
Mgr. Milan Edelmann  

advokát a insolvenční správce  
č. ev. ČAK 10918 

se sídlem Chrustenice 208, 267 12 Loděnice 

pobočky: Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5, 

Bezručova 33/335, 301 00 Plzeň 

       tel: (+420) 257 224 266   mobil: (+420) 734 305 169 

e-mail: edelmann@ak-edelmann.cz      www.ak-edelmann.cz 

ID datové schránky advokáta: g2shqzq 

ID datové schránky insolvenčního správce:zj7xynb  
 
 

Ing. ROMAN HRDÝ, Ph.D., 

dat. nar. 25. května 1958 

Větrná Hůrka 489/33 

Františkovy Lázně, PSČ 35101 

 

Ing. JAN ŠIRŮČKA 

dat. nar. 19. ledna 1958 

Budovatelská 225/20 

Františkovy Lázně, PSČ 35101 

 

Ing. JAN ŠIRŮČKA 

dat. nar. 19. ledna 1958 

Vilová 524 

Františkovy Lázně, PSČ 35101 

 

 

Pozvánka na řádnou valnou hromadu 

Společnosti ESTO Cheb s.r.o. 

Opatrovník společnosti ESTO Cheb s. r. o., se sídlem Cheb, Palackého 2087/8A, PSČ 350 02, IČO: 

491 96 511, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4333 

(dále jen „Společnost“), Mgr. Milan Edelmann, Chrustenice 208, PSČ 267 12, jmenovaný usnesením 

Krajského soudu v Plzni č. j. 46 Nc 5001/2014 - 592 ze dne 24. 11. 2015, tímto na základě žádosti 

kvalifikovaného společníka, Ing. Jana Širůčky (dále jen „Kvalifikovaný společník“), podle ust. § 187 

odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“),  

svolává  

valnou hromadu Společnosti k projednání záležitostí navržených Kvalifikovaným společníkem, která 

se bude konat v termínu na den 28.11. 2016 od 15:15 hod  v  kanceláři opatrovníka Společnosti na 

adrese Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5. 

Na pořadu jednání valné hromady bude: 

1) Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti 

2) Volba orgánů valné hromady 

3) Volba jednatele Společnosti Ing. Jana Širůčky 

4) Volba druhé jednatele Společnosti Ing. Romana Hrdého  

5) Schválení účetních závěrek Společnosti za roky 2012, 2013, 2014 a 2015 

6) Závěr valné hromady 
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Návrh usnesení, která by měla valná hromada přijmout a jejich odůvodnění: 

Usnesení č. 1 

„Valná hromada volí navržené orgány valné hromady.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada volí orgány valné hromady v souladu s ust. § 188 odst. 1 ZOK. 

 

Usnesení č. 2 

„Valná hromada volí Ing. Jana Širůčku, dat. nar. 19. ledna 1958, trvalý pobyt 

Františkovy Lázně, Vilová 524, PSČ 35101 do funkce jednatele obchodní společnosti 

ESTO Cheb s.r.o., IČ: 49196511, se sídlem Cheb, Palackého 2087/8A, PSČ 35002 

s počátkem funkce od okamžiku přijetí tohoto usnesení.“ 

 

Odůvodnění: 

 

Valná hromada podle § 190 odst. 2 písm. c) ZOK volí a odvolává jednatele. 

 

Usnesení č. 3 

„Valná hromada volí Ing. Romana Hrdého, dat. nar. 25. května 1958, trvalý pobyt 

Františkovy Lázně, Větrná Hůrka 489/33, PSČ 35101 do funkce jednatele obchodní 

společnosti ESTO Cheb s.r.o., IČ: 49196511, se sídlem Cheb, Palackého 2087/8A, PSČ 

35002 s počátkem funkce od okamžiku přijetí tohoto usnesení.“ 

 

Odůvodnění: 

 

Valná hromada podle § 190 odst. 2 písm. c) ZOK volí a odvolává jednatele. 

 

 

Usnesení č. 4 

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2015 

v předloženém znění.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti dle ustanovení § 190 odst. 2 písm. g) 

ZOK. Znění účetní závěrky bude společníkům k dispozici k nahlédnutí a seznámení se s jejím 

obsahem ode dne odeslání této pozvánky až do dne konání valné hromady v kanceláři 

opatrovníka Společnosti na adrese Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5  v pracovních dnech 

době od 9:00 do 15:00 hod, případně na základě žádosti doručené na email opatrovníka 

edelmann@ak-edelmann.cz bude poskytnuta opatrovníkem v elektronické podobě. 

 

Usnesení č. 5 

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014 

v předloženém znění.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti dle ustanovení § 190 odst. 2 písm. g) 

ZOK. Znění účetní závěrky bude společníkům k dispozici k nahlédnutí a seznámení se s jejím 

obsahem ode dne odeslání této pozvánky až do dne konání valné hromady v kanceláři 

opatrovníka Společnosti na adrese Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5  v pracovních dnech 
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době od 9:00 do 15:00 hod, případně na základě žádosti doručené na email opatrovníka 

edelmann@ak-edelmann.cz bude poskytnuta opatrovníkem v elektronické podobě. 

 

Usnesení č. 6 

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2013 

v předloženém znění.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti dle ustanovení § 190 odst. 2 písm. g) 

ZOK. Znění účetní závěrky bude společníkům k dispozici k nahlédnutí a seznámení se s jejím 

obsahem ode dne odeslání této pozvánky až do dne konání valné hromady v kanceláři 

opatrovníka Společnosti na adrese Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5  v pracovních dnech 

době od 9:00 do 15:00 hod, případně na základě žádosti doručené na email opatrovníka 

edelmann@ak-edelmann.cz bude poskytnuta opatrovníkem v elektronické podobě. 

  

Usnesení č. 7 

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2012 

v předloženém znění.“ 

 

Odůvodnění: 

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti dle ustanovení § 190 odst. 2 písm. g) 

ZOK. Znění účetní závěrky bude společníkům k dispozici k nahlédnutí a seznámení se s jejím 

obsahem ode dne odeslání této pozvánky až do dne konání valné hromady v kanceláři 

opatrovníka Společnosti na adrese Petržílkova 2707/38, 158 00 Praha 5  v pracovních dnech 

době od 9:00 do 15:00 hod, případně na základě žádosti doručené na email opatrovníka 

edelmann@ak-edelmann.cz bude poskytnuta opatrovníkem v elektronické podobě. 

 

Prezence: 

Prezence společníků bude probíhat od  15.00 hod v místě konání valné hromady.  

 

V Praze dne 7.11.2016  

 

____________________________ 

za ESTO Cheb s. r. o. 

Mgr. Milan Edelmann, opatrovník Společnosti 
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