ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
262 56 Krásná Hora nad Vltavou č.p. 172
k rukám členů dozorčí rady společnosti:

doručeno datovou schránkou ID:x6buzdr
Víta Hubičky, dat. nar. 9. prosince 1969
č.p. 42, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Ing Vlastimila Blažka, dat. nar. 8. února 1977
5. května 693, 399 01 Milevsko
Pavla Bláhy, dat. nar. 4. dubna 1965
Olbrachtova 1050, 264 01 Sedlčany
Marie Hubičkové, dat. nar. 31. července 1975
Hostovnice 3, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou
Josefa Mandíka, dat. nar. 2. června 1966
Týnčany 28, 262 55 Petrovice
Pavla Votlučky, dat. nar. 25. července 1973
Bražná 15, 262 56 Svatý Jan

Věc:

Valná hromada svolaná na den 17. července 2020
Žádost o poskytnutí vysvětlení a informací

Vážení,
jsem akcionářem společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., akciová společnost založená a
existující podle práva České republiky, IČO: 00107999, se sídlem č.p. 172, PSČ: 262 56, Krásná Hora
nad Vltavou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka
8020 (dále jako „Společnost“).
Obracím se na Vás v následující záležitosti:
Usnesením valné hromady Společnosti dne 7. května 2015 byla schválena možnost Společnosti
nakupovat a následně prodávat vlastní akcie Společnosti s tím, že bylo schváleno, že „přesná pravidla
pro odkup akcií na příští období včetně výše ceny, za kterou bude Společnost akcie vykupovat, stanoví
představenstvo
Společnosti
a
na
vyžádání
je
lze
zaslat
akcionáři.
Tato pravidla a výše výkupní ceny vrámci schváleného rozpětí mohou být upřesňována v návaznosti na
dosahované hospodářské výsledky společnosti a na vývoj ceny akcií zemědělských podniků v ČR“, a za
podmínky, že „o množství a ceně nakoupených akcií a návrhu na prodej akcií nakoupených
Společností bude vždy informována valná hromada“ a představenstvu Společnost bylo zároveň
uloženo „informovat další valnou hromadu o nakoupených akciích a způsobu jejich prodeje“ (dále
jako „Usnesení“).

Z informací, které jsou k dispozici je zjevné, že Společnost možnosti vykupovat a následně prodávat
vlastní akcie Společnosti v letech 2015 – 2020 využila.
Bohužel ale ze zápisů z valných hromad, ze zpráv představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti
a o stavu jejího majetku ani ze zpráv dozorčí rady, které byly projednávány v předchozích letech, mám
obavu, že
(a) představenstvo Společnosti neplnilo povinnost, vyplývající pro něj z Usnesení, neboť
neinformovalo valné hromady „o množství a ceně nakoupených akcií a návrhu na prodej akcií
nakoupených Společností“ ani o „způsobu jejich prodeje“;
(b) představenstvo Společnosti neplnilo ani povinnost uloženou mu § 307 zákona č. 90/2012
Sb., zákona o obchodních korporacích (dále jako „ZOK“), která mu v důsledku nabytí
vlastních akcií Společnosti vznikla, když ve zprávách představenstva o podnikatelské činnosti
Společnosti a o stavu jejího majetku nejsou informace, vyžadované ZOK uvedeny;
(c) představenstvo Společnosti neplnilo povinnost uloženou mu § 316 ZOK;
(d) dozorčí rada Společnosti neplnila řádně svoji povinnost dohlížet na výkon působnosti
představenstva Společnosti, když nevytkla představenstvu Společnosti nedostatky ve
zprávách představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku ani
neupozornila na neplnění povinností vůči akcionářům.
V souvislosti s valnou hromadou Společnosti, svolanou na den 17. července 2020 (dále jako „Valná
hromada“), si proto dovoluji dozorčí radu požádat, aby na Valné hromadě vysvětlila, zda při své
činnosti v letech 2015 až 2020 byla informována o výkupu a prodeji vlastních akcií Společností
a o jejich podmínkách a dále, aby akcionáře informovala o výsledcích činnosti dozorčí rady
Společnosti se zaměřením na
(a) postup představenstva Společnosti v letech 2015 až 2020 při koupi vlastních akcií Společnosti
za dobu od Usnesení dosud s tím, že se zejména vyjádří k množství a ceně nakoupených akcií
a, když dosud nejsou známy konkrétní podmínky výkupu akcií (jaká byla konkrétní výkupní
cena, zda byla stanovena obecná pravidla výkupu akcií či zda byly ceny sjednávány ad hoc
a pokud ano, zda takové jednání bylo v souladu se zájmy Společnosti);
(b) postup představenstva Společnosti v letech 2015 až 2020 při následném prodeji vlastních akcií
(zda byla stanovena obecná pravidla prodeje, výběrová řízení, popř. jiný způsob prodeje akcií,
zda takové jednání bylo v souladu se zájmy Společnosti, popř. zda nebyla zvýhodněna nebo
krácena práva některých akcionářů).
Současně předkládám dozorčí radě Společnosti dopis předsedy představenstva Společnosti, který byl
představenstvem Společnosti rozeslán akcionářům Společnosti a dovoluji si požádat o stanovisko
dozorčí rady Společnosti k obsahu tohoto dopisu, a to se zaměřením na
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(a)

(b)

přezkum pravdivosti informací, obsažených v dopise zejména s ohledem na možné
trestněprávní důsledky šíření nepravdivých informací, způsobilých poškodit Společnost
a/nebo některého z akcionářů, a
přezkum, zda uvedený dopis je v souladu se zájmy Společnosti a jejích akcionářů, popř.
zda uvedeným dopisem nejsou upřednostňovány zájmy některých členů představenstva či
některého z akcionářů.

V této souvislosti si dovoluji požádat dozorčí radu, aby zároveň přezkoumala soulad návrhů
představenstva na rozhodnutí Valné hromady, uvedená pod bodem 6 a 7 se zájmy Společnosti a se
zákonem a u jednotlivých bodů Valné hromady seznámila akcionáře se svým stanoviskem. Mimo jiné
upozorňuji jak na rozpor návrhů rozhodnutí se zájmy Společnosti i se zákonem (viz mé protinávrhy
k bodům 6 a 7 Valné hromady, určené představenstvu) tak i na nedostatky pozvánky na Valnou
hromadu, kde chybí věcné vysvětlení představenstva jednotlivých navržených rozhodnutí a případná
rozhodnutí valné hromady tak mohou být zatížena vadou a neplatností.

V Újezdu u Průhonic dne 9. července 2020

Lenka Kloudová
bytem Na Křtině 251, Újezd u Průhonic, PSČ: 149 00, Praha 4
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