Stanovisko představenstva společnosti PAVUS, a.s. k návrhu na
rozdělení zisku dosaženého za účetní období roku 2018 zaslaného
akcionářem Danielem Salamatinem dne 2. 8. 2019

Představenstvo na zasedání dne 6. 8. 2019 projednalo návrh akcionáře Daniela Salamatina na rozdělení zisku
dosaženého za účetní období roku 2018 ve znění:

Představenstvo jednomyslně odmítlo přijmout návrh akcionáře Daniela Salamatina se zdůvodněním a trvá na
návrhu, který byl uveden v pozvánce na Řádnou valnou hromadu ve znění:

Zdůvodnění návrhu představenstva ze dne 28. 6. 2019 zůstává v platnosti s tím, že představenstvo zdůrazňuje
priority, které podmiňují zachování hlavních činností společnosti a zachování jejího udržitelného rozvoje do
budoucna.
Hlavními činnostmi společnosti PAVUS, a.s. je výkon státního zkušebnictví ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. o
technických požadavcích na výrobky, v platném znění. PAVUS, a.s. je státem pověřen zajistit u výrobků, které by
mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný
veřejný zájem, tedy oprávněný zájem státu, jejich odborné a nezávislé posouzení před jejich uvedením na trh anebo
jejich zabudováním do staveb. PAVUS, a.s. (dříve Požárně atestační a výzkumný ústav stavební) byla zřízena
právě proto, aby zkoušela a certifikovala výrobky, které ovlivňují požární bezpečnost staveb, tj výrobky, případně
stavební konstrukce, které v případě požáru rozhodují o životech lidí.
Aby společnost mohla tuto činnost vykonávat, musí být technicky a odborně velmi dobře vybavena, musí být
akreditována národním akreditačním orgánem, který pravidelně a velmi podrobně zkoumá odbornou způsobilost
jak vlastní zkušební laboratoře, tak certifikačního orgánu a to podle požadavků norem ČSN EN ISO/IEC 17025,
resp. ČSN EN ISO/IEC 17065. Tato akreditace je základním předpokladem pro autorizaci státem k uvedeným
činnostem a oznámením k činnostem podle evropského předpisu, tj. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO
PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních
výrobků na trh. Bez udržení těchto způsobilostí by nemohli čeští výrobci, ale i naši zahraniční klienti své výrobky
legálně uvádět na trh.

Praha 6. 8. 2019
Ing. Jiří Studnička, předseda představenstva PAVUS, a.s.

