Zápis
z jednánířádnéva|néhromadyspolečnosti
Olympik Holding, a.s.
se sídlemJesenice,Ke Studni 366, PSČ 252 42
tČ',dsggaaT7, společnostizapsanév obchodnímrejstříku vedenémMěstslrym soudem
v Praze, oddíl B, vložka3467
konanédne 29.6.2009od 7.30hod.
v Hotelu olympik na adrese Sokolovská 6] 5/] 38, ]86 00 Praha 8
Řádnou valnou hromadu zaháji| předseda představenstvaspolečnostiolympik Holding, &.S.
pan Vlastislav Šos;přivítal přítomnéa konstatova|,Že Íádná valná hromada je konána
v souladu se zákonem a stanovami společnostia bude se řídit pořadem jednání, kte{ý byl
zveřejněn v Hospodářských novinách ve výtisku ze dne 27.5.2009a v obchodním věstníkuč.
21109ze dne27.5.2009.
Předseda představenstvadodal, Že v době od zveřejnění oznámenío konání valné hromady
společnostise Žádný z akcionářůnedostavil do sekretariátuspolečnostiza účelemnahlédnutí
do úplnéhozněni výročni zprálry obsahujícíročníúčetnízávěrku a zprávu představenstva
návrhy nebo připomínky
o vztazich mezi propojenýmiosobami, ani nikdo nevznesl dodatečné
jednání
řádnévalnéhromady.
k pořadu
Předseda představenstva pak přečetl pořad jednání řádné valné hromady a sdělil, že
přednesenýprogramjednáníje pro dnešnířádnou valnou hromadu závazný.
Text oznámenío konánívalnéhromady tvoři Přílohu č.] ÍohoÍozápisu.
Předsedapředstavenstvanásledněpřikročil k bodu č.1 pořadujednánířádnévalnéhromady:
,.,Zahájení,kontrola usnášeníschopnostia volba orgánů valné hromady..
Předsedapředstavenstvasdělil, Že podle listiny přítomnýchakcionářůjsou na jednání dnešní
valné hromady přítomni dva akcionáři, kteří předloŽili celkem 283.346 kusů akcií (každá
o jmenovitéhodnotě l00,. Kč, některéve formě hromadnýchlistin), coŽ představuje94,56 oÁ
na základnímkapitálu společnosti.Valná hromadaspolečnostije tedy v souladu se stanovami
schopná se usnášetve všech bodech pořadu jednání.Na kaŽdou akcii o jmenovitéhodnotě
l00,- Kč připadá ve smyslu článku6. bodu 6 platných stanov společnostijeden hlas.
Listina přítomnýchtvoři Přílohu č,2 tohoto zápisu'

Vlastislav Šosstručněseznámil akcionáře s procedurálnímipravidly
Předsedapředstavenstva
průběhuřádné valné hromady a následně přistoupil kzahii1eni volby orgánů řádné valné
hromady.Vlastislav Šospřednesl návrh představenstvana volbu orgánůřádnévalnéhromady
v tomtosloŽení:
předsedavalnéhromady
zapisovatelvalnéhromady
ověřovatelézápisu z va|néhromady

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc.
PhDr. Inga Fialová
Jan Vlk

hlasů
osoby pověřenésčítáním

Martina Varsová
Radek Č..*át
Veronika Kalinová

K předloŽeným návrhům nebyly vzneseny žádnépřipomínky ani pozměňovací návrhy.
Předseda představenstva Vlastislav Šos proto nechal o předloŽených návrzich hlasovat
a požáda|přítomnéakcionáře, aby zvednutím ruky a zároveň (pro usnadněníorganizace
svévolby na hlasovacímlístkuč.l provedli hlasování:
hlasování)vyznačením
Usneseníč.1
Souhlasím,aby Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc' byl předsedouřádnévalnéhromady.

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

283.346hlasů
0 hlasů
0 hlasů

t00%
0%
0%

Po sečteníhlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů
přítomnýchakcionářů,coŽ představuje100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů'Návrh byl tedy přijat.
Usneseníč.2
Souhlasím,aby PhDr. Inga Fialová by|a zapisovatelemřádnévalnéhromady.

PRO
PROTI
ZDRZEL SE

283.346hlasů
0 hlasů
0 hlasů

100%
0%
0%

Po sečteníhlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů
přítomnýchakcionářů,coŽ představuje l00 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přijat.
Usneseníč.3
Souhlasím'aby Martina Vargová a Jan Vlk byli ověřovateli zápisu řádnévalnéhromady.

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

283.346hlasů
0 hlasů
0 hlasů

100%
0%
0%

Po sečteníhlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usnesení hlasovalo 283.346 hlasů
přítomnýchakcionářů'coŽ představuje i00 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přrjat.
č.4
Usnesení
Souhlasím' aby Radek Čermák a Veronika Kalinová byli skrutátoři řádné valné hromady
hlasů).
(osobypověřenésčítáním

PRO
PROTI
ZDRZEL SE

283.346hlasů
0 hlasů
0 hlasů

100%
0%
0%

Po sečteníhlasů bylo konstatováno' že pro přijetí usneseníhlasovalo 283.346 hlasů
přítomnýchakcionářů,což představuje l00 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh byl tedy přtjat.
Předseda představenstva Vlastislav Šos poděkoval akcionářům za provedenéhlasování
a předal Íízenířádné valné hromady zvolenému předsedovi valné hromady Prof. Ing.
StanislavuAdamcovi' DrSc., kter.ýpřistoupil k projednávánídalšíchbodůpořadujednání'

Prof. Ing. Stanislav Adamec, DrSc. sdělil, Že se dále bude projednávatbod č. 2 pořadu
jednání řádné valné hromady. obsahem tohoto bodu programuje ,,Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a o stavu majetku spolóčnostiza rok 2008....Úvodní slovo
k tomutobodu přednesl předsedapředstavenstvaVlastislav Šos.
lystoupení předsedapředstavenstva:
Ve stručném
- popsal, jakým způsobemspolečnostolympik Holding, a.S. Se zastřešujeěinnost
Interhotelolympik' a.S.a olympik Garni, a.s.;
koncernověspřízněnýchspolečností
- uvedl, Že v roce 2008 došlo k zavedenímnoha opatřenív oblasti sprár,y majetku
úsporu všechdruhůenergiíapod.);
(předevšímzaúč,e|emdosaŽení
- současně však uvedl, že hotelové podnikání je neustále pod tlakem mnoha
negativníchekonomických vlivů (ako např. naqýšeníDPH na potraviny, zqýšení
ceny elektrickéenergie'povinnost hradit řadu poplatkůautorsk;fmsvazůmapod.);
- podnikání koncernu dále nepříznivě ovlivňuje i pohyb kurzu E'UR (zejménapak
pokles kurzu v hlavníturistickésezóněroku 2008);
- současně však upozornil, Že i navzdory uvedeným negativním vlivům Se
společnostem koncemu podařilo dosáhnout V roce 2008 poměrně rrysoké
obsazenosti.
V podrobnostech následně předseda představenstva odkáza| na úplné znéni zptfi,ry
představenstvao podnikatelskéčinnostia o stavu majetku společnostiza rok 2008, která je
vyročnízprávy společnostipro rok 2008.
součástí
Jednánívalnéhromady následně pokračovalobodem č.3 programu ,,Zpráva dozorčírady
včetně stanoviska dozorčí rady k řádné účetnízávérce za rok 2008 a návrhu na
lypořádání hospodářskéhoqýsledku za rok 2008...
Prof. Ing' Adamec, DrSc. jako předseda dozorčírady společnostiolympik Holding, a.s.
přednesl zprávu dozorčírady pro jednání dnešnířádné valné hromady. Proť.Ing. Stanislav
Adamec,DrSc' uvedl' že
. dozorčírada společnostise scházela každéčtvrtletí
roku 2008;
. dozorčírada byla v průběhuroku detailně informována představenstvemo Stavu
hospodařeníspolečnostia obdrŽela všechnydoklady potřebnépro výkon dohledu
nad činnostípředstavenstva;
- dozorčí rada konstatuje, že za souěinnosti auditora přezkoumala účetnictví
společnostiolympik Holding, a.s.' jakoŽ i dalšíýznamné dokumenty ovlivňující
činnost společnosti a neshledala žádné skutečnosti, které by zpochybňovaly
hospodářskéuýsledky společnostizarok 2008;
dosaŽené
. na činnostčlenůpředstavenstvaa dozorčírady společnostinebyla doručenaŽádná
(ani anonymní)stížnost.
Dále Prof. Ing. Adamec, DrSc. konstatova|,že dozorčirada se jednomyslně usnesla na tom,
závěrku společnostiza rok 2008
Že doporučujeřádné valné hromadě schválit ročníúčetní
i představenstvempředloŽenýnávrh na lypořádání qýsledku hospodařeníroku 2008.
Zprávadozorčírady byla valnou hromadou vzatana vědomí.

Zprávadozorčírady tvoří Přílohu i -l tohoto zápisu
Předseda valné hromady následně přikročil k projednáníbodu č. 4 řádné valné hromady:
závěrky za rok 2008 včetněnávrhu na vypořádání
,,Projednánívýsledků řádné účetní
hospodářskéhovýsledku za rok 2008...
Prof. Ing. Adamec' DrSc. zdirazn||, že auditovaná ročníúčetnízávěrka byla pro akcionáře
k dispozici v sekretariátuspolečnosti(měsícpřed konáním valné hromady) a je k dispozici
,ouněŽ i na dnešnívalné hromadě. Následně předal slovo předsedovi představenstva,aby
závěrky zarok 2008 a s návrhem
seznámil přítomnés uýsledky hospodařenídle řádnéúčetní
na vypořádáníqýsledku hospodařeniza rok 2008.
Předseda představenstva stručně popsal nejvýznamnějšíúdaje zÍádné účetnízávěrky
společnostiza rok 2008 a uvedl' Že v roce 2008 hospodařila společnostse ztrátou ve výši
z,.tzl.loz,6l Kč. Předseda představenstvapan Vlastislav Sos přednesl návrh představenstva'
aby tato ztráta hospodaření roku 2008 byla převedena na účet429 ,,Neuhrazená ztráta
minulýchlet..'
Výročnízprávaza rok 2008 tvoří Přílohu č.4 tohoto zápisu.
Řaana valná hromada pak pokračovalaprojednánímbodu č. 5 ,,Informace dozorčírady
k přezkoum ání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za účetní
obdobíroku 2008..'
Předsedadozorčírady Prof. Ing. Stanislav Adamec' DrSc., k tomuto tématukonstatoval:
- že dozorčíradapÍezkoumalazprávu představenstvao vztazich mezi propojenými
osobami zaučetniobdobíroku 2008 a neshledalav jejím zněni Žádnézávady;
- Že dle zkoumání dozorčírady obsahuje zpráva představenstvao vztazich mezi
propojenými osobami řádný popis veškerychtransakcíve smyslu $ 66a odst. 9
obchodníhozákoníku;
- že ani auditor společnostinezjistil žádnévěcnénesprávnostive zprávě o vztazich
olympik Holding' a's.Za rok 2008.
mezi propojenýmiosobami společnosti
Informace dozorčírady k přezkoumáni zprálry představenstvao vztazích mezi propojenými
osobami zaúčetniobdobí2008 byla valnou hromadouvzatana vědomí.
a to
Předseda řádné valné hromady pak přistoupil k dalšímbodům řádné valné hromady,
''Schválení
''Schválení
č.
7
řádné účetnízávěrky za rok 2008''' a k bodu
k bodu č. 6
neo.t'.' n" vypořádání hospodářského výsledku za rok 2008''. K tomu sdělil předseda
řádné valné hromady Prof. Ing. Adamec, DrSc., že Žádá přítomnéakcionáře, aby o těchto
bodech nyníhlasovali' a to zvednutímruky a zároveřlpomocíhlasovacíholístkuč.2,DáIe
j sou uvedenyl"ýsledkyhlasování:
Prof. Adamec poŽáda| akcionáře, aby hlasovali nejprve o souhlasu s účetnízávěrkou
za rok 2008:
společnosti

č.5
Usnesení
závěrku zarok 2008.
Schvalujiřádnou účetní
t00 %
283.346hlasů
PRO
0%
O
h
l
a
s
ů
PROTI
0%
0 hlasů
ZDRŽEL SE
hlasů
Po sečteníhlasů bylo konstatováno, Že pro přijetí usneseníč. 5 hlasova|o 283'346
nadpoloviční
tedy
akcionářů,
přítomnýchakcionářů,což představuje l00 % hlasůpřítomných
závěrka společnostiolympik Holding, a.s.
uctsinu hlasůpřítomnýchakcionářů.Řaana účetní
tak byla valnou hromadouřádně schválena.
na
Prof. Adamec dále poŽáda|akcionáře, aby hlasovali o souhlasu s návrhem představenstva
vypořádáníhospodářskéhovýsledku společnostiza rok 2008:
Usneseníč.6
aby
s.r'uuru1 návrh na rrypořádánívýsledku hospodařeníza rok 2008, tj. souhlasímstím,
ztrátaspolečnostive výši 2.123.303,61Kč byla převedena na účet429 neuhrazená ztráta
minulýchlet.
100%
hlasů
283.346
PRO
0%
0 hlasů
PROTI
0%
0 hlasů
ZDRŽEL sF'
hlasů
Po sečteníhlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usneseníč' 6 hlasova|o 283.346
přítomnýchakcionářů,coŽ představuje 100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviění
Za
vctsinu hlasůpřítomnýchakcionářů.Návrh, aby ztráta společnostiolympik Holding, a,s.
rok 2008 bylá převedána na účetneuhrazenéztráty minulých let, tak byl valnou hromadou
řádně schválen.
pořadu
Předseda řádné valné hromady poděk oya| za provedenéhlasování a sdělil, Že na
za
společnosti
orgánů
jednánívalnéhromadyje nyní bod č.8 ,'Schváleníodměn členům
rok
rok 2008 a projedn ání a schválení návrhu odměn členůmorgánů společnostina
2009".
Předsedařádnévalnéhromady, uvedl jakéjsou odměny vyplácenéčlenůmorgánůspolečnosti
orgánů
za výkon jejich funkcí za rok 2008 a dále konstatoval návrh odměn členům
společnosti
pro
orgány
odměn
pro rok 2009. Pro úplnost zdirazni|. Že vyše
společnosti"
lrycházize smluv o výkonu funkce' proto uvádi jlžpouze celkovéčástky.
r. 2008 odměny orgánůmspolečnosti
odměny členůmdozorčírady
odměny členůmpředstavenstva
r.2009 Návrh odměn orgánůmspolečnosti
odměny členůmdozorčírady
odměny ělenůmpředstavenstva

Kč
1.160.000,Kč
420.000'Kč
777.000,.
Kč
381.000'-

zvednutím ruky
Předseda valné hromady pak lryzval přítomnéakcionáře, aby hlasovali
2008 a o návrhu
rok
a současněhlasovacímlístkemě.2 o odměnách orgánůmspolečnostiza
odměn členůmorgánůspolečnostipro rok 2009.

Usneseníč.7
Souhlasíms výšíodměn lyplacených členůmorgánůspolečnostizarok2008

PRO
PROTI
ZDRŽEL SE

r00%
0%
0%

2 8 3 . 3 4h6 lasů
0 hlasů
0 hlasů

Po sečtení
hlasů bylo konstatováno,že pro přijetí usneseníč. 7 hlasova|o 283.346 hlasů
přítomnýchakcionářů,coŽ představuje 100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomnýchakcionářů'Výše odměn členůmorgánůspolečnostiza rok 2008 tak
byla valnou hromadouřádně schválena.
Usneseníč.8
Souhlasíms návrhem odměn členůmorgánůspolečnostina rok 2009

PRO
PROTI
ZDRZEL SE

283'346hlasů
0 hlasů
0 hlasů

100%
0%
0%

Po sečteníhlasů bylo konstatováno, že pro přijetí usneseníč. 8 hlasovalo 283,346 hlasů
přítomnýchakcionářů,coŽ představuje 100 % hlasůpřítomnýchakcionářů,tedy nadpoloviční
většinuhlasůpřítomných akcionářů.Návrh výše odměn členůmorgánů společnostina rok
2009 tak byl valnou hromadouřádně schválen.

Předseda řádné valné hromady po provedenémhlasovánípřešel k poslednímubodu jednání
valné hromady bodu č. 9 ,,Závěr valné hromady.., Zopakoval ýsledky hlasování řádné
valné hromady o všech osmi usnesenícha poděkova| za pŤipravui průběh řádné valné
hromadě.Následně předsedaÍádnévalnéhromadyjejíjednáníukončilve 8.50 hod.
Protokol o hlasovánítvoří Přílohu č,5 k tomuto zápisu.
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Zapisovatel:
PhDr. IngaFialová

P
Prof. Ing. StanislavAdámec, DrSc.

ověřovatelé
zápisu: JanVlk
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