ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s.
262 56 Krásná Hora nad Vltavou čp. 172

doručeno datovou schránkou ID: x6buzdr

k rukám představenstva společnosti:

Ing. Jiřího Zelenky, dat. nar. 13. 12. 1945
Podmoky 8, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Ing. Marka Kadeřábka, dat. nar. 17. července 1981
Vladyčín 3, 399 01 Kovářov

Jiřího Dolejše, dat. nar. 31. 5. 1965
č.p. 165, 262 55 Petrovice

Ing. Marcela Herouta, dat. nar. 23. dubna 1986
č.p. 100, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Ing. Pavla Hubičky, dat. nar. 28. 4. 1962
č.p. 227, 262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Ing. Milana Kakeše, dat. nar. 21. prosince 1965
Řadovy 12, 262 56 Svatý Jan

Miroslava Procházky, dat. nar. 26. 3, 1952
Podmoky 21, 26256 Krásná Hora nad Vltavou

VĚC:

PROTINÁVRH K NÁVRHU ROZHODNUTÍ Č. 7 VALNÉ HROMADY

V Praze dne 9. července 2020
Vážení,
jsem akcionářem společnosti ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s., se sídlem čp. 172, PSČ: 262 56
Krásná Hora nad Vltavou, IČO: 001 07 999, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 8020 (dále jen „Společnost“) a dovoluji si v souladu s § 361 a násl.
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) předložit protinávrh k návrhu
rozhodnutí valné hromady, která se má podle doručené pozvánky konat dne 17. července 2020 (dále
jako „Valná hromada“).

PROTINÁVRH K BODU 7. POŘADU JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY
Představenstvo navrhuje, aby Valná hromada udělila Společnosti souhlas s nabýváním vlastních akcií
i v dalších pěti letech.
Z usnesení valné hromady Společnosti ze dne 7. května 2015 vyplývá, že Společnost již měla udělen
souhlas pro nákup a prodej vlastních akcií již v letech 2015 – 2020 a tohoto práva využila. I přesto, že
valnou hromadou bylo představenstvu Společnosti uloženo, aby „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“ dosud o žádném nákupu ani prodeji vlastních akcií
představenstvo Společnosti valnou hromadu neinformovalo, není známo, za jakých podmínek

vlastní akcie vykupovalo (podle jakých pravidel stanovovalo konkrétní kupní cenu konkrétnímu
akcionáři) ani, za jakých podmínek vlastní akcie prodávalo (podle jakých pravidel vybíralo kupujícího
a stanovovalo konkrétní kupní cenu konkrétnímu akcionáři). Z dostupných dokumentů je i zřejmé, že
představenstvo ve vztahu k vlastním akciím neplnilo ani povinnosti podle ZOK (i) nezřídilo zvláštní
rezervní fond ve vztahu k vlastním akciím, (ii) neplnilo povinnost uloženou podle § 307 ZOK.
Vzhledem k tomu, že představenstvo Společnosti dosud neplnilo své povinnosti, uložené mu valnou
hromadou a ZOK ve vztahu k vlastním akciím, navíc je v zásadě výlučným tvůrcem „výkupní“ ceny
akcií (když zatím je stále omezen volný převod akcií), považuji za podstatné upozornit, že není
v zájmu Společnosti, aby jí bylo umožněno vykupovat vlastní akcie Společnosti v dalších letech.
Předně bych rád uvedl, že nabytím vlastních akcií a zaplacení kupní ceny za ně Společnost odvádí
peněžní prostředky mimo Společnost, a to k tíži majetku Společnosti a na úkor akcionářů.
Pokud by ale Společnost měla v příštích pěti letech nabýt akcie až za 200 miliónů Kč, tj. téměř jednu
polovinu svých akcií, pak by Společnost k tíži svého majetku a na úkor akcionářů, kteří Společnosti
akcie neprodají, vydala peněžní prostředky, které by jinak mohly sloužit k provozování hospodářské
činnosti Společnosti a/nebo výplatě dividend jednotlivým akcionářům.
Vzhledem k tomu, že podmínky, za kterých Společnost dosud s vlastními akciemi nakládala nejsou
známy, hrozí i postup podle § 244 odst. 2 ZOK, tj. že „k právním jednáním, jejichž účelem je
nedůvodné zvýhodnění jakéhokoliv akcionáře na úkor společnosti nebo jiných akcionářů, se nepřihlíží
….“.
Dovoluji si proto podat následující protinávrh k bodu 7 pořadu jednání valné hromady a navrhuji,
aby valná hromada přijala toto rozhodnutí:

„Společnost je oprávněna nabývat vlastní akcie pouze za podmínek stanovených v zákoně č. 90/2012
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích)“.
Odůvodnění protinávrhu:
Představenstvem Společnosti nebyl vysvětlen ani jinak sdělen zájem Společnosti na nabývání
vlastních akcií, nebylo vysvětleno ani jinak sděleno, co by mělo být přínosem pro Společnost, pokud
by nabývala vlastní akcie a vyplatila kupní cenu až 200 miliónů Kč, stejně tak nebylo sděleno, jaký by
takový postup měl dopad na hodnotu Společnosti a tím i hodnotu akcií Společnosti. Protože
Společnost za posledních pět let neplnila povinnosti, spojené s nabytím a pozbýváním vlastních akcií a
uložené jí valnou hromadnou a/nebo ZOK.
S ohledem na výše uvedené není ani vyloučeno, že představenstvo Společnosti při nabývání, ale
zejména při zcizování vlastních akcií diskriminovalo jednotlivé akcionáře. Pro Společnost proto
takový netransparentní, bezdůvodný a zjevně nezákonný postup znamená potenciální hrozbu žalob
nespokojených akcionářů, kteří se mohou (oprávněně) cítit dotčení ponižováním hodnoty jejich akcií
a tedy postup, který není pro Společnost vhodný ani výhodný. I s ohledem na požadovaný rozsah
výkupu vlastních akcií (až do 200 miliónů Kč, tj. téměř poloviny všech akcií) se lze i důvodně obávat,

zda by tato činnost již nemohla být posouzena jako činnost obchodníka s cennými papíry, k níž
Společnost není oprávněna.
Soulad protinávrhu se zákonem:
Protinávrh je založen na čl. 11 Listiny základních práv a svobod, kde je stanoveno, že „vlastnické
právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu“ a § 244 odst. 1 ZOK, podle kterého
„společnost zachází za stejných podmínek se všemi akcionáři stejně“. Návrhem je sledována ochrana
rovného zacházení se všemi akcionáři, je sledována transparentnost a kontrolovatelnost nakládání
s majetkem Společnosti a zejména pak zachování majetku Společnosti, jakož i znemožněna současná
diskriminace akcionářů Společnosti. Zároveň je umožněno Společnosti v případech, které stanoví
zákon a za splnění zákonných podmínek vlastní akcie na omezenou dobu a za předem jasně
stanovených podmínek, nabýt.
Tímto Vás žádám o vyrozumění ostatních akcionářů o mém protinávrhu k pořadu jednání Valné
hromady včetně odůvodnění. Za vyhovění mé žádosti předem děkuji.

S pozdravem,

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

