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PROTEST PROT| USNESENÍVALNÉ HROMADYSPOLEČNO5Tl

ŽÁDOST| O VYSVĚTLENÍ

Vážcné představenstvo.

obracim se na Vás jako nrenšinový akcionář Aleš Salanatin, datr.rm narozeni
25.12.1972, b}tcm LVová č.ló, 471 25, Jablonrré v Podještědí (dálejen ,,akcionář''),
obchodní společnosti AGREKos opava, a.s, se síd|crn Hlučínská 1553/45,
Katcřiuky, 7,17 05 opava, IČ 46709355, zlpsané v obchodnim reistří|<u u
Kraj§kého soudu v ostřavě, oddíle I], vložce 536, v souyi§|osti s valnou
hřonradou konanou dne 27. čcrvna 2022 ý 9.00 hodin. která se má konat
v salónku íestaurace Tcresa, Partyzánskí 5, Opava 5s
bod 2.pořadu jcdnání valnó lrromrrdy

PodáVáme timto dopiedu protest p1.oti případnému přijeti návlhů usneseni pod bodem
2. pořadu iednání v.lné hromndy tykající se schváIení jcdnacího a Yolebního
řadu valnó hromady, volby předsedy valnó hromady, zapisoyatcle, ověřovat€lů a
osob pověřených sčítáním htlsů.

zdůvodnění:

Protipřípadnému piijetí usnesení valné ht,ornady týkajicí se schvá]ení jednacího a
vo]ebního řádu, kteró by mě1o být piijato pod boderr-r 2 poiadujednání valné hlonrady,
podavx]ne timto prole.l ,/ lol1olo dŮ\ odJ,



Jednaci a volebni iád nebyly ve lhůtě 30 dnů přede dtrem konání.,,alné hlomacly
/\eiejréll- nJ inlernclolJch.lrdnJ,_cn 5oolečnosti J "ni Zpu\obe|n.,".or.,,ra
zákonem a stanovami spolcčnosti pro svoliiní vahé hromady, Za stejných .jako s
pozviinkou pak akcionáři neb1,1i sezniimerri s na\lhovanýtn j ednacim a volebníl].]
řádcm, který by nlěl b)'t schválen pod bodcnl 2. pořadujednání valrré hromady.

V pozvánce na valnou htomadu nejsort uvedcny žádné íidaje vztahující se kjednacLtrtu
a voIebnímu iadu.

Společnostje tak povinna spolu s pozvánkou uveiejnit i veškeré dokumenty. které by
měly bjt schvalovány akcionáři, aby sc tito molrli na va]nou fuomadLr iádně pŤipravit.
a to bez ohleclu na to. zda scjedtrá o dokunrent}, procedurá]ní povahy.
Spo]ečnostje povinna způsobem stanoveným Zákonen a stanovani společnosti pro
svoláni valné hromady. popř. ji uveie.jnit na intemetor,ých strár lách spolcčnosti
alespoň 30 Clnů přede dncm jejiho konáni, což se v posuzovaném piipadě nestalo,

.Iedná se o zásadní nedostatky pii svolání valné luomady, které.idou pl.oti snysIu a
účeIu základního práva akcionáře spočíva.jícího v plávu podílet se na řízeni
společnosti. BeZ řádného a \,časného posk}.tnuti inlblmací a podkIadú sc totiž nemůZe
akcionář na valnou hromadu řádně připravit ( např, posoLLdit Zda_lijednací a volební
řádje v souladu s ptávním řádem . rcsp,Zda není v lozporu s práVy akcionáře ). a dále
Zvážit, zda se valné hromady Vůbec Zúčastlli - tjjakým způsobem budc moci ] asovat
a co bude pro ílčast na va]né hlonadě nutné Z.jelro pohlcdrr splrrit.

Nláme Za to, žc piípadné přijetí iiše uvedených usnesení, aniž by předtírn doš1o k
nápravě vad svoláni valné hromady společnosli např, títn, žc bude iádně a včas
svolána nová valná hromada včetně řádného a včasného piedložoní podkladů, bude
Způsobovat jeiich neplahost pro rozpor s právníni předpisy,.jak byly t}to shora
citovány.

Odkazujene na usnescní Nejvyššího soudu ze dlle27,3,2019^ sp-zn.27 Cdo
3885/2017,

Proti případnému piijetí usnesení va]né hronady týkaiící se schválení iednacího a
volebního řádu, které by mč1o b)i1 piijato pod bodem 2 pořadujedtání valné hroluady,
podá\,á]ne 1ímto protest,

Žádátrre dá]e tiňto o zaprolokolováni cclého slrora uvedeného nezkláceného přotestu
do zápisu o valné hromadč, a to včetně odpověcli na prctcst,

Podáváme timto dopiedu plotest proti případnému přijetí návrhů usnesení pod

- pod bodem 3. pořadu jednání valné hromady týkajíci se zpťávy o podnikatclské
činno§ti a stavu majetku §polcčnosti za rok 2021, účetní závčrce zlr řok 202l,
včctně návrhu na \Tpořádání hospodářského výsledku za rok 202l
- pod bodem ií. pořadu jednání yalnó hromady tÝkajíci se zprá\,T l{ontrolní
činnosti dozorčí rad1, společno§ti za řolr 2021
- pod bodem 5. pořadu jednání valné hrornady týkající se projednání a schváIcni
přcdne§ených zprív a řádné ročni účetnízálórky za rok2021



- pod bodem 6. pořrdu jednání vnlnó hrom d"v fýl(ajíci se rozhodnuti o
odměňovilní členů přcdstavenstla a dozorčí rady,

zdůvodněni:

Proti piípadnémú přijetí usncsení valné hromady pod bodenr 3,4.5.6 pořadujedrrani
valné lTronTady podáváne plotest Z tohoto důvodu:

V usneseníze dne 27.3,2019, sp, zn. 27 Cdo 38a5/20I] Nejvyšší soud judikoval, žeI

,^ZO tím účelen vyžoduje ustonoveni § 407 odst. 1 písm. f) z. o. k,, oby pozvánka
na jednónívdlné hromady obsqhovolq (ved]e ddlších náležitosti) i nóvrh
usnesení valné hromady d jeho zdůvodnění (k odlišnósti od právní úpravy
účinné do 31. 12.2073 srav. ustanovení§ 184o odst.3 abch. zák. o důvady
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30, 3. 2016, 5p, zn, 29 cda 4814/2015).
Návlh usnesenímusíbýt uveden zásadně v takavé podabě, aby o něm mohlo
být bez dalšiho hla'ovdno. Zdůvadnění pok musí poskytnout akcionářům
olespoň zóklOdní iníormdce nutné pra posouzení důvodů, prc něž je přijetl
usnesenínavrhaýóno-" 

_

,,Důvody, plo kteÉ je ndvúováno přijetíurčitého usneýení, by zósadně hěly
být uvedeny stručně, jaíně a výstižně. Ze zdůvodněni by akcionóřům měIo být
(bez vynaloženínepřiměřeného úsilía času)zřejmé, proč představenstvo (popř.
jinó osoba svoláýdjícívolnou hromadu) navrhuje, aby volna hromodo o dane
záležitostj lozhadla, o prač se tak mó stát navrhovaným způsobem. Jevi-li se s
ohledem na konkrétní okolnosti jako vhodné či dokonce nezbytné, oby tyto
důvody byly rozvedeny podrobněji, lze - obdobně jOko v připddě návrhů
usnesení přiklddmo uvedených výše - tyto důvady uvést v textu pozvánky
stručně o dóle je rozvést v samostatné příloze (jež bude součó5tí pozvónky q na
niž se adkóže v textu pozvánky, v částizdůvadněnínóvrhu usnesení)."

Za zdůvodnění nóvrhu usnesenínelze zpravidla považovat paušálni odkaz na
rozsdhlé dokumenty obecné povOhy, z nichž akcianóři nemahau získdt potřebné
iníolmdce v nezbytném rozsohu bez vynaložení nepřiměřenéha úsilí a času."

.Jokkoliv iv případě zdůvodnění nóvrhu usnesenío rozdělenízisku sílze
představít, že bude s ohledem na svůj rozslh v podrobnější podobě uvedeno
pouze v pozvánce uveřejněné no internetavých strónkách společností, alespoň
stručné zdůvodnění(o odkaz nd po.vónku uveřejněnau na internetových
stránkách) mu5íobsohovat i písemná (či ji nahrqzu jící) íomo pozvónky. V
projednávané věci tomu tqk všok není; pozvánkd neobsahuje žádné
zdůvodněni návrhu usnesenio rozdělenizisku ani neodkdzuje na zdůvodnění
obsažené v pozvánce uveřejněné na internetových stňnkách, Požadovku
ustdnovení § 407 odst, 1 písm. í) z. o, k. přoto nevyhovuje-"



zbývá dodat, že dodatečné vysvětlení nezdůvodněného náWhu usneseni
poskytnuté dkcionářům nd vdlné hromodě - již s ohledem na výše vytožený
účel právňi úprdvy svolánívaIné hromady a pozvóhky - nedostdtek
n á ležítostí pozvó n ky ne n ap ftýi."

Dle mého názoru nenív pozvánce nd vdlnou hromddu společnosti uvedeno k bodu
3.,1.5.6 oořadu iednání žádnó odůvodněni. Pozviinka obsa1.]uje toliko struční, poiad
jednárí valrT é hrornad_,". bez bližšiho zdůVodněni nár1hu jakéhoko]jv rrsnesení

Ploti případnému přijeti usne§cní rr.|nó hromady fýkajici se schválcní jednaciho
a volebniho řádu, kt€ré b"v mělo být přiiato pod botlem 3,4.5.6 rlořadu iednání
valné hřomadY. tímto dopř€du protcstujeme! nebot' v pozváncc ncní Y rozporu §
407 od§t.1 písm 0 uvedeno Zdůvodnění návrhu usnesení, jež by mělo být pod
uved€ným bodem pořadu jednání valnou hromadou Společno§ti přijato.

Žádáme dále tímto o Zaprctokolo\,ání celého shora uvedeného nczkráceného plotestu
do zápisrr o valné hronladě. a to včetně odpovčdi na protcst.

jŇ vyžaduje § 436 odst. 1 a 2 ZoK, Podle § 436 odst, 1 ZoK přiton platí| ..Účel11í
závčrku nebo hlal,ní ťrclaje z ní uťčené slanovami společnosti uveřejni představenstvo
ZpŮsobem Stanovcným tí1l1to Zákoncm a stanovami pro svolání valné hromacl_Y alespoň
30 dnů přeclc dnem jejího konánj s uvedenim dob), a n sta, k(lc je účetní záVěrka k
naliédnuti. Uveřcjní-lj společnost účetni závčťku na svých i1]ter1]eioÝých stránkách
alespoli 2 po dobLr 30 dnů přede dnem konání va]né l]romady a do doby 30 dní po
scl]váletrí riebo ncschválení účetni závčrky. l,ěta př\,ní se nepoužiie,"

Podáváme tínto dopiedu protest ploti případnénu přije|í ná\,rhů usocscní pod pod
bodem 5. poř.rdu jednáni valné hromady týkaiící sc proj€dnání a §chválcni
přednesených zpráv a lrádné roční účetní závčrky za rok 2021 ,

Zdťlvodnění| Ploti případnému piijetí Usnesení r,alné homady pod bodem 5. pořadu
jednání r,alné hromady §kající se plojednáni a schválení přcdnc§ených zpíá\ d
řádné roční účctní závěrky za ro|( 2021 ,ve Zněni

Návrh rozhodnuti řádné valné hlomady, Schvá]eni předncsených Zpťáv a ločii účetní
závěrk1, za rok 2021:
VaIná l,uomada schvalujcl
-Zplávu přcdstavenslva o podnikatclské čirrnosti spolcčnosli za rok 2021 a ročni
účetni
Závěrku Za iok 202 ]. včetně návrhu na Vypoiádáni hospodářského qi,slcdku za rok
2021
- Zprávu dozorčí lady o kontrolní činnosti za rok 2021
zdůvodnění:

Piedstavenstvo Demá proti pŤednesenjrn Zpráván a roční účetní Závěrce za lok 2021
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námitky

ná\,lhu na rozdě]ení ZiSku a úlúad} Ztrály Za rok 2021 a lozl]odnlltí o rozdělcni zisku
společnosti Za rok 2021 , Uč9tni závělka za rok 202 ] nebyla vc lhťttě 3 0 dnů přede
dneI]1 koiání valné hťomady Zveiejněna na intemetových stránkách společnostj a crri
Způsobem stanovenýIn zákoncln a stanovani společnosti pro svolání valné hronrady.
jak r,_.,,žaduje § 436 odst, 1 a 2 ZoK. Podlc § ,136 odst, l ZoK přiton platí: ,.Účetní
závčrl<u nebo hlavní údaje Z ní určené stanovami společnosti rrveiejní piedstavenstvo
Způsoben stanoveným tímto Zákoncl,)l a stanovami pro svolání valné hronrady alespoň
30 dnů piede dnem jcjíl,to konáni s uvedenim doby a místa. kdeje účetní Závěrka k
nahlód]ruii. Uveřejni-li spolcčlioSt ílčetni Závěrku na sťch intcll.]eto\:ích stránkách
alespoň 2 po clobu _i0 dnťt přecle dneln konáni valné lrromady a do doby 30 dni po
schválcnínebo neschr,áleni ťlčetní zá\,ěrk),. yěta ptvt,ú se nepouži]c."

Vám sdéiuii, že pozvánka na valnorr lrromadu nesplňuje usl, z,o,k, a stanov ajednáni
Valnó bromady milže sice probihat. ale valná hr.omada nemťže přijílnat žádné
rrsnesení, ploto podávám náslcdrúící protest Z těchto alůvodů:

Dťlvotlem plolestu.jc dále, že_u takto přiiat]ich lLsnesení va]né lrronrady může býl
Za]ožena ncplatnost přo lozpor s právním řádcn ČR zákonem o obchodních
korpolacích č. 90/2012 Sb. ( ZoK ), občanskýrrr zákoníkem ( NoZ ) č. 89/2012 Sb. a
stanovani naší spolcčnosti,

Na základě prit,tciprr o bczfolmálnosti právních jednáni a v sou]adu 5 ustanovcnín §
559 NoZ a ust. § ,124 odst. 1, kdy nejsem schopen detailně specifikovat všechn1,
dú\,od), neplatnosti, když být přítomcn na této Valnó homadě po celou dobu,,i:erll
nebyL schopcll na lé1o valné hromadě Zjistit všcchtty existu.jící dů\,ody pro ncplatiosl
tohoto usneseni. a ploto sdělLúi, žc \,šcchny přesné dťtvody pro vYsloveni neplatllosti
tdloto usnasení bUdou uvcdct1y v návrlru žalob1,.

Podaný pťolesl. dle nlého názolu, nemá d]e právního řádu ČR suplovat žalobní návrh.
kde budou uvedeny \,šechnv piesné a plecizni důvody, Pii posuzování, Zda tcnto
konkrélní plotest olrstojí požadavku na určitost a srozumitelnost.ie potřcba, v souladLl
s ust. § 4 odst.1 o,Z,, vyjit Z tolro, že se má za to. žc každá s\,éprávná osoba má rozum
pruněmého človčka i schopnost uživat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní
může v právním styku každý očekávat.
Akcionái ploto v tomto směru poukazrtjc na 10, že nelze spravedlivč požaclovat
po,.prťlměrnóm" akcionáři, aby b,vl do všeclr podrobností povinen na valné hlomadě
prccizovat veškeré skutečnosti. Ze kteďch lze usuzovat na neplatnost piijatéIro

V L]snesení ze dne 26.2.2014, sp, zn.29 Cdo 3059/2011 Nejvyšší soud jUdikova , že:

,tokkoliv to zákon neulčuje výslovně.lze z právníúprovy práva dkcionáře no
podíl na zisku(srov_ dóle), jakož i z ustanavení § 198 obch. zók, dovodít, že
předstovenstvo je povinno nóvrh na rozdělenízísku, předklódoný vdlné



hromadě, odůvadnit. MdJi se totiž dozarčí rOda k nóvrhu nO razdělení zisku

kvoliíikovaně vyjódřit, musí předstovenstýo uvést důvody, o které navrhovOné

(ne)iozdělení zisku opírá. stejně tak, nójí-ti akcionáři o (ne)razdělení zisku

kvalit'ikovaně rozhodnout, musíjím být sděleny důvody předkládaného návrhu,

Právo na vysýětlení důvodů, pro kteft je navhavóno zisk (ne)rozdělit,

neplynou-li z návrhu předstlýenstvo a jeho odůvodnění, akcionářům c!óvá i

ustanoveni § 1B0 odst. 1 obch. zák. Z § 180 adst- 4 věty první abch, zák, pok

plyne, že 1nformace obsažená ve vysvětlení musí být určitá 0 musí poskytovot
'dástotečný 

obraz o skutečnasti; názor advolocího sóudu, podle něhož 
"rozsoh, 

v

jakém se má akcionářům vysvětlení dostot, z práýního předpisu neýyplývó",

tudíž nenísprávný,

Abience rclevontního odůvodnění návrhu předstdvenstva na rozdělení .isku,

jakož i porušeni práva akcionářů na vysvětlehí novrhovaňého (ne)rozdělení
'lisku 

p-odle § 180 odst, 1 a 4 obch. zák,, předstoýují porušení zókona, jež

může - podle okolností přípddu - ýyústit ve vyslovení neplatnoíti usnesení

valné hrcmady (k důsledkům porušení právo na vysvětleni srav, např- důvody

usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 20ag, sp, zn, 29 Cdo 3009/2007,

uveřejněného v čosopise soudní judikoturq číslo 1J,, rcčník 2a09, pod číslem

169, jakož i judikaturu tain citovanou)-

Výklodem ustanoýení§ 178 odst. 1 obch. zák, se Nejvyšší soud zobývol již v

u5nesení ze dne 25. únorq 2a10, sp, zn.29 cda1326/2009, publikavoném pad

číslem 13/2011sbirky soudních rózhadnutío stónovisek (dále jen,,R 1j/2011"),

v němž (mimo jiné) u\avřeI, že právo podílet se no zisku společnosti je jednim ze

zókladních práv akcionáře, přičemž předpokladem vzniku ndloku akcianáře no

vyploceni podílu no zisku je nejen vytvoření zisku společnastí, ale taktéž

rLjzhodnutí valné hromody o rozděleni zisku- Obchodní zákoník předpokládd, že

předstdvenstva akciavé spalečnostizprocuje nóvrh na rozdělenízisku (§ 192

adst. 1 abch. zák.), jenž se společně s vyjódřením dazorčí rady (§ 198 obch, zák,)

pr"artaaa ,ona Á-radě k rozhodnuti o rozdělení zisku (§ 1B7 adst, 1 pism, í/
obch. zák,), Va]nó hramoda sice může rozhadnaut tak, že zisk nebude mezi

akcíanáře (anijiné osaby, § 178 od5t,3 a adst,4 obch, zók,) rozdělen a bude,

po povinném přídělu do rezervního t'ondu podle § 217 obch, zák, (a případně

dalších, v souladu se zákonem a stanaýamivytvořených íondů), ponechán 
,

společnosti o použit prc jeji podnikóní, ovšak smítak učinit pauze z důležítých

áůroaů o pri respekiování zákazu t'ormulovoného v ustanovení § 560 obch, zók,

V usnesení ze dne 26. čeNno 2007, sp. zn- 29 odo g84/2005, uveřejněném pod

číslem 30/2008 sbirkv soudních rozha.lnutí a stanovisek (dóle jen 
"R 

30/2a08"),

pot, Nejvyšši soud vý,véťlil, )e soud při rozhodoýanio neplolnosli ,,rsnesenl
'valné 

hromady zprovidlo nepasuzuje, zdl| opatření, o kteftm rozhodla valná

hromada, je v;ěcně důvodné, zdo odpovídá zájmu spo]ečnosti, resp, je v širším

smyslu máteriólně opodstotněné, Napodené usnesení může zprovidla posoudit

naÁejvýš z htediska, zdo se jeha obsah či okolnosti přijetí nepříčí zdkanu čj

stanávóm. len výlimečně, stanavi,li tok zákon nebo vyplývóJi to z něj, je saud

povolón přezkaumat, zda je usnesenívolné hromady věcně důvodné či zdó je v

zájmu společnosti čiakcionářů, V těchto případech zákon významně posiluje
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achronu (mino tních) akcíonářů, a prato je zósodně amezuje na vážné zósohy
do pláv akcionářů.

V pasledně ozndčeném rozhodnutípdk Nejvyššísoud přivýklodu § 204a obch.
zdk, uzovřel, že jedním z tokových případů je usnesenío vyloučení přednostniha
próva akcianářů no úpis nových akcii při zvyšování základního kOpitálu
spo]ečnostj- Proto soud musí při pasuzavání splnění padminek vyloučení
přednastniha prdvq zkaumót. ňokolik je vyloučení přednostního práva způsobilé
tvrzený důležítý zájem společnosti naplnit a nokolik je prc naplněnítohoto
zájmu nezbytné, resp_ nokolik bude tento zájem ohrožen, nebude-li novrhovane
opOtřeni schválena, K uvedeným dvěma předpoklodům (existence důležitého
zájmu společností a nezbytnost zd5ahu da prova akcionářů, aby tento zdjem
moh1 být naplněn)ještě přistupuje třetí podmínko, totiž aby mír0 důtežitosti
identííikovaného důležitého zój mu společnosti nebylo zjevně nepři měřenó
významu prdvd, da něhož má nawhavané opatření zasáhnout, a intenzjtě
tohota 2ásdhu,

PlyneJíz právniúpldvy plóva okcionáře nq podíl ko zisku (§ 155 odst, 1§
178, § 192 odst, 1 obch, zák,), že k rczhodnutí o nerczdělenízisku d ieho
ponechání na účtu nercaděleného zisku může dojít pouze z důležitých důvodů
(které musí být, jak vy,vétleno výše, konkrétňě popsáňy v odůvodnění návrhu
předstdvenstvd na rózděleni zisku) a při respektovóní zókqzu íormulovaného
v ustdnovehí § 56d obch. zák, (slov, R 13/2077), musí soud v řizeňi o
vyslovení nepldtnoýti usnesekívdlné hromady o (ne)rczděleni zisku (§ 183 d
131 obch. 2ók,) taktéž zkoumat (v mezich uplotněných důvodů neplotnosti -
srov. např, důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29, sípno 2001, sp.
zn. 29 odo 71/2001), zdd byl dón důležitý důvod, pro kteú je nd místě zisk
mezi dkcionáře nerczdělit a ponechot jej společnoýtí (R 30/2008). Přiton
posuzuje, zdo konkrétnídůvod či důvady, pro které nebyl získ mezi akcianaie
rozdělen, jsou (s ohledem na všechny relevdntni skutečno;ti a z pohledu eX
ante) způsabilé (jok co důležitosti, tak i z hlediska proparcíonalíty) vyloučiť
jedno ze zdkladních prdv okcionářů, tatíž próva podílet se nd zisku.''

V usnesení ze dne 27 .3.2079, sp. zn.27 Cdo 3885/2017 Nejvyšší soud judikoval, že:

,,l pa 1. 1. 2014 však platí, že púvo podílet se nd zisku společnostije jedním ze
záklOdních práv akcionáře (srav. § 256 odst. 1 z. o. k,); vytvořiJi akciovó
společnast zjsk, může valnó hrcmado rozhodnout o tom, že zisk nebude
rczdělen mezi akcionáře. pouze z důležitých Clůvodů o při respektovánízókazu
2neužítívětšiny hlosů (§ 212 a- z-I v poměrech obchodního zákoníku viz R
58/2au,

Dů]ežitým důvadem pro nerozdělení zisku mahou být mimo jiné i ujednóní
obsdženó ve stanovóch uprqvující nokládání se ziskem společnosti. Vydá4i nopi.
společnost okcie, s nimiž nenípňýo na podíl na zisku spojeno, nebude mezi
okcionóře s těmito akciemi získ razdělaván. Toktéž ujednají-li si 0kcjonáři ve
stonovách, že získ mezi ně nebude v určené výšj čí po určitau dobu rozdělovan,
jde o důležitý důvad pro nerozdělenízi9ku."



.,s účinnosti od 1. 1. 2014 tedy volnó hromado může rozhodnout o rc.dělent
zisku i tok. že jeha část lazděliv pódobě tantiém mezi členy volených orgánů
(za předpokladu, že ta připouští stanovy společnosti), popř. ji přiděIí do íandu
zřízeného stanavami o tvořeného ze zisku. a zbytek zisku ponechá no účtu
nerozděleného zisku; i prc nerozdělení zbývojící části získu mezi okcianáře všok
nusibýt dány důležité důvady. DůIežité důvody, plo které předstovenstvo
(popř. iiný svolovotel) ndwhuie, abv .isk nebvl rozdělen mezi dkcionóře
(ýčetně důvodů, které se podávaiíze stdnov společnosti], musí být uvedenv v
pozvónce na vdlnou hrcmddu."

V tomto připadě V pozvánce zcela ab5entuje uVedeníjakéhokoliV důVodu, pro který
není rozděloVán případný Zisk. Tento postup se protiVíVýše uVedenýrn záVěrům
NejVyššího soudu,

Nejvyššísoud Ve shora citovaných rozhodnutích 2důraznil, že právo podí|et 5e na
zisku společnosti je jedním zqzákladních práV akcionáře, společnost je přitom
akciovou společností, tedy kapiŤá]ovou společnostízaloženou za účelem dosaženl
ži5ku.

Přesto zde uvádím základní důvody, že :

Navrhuji tedy o tomto usneseúí naýťžené př€d§tavenstýem íehlasoýat! kd]ž
tímto se §naži přcdstaven§tvo dodatečně §chválit skutečnost, ž€ nejodnalo
s péčí řádného hospodáře a nepřipravilo řádně YH 1,roce 2021 i se všemi
materiály,

. pokud má být usnesení §chvalováno měla
bodu zdůvodněni, které mělo být uťčité,
konkrétní důvody proč zisk neřozdělit
PozYánlQ žádnó zdůvodnění ncobsahuj€,
du\ odem piipadnó ncplatnosri u§ncscni.

pozvánka neobsahoyat u tohoto
srozumit€lné a mělo o|]sahovat
jak předstávenstvo navfhuje.
což jc její ncjvětši vadou a

. uvádět jako jediný důIežitý důvod, proč zisk n€ťozdělit mezi akcionáře,
nesvolání VH v roce 202l, je nemožné, protožc toto není a ani ncmůžc být
důlcžitým důvodem. Je pouzc důkazcm, že představcnstvo nejednalo s péčí
řádného hospodář a vsouladu sdobrymi mravy, plánuje na základě sré
ch5ll1 přenést odpnvědno\l na akcionjře.



. usnesení bude přijato neužití většiny majořitního akcionáře

. Nepltttnost je způsobena v rozpotu sdob{ými mrar1, kdl,ž členoré
před§taven§tla nejcdnají v dobré víře a t.dy 

'tni 
§ péči řídného hospodáře,

jelikož iim mu§í být známa pIatná §oudní judikatura o nevyplácení zisku.

Žádáme dále tímto o zaprotokoloVání celého shora uVedeného nezkráceného
protestu do zápjsu o Valné hromadě, a to Včetně odpovědi na protest,

Dále podáváme nás]edujícížádosti o vysvětlení k bodu 3,4,5, pořadu jednánívalné
hrornady:

1. t]Vedte, jaké konkrétní důVody brání tomLl, aby společnost rozděli a zisk Vykázany
V roce 2021 mezi5Vé akcionáře.

2. UVed'te, 5 ohledern na p iáJi]ovou lnvestlční politikU společnostj na nadchá2e]ící roky,
jaká je p ánovaná divídendoVá politika 5polečnosti na da ších pět let, Bude
navrhováno v těchto letech rozděleni2i5ku n]ezi akcionáře? zdůvodnéte včetné
uvedeníVýše předpokládané d]Videndy, která by se měla případně mezi akc]ondre
podle pro8nóz společnosti rozdělit.

3, L'Vedte, zda společnost ZaměstnáVá osoby blízké č enůrn orgánů 5po ečnosti,
V případě že ano, tak o jaké osoby se jed ná, jaká mzda (odměna) byla V jednotljVých
rněsicích roku 2021 těmto zaměstnancům Vyplacena a na Zák adě jakého práVního
titulu.

4, UVedte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenoVitě jednotliVýrn
členŮm statutárního a kontrolního orgánu společnosti poskytnuta V jednotlivých
měsících roku 2021 a na 2ékladě jakého práVního titulu.

5. UVed'te, jakým konkrétnim způsobem budou peněžní prostredky společnosti
investovány V následUjícich letech, a to Včetně uvedení konkrétních pararnetrů - tj,
jaké lnVestice jsou uvažované, V ]'aké Výši a jaká je struktura uvažovaných ]nvestic
2 hlediska financování.

6, UVedte so!dní řízeníVčetně spisoVé značky, kterých se společnost V současné době
účastníať už na straně ža]obce čj žaIované a ko ik prostředků Za práVní sLužby
spo]ečnost V roce 2021 V 5ouvjslosti s těm]to ří2enimiVynaložila á ko]ik prostředků
do dnešní doby ce kem za Vedenítěchto řízení zaplatila.

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se k žádostem o VvsvětleníVyjádřiIi bez ohledu na

skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastníči nikoliV.

V případě, že zčá5ti anebo zcela odmítnete poskytnoUt kterékoIiV z požadovaných
Vysvětlení, VyzýVáme Vás, abyste takové odmítnutípísemně odůVodnili uVedenim
konkrétnich důVodů odmítnutí, Pro případ, ie předstaVenstvo odmítne podat



Vysvětlení dle předchoziVěty, žádárne timto Ve smvslu § 360 odst, 2.zoK dozolLl
radu společnosti, aby nejpozději na Valné hromadě určila, že podmínky pro
odmítnutí poskytnUtíVysvětIení předstaVenstvem nenastaly, a představenstvo je
nám povinno požadoVané VysVětlení po5kvtnout,

Dále Vás žádáme také o 2aprotokoloVáníVšech celých neZkrácených žádostí o
Vysvětlení do zápisu o Valné hromadě, a to Včetně odpovědí na tyto žádosti,

Pod le § 425 odst, 7 zo{ p|ati: ,,Akcionář může požódot představenstvo a vydá ni
kopje zápisu nebo jeha čósti po celou dobu existence společnasti. Nejsou-li zópis nebo
jeha část uveřejněny ve 1hůtě padle § 423 odst. 7 nd internetových strdnkdch
společnosti, pořizuje se jeiich kapie na náklddy spalečnosti."

Pod|e § 425 odst, 2 ZoK plat|. ,,Zápisy, pazvónky no valnau hromodu d listiny
přítomných uchovóvó společnosť po celou dobu své existence." Podle usnesení
Nejvyššího soudu sp, zn.29 odo 1088/2004, ze dne 14.9.2005 p]atí: ,,ZokláddJi
ustonaveni § 1B9 odst, 2 obch-zák, práva každého akcionáře no vydání kopie zápisu z

ýalné hrcmady bez jakéhokoli omezeníco do jeha rozsdhu, nelze z toha než dovodit,
že má akcionář próvo no vydóní kompletní kapie zdpisu, včetně všech přiloh,"

Žádáne dále tímto o zaprotoko]ováni celého shora uvedeného nezkáccného protcstu
do zápisu o valné hro1nadě, a to včetně odpovědi na pťotest,

Podáváme tímto dopředu plotest proti pŤípadnému přiietí návrhu usnesení valné
1T onlady pod bodem 6, pořadu jeclnání valnó hromady podávále protest z tol]oto
důvodu:

pod bodem 6. pořadu jednáni valné hromady tílrající se rozhodnuti o

odměňoýání členů představenstva n dozorčí rady, by měla být §chválena ý tomto
zněni

Bod č. 6 pořadu iednáni řádné valné hromad1,
Návrh rozhodnutí řádné valné lrromady - Rozlrodnutí o odměirováni členů
přcdstavcnsh,a a dozorči rady na obdobi od 1,7.2022 30.6.2023,
Valná hr'omatla schvaluje;
odmčnu všem čIenŮm přcd§taven§t!a a dozorči rad"Y dle návrhu před§taven§tva.
zdůvodnění:
výše odměny členů představenstva a dozorčí rady navrhuje představenstvo
ndckvátnč k
vykonívané činnosti.

D e názoru akcionáře neníV pozvánce na Valnou hromadu společnosti uveden bodu
6, pořadu jednániValné hromady žádný náVrh usneseníValné hromady, a to
V podobě, aby o něm moh]o být bez dalšího hlasováno, ačkoliVje nepochybné, že má

být přijímáno podle pořadu jednánípod těmito body usne5ení,

].0



PozVánka obsahuje toliko stručný pořad jednáníValné hromady, bez bližšiho náVrhU
jakéhoko]iV usneseni. ]akýkoliV náVrh usnesenípak nenízveřejněn ani na
internetoVých stránkách společno5ti, jak dokládá otisk těchto internetoVých 5tránek
Jednaci a volebni řád llcby]y ve ]hůtě ]0 dnů piede dncnr konáni valné l.irornady
zveřejněna na internetových stránkách společnosti a ani způsobem stanoveným
7ákonenr a slanovami společnosti pro svolání va]tlé hronady. Za stcjných jako s
pozr,ánkou pak akcionáři nebyli sezrrámeni s navrhovaným jednacím a vo]ebnim
řádenl, který by měl být sch\,álen po.1boden 2, pořadrrjednání valrré l.ironady.

V pozvánce na va]nou hromadu nejsou uvedeny žádné konkrótní írdaje vztahujíci sc k
rozhodnutí o odrnčirování členů přcdstavenstia a dozorčí rady na období od
1.1.2022 - 30.6.2023.včetně jejich výše a stanovení konkrétních jmen,

Spo]ečnostjc tak povinna spolu s pozvánkou uveiejnit i veškeré dokumcnty. které by
měly být schvalovany akcionáři. ab), se tilo n]ohli na valnou hromadu řádně připlalit,
a to bcz ohledu na to. zda se jedná o dokumenry procedLlrální povahy.
Společnost.]c poviDna způsobem stanovenÝln zákonem a stanovami společnosti pro
svoláni valné hromad,v. popř, ji tlveřcjnit na iilelnetových stránkách společnosli
alespoň 30 dnů přede dnen.jeijho konáli. což se v posuzovaném případě ncstalo,

.Icdná se o Zásadni nedostalky při svolání valné hronrady. ktcléjdou proti smyslu a
účelu základniho práva akcionarie spočivajíciho v plávu podí]et se na řízení
společnosti. Bcz řádného a včasného poskytnutí infonnací a podk]adťl se totiž nemůžť
akcionái na lalnou hromadu řádně připr.avit ( např. posoudit zda-lijednaci a volební
řáclje v souladu s prár,ním řádem . r,esp,zda není v rozpo.u s práv}, akcionáře ), a dáie
zr,ážit. zda se valrró hromady vůbcc zťlčastni - tj iaký1n zpťlsoben bLlde moci hlasovat
a oo bude pťo ílčast na valné lťomadě nlltné zjeho pohledu splnit,

1\4áme za to, že případnó piijetí výše uvedených usnesení, aniž by přcdtím doš1o k
nápravě vad svolái valné hromady společrrostj napi, tím, že bude řádně a Včas
svolála rtoyá valná h1,olr,tada \,četllě řádnóho a včasného předloženi podkladů, bude
způsobovat.]cjich nep]atnost plo lozpoř s právnilni předpisv. iak byl} lyto shora
citovált1,.

odkazujenre na usncsení Nejvvššího soudu Ze dtle 27.3,2019, sp.7n.27 Cdo
3885/20l7.

Proti připadnému přijetí usnesení va]né hronady týkajíci se schvá]ení.iednacího a
vo]ebního řádrr, které by mělo bi.t piijato pod bodenr 2 pořadujcdnání valné i,rrornady.
podá\,áme tímlo protcSt.

Žádáme dá]e tinto o ZaprotokoIování cc]ól,io shora uvedeného nezkrácenóho ptoteslu
do Zápisu o valné hrolnadě, a to včetně odpovědi na protest,

jako akcionář Vás tírnto žádá o zas|áníkopie zápisu z Va]né hromady 5polečnosti ze
dne 27.6.2021 spolu se Všemi příloharniVčetně listiny přítomných, V případě že se
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tato valná hromada bude nakonec konat.

Žádáme Vás o doručeni kopie zápisu 5polu s přílohami na adresu mého trvalého
pobytu:, LVová č.16, 471 25,.lablonné V Podještědí,

Za kladné Vyřízenítéto naší žádosti předem děkujeme.

o 
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