok 2009..včetněvysvětlujícího
výkladu;
hospodaření společnosti bylo i v roce 2009 ovlivňováno nepříznivým
podnikatelskýmprostředím..sniŽujícím
se počtemklientů.ostrým konkurenčním
prostředíma nestabilnímkurzem EUR. o čemŽjiŽ bylo podrobněhovořenov rámci
projednávání zprávy představenstva:
.
společnostdosáhla zÍráty.na ztrátěse všakpodílelazejménatvorba rezerv.
Akcionář p. Kubát v návaznosti na přednesený výklad poŽáda|o bliŽšívysvětlení ohledně
tvorby tezerv a opravných poloŽek a jejich výkaznictví v účetnízávěrce, Paní Martina
Vargová společněs předsedou valné hromady popsali. jakým způsobemspolečnosttvoří
Íezervyna opravy pokojůa zejménana opravu fasády hotelu a jakým způsobemto ovlivňuje
výsledekhospodaření.

4

Dále se akcionář dotáza|na to. kolik akcionářůsi dosud nevyzvedlo svéakcie. Předsedavalné
hromady uvedl. Že je to okolo 9.800 akcionářů(cca 30 tis. akcií).coŽ představujecca ll%
všech akcií. Současněpředseda valné hromady uvedl. Že stále trvá spor s akcionářem
Minarikem, a proto dosud nenímoŽnédraŽbu rea|izovat'Kromě toho náklady draŽby činíasi
draŽbymusela zaplatitspolečnost.
náklady by v případěneúspěšné
2 mil. Kč. přičemžtyÍo
Dále se akcionář dotáza|na problematikupronájmu majetku.Předsedavalnéhromady popsal.
jakým způsobem společnostpronajala volné kancelářsképrostory (zejménacestovním
se i střechy' parkovištěatd. očekávajíse ročnítrŽby
kancelářím.kasinu apod.),pronajímají
z pronájmuve výšicca 5 mil. Kč.
Martina Vargová konstatova|a,že společnostdosáhla při hospodaieníza rok 2009 zÍrátyve
výši 9.753.540,93Kč a předneslavalnéhromadě návrh představenstva,aby tato dosaŽená
429..Neuhrazenáztráta
zÍrátav hospodařeníve výŠi9.753.540.93Kč byla převedenana účet
z minulýchlet...
VýročnízprávatvoÍiPřílohzl č.-]tohoto zápisu.
informacea přikročilk projednáníbodu č.
Předsedavalnéhromadypoděkova|za předrresené
,,Zpráva
dozorčírady k řádné účetní
stanoviska
dozorčírady včetně
! pořadu iednání
závěrce za rok 2009, stanoviska dozorčírady k návrhu vypořádání hospodářského
výsledku za rok 2009 a informace dozorčírady k přezkoumání zprávy předstar'enstr'a
obdobíroku 2009''.
o vztazíchmezi propojenými osobami za účetní
K tomuto bodu se ujal slova Prof. Ing. StanislavAdamec, DrSc. jako předsedadozorčírady
konstatoval:
a z pověřenídozorčírady společnosti
dozorčírada společnostiV roce 2009 zasedalapravidelněa scházela se minimálně
Dozorčí
jednou čtvrtletně.
Učastčlenůdozorčírady byla vŽdy téměřstoprocentní.
projednáváním
souvisejících
otázek
rada se na svých zasedáníchzabýva|azejména
s obchodnía provozníaktivitouspolečnosti.
Dozorčírada sdílí názor představenstva.Že rok 2009 byl v oblasti hotelového
podnikání nadále ovlivněn hospodářskou krizl která Se projevovala zeiména
výrazným sníŽenímtržeb.Dozorčírada podporovala snahu představenstvao další
kmenových
sniŽováníprovozníchnákladů(došlomimo jiné k dalšímupropouštění
a o maximálnízefektivněníÍizeni.
zaměstnanců)
Dozorčí rada měla vŽdy k dispozici vyŽádané podklady a na její Žádost jí
představenstvoposkytovalo potřebnéinformace a vysvětlení.
Dozorčí rada konstatuje' že Za součinnosti auditora prozkoumala účetnictví
společnostia neshledalav něm žádnéskutečnosti.kteréby zpochybňovaly dosaŽené
hospodářskévýsledky společnostiza rok 2009. Dozorčírada upozorňuje, že ve
společnostiproběhla kontrola ze strany Finančníhoúřadu Praha 8, která nevytkla
žádnénedostatky.
spo1ečnosti
.
závěrku
Dozorčírada proto doporučujevalnéhromadě. aby schválila řádnou účetní
společnostizarok2009.jakoŽ i nár,rhpředstavenstvana vypořádání ztráÍy.
Dozorčírada konstatuje' že neobdrželaŽádnou (ani anonymní) stíŽnostna práci
členůstatutárníhoorgánu ďnebo dozorčírady.
Ke zprávě o vzÍazichmezi propojenýmiosobami dozorčírada uvádí,Že vzÍahymezi
společnostmikoncernu olympik se výrazně neměníjiŽ mnoho |et a že ani v roce

2009 neshledaladozorčírada při posuzovánítransakcímezi propojenýmiosobami
Žádnévěcné ani jiné nesprávnosti. Dle zkoumání dozorčírady obsahuje zpráva
představenstva o vzÍazích mezí propojenými osobami řádný popis veškerých
transakcíve smyslu $ 66a odst.9 obchodníhozákoníku.
Rádná valná hromadavzala předloŽenouzprávu dozorčírady na vědomí.
Zpráva dozorčírady tvoří Přílohtl cY./ tohoto zápisu.
bodůmpořadujednání,a to
PotéProf. Ing. StanislavAdamec, DrSc. přikročilk následujícím
''Schválení
''Schvá|ení
2009''.
a k bodu č. ó
za
rok
závěrky
řádné účetní
k bodu č. 5
návrhu na vypořádání hospodářskéhovýsledku za rok 2009''
Prof. Adamec uvedl. Že se o nich bude postupněhlasovat.a to zvednutímruky a zároveň (pro
usnadněnísčítáníhlasů) prostřednictvímhlasovacíholístku č. 2. v souladu s tím Prof.
závěrkou společnostiza
Adamec poŽáda|akcionáře, aby hlasovali nejprve o souhlasus účetní
rok 2009:
Usneseníč.5
zarok2009
závěrku společnosti
Schvaluii řádnou účetní
r00%
217.775 hlastr
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0%
0 hlasů
ZDRZEL SE
přijetí
usneseníč. 5 hlasova|o2|7.775 h|astl
Po sečteníhlasůbylo konstatováno.Že pro
přítomnýchakcionářů.coŽ představuje100 % hlasůpřítomnýchakcionářů.tedy nadpoloviční
většinuhlasů přítomnýchakcionářů.Rádná účetnízávěrka společnostiInterhotelolympik.
a.s.za rok 2009 tak byla valnou hromadouřádně schválena.
Prof. Adamec dále požádalakcionáře, aby hlasovali o souhlasu s návrhem představenstvana
za rok 2009:
výsledkuspolečnosti
vypořádáníhospodářského
Usneseníč.6
Schvaluji návrh na vypořádánívýsledku hospodařeníza rok 2009, tj. souhlasímstím. aby
ztráÍaspolečnostive výši 9.753.540.93Kč byla převedena na účet429 - neuhrazenázÍráta
minulých let.

PRO
PROTI
ZDRZEL SE

2 1 7 . 7 7h5|asů
0 hlasů
0 hlasů

r00%
0%
0%

Po sečteníhlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. 6 hlasova|o217.775 hlasů
přítomnýchakcionářů.coŽ představuje100 % hlasůpřítomnýchakcionářů.tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh. aby ztráÍaspolečnostiInterlrotelolympik' a.s, za
rok 2009 byla převedena na účetneuhrazenéztráÍyminulých let. tak byl valnou hromadou
řádně schválen.
Předseda valné hromady Prof. Ing. Adamec. DrSc. poděkoval akcionářůmza hlasování
a přešelk bodu č.7 pořadujednánía tímje ..Schváleníodměn členůmorgánů společnosti
za rok 2009 a projednání a schválenínávrhu odměn členůmorgánů spo|ečnostina rok
2010".

Prof. Adamec uvedl.Že:
členůmorgánůspolečnostinejsouvypláceny Žádnétantiémy
Za posledníléta se výše odměn pro orgány společnosti.resp. pro členy těchto
orgánů,přílišnemění;
krize k dohoděmezi společností
V roce 2009 došlos ohledemna nástuphospodářské
jakoŽ i členydozorčírady. Že odměny všechčlenůorgánů
a členypředstavenstva.
o |0oÁ;
byly od 1'4.2009do 3|.12.2009sníŽeny
a členypředstavenstvai dozorčírady
kromě toho došlok dohodě mezi společností
od l.1.2010 do 31.12.2010sníŽeny
budou
pro
orgánů
členy
o tom. Že odměny
o |5oÁ'
celkovou výší odměn
Následně předseda valné hromady seznámil akcionáře s konkrétrrí
2u0
na
rok
výše
odměn
a
s
návrhem
za
rok
2OO9
orgánůmspolečnosti
aiž zohledňujícím
s n í Ž e noíd m ě no l 5 o Áo d 1 ' 1 . 2 0 l 0 ) .
r.2009
představenstva
odměny členům
dozorčírady
odměnyčlenům

celkem 1'974.000..Kč
Kč
celkem 1.720.500.-

r.2010
rady
dozorčí
odměn.včlenům
představenstva
odnrěnyčlenům

celkem 1.785.000.-Kč
celkem l.581.000.-Kč

Předseda valné hromady pak vyzva| přítomnéakcionáře. aby hlasovali zvednutím ruky.
zarok2009 a o návrhu
hlasovacímlístkemč.3 o odměnáchorgánůmspolečnosti
a současně
odměnorgánůnrpro rok 2010.

Usneseníč.7
za rok2009
orgánůspolečnosti
Souhlasíms výšíodměnvyplacenýchčlenům
100%
2|7,775h|asŮ
PRo
0%
Ohlasů
PROTI
0%
0 hlasů
ZDRZEL SE
Po sečteníhlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. 7 hlasovaIo217.775 hlasŮ
přítomnýchakcionářů.coŽ představuje100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
za rok 2009 tak
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Výše odměn členůmorgánůspolečnosti
byla valnou hromadouřádně schválena.
Usneseníč.8
Sotrhlasíms návrhem odměn členůmorgánůspolečnostina rok 2010 a souhlasíms uzavřením
a členydozorčírady.
dodatkůke stávajícímsmlouvám o výkonu funkce mezi společností
jimiŽ byly odměnyčlenůdozorčírady sníŽenyod l .1.20l0 do 3 1.|2.20|0 o |5 oÁ.
100 %
2|7.775 hlasŮ
PRo
0%
0h1asů
PROTI
0%
hlasů
0
ZDRŽEL sE'
Po sečteníhlasů bylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč' 8 hlasova|o 217.775 hlastl
přítomnýchakcionářů.coŽ představuje100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh výšeodměn členůmorgánůspolečnostipro rok
2010 tak bvl valnou hromadouřádně schválen.

Žeje na
hlasováník bodu č.7 programuřádnévalnéhromadysdělil předsedajíci,
Po ukončení
pořadujednáníbod č.8 programuvalnéhromady,,Odvolánístávajícíchčlenůdozorčírady
a volba nových členůdozorčírady.. a s tím souvisejícíbod č.9 programuvalnéhromady
,,SchválenÍsmluv o výkonu funkce pro nově zvolenéčlenydozorčírady...
K tomuto bodu předseda valné hromady uvedl. že společnost připravuje uskutečnění
olympik Gami, a.s. V rámci této
vnitrostátnífuze sloučenímse svojí dceřinou společností
její
fúze společnostolympik Garni. a.s. zanikne a veškeré jmění včetněpráv a povinností
z pracovněprávníchvztahů převezme nástupnická společnostInterhote1o1ympik' a.S.
Předseda valné hromady stručněpopsal. jakým způsobemv minulosti vznikla dceřiná
jiŽ nenípo provoznístránce
popsal.z jakýchdůvodů
olympik Garni, a.s.Současně
společnost
Interhotelolympik,
Pro
akcionáře
společnosti
nyní vhodné.aby existovalydvě společnosti.
Interhotel
a.s' se touto fuzí nic nemění,jejich akcie se nebudounijak měnit. nebot'společnost
je
jediným
tétofuze
Uskutečněním
Gami,
a.s.
spo|ečnosti
olympik
akcionářem
olympik' a.s.
náklady dosud
plánuje společnostInterhotelolympik' a.s. dále sníŽitprovozni a transakční
očekává se,
koncemu.
vnitřní
hospodaření
stabilizovat
a
rovněŽ
existujícímezi společnostnri
Že fize bude realizovának 1.l2.20l 0.
V sour,islosti s přípravou této firze připravuje představenstvospolečnostinový organizačni
plán a nor'énastavenířídícícha kontrolníchprocesů.z tohotodůvoduse navrhuje.aby valná
od 1.l.20|| azvolíIanovými
hronradaodr''olalastávajícíčlenydozorčírady. a to Súčinností
bytemJesenice.
rady panaProf. Ing.StanislavaAdamce.DrSc..nar. 16.9.1938.
členy'dozorčí
Horní Jirčany366, PSC 252 42, paní Alenu Kadlecovou. nar. 19,6,1975.bytem Jesenice.
Zdiměřice. Labutí98. okres Praha-západ'PSC 25242,apana Doc. Ing. Jiřího Boušku.CSc.,
od
bytem Praha 4. Podolí.Pravá l. PSC 147 09. a to rovněŽsúčinností
nar.26.|0,,1928,
rady se navrhujeod l.l.2011 proto.
l.l'20ll. Učinnostzměnvpersonálnímobsazenídozorčí
provozu
nové organizačniuspořádání
Že společnostplánuje právě od 1.l'20ll zavésÍdo
koncernu.
a členydozorčírady podléhajíschválení
JelikoŽ smlouvy o výkonu funkce mezi společností
akcionáře" aby hlasovali rovněž
poŽáda|
předseda
valné
hromady
valnou hromadou,
o schválenípřipravených smluv o výkonu funkce pro nově volené členy dozorčírady.
Předseda valné hromady uvedl" že znění smluv o výkonu funkce .ie v podstatě totoŽnése
a stávajícímičlenydozorčí
zněnímsmluv. kterébyly uzavřeny v minulosti mezi společností
účinnostirovněŽ aŽ od
výkonu
Íbnkce
nabudou
o
že
zdůraznt|^
smlouvy
rady; současně
1. 1 . 2 011.
V souladu s výšeuvedenýnipředseda,valnéhromady poŽádalakcionáře" aby zvednutímruky
a pomocí hlasovacíholístku č. 4 postupněhlasovali nejprve o odvolání stávajícíchčlenů
dozorčírady a následněo volbě nových členůdozorčírady společnostia o schválenísmluv
o výkonu ťunkcepro tyto nově zvolené členy dozorčírady. NíŽe jsou uvedeny výsledky
hlasování.
č.9
Usnesení
Souhlasíms odvolánímstávajícíchčlenůdozorčírady pana Prof' Ing. StanislavaAdamce.
od l.l.20l l
CSc. a Ing.Michala Adamces účinností
DrSc..Doc. Ing.Zory Ríhové.
|00 % (po zaokrouhlení)
217.774 hlastt
PRO
0%
0 hlasů
PROTI

0 % (po zaokrouhlení)
1 hlasů
Po sečteníhlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. 9 hlasova|o277.774 h|astl
přítornnýchakcionářů.coŽ představujepo zaokrouhlení100 % hlasůpřítomnýchakcionářů.
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh, aby stávajícíčlenovédozorčí
tedy nadpoloviční
rady Prof' Ing. StanislavAdamec"DrSc." Doc. Ing. Zora Ríhová.CSc. a lng. Michal Adanrec
byli odvoláni.byl valnou hromadoupřijat.

ZDRZEL SE

Usneseníč.10
Souhlasím.aby členemdozorčírady společnostiInterhotelolympik. a.s. byl nově znovu
od 1.1.20l1 Prof. Ing. StanislavAdamec DrSc'" nar. l6.9.1938.bytem
zvolen súčinností
Jesenice.HorníJirčany366. PSČ 252 42.
|00 % (pozaokrouhlení)
2|] .774b|asťl
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0 % (pozaokrouhlení)
1 hlasů
ZDRŽEL sE
hlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. l0 hlasovalo 217.774 h|astl
Po sečtení
přítomnýchakcionářů.coŽ představujepo zaokrouhlení100 % hlasůpřítomnýchakcionářů"
tedy nadpolovičnívětšinuhlasů přítomnýchakcionářů.Návrh' aby byl do funkce člena
od l.1.2011 pan
dozorčírady společnostiInterhotelolympik. a.s. Znovu zvolen s účinností
Prof. Ing. Stanislav Adamec. DrSc.. byl tedy valnou hromadou přijat a pan Prof. Ing.
Stanislal.Adarnec.DrSc. byl řádně zvolen členemdozorčírady.
č.11
t-.snesení
Sotrhlasím.ab1'členemdozorčírady společnostiInterhotelolympik. a.s. byla nově zvolena
od l.1'2011Alena Kadlecová.nar. |9.6.1975.bytemJesenice,Zdiměřice"Labutí
súčinností
98. okres Praha-západ.PSC 25z 42.

PRO
PROTI
ZDRŽEL sE

217.774hlasit
0 hlasů
1 hlasů

I00 % (pozaokrouhlení)
0%
0 % (pozaokrouhlení)

hlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. ll hlasovalo 217.774 h|astt
Po sečtení
přítomnýchakcionářů.coŽ představujepo zaokrouhleníl00 % hlasůpřítomnýchakcionářů.
tedy nadpolovičnívětšinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh" aby byla do funkce člena
od l.l.2011 paníAlena
Interhotelolympik. a.s. zvolena súčinností
dozorčírady společnosti
paní
byla řádně zvolena
přijat
Alena
Kadlecová
a
Kadlecová byl tedy valnou hromadou
rady.
členemdozorčí
Usneseníč.12
Souhlasím.aby členemdozorčírady společnostiInterhotelolympik. a.s. byl nově zvolen
s ú č i n n o s ot íd 1 . 1 . 2 o 1 1p a n D o c . I n g . J i ř í B o u š k a .C S c ' " n a r , 2 6 . 1 0 . 1 9 2 8b.y t e m P r a h a4 .
Podolí.Pravá 1. PSC |47 09.

PRO
PROTI
ZDRZEL SE

2|7.774h|asů
0 hlasů
1 hlasů

I00 % (pozaokrouhlení)
0%
0 % (pozaokrouhlení)

hlasůbylo konstatováno.že pro přijetí usneseníč. 12 hlasova|o2|7.774 h|astl
Po sečtení
přítomnýchakcionářů.coŽ představujepo zaokrouhleníl00 % hlasůpřítomnýchakcionářů,
tedy nadpolovičnívětšinuhlasů přítomnýchakcionářů.Návrh. aby byl do funkce člena
Interhotelolympik. a.s. zvolen pan Doc. Ing. Jiří Bouška.CSc., byl
dozorčírady společnosti
tedy valnou hromadoupřijat a pan Doc. Ing. Jiří Bouška.CSc. byl řádně zvolen členem
dozorčírady.

Usneseníč.l3
Schvaluji smlouvu o výkonu Íunkce.která bude uzavřena ve zněnípředloŽenémna tétovalné
od l.l.20l1 s novým členemdozorčírady panem Prof. Ing. Stanislavem
hromaděs účinností
Adamcem.DrSc.

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

2|7.774h|asŮ
0 hlasů
1 hlasů

|00 % (pozaokrouhlení)
0%
0 % (po zaokrouhlení)

Že pro přijetí usneseníč. 13 hlasova|'o217.774 h|astl
hlasůbylo konstatováno'.
Po sečtení
přítomnýchakcionářů,coŽ představujepo zaokrouhlení100 % hlasůpřítomnýchakcionářů.
tedy nadpolovičnívětšinu hlasů přítomných akcionářů. Smlouva o výkonu funkce mezi
společností
a členemdozorčírady tedy byla schválena.
Usneseníč.14
Schvaluji smlouvu o výkonu funkce. která bude uzavřena ve zněnípředloŽenémna tétovalné
od l.1 .201l s novým členemdozorčírady paníAlenou Kadlecovou
hromaděs účinností
100% (pozaokrouhlení)
217.774l"iastt
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0 % (pozaokrouhlení)
l
hlasů
ZDRZEL SE
Po sečtení
hlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. 13 hlasova|o217.774 h|astt
přítornnýchakcionářů,coŽ představujepo zaokrouhleníl00 % hlasůpřítomnýchakcionářů,
většinu hlasů přítomnýchakcionářů.Smlouva o výkonu funkce mezi
ted1.nadpolor,'iční
společností
a členenrdozorčírady tedy byla schválena.
U s n e s e nč
í '1 5
Schvaluji smlouvu o výkonu funkce"která bude uzavřena ve zněnípředloŽenémna tétovalné
od 1'1.201l snovým členemdozorčírady panem Doc. Ing. Jiřínr
hromadě súčinností
Bouškou.CSc.

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

217.774hlastt
0 hlasů
l hlasů

I00 % (pozaokrouhlení)
0%
0 % (pozaokrouhlení)

hlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. 13 hlasova|o2|7.774 h|astl
Po sečtení
přítomnýchakcionářů.coŽ představujepo zaokrouhleníl00 % hlasůpřítomnýchakcionářů,
tedy nadpolovičnívětšinu hlasů přítomnýchakcionářů.Smlouva o výkonu funkce mezi
a členemdozorčírady tedy byla schválena.
společností
Kopie smluv o výkonu funkce schválenýchna základě usneseníč. l3. 14 a15 jsou připojeny
jako Příloha č.5,

Po provedenémhlasování přistoupil předseda valné hromady k projednáníbodu č. l0
programuřádnévalnéhromady.a to ,,Určeníauditora podle $ 17 zák. č.9312009Sb. pro
provedení povinného auditu řádné účetnízávěrky společnostiza rok 20|0 a ověření
správnosti údajůve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za účetníobdobí
2010"
Předsedařádnévalnéhromady stručnězrekapituloval skutečnostiuváděnéjižnapředcházející
nový zákon č.9312009Sb. o auditorech,
valnéhromadě.Že dne |4.4.2009vstoupilv účinnost
který implementoval do českéhopráva evropské předpisy týkající se pol'inného auditu
závěrky ve společnosti
závěrek' Podle tohoto zákona platí.Že povinný audit účetní
účetních

10

můŽenapříštěprovádět jen takový auditor"kteréhourčívalná hromadajako nejvyššíorgán
společnosti.
koncernovéskupiny olympik
závěrek všechspolečností
Doposud provádělaaudity účetních
je
k auditorskéčinnostina
která
oprávněna
25297724.
IC
Audit"
S.r.o.'
společnostTaxSys
zák\adě osvědčeníKomory auditorůCR č. 478. JelikoŽ tato společnostdle názoru dozorčí
rady i představenstvaprováděla audity účetníchzávěrek odborně. kvalitně a nezávisle a
cenových podmínek.navrhujepředstavenstvoi dozorčírada tétovalné
rovněŽ za pÍijaÍe|ných
TaxSys Audit' S.r.o..se sídlemHradec Králové.Drlinova 222,PsČ
společnost
hromadě,áby
50311.IC 25297724,zapsanávoR vedenémKrajským soudemvHradci Králové.oddílC,
vloŽka 129|5, byla valnou hromadou určenav souladu s novým zákonem o auditorech pro
provedenípovinnéhoauditu společnostiza rok 2010 (včetněověření správnosti údajů
uváděnýchve zprávě představenstvao vztazíchmezi propojenýmiosobami zarck 20l0).
Předseda valné hromady v návaznosti na uvedený výklad a přednesený návrh požáda|
auditora.
akcionáře,aby hlasovalizvednutímruky a rovněŽhlasovacímlístkemč' 5 o určení
Usneseníč.i6
Souhlasím. aby auditorem určeným pro provedení povinného auditu účetnízávěrky
společnostiza rok 2010 jakoŽ i pro ověření správnosti údajůve zprávě o vzÍazíchmezi
TaxSys Audit. S'r.o..
období2010 byla jmenovánaspolečnost
propojenýmiosobamiza účetní
v oR vedeném
zapsaná
25297724"
PSČ
503
l1
222'
Králové.
Drtinova
.IČ
Hradec
se síd|en.r
Krajskýrnsoudemv Hradci Králové,oddílC. vloŽka 129|5.
r00%
217.775 hlasit
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0%
0 hlasů
ZDRZEL SE
hlasůbylo konstatováno.Že pro přijetí usneseníč. l6 hlasova|o217.775 hlasů
Po sečtení
přítomnýchakcionářů.coŽ představujel00 % hlasůpřítomnýchakcionářů.tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.SpolečnostTaxSys Audit. s.r.o.tedy byla řádně určena
pro provedeníauditu účetnízávěrky společnostiza rok 2010. jakoŽ i pro ověření správnosti
údajůve zprávě o vztazich mezi propojenýmiosobami za rok 20l 0.
Před ukončenímvalnéhromady přistoupil předseda valné hromady k probránídotazů.které
akcionáři v průběhujednání valnéhromady v písemnépodobě odevzdali předsedovi valné
hromady.
Akcionář Ing. Purnoch se doÍáza|na to. jakým způsobemchce koncern olympik v dnešní
sloŽité finančnísituaci řešit opravy a údrŽbumajetku a jaký je současnýstav majetku
udrŽován
K tomu předsedavalnéhťomadyuvedl. Že majetekkoncernuje naštěstí
společnosti.
Předseda
výhodu.
konkurenční
realizovat
společnosti
ve velmi dobrémStavu,coŽ umoŽňuje
valnéhronrady současněvyzval akcionáře. aby se v případěsvéhozájmu osobníprohlídkou
přesvědčilio stavuhotelovýchpokojůa dalšíhomajetku.Předsedavalnéhromadydále uvedl"
Že v roce 20|1 a 2012 bude realízovánaoprava fasády hotelu olympik.
Akcionář Výrut se dotázal na to. jak bude společnostreagovat na výrazné sníŽenícen
ubyovacích kapacit v Praze a zda existence hotelu není ohroŽena.Předseda valnéhromady
době bojuje o co nejlepšímístona trhu a o co nejrychlejší
zdůrazniI.Že společnostv současné
překonáníkrize. situacevšakneníjednoduchá.Převis nabídkyubytovacíchkapacitv Prazeje
obrovský"coŽ vyvolává tlak na dalŠísniŽovánícen. a to aŽ pod úroveňnákladůExistují

ll

i hotely, kteréprodávají pokoje se snídaníza ceny okolo 8 EUR, touto cestou však společnost
jít nechce' neboťprovoz hotelu zapod-nákladové ceny dlouhodobě udrŽitelný.
Akcionář Mlíkovský se dotazoval na dalšívliv krize na zaměstnanostve společnosti.Předseda
valné hromady uvedl, že pro zaměstnance společnostije současnásituace skutečněobtížná,
neboť práce přibývá, zaměstnanci' kteří nejsou zce|a nezbýně potřební, jsou propouštěni
apod. Předseda valné hromady konstatova|, že je velmi obtížnéodhadovat budoucí vývoj,
neboť ziskání obchodních kontraktůstále více závisi na osobních kontaktech apod. Předseda
představenstva doplnil, Že podnikrání společnosti znepříjemňují i ruzná administrativní
opatření, např. neochota českýchorgánů vydávat víza turistům z Ruska, Čínyapod., odkud
nyní proudí znaěná částklientely hotelů.Společnostmá naštěstívelmi dobréobchodní vztahy
s někteými cestovnímikancelářemi, kteréjsou schopnéhotely vytěžovatsqfmi klienty.
Akcionář Kubát se dále dotána|,zda v hotelu konají kongresovéakce nějaképolitické strany.
Předseda představenstva uvedl, že dříve v hotelu pořádala kongresy např. oDS, ovšem poté,
co hotel Clarion zavedl pro týo kongresovéklienty dumpingovéceny, nyní zdejiŽ kongresy
politické strany v podstatě nemají. Společnostbohužel nemůŽetakto nízkéceny navrhovat'
neboťjinak by se nemohla na trhu dlouhodobě udrŽet. Předseda představenstva dále uvedl, Že
tento problém má většina hotelů, u některých se plánuje jejich přestavba na malometrážni
býy apod'
Po probrání všech písemně i ústně vznesených dotazi předseda valné hromady sdělil, že
k projednánízbývá posledníbod programu mimořádnévalnéhromady, tj. bod č. 10 ,,Závér
řádné valné hromady...
Předseda valné hromady požádal přítomného Ing. Černého(pozvrín představenstvem za
účelem administrativního lryŤizováni pruběhu valné hromady) aby zopakoval výsledky
hlasování valné hromady ke všem přijatým usnesením.Následně předseda valné hromady
poděkoval přítomným akcionářům za učast na valné hromadě, rozloučil se s akcionáři
a prohlásil jednání řádnévalnéhromady za ukončené.
Valná hromadabyla ukončenav 9.30 hodin.
Protokol o hlasování tvoří Přílohu č.6 k tomuto zápisu,

Předseda Ťádnévalnéhromady
Prof. Ing. StanislavAdamec, DrSc.

ověřovatelézéryisu:

Doc. Ing. Jiří Bouška'CSc.
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