
Bod č. 2

Volba orgánů Valné hromady:

Představenstvo předpokládá, že Valné hromadě navrhne zvolit za předsedu lng'
Martina Hlaváčka' za zapisovatele JUDr. l\4iluši hladíkovou' za ověřovatele zápisu
paní Danu Bartáčkovou a lng. Jaroslava Vydru a za osoby pověřené sčítáním hlasů
pracovníky společnosti ADMlNlsTER, spol. s r.o., s tím, že jmenovitlý seznam osob
pověřených sčítáním hlasů předloŽí akcionářům ke schválení aŽ přimo na valné
hromadě.

Představenstvo předkládá návrh Usnesení o orgánech valné hromady:
Valná hromada schvaluje

- za předsedu valné hromady; lng. Martina Hlaváčka
- za zapisovatele: JUDr. Miluši Hladíkovou_ za ověřovatele zápisu: Danu Bartáčkovou a lng. Jaroslava Vydru
- za osoby pověřené sčitáním hlasů (skrutátory) ......'..''



Auditovaná řádná účetni záVěrka za rok 2009 a návrh na vypořádání výsledku
hospodaření

Česká námořní plavba a.s. sestavila řádnou účetní závěrku za účetní období od 1'1'
do 31'12'2009 dle mezinárodních standardů finančního Výkaznictvi (lFRs).
V terminologii lFRs je tato účetní závěrka nazývána individuální účetni záVěrkou'
Auditovaný Vtýkaz o bilanční pozici (individuální), Vtýkaz o úplném hospodářském
\^ýsledku (individuální), výkaz o peněŽnich tocích (individuální) a výkaz o změnách
Vlastního kapitálu (individuální) jsou spolu s přílohou k této Účetní záVěrce součástí
předložené výroční zprávy'

Hospodaření České námořní plavby a's. skončilo v roce 2oo9 následujícími
auditovanými \^ýsledky, sestavenými dle lFRs:

Dlouhodobá aktiva 377 732lis. Kč
Krátkodobá aktiva 41 465 tis. Kč
Aktiva celkem 4'l9 197 tis. Kč

Vlastni kapitál 379 576 tis. Kč
Dlouhodobé závazky 36 395 tis. Kč
Krátkodobé záVazky 3 226 tis' Kč
Pasiva celkem 419 197 tis' Kč

Výnosy celkem 25 546 832,94 Kě
Náklady celkem 46 216 988,85 Kč

Výsledek hospodařeníje dle lFRs ztráta z běžných ěinností po zdanění
20 670 155,91 Kč

Navrhujeme pokM árátu z nerozděleného zisku minulých let'



Auditovaná konsolidovaná úěetni závěrka za rok 2009

Auditované údaje konsolidačniho celku České námořní plavby a.s.
za rok 2009 byly sestaveny dle mezinárodních standardů Íinančního Výkaznictví
(IFRS).

Dlouhodobá aktiva 380 485 tis. Kč
Krátkodobá aktiva 46 717 tis. Kč
Aktiva celkem 431 312 tis. Kč

Vlastní kapitál 384 398 tis. Kč
Dlouhodobé záVazky 43 457 tis. Kč
Krátkodobé záVazky 3 457 tis' Kě
Pasiva celkem 431 312 tis. Kč

Výsledek hospodaření konsolidačního celkU dle lFRs je ztráta z běŽných činností
po zdanění 16 511 tis. Kč.

Konsolidovaný Výkaz o finanční pozici' konsolidovaný Výkaz o úplném hospodářském
uýsledku, konsolidovaný Výkaz o peněŽních tocích a konsolidovaný \^ýkaz o změnách
vlastního kapitálu spoleěně s přílohou ke konsolidované účetnízáVěrce za účetní
období od 1'1' do 31 '12'2009 jsou součástí předložené ,/.ýroční zprávy



ZPRivA DozoRčÍ nÁI)v ČnsrÉ xÁMoŘNÍ PLAVBY a.s. ZA RoK 2009
pro řádnou valnou bromadu konanou dne 4.6.2010

V roce 2009 pracovala dozorčí rada ve složení: Hana Moškonová předsedkyně, Peter Alan
Abery jako člen a Ing.Jaroslav Vydrajako místopředseda dozotčitady.

Dozorčí rada se sešla čtyřikát na sÚch zasedáních a věnovala s€ hlavně kontrole hospodďení
společnosti a podkladům, které jí předalo představelrstvo. Kzávažrtým a podstatným
iďorrnacím si dozorčí rada r.yžádala podrobnější 'vrysvětlení a písemné podklady'

Dozolčí Éda sledovala sihuci s uvolňováním $tu v objektu Mydltířka I., aby mohla bý
zat!íjena rekonstukce objektu a ďíle situaci s dokončoviíním parkovací plochy včetně
oplocení objeldu Mydlářka II..

V období od úLnora do dubna 2010 se dozorčí rada zabývala předběárými hospodrířskými
výsledky za rok 2009 a obdrŽela konečnou účetní závěrku sestavenou dle IFRS. Dále
obdrŽela konsolidovarrou účetní závěIku za rok 2009 sestavenou též ďe IFRS včetně všech
příloh s výokern auditora, společnosti Róď & PaÍtner Auďt, s.r'o_ a zprálrj představenstva
o podnikatelské činnosti spoleěnosti a o stalu jejího majetku a lovněž návrh představenstva
na'lTpořádiíní výsledku hospodďení. oceňovací model Investic do nemovitostí s přechodem
na leálné hodnoty s dopadem přecenění do hospodářského Úsledku podstatně ovlivňuje
ýsledek hospodďení celého konsolidačního celku. Tento model je upřednostňován z pol edu
IFRS. Na aákladě vlastního prosfudování podkladů a auditorské zprálry' dozorčí rada
konstatuje, že účetni závěIka je v}pracoviána v souladu s MezinÍodními standaťdy účetního
Úkaznictví upravenými plávem ElŤopských společenství , ďe l(eďch ČNP a's. jako emitent
cenných papíru účfuje. v hospodďení společnosti neshledala dozolčí ftda žádné zje\Ťé
nedostatky ani porušení obecně závazrrých práurích předpisů'
výok auditoia k zní: ,,bez r"ýhrad"
V]fuok auditora ke konsolidované účetní závěrce zní: ,, s výhradou"
Konsolidovaná účetní závěrka podává v souladu s Mezinárodními starrdardy úěetního
výkaznictví upraven1foni právem Evropských společensM věmý a poctiqý obraz aktiv, pasiv a
finanční situace konsolidačního celku' Výhrada s€ tyká dcefiných společností TRIcoLoR
HoLDING LIMITED a c.o's. _ Ulanus Ltd, které nebyly zahmuý do konsolídačnr:ho celku,
ner,1víjejí žIídnou činnost a nepŤedkládají řádně vedené účetnicM a tudíž nelze vyčíslit vliv
těchto společností na konsolidovanou účetni závěÍku.

Na zrikladě výoku auditora a podkladů, doporučuje dozorěí rada valné hÍonadě společnosti
schviílit:
1 / řádnou účetní ávěrku za rok 2009
2/ konsolidovanou účetní závěrku za rok 2009
3/ náwh představenstva na rozdělení výsledku hospodďení za rok 2009

-V 
--,2' ,,

Hana Moškonová z<'zo-,a--í
Předsedkyné dozorčí rad y
České nIímglírí plavby, a.s.



Bod č. 7

schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku V roce
2009, řádné a konsolidované účetní závérky a návrhu na Vypořádání výsledku
hospodaření za rok 2009:

NáVrh usnesení:
Valná hromada schvalUje

- zprávu představenstva o podnikatelské ěinnosti a stavu majetku za rok 2009
- řádnou účetnízávěrku za rok 2009 (dle terminologie lFRs individuální účetní

záVěrku), ověřenou auditorskou společností RÓdl & Partner Audit' s.r'o'
- konsolidovanou účetnízávěrku, ověřenou auditorskou společností RÓdl &

Partner Audit, s.r.o.
- vypořádání výsledku hospodaření následovně: výsledek hospodařeníje dle

lFRs ztráta z běŽných činností po zdaněníve Vtýši 20 670 155'91 Kč, která
bude pokýa z nerozděleného zisku minulých let.



Bod č. 8

Volba členů představenstva:

Dvěma členům představenstva společnosti konči čtyřleté Volební období 9' června
2010. Představenstvo spoIečnosti předkládá návrh akcionáře lng. Tomáše Beneše
na znovuzvolení paní Heleny Abery' Představenstvo navrhuje znovuzvolení lng'
Miroslava Winklera na další čtyřleté funkční období za člena představenstva

Návrh usnesení:

Valná hromada Volí paní Helenu Abery, narozenou 'lg. června 1947, býem Praha 7,
Milady Horákové 78 za členku představenstva s účinností od g.června 201o a lng.
Miroslava Winklera, narozeného 24' února '1957 bytem Praha 8, služská 781140 za
ělena představenstva s úěinností od 9. června 20'10'



Bod č. 9

schválení smlouvy o V'ýkonu funkce členů představensfua:

TeXt náVrhu smlouvy o Výkonu funkce člena představensfua je publikován na webové
stránce spoleěnosti a je akcionářům k dispozici ve sloŽcé dokumentů pro Valnou
hromadu' Text náVrhu smlouvy zni;

Návrh usneseni:

Valná hromada schvaluje smlouvu o Výkonu funkce člena představensfua'



CESKA NAMORNI PLAVBA, a s sM ol]VA o yÝKoNU FUNKcE čLENA PŘEDSŤAVENSTVA

čEsKÁ NÁMoŘNi PLAVBA, a.s.
zapsaná V oR Měs Praha' oddí| B'XxXVl' vložka 39' d'ne 01'04'1959
se sídlem Počefnická 168, PRAHA 10 - stÍašnice, Psc 100 99
lÓo:oooo1082
zastoupená předstaVenstvem spoIečnosti (dále jen''Mandanl")
na straně jedné

člen předstaVenstva
pan / paní ..'...............'__...
l'č' ''..""'"'''''''
bylem v'''''''''.''.'''''''''''''' PsÓ'.'''''
(dálejen ''Mandatář)
na slÍaně dÍuhé

uzavřelidnešniho dne, měsíce a Íoku tuto

slvLoUVU o VýKoNU FUNKcE čLENA PŘEDSTAVENSTVA

článek l.
Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je výkon činnoýi a úprava paáV a povinnosti člena představenstva

V souladu se stanovami společnosti' obchodnim zákoníkem a dalšimi obecně záVaznýíni
práVnimi předpisy'

2. Óinnost mandatáře podle odst' 1 spočívá zejÍnéna V následujícím :
a) aktivně se podílet na řízení činnosti společnosli a zabezpečování jejího obchodnlho

Vedení]
b) účaslnit se Všech zasedání představenstva' event' pracovnich jednání předchozich

nebo následných' nulných pro činnost představenslva;
c) pracovat V komisích, které si případně představenstvo VýVoři;
d) opa|řovat si pro zasedání představenstva' pracovní jednání předchozi nebo následná

a práci V případných komisích podklady k posouzení projednáVané problematiky a to
i mimo společnosl;

e) opátřovat si podklady charakteÍU obchodních, íinančních a ekonomických infoímací
souvisejících s činností předstaVenstva;

0 zabezpečit řádné a bezpečné uloŽení písemností, Včetně jejich archivace

3 lvlandatář je povinen VykonáVat činnost s péči řádného hospodáře a zachováVái mlčenlivost

o důVěrných iníormacích á skutečnostech jejichŽ prozrazení třetím osobám by mohlo
společnosti způsobit škodu'



CESKA NAMORNIPLAVBA a s sMLoUVA o \aÝKoNU F!NKoE čLENA PŘEDSŤAVENSTVA

clánek ll.
PÍáva a povinnosti mandatáře

1 lýandatář je povinen zařizovat záleŽilosti osobně' Porušili tulo povinnost' odpovídá za škodu
tím způsobenou' N4andatář je povinen postupovat při zařizování záležitostí s odbornou péčí'

Činnosl, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovat V souladu se zájmy ínandanta,
řídit se při tom platnými právními předpisy' stanovami mandanta, zásadami a pokyny
schVálenými Valnou hromadou, jednacím řádem představenslva a rozhodnutími
předstaVenstva' N,4andatář je povinen oznámil mandantovi Všechny okolnos1i, které zjistil při
zařizování záležitos1í a jeŽ mohou mít v|iV na změnu pokynů mandanta' od pokynů mandanta
se můŽe mandatář odchýlit jen je_li to naléhavě nezbýné v zájmu mandanta a Ínandalář
nemůže Včas obdÉetjeho souhlas'

2 N4andatář je povinen osobně se zúčastnit Všech zasedání představenstva a aktivně na nich
vystupovat' Pokud se ze záVažných důVodů nernůže osobně zúčastnit, je povinen doručit
předseclovi představenstva písemně sVá stanoviska k jednotlivým bodum pÍogramu
příslušného zasedání předstaVenstva'

3.

4

5

ft,'landatář je povinen ihned oznámit mandantovi podnikání vlastním jménem a své členslvi
V orgánech jiných společností nebo jiných podnikatelských subjektů a V případech' na ktelá se
podle obchodního zákoníku nebo stanov spoleĎnosti Váahují omezení, se lěchto aktivit po
dobu VýkonU funkce člena představenstva zdržet'

Íýandatářje povinen mít platný cestovní doklad a V případě cesty do terilorja, kde plaií Vlzova
povinnost, je mandatář povinen sivčas obslarat vstupní Vízum'

Mandalář je povinen bezpfoýředně po ukončení služební cesty
(a) VypÍácovat písemnou zpráVu o usku1ečněné služební ceslě a odevzdat ji manclanlov

do '10 dnůi
(b) provést řádné Vyúčtování poskytnuté zálohy na cestovní Výlohy, včetně předloŽeni

příslUšných Výdajových dokladů á Vrátit nezuŽitkované prostředky do pokladny
mándanta do 3 dnů po skončení sluŽební cesty' Případné náklady na soukIomé
teleíony hradí mandetář.

čIánek lll.
Práva a povinnosti mandanta

l\,4andant je povinen předat Včas mandatáři věci a infolmace' jež jsou nutné k plnění 1éto
smlouvy' pokud zjejich povahy nevyplýVá, že je má obstaral mandatář' VyŽaduje'li zanzeni
záležitosti t]skulečnění práVních úkonů jmónem mandanta, je mandant povinen Vystavit Včas
mandatári písemně polřebnoU plnou moc.

ll/landant se zavazuje :

a) umoŽnit mandalán VŠup do Všech proslor' ve ktenich mandant provádí svou
podnikatelskou činnost;

b VýVoňt mandatáři odpovídající podmínky pro plněnítéto smlouvy;
c) doručovat mateÍiály a Veškeré písemnosli spojené s činností předslavenslva Výhradně

doručitelem na adÍesu mandatářem Uvedenou 3 kalendářnÍ dny před term]nem
zasedání'

1.

3' odpovědnost mandanta za případnou škodu na zdÍavi vzniklou mandatáři V soLlvis|ost]
s plněním této smlouvy se řídí přís|ušnými Ustanoveními části šesté, hlavy druhé občanského
zákoníku'



čEsú NAMoRN]PL4VBA' a s sMLouVA o VYKoNU FUNKcE čLENÁ PŘEDSTAVÉNSTVA

1.

Prc případné služební cesty mandatáře se mandant zavazuje vystavÍt manda1áň příslušný
příkaz k'cestě (instrukční blok) a poskytnout mandatáň náhradu c;dovních \.ýdajů v rozsahu
zákona č' 119/1992 sb. V platném znění' Pro účely s 2' odst' 1 citovanéhď záio n a ' se zaplavlde'né pracovi5lě mandalale povaŽuje je1o lNále bydllšlé'

Pro zahÉniční cesty manda1áře uskutečněne V zá]mu mandánla 5e mándant zaVazu]e Vybavit
manda1áře:
a) letenkami nebo jízdenkami;
b) zúčtovatelnou zálohou na cestovnívýdaje'

článek lV.
odpovědnost mandatáře

l/andatář je povinen předat bez zbytečného odkladu mandanlovl véci, klere za ného ořevzalpři plnění této smlouvy' l\,íandatář odpovída za šhodu na věcech pievzatých od m;ndanta
k 7ařiZoVánl'7aleŽilosli a na vécech pievlalých pii Ieiich zaí'7ovanl od Lietlcň osob V olné vý.l'
]edaŽe lulo Škodu nemohl odvlali| ani pň Vynd'oženl odborne peie'

V oslatnÍch případech než ják je uvedeno V předchozím odslavci 1 odpovjdá mandaiář
mandantovi za škodu (dle s 373 a násl' obchodního zákoníku), kterou způsobil zavinénym
porušením povinnosti při plnění télo smlouvy odpovědnosti se mandatář zprostí prokáže_ll
Že škodu nezávinil'

Úpravou odpovědnosti sjednanou V předchozích odslaVcích není dotčena odpovědnosl
mandátáře podle speciálních ustanovení obchodnjho zákoniku (s 194, odst' 5 a 6' s 65 a
s 1s6).

clánek V.
odměna za výkon funkce

Za činnost podle této smlouvy náleží mandatáři paušální odměna schválená Va|nou hIomadou
mandanta Ve výšiKč 12 500'- měsíčně'

odměna za Výkon funkce bude mandan1em poukázána' po zdanění dle uslanovení s 38h.
odst' 3 zákona ě' 586/1992 sb', o daních z příjmů V plalném zněnj, na konto mándaiáře
nejpozději 6' dne následujícího měsíce.

1

clánek Vl.
zánik účinnosti smlouvy

Tato smlouva pozbývá účinnosti :_
a) dle čl. 16' odst' 2 stanov Volbou nového představenstva' nejpozději VŠak uplynulím

3 měsíců od skončen j funkčního období mandatáře;(b) dnem Íozhodnutí Valné hromady o odvolání mandatáře z funkce ě|ena
představenstva;

(c) dnem, kdy se mandant dozví o zlÍá1ě způsobilosti mandatáře být Ďlenem stalulárního
orgánu dle podmÍnek slanovených obchodním zákoníkem nebo zvláštním práVnlm
předpisem;

(d) sÍndímandatáře|



ČEsKÁ NÁMoŘNi PLÁVBA' a Š si/]LoUVA o VÝKoNU FUNKCE čLENA PŘEDSTAVENsŤVA

(e) dle čl- 16' odst' 5 stanov dnem uvedeným V oznámení o Vzdání se funkce
(odíoupení) mándaláře' případně V zaprotokolovaném prohlášeni mandaláře' Nen!li
tento den uveden, pak Výkon funkce končí dnem doručení písemného oznámeni
představenstvu na adresu sídla mandanta' popř. datem zápisu ze zasedáni
předstaVenstva'

2 od skončení funkčního období mandaláře dle odst' '1 je mandalář povinen nepokračoval
V iinnosti; zejména není opráVněn činit práVní úkony jménem mandania. Je Však povinen
předat funkci a upozoÍnit mandanla na opatření potřebná ktomu' aby se zabránilo Vzniku
škody bezp.oslředně hrozící mandanlovi nedokončením Ďinnosti soUvisejícl se zařizováním
zá|eŽitostí-

ělánek Vll'
závěíečná ustanoveni

1 Talo smlouva se uzavírá na dobu Výkonu funkce člena předsláVenslva mandatářem
s účinností ode dne jeho zvolení č|enem představenstva Valnou hÍomadou čNP, a's', dne
24.05'2002 do doby skončení íunkčního obdobídle čl' Vl'' maximálně Však po dobu' klerá je
ulčena stanovami(čl- 16' odst' 2) a |zejiměnit pouze písemnýmidodalky'

2 Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvou oíiginálech, znichžoba maiísteinou platnost KaŽdá ze
smluvnich skan obdži po jednom'

V Píáze, dne

|\4AN DATÁŘ MANDANT



Bod č' 10

Volba členů dozorčí rady:

Všem ělenům dozorčí rady společnosti konči čtyřleté volebni období 9' června 201o
Představensfuo společnosti přédkládá náVrh akcionáře lDEMlNA lNVEsTMENT
HoLDlNG co. LTD' na znovuzvolení lng. Jaroslava Vydry a návrh akcionáře lng'
Tomáše Beneše na znovuzvolení pana Petera Alana Abery na další čtyřleté funkční
obdobi za člena dozorčí rady. Představenstvo navrhuje zvoleni pana ondřeje
Koutka na čtyřleté funkční obdobi za člena dozorčí rady.

Pan ondřej Koutek, narozen 21'12'1973, bytem slezská 1305/12 Děčin' dosaŽené
vzdělánístředoškolské, praxe lT specialista' lT manaŽer, funkce V rámci
konsolidačního celku - člen dozorčí rady DEX TEMPUs a's', mimo konsolidaění
cebk ČNP a.s'' člen dozoÍčí rady WlNEHoUsE a.s. bez střetu zájmů'

Návrh usnesení:

Valná hromada Volí lng' Jaroslava Vydru, narozeného 14- června 1965, bytem
Praha 3 Tachovské náměstí 6 za člena dozorči rady s účinností od 9'června 2010,
pana Petera Alana Abery, narozeného 3'l ' řina '1947 , býem Wallingford , 132
Wantage Road, Velká Británie za člena dozorčí rady s účinnosti od g června 2010 a
lng. ondřeje Koutka, naÍozeného 2'l.12'1973, bytem slezská 'l305h2 Déčín za
ělena dozorči rady s účinností od 9' června 2010'



Bod č' 11

schválení smlouvy o Výkonu funkce členů dozorčí rady:

TeXt náVrhu smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady je publikován na Webové
stránce společnosti a je akcionářům k dispozici ve sloŽce dokumentů pro Valnou
hromadu' Text náVrhu smlouvy zní:

NáVrh Usnesení:

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu Íunkce člena dozorčí rady.



čÉsKA NÁMoŘNíPLAVBA a s sMLoUVA o VÝKoNU FUNKCE čLENA DozoRči RADY

CESKA NAMORNI PLAVBA, a.s.
zapsaná v oR lvlěs Praha, oddí| B'XXXVI, Vložka 39. dne o1.04.1959
se sÍdlem Počemická 168' PRAHA 10 _ strašnice PsČ 1oo 99
ICO:00001082
zasloupená představenstvem společnosti (dá|e jen "Mandan1")
ná slraně jedné

člen dozolčílady
pan / paní
r'č' ' ''''''''''''' '
bytem V ''''''''''.''''.'''', PsÓ
(dále jen''lvlandatář")
na slraně druhé

uzavřeli dnešniho dne' měsíce a rokU lUlo

sMLoUVu o VÝKoNu FUNKcE čLENA DozoRči RADY

článek l.
Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je Výkon činnosti a úprava práV a povinnosti člena dozorčí rady v souladu
se stanovami společnosti' obchodním zákoníkem a dalšími obecně záVaznými předpisy '

Předmětem smlouvy ]e závazek mandatáře aktivně se podílet na výkonu kontro]niho
opráVnění Ve Všech oblastech činnosti mandan1a a na dohledu na Výkon působnosli
předslavenstva mandanta Ve funkci člena dozorčí Íady do které byl zvo|en na řádnó Va né
hlomadě spolecnostl dne

2' Činnost mandatáře podle odst' 1 spočíVá zEména V následujícím ]

a) aktivně se podílet ná kontÍole všech úseků řizení a hospodaření společnosli, zejrnéná
úrovně spráVy sVěřeného majetku hospodárnoslí pi.j řízení společnos1l a plněni
podnikátelských záměrů;

b) účaslnit se Všech zasedání dozorči lady' eVent' placovních jednání předchozích nebo
následných' nutných pro činnost dozorčí rady;

c) placovat V komisich, které si případně dozorčí rada Vytvoří;
d) opatřovat si pro zasedání dozorčí rady, pracovní jednání předchozí nebo následná a

práci V případných komisích podklady k posouzení projednáVané problematiky a to
mimo společnosl;

e) opatřovat si podklady charakteru obchodních' ílnančních a ekonom]ckých iníomací
souvisejících s činností dozorčí rady;

D účinně se podílet na dalšich činnoslech ná]ežejících' Vsouladu se stanoVam]
společnosti' do působnosii dozorĎí rady

-1-



cEsKÁ NAMoRNl PLAVBA a s sMLot]VA o VÝKoNU FUNKcE čLENA DozoRči RADY
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N/Iandatářje povinen vykonáValčinnost s péčí řádného hospodáře a zachoVáVa1 rnlčenlivost o
důVěrných infoÍmacíclr a skutečnostech' jejichž prozrazení lřetím osobám bV moho
spoIečnosti způsobit škodU.

článek ll.
Práva a povinnosti mandatáře

NIandatář je povinen zařizaval záležitosti osobně' Poruší_li tuto povinnost, odpovídá za škodu
lím způsobenou. Mandatář je povinen pos1upovat pň zařizování záleŽitostí s odboínou pecl
cinnost, k níž se mandatář zavázal, je povinen uskutečňovát v souladu se zájmy mandenla.
řídit se při tom pIatnými práVnimi předplsy, stanovami mandanta, jednacím řádem dozorči
rády, zásadami a pokyny schVálenými Va nou hromadou a rozhodnuiími dozorčí rady'
Nr1andatář je povinen oznámil mandantovi Všechny okolnosti' ktelé zjistil při zaizovánl
záležitoslí a jež mohou mít Vliv na změnu pokynů' od pokynů mandanta se může mandálář
odchýlrt jen je-li to naléhavě nezbytné V zájmu mandanta a mandatář nemůŽe Včas obdržel
jeho souhlas.

lv]andalář je povine0 osobně se zúčastnit Všech zasedání dozolčí rady a aktivně na nich
Vystupovat Pokt]d se ze záVaŽných důVodŮ nemůŽe osobně zúčasinit' je povinen doručit
předsedovi dozorčí rady písemně sVá stanoviska k]ednotlivým bodŮm programu příslušného
zasedánídozolčírady'

fuIandatář je povinen ihned oznámit mandantovi podnikání Vlastnim jménem a Účast
V olgánech jiných společností nebo jiných podnikale|ských subjektů a V případech' na které se
podle obchodního zákoníku nebo stanoV společnosti Vz1ahu.jí omezení, se lěchto akliv]t po
dobu Výkonu íunkce člena dozorčí íady zdÉet.

l\,4andatář je povinen mít plalný cestovní doklad a V případě cesty do terítoria, kde plati Vlzova
povjnnost, je mandatář povinen siVčas obstalat Vstupnívízum'

N,4andatář je povinen bezproslředně po ukončenl cesty provést řádné Vyúčtování poskylnuié
zálohy na cestovní Výlohy' Vóetně předložení příslušných Výdajových dokladú a Vrátil
nezužilkovené proslředky do pokladny mandania do 3 dnů po skončení služebni cesly
Případné náklady na soukromé telefony hladí mandalář. Pokud o to mandant požádá
vypracuje mandatář písemnou zpÍávu o uskutečněné sluŽební cestě'

Článek lll.
Práva a povinnosti mandanta

l\,'landant je povinen předat Včas mandatáři Věci a informace' jež jsou nulné k plnění léto
smlouvy, pokud z jejich povahy nevypltivá' Že je má obslarat mandatář.

Mandant se zavazuje :

a) umožnit mandatáň Vstup do Všech proslor' Ve kteďch mandant provádl svoll
podnikatelskou činnost;

b) v!'tvoňt mandatáři odpovídající podmínky pro plněnítéto smlouvy;
c) doÍučovat mateíiály a veškeré písemnost] spojené s Ďinností dozorčí íady Výhradně

doručitelem na adlesu mandaiářem uvedenou'

odpovědnost mandanta za případnou škodu na zdraví Vzniklou mandatář V souvislostj
s p]něním této smlouvy se řidí příslušnými ustanoveními čásli šesté, hlavy druhé občenského
zákoníku'



cEsKÁ NAMoRNl PLAVBA' a.s. sMLouVA o VÝKoNU FUNKcE čLENA DozoRči RÁDY

1.

PIo případné sluŽební cesty mandatáře se mandant zavazuje Vyslavit mandatáři příslušný
příkáz k cestě (anstrukční blok) a poskýnout mandaláři náhradu cestovních Výdajů V rozsahu
zákona č 119/1992 sb' V platném znění. Pro účely s 2 odst 1 citovaného zákona. se za
pravidelné pracoviště mandatáře povaŽuje jeho trvalé bydllště'

Plo zahraniční cesty mandatáře uskutečněné V zájmu mandanta se mandant záVázuje Vybav]l
mand€táře:
a) letenkami nebo jizdenkami;
b) zúčtovatelnou zálohou na cestovníVýdaje'

článek lV'
odpovědnost mandatáře

N,4andatář je povinen předal bez zbytečného odkladLl mandanlovi Věci ktelé za mandanlá
převzal pň plnění této smlouvy' Mandatář odpovídá za škodu na Věcech převzatých od
mandanta k zařizování záležitostí a na Věcech převzatých při ieijch zařizování od třetích osob
v plné Výši' ledaže tuto škodu nemohl odvrátil ani přiVynaložení odborné péče'

2 V ostatních případech než jak je uvedeno V předchozím odstavci 1 odpovídá mandalář
mandantovi za škodu (dle s 373 a násl' obchodního zákoníku)' klerou způsobil zaviněným
pofušenim povinností pň plnění této smlouvy odpovědnosli se mandatář zprostÍ, prokážé-]i,
že škodU ne7avinil

3' Úpravou odpovědnosti sjednanou V předchozích odslaVcích není dotčena odpovédnosl
mandatáře podle speciálních ustanoveníobchodního zákoníku (s 194, odst' 6; s 65 a s 196 a
s 200).

článek V'
odměna za výkon funkce

Za činnost podle té1o smlouvy náleŽí mandaláři paušální odměna schválená Valnou hlomadou
mandanta Ve výŠi Kč 6 250,.. rněsíčně'

odměna za Výkon funkce bude poukázána pozdanění dle ustanovení s38h'odsi 3zákona
č' 586/1992 sb'' o daních z příjmů V platném znění, na konto mandatáře nejpozději 6. dne
následujícího měsíce'

Článek Vl.
Ukončení smlouvy

1' Tato smlouva pozbývá účinnosli :_
(a) dle č' 20 odst' 1 stanov Volbou nové dozoÍčí rady' nejpozději Však up|ynutim 3 měsíců

(b)
(c)

od skonĎení funkčního období manda1áře'
dnem rozhodnutí Valné hromady o odvolání mandatáře z funkce člena dozorči íady:
dnem' kdy se mandant dozví o zrátě způsobilosti mandatáře býi č|enem dozorčí rady
dle podmínek stanovených obchodním zákoníkem nebo zvláštním práVnim
předpisem;
smltímandaiáře;
dle čl' 20' odst' 2 stanov dnem uvedeným V oznámení o Vzdání se íunkce
(odstoupení) mandatáře, připadně V zaprolokolovaném prohlášení mandatáře. Není_li

(d)
(e)



ČEsKÁ NÁMoŘNiPLAVBA a s SMLoUVA o VÝKoNU Fl]NKcE ČLENA DozoRČl RAnY

tento den uveden pak Výkon funkce koněí dnem doručení pjsemného oznáÍneni
dozorčí radě na adresu sídla mandanta, popř' dalem zápisu ze zasedánídozorčí rady

2 od skončenÍ funkčního období mandatáře dle odst' 1 je mandatář povinen nepokračoval
V činnosti; zejména není opráVněn činit práVní úkony jménem mandan1a' Je však povinen
předat funkci a upozoínil mandanla na opatření polřebná k1omu aby se zabránilo vzniku
škody bezplostředně hrozící mandantovi nedokončenim činnosti související se zailzovanim
záleži1ostí'

2

1.

článek Vll.
závěíečná ustanovení

Tato smlouva se uzavká na dobu výkonu funkce člena dozorčí rady mandatářem s účinnosti
ode dne jeho zvolení členem dozorčí rady Valnou hromadou mandanta dne '''.'''''dodoby
skončenÍíUnkčního období dle čl' Vl.' maximálně Však po dobu, která je určena stanovam (čl
20, odsl' 'l) a lze jiměnit poUze písemnýmidodalky'

Tato smlouva je Vyhotovena Ve dvou oíiginálech' z nichŽ oba maiísteinou platnost KaŽdáze
smluvních stran obdží po jednom'

V Praze dne ... ..... ....

MANDATAR MANDANT



Podnikatelslcý záměr na rok 2010

Podnikatelský áměr je předkládán ke schválenÍ valné hromadě spoleěnosti Česká
námořní plavba a's. (dále ren ČNP a's')

Hospodářská činnost ČNP a's. inadále spoěÍvá ve spÉvě a pronájmu vlastnÍch
nemovitostí společnosti a nemovitosti v dlouhodobém pronáimu. Tak jako
v předcházejÍclch letech i V příštím obdobi budé tato ěinnost hlavním zdrojem
Í:naněních prostředků.

správu a pronájem tuzemsl$ých nemovitostí bude ČNP a.s. zajišťovat jednak
vlastními silami, iednak spoluprací s exteÍními odborníky, spráVa a pronájem sv'ých
nemovitostí ve Ve|ké Británii pak prostředniďVím. dceřiné společnosti c.o.s. BULK
(LONDON) LTD.

ProbÍhajíci hospodářskou recesi' Kerá se proievila i V oblasti nemovitostí, je
ovlivňováno také hospodaření cNP a.s. s jejími nemovitostmi v Praze i v Londýně a
to zejména poklesem cen nemovitostí, V'Fe inkasovaného nájemného a také i
obsazenosti prostor určených k pronájmu'

Nákladovost údžby nemovitostÍ v Londýně, Ve standardech pro britské nájemnÍky'
se Vlivem opotřebovanosti vybavenÍ zvyšuje a dlouhodobě trvaiÍc' výkyvy V kuzu
GBP/czK, které znaěně komplikují sledován' výnosnosti z nemovitostl ve Velké
Británii' jsou důvody, pro Keré spoleěnost zv-ažuje prodej nemovitosti Ve Velké
BÍitánii a další orientaci pouze na nemovitosti v cR.

Ve finaněním plánu na rok 2010 jsou vyěleněny prostředky na nezbytné opravy
a údrŽbu nemovitostí. Přednostně budou renovovány prostory, kde dochází
k \r'ýměně nájemniků a bude tak VyuŽit čas, než se uzavře nová nájemní smlouva na
bytové či kancelářské prostory. Bude pÍůběžně obnovováno opotřebované Vybavení
pionajímaných býů i kanceláří' V pÍostorách určených pfo otestování krátkodobého
Luytovani uuae i nadále nabízena možnost dlouhodobéjšího pronájmu pokojů (např.

pro Vysokoškolské studenty)' Budou zahájeny nezbytné opravy a rekonstrukce
objektu v dlouhodobém pronájmu' Realizace tohoto záměru je dosud opoŽděna

z důvodu obstrukcí ze strany dvou zblývajíclch uŽivatelů objeKu, nicméně jiŽ v roce

20í0 by měly být nezbytné opravy zahájeny.

Představensfuo předpokládá budouci možný pokles výnosů z pronájmu býů
z dúvodu postupného uvolňování regulovaného nájemného v ceské repub|ice bez
ohledu na' další moŽné následky hospodářského poklesu' proto i z tohoto důvodu

bude pokÍačovat V prosazování svých aKivit v oblasti 'pronájmů krďkodobých -

hotelového typu, kteÉ jiŽ dříve plánovala z důvodu divezmkace příjmových aktivit'

Hospodaření ČNP a.s. podle sestaveného Íinaněního plánu na rok 20'l0 bUde mirně

zlskóvé' Je Plánován zisk zhruba 1.750 tis' Kě'



Bod ě. 13

Určení auditora k ověření úcetních záVěrek:

Představenstvo společnosti obdrželo V souladu se zněním zákona o auditorech č'
93/2009 sb náVrh na určení auditora valnou hromadou pro ověřeni účetních záVěrek
za Íok2010' Návrh představenstvo obdrŽelo od dozorčí rady společnosti protoŽe
valná hromada doposud nejmenovala Vtýbor pro audit'
NáVrh zní na určení auditorské společnosti RÓdl & Partner Audit, s'r.o. tato
společnost provedla audit v roce 2009 a byi by to její druhý auditovaný hospodářský
rok České námořní plavby a.s'

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje společnost RÓdl & Partner Audit, s'r'o. jako auditora pro
ověření řádné a konsolidované úěetní záVěrky za rok 2010.



Bod č. 14

Jmenování členů výboru pro audit a rozhodnutí o odměňování členů Vtýboru pro audit

Představenstvo společnosti v souladu ss44 odst.1 zřídilo výbor pIo aud it a v
souladu s s44 odst'2 navl'huje Valné hromadě.imenovat členy \^ýboru pro audit.
Pokud valná hromada výbor pro audit nejmenuje, bude činnost V'ýboru pro audit dle
s44 odst.3 VýŠe uvedeného zákona vykonávat dozorčí rada společnosti.

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje jednorázovou roční odměnu pro každého člena Výboru pro
audit Ve \^ýši 1000,_ Kč splatnou po splnění úkolů daných zákonem ě. 93/2009 sb.



Bod č. 15

zrušení usnesení k bodu ě' 12 řádné Valné hromady konané dne 5.6'2oo9

Řádná Valná hIomada konaná dne 5'6'2oo9 projednáVala na Žádost akcionáře bod
o rozhodnutío nabýVáníVlastních akcií spoleěnosti a rozhodla' V souladu
s ustanovením s 161a, odst. 1 in fine obchodního zákoniku, o nabytí svých Vlastních
akcií lslN: cZ0008413556 takto :

Maximální počet nabýVaných s\^ých Vlastních akcií: 18.731 ks
Doba platnostitohoto usnesénívalné hromady: 18 měsíců
Nejnižši kupní cena za akcii: 700,-- Kč
Nejvyšší kupnícena za akcii: 2.000'-- Kč
Maximální limit kupní ceny za všechny nabyté své Vlastní akcie: 25.000'0o0,-- Kč
Valná hromada pověřila představenstvo vykonáním tohoto usneseni valné hromady
akcionářů společnosti'

Představenstvo společnosti předkládá dnešní řádné valné hromadě návrh na zrušeni
V'ýše uvedeného usnesení z důvodu nedostatku hotovosti k zajištění V'ýkupu
Vlastnich akcií v uvedeném rozsahu.

NáVrh usnesení:

Valná hromada ruši usnesení přijaté v průběhu jednání řádné valné hromady konané
dne 5.6.2009 pod bodem číslo 12 t'ýkajíci se rozhodnutí o nabývání Vlastních akcií


