
OVISION CZ a.s. 
IČ: 028 34 154 

sídlem: K Bílému vrchu 2960/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 
zaps. v OR MěS v Praze, oddíl B, vložka 19687 

zast. p. Michalem Hendrychem, členem správní rady 
 
 

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti 
 
 

Ing. Michal Hendrych, člen správní rady společnosti, svolává mimořádnou valnou hromadu 
společnosti (dále jen VH). 

 
1. Datum konání VH: 13.10.2022 

                      
2. Čas zahájení jednání VH: 10:30 

 
3. Místo konání VH: Notářská kancelář JUDr. Aleny Procházkové, notářky v Praze, 

Štefánikova 26, Praha 5, 150 00 
 

4. Program VH:  
- zahájení VH 
- návrh, aby se VH konala bez splnění požadavků zákona a Stanov společnosti na její 
svolání 
- volba předsedy, zapisovatele, sčitatele hlasů a ověřovatele zápisu 
- schválení prodeje části závodu společnosti – Střediska „Poštovního operátora“, 
společnosti Zelená pošta CZ s.r.o., IČ: 614 60 125, sídlem: Vyskočilova 1481/4, 
Michle, 140 00 Praha 4, zaps. v OR MěS v Praze, oddíl C, vložka 28247, za kupní cenu 
2.000.000,-- Kč 
- usnesení 
- závěr VH 
 

5. Návrh usnesení VH: 
Valná hromada společnosti OVISION CZ a.s. ve smyslu § 12 odst. 1 ve spojení s § 190 
odst. 2 písm. i) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), v platném znění, schvaluje převod části závodu společnosti 
OVISION CZ a.s. označené jako „Poštovní operátor“ na adrese K Bílému vrchu 
2960/8, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, která představuje samostatnou organizační 
složku – poštovního operátora (provozovaného na základě Osvědčení Českého 
telekomunikačního úřadu č. 29, ze dne 21. července 2016, Čj. ČTÚ-68 468/2016-610), 
a tvoří v rámci závodu Prodávajícího funkčně a účetně oddělenou část jeho jmění 
zahrnující hmotné, nehmotné i osobní složky, včetně věcí, práv a jiných majetkových 
hodnot sloužících k provozování předmětného obchodu. K převodu části závodu dojde 
na základě uzavřené Smlouvy o koupi části závodu se společností Zelená pošta CZ 
s.r.o., IČ: 614 60 125, sídlem: Vyskočilova 1481/4, Michle, 140 00 Praha 4, zaps. v OR 
MěS v Praze, oddíl C, vložka 28247, a to za kupní cenu 2 mil.Kč. 
 
V Praze, dne 9.9.2022   
        Michal Hendrych 
        člen správní rady 


