
Jednatelé společnosti  

Tiskárna Hradištko s.r.o. 

IČO: 044 99 581, se sídlem Tiskárenská 433, 252 09 Hradištko, zapsané v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 248648 (dále jen „společnost“)  

svolávají 

Řádnou valnou hromadu 

která se bude konat dne 21.6.2017, od 10:00 hodin  

v sídle společnosti na adrese Tiskárenská 433, 252 09 Hradištko 

s tímto pořadem jednání:  

 1.              Zahájení 

 2.              Volba orgánů valné hromady 

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady a zapisovatele. 

Odůvodnění:   Orgány valné hromady volí v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích, valná hromada.   

3.              Schválení řádné účetní závěrky společnosti za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016  

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období od 
1.1.2016 do 31.12.2016 

Odůvodnění:        Schválení řádné účetní závěrky náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. 
g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. 
Jednatel navrhuje valné hromadě schválit řádnou účetní závěrku.   

4.              Rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření ukončeného účetního období 
společnosti od 1.1.2016 do 31.12.2016 

Návrh usnesení: Valná hromada společnosti rozhoduje o převedení výsledku hospodaření společnosti 
ukončeného účetního období od 1.1.2016 do 31.12.2016 na účet neuhrazeného zisku 
v plné výši v částce 15.986,- Kč.  

Odůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 1 písm. h) 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, do působnosti valné hromady. 
Jednatel navrhuje převést výsledek hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 
31.12.2016 na účet neuhrazeného zisku v plné výši a navrhuje nevyplácet výsledek 
hospodaření za účetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 společníkům. 

5.              Závěr 

Jednatelé společnosti uveřejňuje v souladu s § 406 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 
pozvánku na řádnou valnou hromadu na internetových stránkách společnosti (www.tiskarna-
hradistko.cz/), a současně pozvánku zasílá společníkům na adresu elektronické pošty. 

V Praze dne 5.6.2017                        Tiskárna Hradištko, s.r.o.  
                                                         Jaroslav Štefek, jednatel a Zdeněk Kůstka, jednatel 
 


