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V Praze dne 24. května 2019 

 

Vážení společníci, 

 

valná hromada společnosti Chondros s.r.o., se sídlem U plynárny 1002/97, Michle, 101 

00 Praha 10, IČO: 281 99 251, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 132300 (dále jen „Společnost“), se tímto svolává v čase 

od 14:30 hodin dne 25. června 2019 na adrese sídla Společnosti, s tímto pořadem: 
 

1. Zahájení valné hromady Společnosti a volba orgánů valné hromady. 

2. Odvolání jednatele Společnosti. 

3. Jmenování jednatele Společnosti. 

4. Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2018. 

5. Schválení návrhu na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018. 

6. Ostatní. 
7. Závěr valné hromady. 
 

Prezence a registrace účastníků valné hromady proběhne v místě konání valné 

hromady 10 minut před jejím zahájením. Účastníci jsou povinni prokázat svoji 

totožnost občanským průkazem a v případě zastupování i písemným zmocněním. 
 
Toto oznámení bude v souladu s ust. § 406 zákona o obchodních korporacích umístěno 
na webových stránkách www.primecell.eu.  
 
Účetní závěrka Společnosti je k dispozici na vyžádání u Společnosti. 
 
 
 
Návrh Společnosti na usnesení valné hromady k bodu 2 pořadu: 
 

„Valná hromada odvolává jednatele Společnosti pana Ing. Petra Čumbu.“ 

 

Zdůvodnění: Odvolání jednatele souvisí s ukončením jeho činnosti v PrimeCell group. 
 
 
 
Návrh Společnosti na usnesení valné hromady k bodu 3 pořadu: 
 

„Valná hromada jmenuje jednatelem Společnosti Ing. Petra Košku, MBA.“ 
 

Zdůvodnění: Jmenování nového jednatele souvisí s ukončením činnosti stávajícího 

jednatele u PrimeCell group. Společnost považuje Ing. Petra Košku, MBA, za osobu plně 

způsobilou a vhodnou pro výkon funkce nového jednatele Společnosti. 
 
 
 
Návrh Společnosti na usnesení valné hromady k bodu 4 pořadu: 
 

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2018.“ 
 

Zdůvodnění: V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a společenské smlouvy 

Společnosti předkládá Společnost účetní závěrku ke schválení valné hromadě. Účetní 

závěrka Společnosti k 31. 12. 2018 byla v souladu s požadavkem zákona o účetnictví 
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zpracována dle standardů účetního výkaznictví se závěrem, že valné hromadě se 

doporučuje její schválení. 
 
 
Návrh Společnosti na usnesení valné hromady k bodu 5 pořadu: 

 

„Valná hromada schvaluje úhradu ztráty Společnosti za rok 2018 s tím, že ztráta 

Společnosti za rok 2018 bude převedena na účet neuhrazená ztráta z minulých let.“ 

 

Zdůvodnění: Jednatel informuje, že podle účetní závěrky k 31. 12. 2018 Společnost 

dosáhla za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018 ztrátu a navrhuje schválit způsob krytí ztrát 

Společnosti tak, že částka ve výši odpovídající ztrátě bude převedena na účet 

„neuhrazená ztráta minulých let“. Rozhodnutí o vypořádání ztráty náleží dle příslušných 

ustanovení zákona a stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh 

na vypořádání ztráty Společnosti za rok 2018, předkládaný ke schválení valné hromadě, 

je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a společenské smlouvy Společnosti. 
 
 
 

 


