
Doplnění výroční zprávy  za rok 2006 
 
emitenta MJM Litovel a.s. , Litovel, Cholinská 1048/19, PSČ 784 01 , IČ 45193592  
zapsán Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 342  
 
 
Emitent doplňuje výroční zprávu za rok 2006 v souladu s pokyny a upozorněním České 
národní banky , sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem .  
 
Doplňuje se tabulka na straně 41  
 
Počet akcií, které jsou v majetku členů představenstva , dozorčí rady a vedoucích 
zaměstnanců emitenta se nahrazuje novým ,  doplněným , zněním 
 
Představenstvo   85999  ks akcií  
Dozorčí rada      7132  ks akcií  
Osoby blízké    46347  ks akcií  
 
Na straně 47 a 48 se doplňují Principy odměňování členů statutárního orgánu a dozorčí 
rady,a to u generálního ředitele   
 
Výše základní mzdy generálního ředitele je upravena v pracovní smlouvě , na základě 
předchozího rozhodnutí představenstva emitenta. Osobní ohodnocení jako nenárokovou 
složku mzdy určuje a stanovuje rovněž představenstvo emitenta , vždy pro období 3 
kalendářních měsíců. Roční odměna je stanovována na základě rozhodnutí představenstva 
emitenta v závislosti na splnění plánovaného ročního hospodářského výsledku. 
Představenstvo emitenta  vždy nejpozději do 31.ledna  kalendářního roku stanovuje 
plánovaný roční hospodářský výsledek   pro daný kalendářní rok. Nejpozději do 31.března 
následujícího kalendářního roku pak představenstvo emitenta vyhodnocuje splnění 
plánovaného ročního hospodářského výsledku  , na základě kterého pak určuje a stanovuje 
roční odměnu v procentech z vyplacené mzdy za předcházející kalendářní rok . Procenta  
roční odměny jsou stanovována v závislosti na procentech splnění plánovaného ročního 
hospodářského výsledku . Roční odměna je vyplácena spolu se mzdou za měsíc březen 
kalendářního roku.  
  
Poměr variabilní a pevné složky mzdy  -   66% :  34%  
 
Naturální příjmy :  0  
Příspěvky na důchodové pojištění :  4800,-Kč / rok  
 
 
Příspěvek na důchodové pojištění je dle obecných zásad odměňování emitenta poskytován 
výlučně zaměstnancům emitenta (v případě, že člen statutárního orgánu, dozorčí rady, 
generální ředitel je zároveň zaměstnancem emitenta je mu tento příspěvek z titulu pracovně 
právního vztahu poskytován). 
 
Členům  statutárního orgánu a  dozorčí rady není z titulu výkonu funkce v těchto orgánech 
poskytováno žádné naturální plnění (např. poskytování služebního vozu). 
 
V případě, že člen statutárního orgánu, dozorčí rady, generální ředitel je zároveň 
zaměstnancem emitenta je mu služební vozidlo poskytováno k výkonu práce z titulu pracovně 
právního vztahu. 
 



Doplňují se informace podle bodů 16.1. a 16.2. Přílohy I Nařízení Komise ( ES ) č. 809/2004 
ze dne 29.dubna 2004  
 
16.1. Datum uplynutí stávajícího funkčního období a období , v němž osoba tuto funkci 
vykonávala  
 
Předseda představenstva : Ing. Miroslav Šuba     
datum uplynutí funkčního období 23.června 2010 
období , v němž osoba funkci vykonávala 21.5.1999 – 8.11.2002 , 8.11.2002 – 23.6.2006, 
23.6.2006 dosud  
 
Místopředseda představenstva : Ing. Jitka Neischlová  
datum uplynutí funkčního období 23. června 2010  
období , v němž osoba funkci vykonávala 21.5.1999 – 8.11.2002 , 8.11.2002 – 23.6.2006 , 
23.6.2006 dosud     
 
Člen představenstva : Ing. Michael Knajbl  
datum uplynutí funkčního období 23.června 2010  
období , v němž osoba funkci vykonávala 8.11.2002 – 23.6.2006 , 23.6.2006 dosud    
 
Člen představenstva :   Ing. Radomír Šmoldas  
datum uplynutí funkčního období 23.června 2010  
období , v němž osoba funkci vykonávala 25.6.2004 – 23.6.2006 , 23.6.2006 dosud    
 
Předseda dozorčí rady : Ing. Zdeněk Šoustal   
datum uplynutí funkčního období 23.června 2010  
období , v němž osoba funkci vykonávala 21.5.1999 – 8.11.2002 , 8.11.2002 – 23.6.2006 , 
23.6.2006 dosud 
 
člen dozorčí rady : Jaroslava Kohlerová   
datum uplynutí funkčního období 23.června 2010  
období , v němž osoba funkci vykonávala 25.5.2001 – 8.11.2002 , 8.11.2002 – 23.6.2006 , 
23.6.2006 dosud 
 
člen dozorčí rady volený zaměstnanci : Ing. Libor Ustrnul  
datum uplynutí funkčního období 18.srpna  2007  
období , v němž osoba funkci vykonávala 21.5.1999 – 18.8.2003, 18.3.2003 – do doby 
zvolení nového člena zaměstnanci emitenta ( volby 15.10. 2007 )  
 
Generální ředitel :  Ing. Miroslav Šuba  -  není funkcí  , pracovní smlouva uzavřena na dobu 
neurčitou  
období , v němž osoba funkci vykonávala 21.5.1999 dosud  
 
16.2.  Údaje o pracovních  smlouvách  
 
Ing. Miroslav Šuba  
1.1.2001 pracovní smlouva na dobu neurčitou , výkon práce -  generální ředitel  ( uzavřena 
s právním předchůdcem emitenta společností MJM group, a.s. , když práva a povinnosti 
z pracovněprávních vztahů přešla na nástupnickou společnost  MJM Litovel a.s. – emitenta ), 
pracovní poměr ukončen dohodou podle ustanovení § 49 zákoníku práce ke dni 3.5.2007 . 
4.5.2007 pracovní smlouva na dobu určitou do 3.5.2008 , výkon práce – generální ředitel , 
sjednána odvolatelnost podle § 73 odst. 2 zákoníku práce , sjednána zkušební doba v délce 
trvání 3 kalendářních měsíců, nesjednány žádné výhody při ukončení   zaměstnání  



 
Ing. Jitka Neischlová  
1.1.1998 pracovní smlouva na dobu neurčitou , výkon práce -  THP  ( uzavřena s právním 
předchůdcem emitenta společností MJM group, a.s. , když práva a povinnosti 
z pracovněprávních vztahů přešla na nástupnickou společnost  MJM Litovel a.s. – emitenta ), 
pracovní poměr ukončen dohodou podle ustanovení § 49 zákoníku práce ke dni 31.1.2007 . 
1.2.2007 pracovní smlouva na dobu určitou do 3.12.2007 , výkon práce – ředitel divize 
hnojiv, pesticidů a osiv , sjednána odvolatelnost podle § 73 odst. 2 zákoníku práce , sjednána 
zkušební doba v délce trvání 3 kalendářních měsíců, nesjednány žádné výhody při ukončení   
zaměstnání  
 
Ing. Michael Knajbl  
1.4.2004 pracovní smlouva na dobu neurčitou , výkon práce THP,  nesjednány žádné výhody 
při ukončení   zaměstnání 
 
Ing. Radomír Šmoldas  
1.1.1998 pracovní smlouva na dobu neurčitou , výkon práce -  THP , zkušební doba 3 měsíce  
( uzavřena s právním předchůdcem emitenta společností MJM group, a.s. , když práva a 
povinnosti z pracovněprávních vztahů přešla na nástupnickou společnost  MJM Litovel a.s. – 
emitenta ), nesjednány žádné výhody při ukončení   zaměstnání 
 
Ing. Zdeněk Šoustal  
1.4.2005 pracovní smlouva na dobu neurčitou , výkon práce THP,  nesjednány žádné výhody 
při ukončení   zaměstnání 
 
Ing. Libor Ustrnul  
1.3.1997 pracovní smlouva na dobu neurčitou , výkon práce s účinností od 1.1.2004 ředitel 
divize krmných směsí, nesjednány žádné výhody při ukončení   zaměstnání 
 
Jaroslava Kohlerová  
1.1.2006 pracovní smlouva na dobu určitou do 31.12.2006, výkon práce THP, nesjednány 
žádné výhody při ukončení   zaměstnání 
 
 
Doplňují se informace podle bodů 14.1. a 14.2. Přílohy I Nařízení Komise ( ES ) č. 809/2004 
ze dne 29.dubna 2004  
 
Žádný z členů představenstva , dozorčí rady či řídícího orgánu ( generální ředitel ) nebyl 
nikdy odsouzen za podvodné trestné činy.  
 
Žádný z členů představenstva , dozorčí rady , vyjma předsedy dozorčí rady Ing. Zdeňka 
Šoustala,  či řídícího orgánu ( generální ředitel ) nebyli v předešlých pěti letech spojeni 
s konkurzním řízením, správou nebo likvidací . Ing. Zdeněk Šoustal byl členem 
představenstva společnosti  CERAM a.s. se sídlem Šenov, IČ 16626265  , na majetek které 
byl dne 19.ledna 2001  prohlášen konkurz. Jeho členství v představenstvu společnosti 
CERAM, a.s. zaniklo k 27.7.2001 .   
 
Vůči žádnému z členů představenstva, dozorčí rady či řídícího orgánu ( generální ředitel ) 
nebylo vzneseno žádné úřední veřejné obvinění ani nebyla udělena sankce ze strany 
statutárních nebo regulatorních orgánů .  
 



Žádný z členů představenstva, dozorčí rady či řídícího orgánu ( generální ředitel ) nebyl nikdy 
soudně zbaven způsobilosti k výkonu člena správního , dozorčího či řídícího orgánu 
kteréhokoliv emitenta , ani funkce ve vedení nebo provádění činnosti kteréhokoliv emitenta. 
 
Emitentovi nejsou známy žádné střety zájmů mezi povinnostmi členů správních, dozorčích a 
řídících orgánů k emitentovi  a jejich soukromými zájmy či jinými povinnostmi .  
 
  
Doplňují se informace podle bodu 20.7. Přílohy I Nařízení Komise ( ES ) č. 809/2004 ze dne 
29.dubna 2004  
 
Popis politiky emitenta ohledně rozdělování dividend a příslušná omezení.  
 
Emitent nepřijal žádná omezení ohledně rozdělování dividend. Akcionář má právo na podíl na 
zisku emitenta , který valná hromada podle hospodářského výsledku schválí k rozdělení. Podíl 
se určuje poměrem jmenovité  hodnoty akcií akcionáře k jmenovité hodnotě akcií všech 
akcionářů.  
Pravidla výplaty dividend schvaluje valná hromada v souladu s obchodním zákoníkem. Při 
výplatě dividend ( oznamování ) postupuje emitent vždy v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy .  
 
Výši dividend schvaluje valná hromada na návrh akcionářů nebo představenstva emitenta 
odsouhlaseného dozorčí radou emitenta. 
Představenstvo emitenta přijalo doporučení o stagnaci  navrhované výše vyplácených 
dividend do roku 2012  40,-Kč / 1 akcie před zdaněním z důvodů očekávaných investic a 
zvýšených nákladů na opravy a údržbu , zejména obilních sil , která je nutno postupně 
nákladně rekonstruovat, případně očekávaných investic do nových investičních záměrů 
spojených s rozšířením činností emitenta. 
Představenstvo emitenta ovšem nemůže žádným způsobem ovlivnit rozhodnutí valné 
hromady o výši podílu akcionáře na zisku emitenta . 
 
 
V Litovli dne 1.října 2007  
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