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NZ       332/2020 

Stejnopis  

Notářský zápis 

sepsaný dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) mnou, 

JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem v Praze, adresa kanceláře Praha 2, 

Karlovo nám. 559/28, na místě samém, tj. v sídle obchodní společnosti 

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, umístěné na adrese Praha 1, 

Na Poříčí 1046/24, na žádost obchodní společnosti Jáchymov Property 

Management, a.s. se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, identifikační 

číslo (IČO): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 

v Praze, oddíl B, vložka 17790 (dále též jen jako společnost či společnost Jáchymov 

Property Management, a.s.), obsahující osvědčení dle § 80a notářského řádu, 

tj. osvědčení požadovaných formalit a právních jednání společnosti či jejich orgánů a 

osvědčení obsahu:------------------------------------------------------------------------------------ 

rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti 

Jáchymov Property Management, a.s. 

se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha 4, 

identifikační číslo (IČO): 45359229, zapsané v obchodním rejstříku  

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17790  

přijatých v průběhu jejího jednání, které se konalo dne 10.7.2020 (desátého července 

roku dva tisíce dvacet) od 14.00 hodin v sídle obchodní společnosti 

DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, umístěné na adrese Praha 1, 

Na Poříčí 1046/24 (dále jen valná hromada).---------------------------------------------------- 

I. 

1) Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a na 

základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a 

právní jednání orgánu obchodní společnosti související s přijetím předmětných 

rozhodnutí:------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) Existenci společnosti Jáchymov Property Management, a.s. jsem ověřil z výpisu z 

obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vyhotoveného 

dne 10.7.2020 zákonem definovaným poskytovatelem ověřeného výstupu z 

obchodního rejstříku, o němž MUDr. Eduard Bláha, dat. nar. 29.8.1970, bydliště 

Praha 10, U Vršovického nádraží 870/8, jediný člen představenstva společnosti, 

jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána platným úředním průkazem, prohlásil, 

že obsahuje aktuální stav údajů o obchodní společnosti zapisovaných do 

obchodního rejstříku.-------------------------------------------------------------------------- 

Dále MUDr. Eduard Bláha shora uvedený prohlásil, že:--------------------------------- 

• funkční období jediného člena představenstva a jediného člena dozorčí rady 

zapsaných v obchodním rejstříku i nadále trvá,----------------------------------------- 

• je jako jediný člen představenstva pověřen řízením valné hromady do doby 

zvolení předsedy valné hromady a podepsáním listiny přítomných,----------------- 
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• stanovy společnosti ze dne 14.5.2018 ve znění změn ze dne 26.6.2018 a ze 

dne 24.6.2019 jsou platným zněním stanov (dále též jen jako stanovy),------------ 

• všechny akcie společnosti (společnost emitovala pouze zaknihované kmenové 

akcie ve formě na majitele) byly platně emitovány, resp. připsány na majetkové 

účty akcionářů a jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných 

papírů, popř. v evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných 

papírů ve smyslu ust. § 91 a násl. zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na 

kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o 

podnikání na kapitálovém trhu“) a emisní kurs všech akcií byl plně splacen,------ 

• se všemi akciemi společnosti je spojeno hlasovací právo a žádný akcionář není 

omezen vykonávat své hlasovací právo spojené s akcií společnosti,---------------- 

• společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie společnosti,----------------- 

• valná hromada byla svolána představenstvem společnosti ve smyslu ust. § 402 a 

násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále též 

jen zákon o obchodních korporacích),---------------------------------------------------- 

• konání valné hromady společnosti bylo představenstvem společnosti uveřejněno 

na základě předložené pozvánky, která byla po dobu nejméně 30 (třiceti) dnů 

před konáním valné hromady uveřejněna na internetových stránkách společnosti 

a po stejnou dobu na webovém portálu www.valnehromady.cz, tj. valná 

hromada tedy byla svolána řádně a včas v souladu s ust. § 406 a násl. zákona o 

obchodních korporacích a článkem 10 odst. 2. stanov,-------------------------------- 

• pozvánka na valnou hromadu obsahuje náležitosti dle ust. § 407 a ust. § 408 

zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 3 stanov,------------------------ 

• společnost neobdržela k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady žádné 

návrhy či protinávrhy akcionářů,---------------------------------------------------------- 

• společnost neobdržela žádnou žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné 

hromady k projednání jím navržené záležitosti,----------------------------------------  

• rozhodný den k účasti na valné hromadě je ve smyslu článku 17 stanov a 

ust. § 405 zákona o obchodních korporacích sedmý den přede dnem konání 

valné hromady, tj. den 3.7.2020,---------------------------------------------------------- 

• seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů,-----------  

• akcionáři uvedení v listině přítomných jsou akcionáři zapsaní v evidenci emise 

zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. ve 

smyslu výpisu z takové evidence v elektronické podobě k rozhodnému dni,-------

prezenci na valné hromadě zajišťuje společnost JUNG REAL, s.r.o. se sídlem 

Praha 4, Za Rybníkem 1214/15.----------------------------------------------------------- 

b) Působnost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjištěna z článku 9 

stanov společnosti a ust. § 421 zákona o obchodních korporacích.--------------------- 

c) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla zjišťována z 

citovaného výpisu z obchodního rejstříku, z citovaného znění stanov, z ust. § 406 a 

násl. zákona o obchodních korporacích, ze shora uvedených prohlášení jediného 

člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, 

z předložené pozvánky na valnou hromadu a z dokladů o jejím uveřejnění na 

internetových stránkách společnosti a webovém portálu www.valnehromady.cz, z 

předložené listiny přítomných na valné hromadě, ve které byli dle prohlášení 

jediného člena představenstva společnosti MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného 

na základě prezence zapsáni k okamžiku zahájení valné hromady akcionáři---------- 

http://www.valnehromady.cz/
http://www.valnehromady.cz/
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společnosti (osobně či prostřednictvím svých zástupců), kteří dostatečně prokázali 

své oprávnění na valné hromadě jednat a hlasovat (vykonávat hlasovací práva) a 

kteří disponují kmenovými zaknihovanými akciemi společnosti vydanými ve 

formě na majitele celkem o jmenovité hodnotě 305.685.000,- Kč, což dohromady 

představuje ke dni konání valné hromady 94,2 % základního kapitálu společnosti 

zapsaného v obchodním rejstříku a zároveň i 94,2 % všech možných hlasů 

oprávněných hlasovat a z prohlášení jediného člena představenstva společnosti 

MUDr. Eduarda Bláhy shora uvedeného, že valná hromada je usnášeníschopná.---- 

Dle článku 6 stanov společnosti náleží na každých dovršených 1.000,- Kč 

jmenovité hodnoty akcie 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 323.868.---- 

Z celkového počtu 323.868 možných hlasů akcionářů bylo na valné hromadě 

přítomno v okamžiku jejího zahájení 305.685 hlasů.------------------------------------- 

Přítomno na valné hromadě tedy bylo 94,386 % všech možných hlasů, což je 

hodnota přesahující 30 % základního kapitálu, resp. hlasů vyžadovaných k 

usnášeníschopnosti valné hromady dle článku 11 stanov a ust. § 412 zákona o 

obchodních korporacích.---------------------------------------------------------------------- 

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětných rozhodnutí byla potvrzena 

prohlášením předsedy valné hromady JUDr. Michala Koňucha, dat. nar. 24.5.1984, 

bydliště Slovenská republika, Hlohovec, Michalská 2349/11 (dále jen předseda 

valné hromady), jehož totožnost jsem ověřil dle platného úředního průkazu 

(tj. jehož totožnost byla mně, notáři, prokázána) a který byl ve smyslu ust. § 422 

zákona o obchodních korporacích zvolen do funkce předsedy valné hromady se 

zapisovatelem Terezou Moravcovou, ověřovatelem zápisu MUDr. Eduardem 

Bláhou a osobou pověřenou sčítáním hlasů (sčitatelem hlasů) Martinem Pospíšilem 

v rámci 2. bodu pořadu jednání valné hromady a kteří vykonávali tyto své funkce 

po celou dobu přijímání předmětných rozhodnutí valné hromady.---------------------- 

Předseda valné hromady konstatoval, že dle listiny přítomných jsou na valné 

hromadě přítomni akcionáři společnosti (osobně či prostřednictvím svého 

zástupce), kteří disponují akciemi společnosti, s nimiž je spojeno hlasovací právo 

(tj. nejsou ve smyslu zákona omezeni vykonávat svá hlasovací práva spojená 

s akciemi společnosti) a které představují 94,386 % základního kapitálu a tedy 

i 94,386 % všech možných hlasů a že valná hromada je usnášeníschopná a je 

zároveň i schopná přijímat veškerá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání 

valné hromady.---------------------------------------------------------------------------------- 

Proti tomuto prohlášení nebyl vznesen žádný protest či námitka. Zároveň nebyl 

vznesen žádný protest proti výkonu hlasovacího práva osobami přítomnými na 

jednání valné hromady.------------------------------------------------------------------------ 

Žádné osobě nebyla neumožněna účast na jednání valné hromady a ani jí nebyl 

neumožněn výkon hlasovacího práva.------------------------------------------------------- 

Správnost listiny přítomných akcionářů potvrdil svým podpisem v souladu s 

ust. § 413 odst. 3 zákona o obchodních korporacích MUDr. Eduard Bláha shora 

uvedený jako jediný člen představenstva společnosti a osoba pověřená řízením 

valné hromady do doby zvolení předsedy valné hromady a pověřená podepsáním 

listiny přítomných.------------------------------------------------------------------------------ 
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2) Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že formality a právní jednání, 

k nimž byla společnost či její orgány povinny před přijetím následujících 

rozhodnutí valné hromady a u kterých jsem byl osobně přítomen, byly učiněny a 

jsou tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.------------------------- 

II. 

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná 

hromada po projednání 7. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady 

přijala následující rozhodnutí:------------------------------------------------------------------- 

k 7. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh 

představenstva společnosti:------------------------------------------------------------------------- 

Valná hromada rozhoduje:------------------------------------------------------------------------ 

• o zrušení společnosti a vstupu do likvidace ke dni 1.7.2020,---------------------------- 

• o jmenování pana MUDr. Eduarda Bláhy, dat. nar. 29. srpna 1970, bytem 

U vršovického nádraží 870/8, Vršovice, 101 00 Praha 10, likvidátorem 

společnosti.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z akcionářů 

nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz.------------------------------------------------------ 

Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady jsem jako 

notář ve smyslu ust. § 80e odst. 1 zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu v průběhu 

valné hromady, která přijímá rozhodnutí dle schváleného pořadu jednání valné hromady 

konstatoval, že obsah návrhu uvedeného k bodu 7 pořadu jednání valné hromady není v 

souladu s právními předpisy a stanovami společnosti /dle ust. § 171 písm. c) občanského 

zákoníku se právnická osoba zrušuje s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním 

jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti; s ohledem na 

požadavek právní jistoty není přípustná zpětná účinnost/.------------------------------------- 

O tomto nedostatku ve formalitách a právních jednáních právnické osoby či jejím 

orgánu před přijetím následujícího rozhodnutí jsem poučil předsedu valné hromady.-----  

Předseda valné hromady seznámil s právním názorem notáře valnou hromadu a vyzval 

akcionáře k hlasování. Po hlasování vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek 

hlasování:---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pro: 79 hlasů, tj. 0,03 % přítomných hlasů,------------------------------------------------------ 

Proti: 305.606 přítomných hlasů, tj. 99,97 % přítomných hlasů,----------------------------- 

Zdrželo se: nikdo.----------------------------------------------------------------------------------- 

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu 

alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, 

tj. rozhodný počet hlasů je 203.790 a byl zjištěn z článku 12 stanov společnosti a z 

ust. § 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.---------------------------------------- 

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada neschválila návrh 

představenstva společnosti na rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací.----------------- 

O tomto rozhodnutí valné hromady, i všech dalších rozhodnutích valné hromady 

uvedených v tomto notářském zápisu, bylo hlasováno zvednutím ruky (aklamací) a 

výslovným prohlášením "pro" akcionářů (resp. jejich zástupců) s tím, že akcionáři------- 
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(resp. jejich zástupci) takto dle svého prohlášení hlasovali všemi svými hlasy 

(resp. zástupci hlasovali všemi hlasy jimi zastoupených akcionářů) najednou.------------- 

Výsledek tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto notářském zápisu jsem 

zjistil sluchem, zrakovým pozorováním hlasujícího a dle prohlášení předsedy valné 

hromady.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Proti výkonu hlasovacího práva u tohoto i všech dalších hlasování uvedených v tomto 

notářském zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky či protesty.--------------------------- 

 

III. 

Na základě své přítomnosti při jednání valné hromady dále osvědčuji, že valná 

hromada po projednání 8. bodu schváleného pořadu jednání valné hromady 

přijala následující rozhodnutí:------------------------------------------------------------------- 

k 8. bodu programu jednání přednesl předseda valné hromady tento návrh:---------------- 

Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu společnosti takto:-----------------  

1. Důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu-----------------------------  

Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek volných zdrojů, které lze 

prostřednictvím snížení základního kapitálu distribuovat akcionářům časově 

efektivnějším způsobem než v případě zrušení a likvidace společnosti. Účelem 

snížení základního kapitálu je vyplacení těchto zdrojů akcionářům společnosti. 

Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů.------------- 

2. Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení základního kapitálu--------------  

Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno v souladu s 

ustanovením § 524 ZOK snížením jmenovité hodnoty každé jednotlivé akcie 

společnosti o částku 993,- Kč (devět set devadesát tři koruny české), tedy z původní 

jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) na novou jmenovitou 

hodnotu 7,- Kč (sedm korun českých). Celkově tak bude základní kapitál 

společnosti snížen ze současné výše 323.868.000,- Kč (tři sta dvacet tři miliony osm 

set šedesát osm tisíc korun českých) na částku 2.267.076,- Kč (dva miliony dvě stě 

šedesát sedm tisíc sedmdesát šest korun českých), tj. o částku 321.600.924,- Kč (tři 

sta dvacet jedna milionů šest set tisíc devět set dvacet čtyři koruny české).------------ 

3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu-----  

Částka odpovídající snížení základního kapitálu ve výši 321.600.924,- Kč (tři sta 

dvacet jedna milionů šest set tisíc devět set dvacet čtyři koruny české) bude 

vyplacena akcionářům společnosti podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, a 

to ve lhůtě do 3 (tří) měsíců ode dne účinnosti snížení základního kapitálu. 

Představenstvo bez zbytečného odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu 

učiní pokyn vůči Centrálním depozitáři cenných papírů k příslušnému snížení 

jmenovité hodnoty akcií společnosti v evidenci zaknihovaných akcií.-------------------  

Po předneseném návrhu konstatoval předseda valné hromady, že žádný z akcionářů 

nepřednesl žádný jiný protinávrh ani dotaz a vyzval akcionáře k hlasování. Po hlasování 

vyhlásil předseda valné hromady tento výsledek hlasování:----------------------------------- 
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Pro: 305.681 přítomných hlasů, tj. 99,999 % přítomných hlasů,----------------------------- 

Proti: nikdo.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zdrželo se: 4 přítomné hlasy, tj. 0,001% přítomných hlasů.---------------------------------- 

K přijetí rozhodnutí valné hromady o předneseném návrhu je zapotřebí souhlasu 

alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů oprávněných hlasovat, 

tj. rozhodný počet hlasů je 203.790 a byl zjištěn z článku 12 stanov společnosti a z 

ust. § 417 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.---------------------------------------- 

Předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada schválila rozhodnutí o snížení 

základního kapitálu společnosti dle návrhu.------------------------------------------------------ 

 

IV. 

Na základě shora uvedených zjištění prohlašuji, že:---------------------------------------- 

a) rozhodnutí o návrhu uvedenému k bodu 7 pořadu jednání valné hromady 

nebylo valnou hromadou jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov 

oprávněným přijato a obsah předneseného návrhu není v souladu s právními 

předpisy a stanovami společnosti /dle ust. § 171 písm. c) občanského zákoníku se 

právnická osoba zrušuje s likvidací dnem určeným zákonem nebo právním 

jednáním o zrušení právnické osoby, jinak dnem jeho účinnosti; s ohledem na 

požadavek právní jistoty není přípustná zpětná účinnost/,-------------------------------- 

b) rozhodnutí o návrhu uvedenému k bodu 8 pořadu jednání valné hromady bylo 

valnou hromadou společnosti jako orgánem k tomu ze zákona i ze stanov 

oprávněným přijato a jeho obsah je v souladu s právními předpisy a 

stanovami společnosti.------------------------------------------------------------------------ 

 

Přílohy: výpis z obchodního rejstříku společnosti Jáchymov Property Management, a.s. 

(příloha č. 1), pozvánka (příloha č. 2).------------------------------------------------------------ 

 

O shora uvedených rozhodnutích valné hromady společnosti byl tento notářský zápis 

mnou, notářem JUDr. Františkem Boučkem sepsán a předsedou valné hromady 

JUDr. Michalem Koňuchem dle jeho prohlášení přečten a bez výhrad schválen.---------- 

 

JUDr. Michal Koňuch v.r.                                            JUDr. František Bouček, notář v.r. 

 
L.S. 

 

 

 

 

















 

 

Potvrzuji, že tento v elektronické podobě vydávaný stejnopis notářského zápisu a opisy 

příloh vyhotovené dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) se doslovně 

shodují s notářským zápisem sepsaným JUDr. Františkem Boučkem, notářem se sídlem 

v Praze dne 10.7.2020 (desátého července roku dva tisíce dvacet) pod 

spis. zn. NZ 332/2020 a s jeho přílohami.-------------------------------------------------------- 
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