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 Vážení čtenáři, 

napsat nový úvodník do nového tištěného vydání 

internetového deníku www.valnehromady.cz není pro 

mě vůbec jednoduché. Od posledního čísla se toho 

tolik přihodilo ..., tak s čím začít?

Je možné uvažovat nad dalším rozšířením funkcí 

internetu, jeho nezbytnosti pro stále širší okruh 

občanů, fi rem, akciových společností. Bylo by dobré 

se zabývat jeho dostupností, která se neustále 

zlepšuje. Internet proniká i do nejzapadlejších vísek 

a začínají ho používat i jeho nejzavilejší odpůrci.

Bylo by dobré zamyslet se nad tím, zda nehrozí 

nebezpečí, že internet pohltí kulturu jako takovou a 

přemění ji v kulturu virtuální. Příští generace bude 

žít v prostředí, jemuž bude zcela dominovat internet. 

Jaké to bude? 

V našem případě je však nutno brát toto médium 

jako významného pomocníka. Internet je pro nás  

významné dorozumívací médium. Rádi bychom i 

nadále usnadňovali komunikaci mezi představenstvy 

akciových společností a jejich akcionáři. Bude 

nás těšit dělat i nadále zprostředkovatele tohoto 

dorozumívání a pomoci tak našim klientům k 

rozvoji jejich fi rmy a k jejich dalším podnikatelským 

úspěchům. Domníváme se totiž, že komunikace je 

klíčem k jejich expanzi.

Dejme tedy do dalších let zelenou smysluplné 

internetové komunikaci a doufejme, že díky ní a díky  

úspěšné spolupráci s Vámi, společně překonáme 

hrozby celosvětové ekonomické krize.

Jaroslava Lutovská

šéfredaktorka

www.valnehromady.cz

 Jsou s námi již od roku 2001 

 Chotěbořské strojírny služby, a.s. 

Strojírenská výroba v nynějších prostorách fi rmy 

byla založena v bývalé Klasarově textilce v roce 

1936 pražským podnikatelem panem Eckhardtem. 

Dokonale využil podmínek dostatku pracovní síly 

na Vysočině, konjuktury v předválečné zbrojní 

výrobě a díky svým schopnostem a správným 

odhadům položil základ strojírenského průmyslu v 

Chotěboři. V roce 1942 vybudoval vlastní zdroje 

energie-elektrárnu, čímž umožnil podniku velmi 

rychlý rozvoj a samostatnost. Na tomto základě 

pokračovala poválečná výroba, už ne zbrojního 

materiálu, ale potravinářských strojů a technologie v 

Chotěbořských strojírnách.

V květnu 1992 v rámci privatizačního projektu se 

Chotěbořské strojírny s.p. rozdělily na samostatné 

právní subjekty. V současné době to jsou TENEZ 

a.s., NATE a.s., GCE Autogen s.r.o., INCO s.r.o. a 

akciová společnost CHOTĚBOŘSKÉ STROJÍRNY 

SLUŽBY, a.s.

Při rozdělení státního podniku a privatizaci přešel 

do společnosti tým zkušených pracovníků z 

oblasti dodávek a výroby energií, výroby nástrojů, 

zařízení pro strojírenskou a potravinářskou výrobu, 

generálních oprav včetně výroby speciálních strojů. 

Současné vedení společnosti se hlásí ke strojírenské 

tradici a rozvíjí další podnikatelské aktivity.

 Zetas, a.s., Mimoň 

Společnost ZETAS, a.s., Mimoň působí na trhu 

od roku 1994. Podniká v oboru zakázkové a 

malosériové zámečnické výroby. Vyrábí atypické 

výrobky, lehké a středně těžké ocelové konstrukce, 

interiérové a exteriérové zámečnické prvky včetně 

povrchových úprav. Zabývá se montážními 

svářečskými pracemi, výrobou a montáží kovových 

schodišť, výrobou a montáží typických i atypických 

zábradlí, rekonstruuje a obnovuje balkonová zábradlí 
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v panelových domech, vyrábí a montuje ocelové 

vazníky a vazby, vyrábí a montuje ocelové podpůrné 

stavební konstrukce.Firma má 25 zaměstnanců a 

roční obrat zhruba 15.000.000 Kč.

 Karel Holoubek – Trade Group, a.s. 

Nosným programem společnosti je přímý prodej 

tuhých paliv obchodním a výrobním podnikům 

v České a Slovenské republice. Společnost také 

disponuje sítí vlastních skladů a podporuje tak 

prodej směrem ke konečnému zákazníkovi. KAREL 

HOLOUBEK - Trade Group a.s. ročně prodá více 

než 1 milion tun tuhých paliv. V posledních letech 

vzrostl objem dodávek do Slovenské republiky, kde 

se společnost zařadila mezi významné dodavatele 

hnědého uhlí. V České republice je jejím největším 

obchodním partnerem společnost Sokolovská 

uhelná, právní nástupce, a.s.. Prostřednictvím svých 

dceřiných společností podniká i v oboru výroby 

a dodávek tepelné energie.Již 7 let se společnost 

zabývá též likvidací starých ekologických zátěží. 

Dnes stojí společnost v čele holdingového seskupení 

fi rem, které podnikají v různých odvětvích. 

V holdingu jsou kromě obchodních a výrobních 

společností i společnosti zabývající se sportovní 

činností. Od roku 1997 se  pravidelně umisťuje mezi 

100 nejlepšími společnostmi České republiky a dále 

rozvíjí své podnikatelské aktivity ke prospěchu nejen 

svých společníků, ale i regionů, ve kterých působí.

Tato fi rma podporuje hokejový klub HC ENERGIE 

Karlovy Vary, závodní tým tahačů Buggyra, dostihové 

závodiště v Karlových Varech, soutěž krásy MISS ČR, 

anketu o nejlepšího hokejistu ČR „Zlatá hokejka“, 

závodní tým cestovních vozů A1GP a formule 3000 

a sponzoruje KANOE MATTONI.
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Firmy, které u nás zveřejňují Oznámení,
mohou u nás zveřejňovat i svoji inzerci 
na webu i v tištěném vydání zdarma!

Právní pomoc doporučujeme vyhledat na 
http://valnehromady.cz/op/advocates

V Beckově  edici právní instituty bude na podzim letošního roku vycházet titul: 

Valné hromady společností s ručením omezeným, jejichž autorem je  JUDr. Josef  Holejšovský
datum plánovaného vydání – podzim 2009. Publikace je určena cílové skupině: Advokáti, podnikoví 
právníci, soudci, státní zástupci, notáři, exekutoři. Především je nicméně publikace určena samotným  
společnostem s ručením omezeným, jakož i akciovým společnostem, když v mnohém je pro obě právní 
formy právní úprava shodná, potažmo tak orgánům společností jako jednatelům, členům představenstev, 
členům dozorčích rad, jakož i jednotlivým společníkům a rovněž i  akcionářům 

Publikace pojednává valné hromady s.r.o. coby vrcholný orgán společnosti ze všech hledisek. Jednak z 
hledisek procedurálních – svolávání, oznamování, konání, průběh, hlasování. Rámcově také působnost 
valných hromad. Značná pozornost je věnována samotným rozhodnutím valných hromad coby 
rozhodnutím vnitřního orgánu společnosti, jejich formálním a obsahovým náležitostem. Podrobně  jsou 
řešeny otázky platnosti a neplatnosti rozhodnutí valné hromady. Možnost podat návrh na prohlášení 
usnesení valné hromady za neplatné soudem, okruh aktivně věcně legitimovaných osob, lhůty pro 
podání žaloby. Řízení před soudem, jeho zahájení a průběh, možnosti navrhovatelů v řízení. Pojednán 
je i typ jednoosobní s.r.o. a rozhodování jediného společníka, a dále i rozhodování společníků mimo 
valnou hromadu.  Pokouší se i o teoretické řešení otázky povahy rozhodnutí valné hromady coby právní 
skutečnosti. Bohatě je zastoupena judikatura soudů. Publikace obsahuje též samostatnou kapitolu 
srovnávající   úpravu řešení neplatnosti valných hromad v dalších státech Evropy.

email: beck@beck.cz, www.beck.cz, www.textyzakonu.cz 
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 Inzerenti: 

 A  ABD Group a.s.  / ABG STRATEGY a.s. / 
Actimmy a.s. / AIRCONFUJI a.s. / Airtoy a.s. /
AIS holding, a.s. / ALEF NULA,a.s. / AMERIKA  
A&D, a.s. / AGRA CZ a.s. / AGROSERVIS DVA 
a.s. / Agrozet Olomouc, a.s. / Ampra a.s. / ATECH 
Bohemia a.s. / AAC a.s. / AXA truck a.s. /

 B   BAEST, a.s. / BANAMI TV a.s. / Bastia a.s. / 
BAROKO PRAHA a.s. / B.I.B.S., a.s. /Belford a.s.  /
BENETT, a.s. / Bedford a.s. / 
BGCC Developers, a.s. / Blatná a.s. / BOND 
Kapitál, a.s. / Break Point Czech, a.s. / Bresson 
a.s. / Bystřicko-Povrchové úpravy,a.s. / Burton a.s. / 
BUSINESS AIR a.s. / 

 C   CATTY, a.s. / 
CertiCon a.s. / Centrotex, akciová společnost 
v likvidaci / COMPUTER 2000 PRAHA, a.s. / 
CONSTRUCT A&D, a.s. / CONSTRUCT CZECH a.s. / 
CONSTRUCT HOLDING, a.s. / Conbrasca Trade, a.s. 
/ Convention Services Praha, a.s. / CYPREXA, a.s. / 
CZECH-DUTCH INVEST a.s. / Česká energie, a.s. / 
Česká plynárenská a.s. / 

 D  DAKO-CZ, a.s. / DOTEC power Přerov a.s.

 E  EBH FINANCIAL SERVICES CZ, A.S. / 
Elektroprojekta Rožnov a.s./ EGEP a.s. / 
EGÚ Brno,a.s. / ENERG-SERVIS a.s. / 
EXICO A. S. PRO ZAHRANIČNÍ OBCHOD V 
LIKVIDACI / Expert & Partner engineering CZ, a.s. / 
ENVINET a.s. / Eurovision, a.s. / ETS CZ Nový Bor, 
a.s. / EZ SERVIS a.s. /

 F  FINSPOL GROUP a.s. / 
FISCHER & PARTNER a.s. / FERRCOMP a.s./ 

FORESTINVEST Stříbro, a.s. / FORMTRADE, a.s. / 
FRANZ EDER Tachov a.s. /FRINGS a.s./ 

 G  GESTA a.s. Rynoltice / GINESIO PLUS a.s. / 
Gorstello a.s. / GSCeP, a.s. / G&C Pacifi c, a.s. / 

 H  HAMAGA a.s. / HEI a.s / Horten, a.s. / HELIOR 
CZ, a.s. / Hotel FIT plus a.s. / HPM - KOVO, a.s.

 CH  Chára Sport, a.s./ CHIPINVEST, a.s. / 
Chotěbořské strojírny služby, a.s. / 

 I  IBZ Pankrác a.s. / ICOM a.s. / INFUSIA a.s. / 
INKASO a.s. / INSTAV VYŠKOV a.s./ Impress, a.s. / 
Impress Znojmo, a.s. / Ipomea a.s. / IVITERA a.s. /  

 J  Jitka, a.s. /Jesenické mlékárny, a.s. /

 K  KAREL HOLOUBEK - Trade Group - POWER, 
a.s. /  KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. / KAREL 
HOLOUBEK - Trade Group a.s. / KARUSEL, a.s. 
/ KEBIR a.s. / Kirton a.s. / KOVO TOPIČ a.s. / 
Konektor, a.s. / Kovohutě Povrly, a.s. /KABLO 
ELEKTRO A.S. / Kostečka Invest a.s. / Kovárna 
TATRA, a.s. / KVADROS,a.s. / 

 L  Léčebné centrum sv. Markéty a.s. / LEMAC CZ, 
a.s. / Lesní společnost Plasy, a. s. / LEXICO, a.s. / 
LICOLOR, a.s. / Lesní společnost Přeštice, a. s. / 
Lesní společnost Přimda, a. s. / Lesní společnost 
Planá u Mar. Lázní, a.s. / Lumen Energy a.s. / 

 M  MANAG a. s. / MedicCor a.s. / Milford a.s. /
mopas a.s. / MBG Czech, a.s. / MFČR, spol.s.r.o. / 
MULTYS, a.s. / M T S Uh. Hradiště, a.s. /  

 N  Národní broadbandová knihovna, a.s. / NASPA 
a.s. / National Brokers Group a.s. / NOVÁ HUŤ, a.s. 
/ NEW WAVE 2002, a.s. / NEW WAVE CZ, a.s. 
/ Newark Commercial Capital Corporation, a.s. / 

NUBARRON, a.s. /
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 O  Obalex Znojmo, a.s./ OLEO CHEMICAL,a.s. / 
OSTROJ a.s. /

 P  PAS Zábřeh na Moravě, a.s. / Pelton a.s. / 
Poběžovická, a. s. / POWER HOLOUBEK a.s. / 
PRIMA Stav a.s. / PROAGRO Radešínská Svratka, 
a.s. / Pronext,a.s. / ProTyS, a.s. / PVT, a.s. / 

 Q  QUENTIS GROUP a.s. / 

 R  RAMES a.s. / RAPIDEA a. s. / Rašelina a.s. / 
Richmond a.s. / ROCHEBY Finance a.s. / Rock Point 
a.s. / ŘEMPO HOLOUBEK a. s. / 

 S  Saggita Group a.s. / SantaFe Europe a.s. / 
Sarnat a.s. / Sebastian, a.s. / SIDIA, a.s. / SK LeRK 
PROSTĚJOV a.s. / SLOVFROL a.s. / SMALTOVNA 
TUPESY, a.s. /S ONÁTA I., a.s. / Star a.s. / 
STAVCOM - HP a.s. / STROJTEX a.s. / SV-AGENCY 
a.s./ Šroubárna Žatec, a.s. / 

 T  Taforge a.s. / TCG, a.s./ Telmesos a.s. / Teplárna 
Strakonice, a.s. / Teplárna České Budějovice, a.s. / 
Techno Publishing a.s. / TERASY a.s. / T-STRING 
Pardubice, a.s. / 

 U  UNIMEX GROUP a.s./ UG-D, a.s./ 

 V  VA HOLDING,a.s. / Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s. / Vrčeňská zemědělská a.s. /  

 W  WANNER ADAPT a.s. / WADE a.s. / 
W.S.DRINKS, a.s. / 

 Z  Západočeská dopravní a.s. /Západočeské 
zemědělství, a.s. / Závod lesní techniky Tachov, a. s. 
/ Zemědělské zásobování a nákup Strakonice a.s. / 
ZETAS, a.s., MIMOŇ / ZVVZ a. s. //
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 CENÍK REKLAMY NA VALNEHROMADY.CZ 

 VIP BANNER 558x300px 

 čas čas  fl ash            

formát rozměr klik týden měsíc 3 měsíce klik fl ash týden měsíc 3 měsíce

VIP banner 558x300 1,4 Kč 1400 Kč 4200 Kč 11200 Kč 1,9 Kč 1800 Kč 5400 Kč 14400 Kč

Text link - 100 znaků na řádek 1 Kč

 TYPY OZNÁMENÍ A CENY 

 Oznámení o konání valné hromady: 
  řádné

  mimořádné

  náhradní  

  cena 5 000,- Kč /bez DPH 
  paušální poplatek nezávislý na rozsahu textu

  možnost editace do data zveřejnění

  možnost zveřejnění v den dodání podkladů

  doba zveřejnění 30 dní.

 Ostatní typy oznámení: 
  odvolání valné hromady

  změna / doplnění programu valné hromady

  zápis o konání valné hromady

  rozhodnutí valné hromady

  odkup akcií

  výplata dividend a úrokových výnosů

  konkurs

  likvidace

  výzva

  výběrové řízení

  výroční zpráva

  cena 1 000,- Kč /bez DPH 
  paušální poplatek nezávislý na rozsahu textu

 možnost editace do data zveřejnění

 možnost zveřejnění v den dodání podkladů

 doba zveřejnění 30 dní.


