
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. 
se sídlem v Praze 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČ: 46973451, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, zve své akcionáře na řádnou valnou hromadu, kterou svolává představenstvo 
společnosti na den 16.4.2022 v 9:00 hodin do Divadla U Hasičů na adrese Římská 2135/45, 120 00 Praha 2. 
 
 
Pořad jednání řádné valné hromady: 

 
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady. 
2. Volba orgánů řádné valné hromady. 
3. Rozhodnutí o zcizení nemovitostí Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. v katastrálním území Michle. 
4. Závěr. 

 
Podle stanov společnosti je rozhodným dnem k účasti na valné hromadě den 9.4.2022. Právo účastnit se řádné valné hromady 
a hlasovat na řádné valné hromadě mají akcionáři společnosti, kteří jsou uvedeni v evidenci zaknihovaných cenných papírů 
k rozhodnému dni. 
 
 
K bodu 1 pořadu jednání: 
 

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: „Valná hromada 
schvaluje Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady.“ 

 
Zdůvodnění návrhu usnesení: Po zahájení a kontrole usnášeníschopnosti je navrženo přijmout jednací a hlasovací 
řád valné hromady, neboť valná hromada nemá schválen trvalý jednací a hlasovací řád. Jeho návrh v písemné 
podobě obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě a dále bude uveřejněn společně s touto pozvánkou na 
internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz. 

 
K bodu 2 pořadu jednání: 
 

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: „Valná hromada volí 
předsedou valné hromady Mgr. Martina Rezka, zapisovatelem Mgr. Lukáše Tománka, ověřovatelem zápisu 
Mgr. Jarmilu Kopáčovou, a osobami pověřenými sčítáním hlasů Oldřicha Hájka, Ladislava Slabého, Petru 
Steigerovou, Dariu Šafářovou, Kristýnu Kovářovou.“ 
 
Zdůvodnění návrhu usnesení: Dle stanov společnosti musí být pro každou valnou hromadu zvoleni předseda, 
zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Představenstvo tedy předkládá valné hromadě svůj 
návrh na obsazení těchto orgánů valné hromady. 

 
K bodu 3 pořadu jednání: 
 

Návrh usnesení valné hromady předkládaný představenstvem k tomuto bodu pořadu jednání: 
 

„1. Valná hromada schvaluje zcizení nemovitostí Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s., a to zcizení 
kupujícímu, kterým je společnost Profence s.r.o., IČO: 07209681, se sídlem Na Florenci 2116/15, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, za kupní cenu ve výši 160.000.000,- Kč, přičemž zcizovanými 
nemovitostmi jsou nemovitosti v katastrálním území Michle, obec Praha, zapsané na LV č. 382, a to 
pozemek p.č. 1389/1, pozemek p.č. 1389/2, pozemek p.č. 1389/3 (součástí pozemku je stavba č.p. 1166) 
a pozemek p.č. 3375/6 (dále jen „Nemovitosti“). 
 
2. Valná hromada schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci, kde 
prodávajícím je Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. a kupujícím Profence s.r.o., přičemž kupní cena 
činí 160.000.000,- Kč a předmětem koupě jsou Nemovitosti, přičemž schvalovaná kupní smlouva je 
přílohou pozvánky na valnou hromadu (dále jen „Kupní smlouva“). 
 
3. Valná hromada schvaluje, aby Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. odstoupila od Kupní smlouvy, a 
to pouze za podmínek uvedených v Kupní smlouvě.“ 

 
Zdůvodnění návrhu usnesení: Valná hromada společnosti konaná dne 4.6.2015 přijala usnesení, kterým pověřila 
představenstvo, aby vyhledalo zájemce o koupi nemovitostí v majetku Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 
v katastrálním území Michle, a zahájilo s těmito zájemci jednání o prodeji předmětných nemovitostí, s tím, že 
minimální kupní cena, za kterou lze nemovitosti nabízet, je u nemovitostí v Michli 145 milionů Kč a o prodeji 
předmětných nemovitostí rozhodne valná hromada v souladu s článkem 13 odst. 2. písm. g) stanov společnosti. 
Představenstvo společnosti, v souladu s výše uvedeným usnesením valné hromady, nabízelo zájemcům prodej 
Nemovitostí za kupní cenu ve výši 145 milionů Kč. Po několikaletém jednání s několika různými subjekty, obdržela 
společnost nabídku na odkup Nemovitostí za kupní cenu ve výši 160 milionů Kč. 



 
Zcizení Nemovitostí je v souladu s dlouhodobým záměrem pojišťovny a je součástí její kapitálové a investiční 
strategie. Kupní cena výrazně převyšuje účetní zůstatkovou cenu Nemovitostí a realizací transakce by pojišťovna 
dosáhla zisku. Pojišťovna plní veškeré nutné legislativní požadavky na provozovaná odvětví pojištění, ale se 
současnou strukturou aktiv nebyla schopna vyhovět požadavkům stresových scénářů České národní banky. 
Realizace transakce vylepší kapitálovou pozici pojišťovny natolik, že ustojí i nejpřísnější požadavky na stresové 
testování. Naopak pokud ke zcizení Nemovitostí nedojde, bude výbor pro řízení rizik pojišťovny navrhovat 
představenstvu, aby iniciovalo navýšení kapitálu z externích zdrojů. 
 
V souladu s článkem 13 odst. 2. písm. g) stanov společnosti platí, že do působnosti valné hromady náleží rozhodnutí 
o koupi, zcizování a zatěžování nemovitostí, jejichž cena obvyklá je rovna nebo přesahuje 30.000.000,- Kč. 
Představenstvo tímto předkládá valné hromadě návrh na zcizení Nemovitostí společnosti Profence s.r.o. a návrh na 
schválení Kupní smlouvy. Představenstvo společnosti předkládá předmětnou Kupní smlouvu po důkladném právním 
a ekonomickém rozboru a po důkladném srovnání ve všech souvislostech se všemi ostatními nabídkami doručenými 
představenstvu ke dni 15.3.2022. Kupní smlouvu obdrží akcionáři při prezenci na valné hromadě a dále bude 
uveřejněna společně s touto pozvánkou na internetových stránkách společnosti na adrese www.hvp.cz. 
 
Vzhledem k tomu, že Kupní smlouva obsahuje možnost odstoupení od Kupní smlouvy, a i přesto, že se 
představenstvo domnívá, že toto odstoupení bude valnou hromadou schváleno už schválením Kupní smlouvy, tak 
z důvodu právní jistoty navrhuje představenstvo, aby valná hromada schválila i případné odstoupení od Kupní 
smlouvy, a to pouze za podmínek uvedených v Kupní smlouvě. 
 
Dozorčí rada společnosti vyjádřila dne 28.2.2022 předchozí souhlas ke zcizení Nemovitostí. 
 

 
Organizační pokyny: 
 
Prezence akcionářů a zmocněnců začíná od 08:00 hodin v místě konání řádné valné hromady. Akcionář může vykonávat svá 
práva na řádné valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zmocněnce. Z plné moci pro zastupování na valné hromadě musí 
vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. 
 
Při prezenci se akcionář – fyzická osoba prokáže platným průkazem totožnosti. Statutární orgán akcionáře – právnické osoby 
se prokáže platným průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii dokladu prokazujícího existenci 
právnické osoby a způsob jednání statutárního orgánu za akcionáře (výpis z veřejného rejstříku, popřípadě doklad o registraci 
u jiného orgánu). Zmocněnec akcionáře navíc odevzdá písemnou plnou moc. 
 
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě. 
 
 
 
 
 
 

Ing. Josef Moravec 
     předseda představenstva 
     Hasičské vzájemné pojišťovny, a.s. 


