
OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM  
valné hromady akciové společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

se sídlem Závodní 2992/86d, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 28594193, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4186 

Valná hromada společnosti využila ve smyslu ust. § 19 zákona č. 191/2020 Sb., o některých opa-
třeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního 
řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a ob-
čanského soudního řádu ve spojení s ust. § 418 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních kor-
poracích (dále jen “zákon o obchodních korporacích”), oprávnění korespondenčního hlasování 
ve formě “per rollam”. 

Ve smyslu ust. § 418 zákona o obchodních korporacích byl návrh rozhodnutí k přijetí mimo val-
nou hromadu společně s hlasovacími formuláři doručen všem akcionářům k rozhodnému dni. 
Rozhodným dnem pro hlasování per rollam byl 27.02.2021. 

O návrzích rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 06.03.2021 do 31.03.2021. 

K bodu 1 pořadu rozhodování: Odvolání členů dozorčí rady 

USNESENÍ: 

Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Ing. Radim Gula, nar. 22.06.1967, bytem Jana 
Maluchy 204/53, Dubina, 700 30 Ostrava. 

Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Marek Švábík, nar. 05.04.1970, bytem Smetanova 
315, 742 83 Klimkovice. 

Z funkce člena dozorčí rady se odvolává Tomáš Lipnický, nar. 23.10.1967, bytem Průkop-
nická 2100/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava. 

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 5.000 platnými hlasy spojenými s 50 akciemi, 
které představují 100% základního kapitálu společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.700 hlasů, což představuje 74% z celkového počtu hla-
sů. 

Proti usnesení hlasovali akcionáři mající 1.300 hlasů, což představuje 26% z celkového počtu 
hlasů. 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 31.03.2021. 

K bodu 2 pořadu rozhodování: Volba členů dozorčí rady 

USNESENÍ: 



Za člena dozorčí rady společnosti se volí Marek Švábík, nar. 05.04.1970, bytem Smetanova 
315, 742 83 Klimkovice. 

Za člena dozorčí rady společnosti se volí Ing. Radim Gula, nar. 22.06.1967, bytem Jana 
Maluchy 204/53, Dubina, 700 30 Ostrava. 

Za člena dozorčí rady společnosti se volí Tomáš Lipnický, nar. 23.10.1967, bytem Průkop-
nická 2100/24, Zábřeh, 700 30 Ostrava. 

V rámci rozhodování per rollam bylo hlasováno 5.000 platnými hlasy spojenými s 50 akciemi, 
které představují 100% základního kapitálu společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 3.700 hlasů, což představuje 74% z celkového počtu hla-
sů. 

Proti usnesení hlasovali akcionáři mající 1.300 hlasů, což představuje 26% z celkového počtu 
hlasů. 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO DNE 31.03.2021. 

představenstvo společnosti Městský fotbalový klub Vítkovice a.s. 

      


