
 

 

Návrh představenstva společnosti SQS Vláknová 
optika a.s. na přijetí rozhodnutí mimo valnou 

hromadu 
 

 
Představenstvo společnosti SQS Vláknová optika a.s., se sídlem Komenského 304, 509 01 
Nová Paka, IČO: 60913037, s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci v České 
republice, s ohledem na opětovně vyhlášený nouzový stav (usnesení vlády ČR č. 957 ze dne 
30.9.2020 a schválení prodloužení nouzového stavu parlamentem ČR do 20.11.2020) a na 
to navazující krizová opatření, požadavky a výzvy vlády ČR a v zájmu ochrany zdraví 
akcionářů a zaměstnanců společnosti SQS Vláknová optika a.s. předkládá akcionářům 
společnosti návrh na přijetí rozhodnutí mimo jednání valné hromady. Oprávnění společnosti 
předložit akcionářům návrhy na rozhodnutí mimo valnou hromadu namísto svolání valné 
hromady vyplývá z § 19 zákona č. 191/2020 Sb. 

 
 
Předkládané návrhy usnesení: 
 

1. Návrh usnesení č. 1 - Schválení roční účetní závěrky za rok 2019: „Valná hromada 

společnosti SQS Vláknová optika a.s. schvaluje účetní závěrku za rok 2019.“ 

Odůvodnění návrhu č. 1: Výroční zpráva obsahující účetní závěrku a zprávu představenstva o 
podnikatelské činnosti a o stavu majetku je zveřejněna na internetových stránkách 
společnosti. Výtisk výroční zprávy byl již zaslán akcionářům 20.10.2020. Schválení roční 
účetní závěrky je zákonnou povinností. 
 

2. Návrh usnesení č. 2 - Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019: „Valná hromada 

rozhodla o rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 12.522.290,26 Kč takto: 

 příděl do rezervního fondu ve výši 5 % čistého zisku, tj. ve výši 626.114,51 Kč, 

 výplata dividend ve výši 10.000,00 Kč/akcie (celkem k vyplacení 1.440.000,00 Kč), 

 převod na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 10.456.175,75 Kč.“ 

 
Odůvodnění návrhu č. 2: Způsob rozdělení zisku je navržen v intencích minulých let a zároveň 
tak, aby, i v aktuálně velmi problematické a nejisté době, byl umožněn další rozvoj 
společnosti. 

 
3. Návrh usnesení č. 3 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva: „Valná 

hromada společnosti SQS Vláknová optika a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva pana Wilhelma Quittnera.“ 

Odůvodnění návrhu č. 3: podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce 
schválena nejvyšším orgánem společnosti. Kopie smlouvy o výkonu funkce člena 
představenstva je přílohou tohoto návrhu. 

 
4. Návrh usnesení č. 4 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva: „Valná 

hromada společnosti SQS Vláknová optika a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva pana Ing. Jiřího Šimka.“ 

Odůvodnění návrhu č. 4: podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce 
schválena nejvyšším orgánem společnosti. Kopie smlouvy o výkonu funkce člena 
představenstva je přílohou tohoto návrhu. 
 



 

 

 
5. Návrh usnesení č. 5 - Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva: „Valná 

hromada společnosti SQS Vláknová optika a.s. schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena 

představenstva pana Ing. Petra Štregla.“ 

Odůvodnění návrhu č. 5: podle § 59 odst. 2 ZOK musí být smlouva o výkonu funkce 
schválena nejvyšším orgánem společnosti. Kopie smlouvy o výkonu funkce člena 
představenstva je přílohou tohoto návrhu. 
 

 
Způsob hlasování: 

 Každý akcionář vyjádří písemně svůj souhlas či nesouhlas s navrženými návrhy na 

usnesení č.1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5. Akcionář se vyjádří ke každému návrhu zvlášť. 

 Akcionář je povinen své vyjádření k předloženým návrhům podepsat. S ohledem na 

nezbytnost jednoznačného ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo 

musí být podpis akcionáře úředně ověřen. V případě absence podpisu nebo absence 

úředního ověření podpisu akcionáře nebude k hlasům ani k účasti takto hlasujících 

akcionářů přihlíženo.  

 Své vyjádření doručí akcionář buď poštou na adresu společnosti k rukám představenstva 

společnosti, nebo jej zašle (jako dokument zkonvertovaný z listinné do elektronické 

podoby v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., v platném a účinném znění) 

prostřednictvím datové schránky společnosti SQS Vláknová optika a.s., identifikační číslo 

datové schránky: d3qgexb.  

 Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře je 15 dnů od doručení této výzvy. 

 Pokud akcionář nedoručí v uvedené lhůtě své vyjádření, pak platí, že s návrhem 

nesouhlasí (§419 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb.). 

 S každou akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč je spojen jeden hlas (čl. 12 odst. 12.2 

stanov společnosti). Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech 

akcionářů. Návrh bude pokládán za přijatý, pokud bude odsouhlasen dvoutřetinovou 

většinou hlasů (čl. 18 odst. 18.4 stanov společnosti).  

 Výsledek rozhodování včetně dne jeho přijetí oznámí představenstvo všem akcionářům 

bez zbytečného odkladu. 

 
 
 
V Nové Pace dne 6. 11. 2020 
 
 
  

 
 
      …………………………………….. 
                  Wilhelm Quittner 
            předseda představenstva 
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