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V zastoupení klienta: 
 

Adresát: 

Petra Hermannová 

 

 

JKZ Bučovice, a.s. 

Ždánská 210 

Kloboučky 

685 01   BUČOVICE 

K rukám: 

Představenstvo společnosti 

Spisová značka: 25/2021/PEHER 
DATOVOU ZPRÁVOU 

Datum: 3. září 2021 

 

ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO AKCIONÁŘE 

o zařazení bodu na program valné hromady svolané na den 16. září 2021 podle § 369 

zákona o obchodních korporacích  

Vážení členové představenstva, 

tímto se na Vás obracím jako zástupce akcionářky Petry Hermannové, dat. nar. 25. července 1995, bytem 

Slavkovská 35, 685 01 Bučovice (dále jen „klientka“) v souvislosti s valnou hromadou společnosti JKZ 

Bučovice, a.s., identifikační číslo 25587820, se sídlem Ždánská 210, Kloboučky, 685 01 Bučovice (dále jen 

„Společnost“), kterou Společnost svolala na den 16. září 2021 od 9:00 hod. do svého sídla (dále jen „Valná 

hromada“). Plnou moc přikládám k této žádosti. 

V zastoupení klientky tímto podávám žádost o zařazení bodu na program Valné hromady podle § 369 odst. 1 

zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů, a to bodu s názvem 

„Projednání návrhu na rozdělení části zůstatku účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let“, a to jako 

bodu následujícího po oznámeném bodu 7. navrhovaného programu Valné hromady, k němuž současně 

připojuji návrh usnesení v následujícím znění: 

„Valná hromada rozhoduje o použití zůstatku účtu 428 – Nerozdělený zisk minulých let 

v části 250.000,00 Kč na výplatu mezi akcionáře.“ 
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Odůvodnění žádosti a navrhovaného usnesení: 

Tento návrh je prokazatelně konzistentní s postojem klientky přinejmenším od konání předchozí valné 

hromady Společnosti, která se konala dne 24.11.2020. Již na této předcházející valné hromadě byla klientka 

nakloněna přijetí rozhodnutí o rozdělení alespoň relativně malé částky mezi akcionáře, jak ostatně zaznělo 

přímo na uvedené valné hromadě, nicméně zařazen byl výlučně jeden návrh na rozdělení podílů na zisku 

mezi akcionáře, který pro klientku nebyl s ohledem na navrhovanou výši rozdělované částky rozumně 

přijatelný. Klientka se proto přiklonila k návrhu Společnosti, dle něhož byl celý zisk za období roku 2019 

převeden na účet 428 – Nerozdělený zisk minulých let. 

Klientka tak učinila z obav o to, jak silně zasáhne Společnost a její podnikání pandemie COVID 19. Jak se 

podle výsledků hospodaření v roce 2020 ukázalo, byla tato konzervativní strategie skutečně – v obecné 

rovině – správná. Za předchozí návrh na vypořádání hospodářského výsledku tedy retrospektivně po 

zvážení všech skutečností klientka Společnosti, resp. jejímu představenstvu, děkuje. 

Má klientka nicméně i v letošním roce má za to, že alespoň v minimálním rozsahu by dividenda mezi 

akcionáře být rozdělena mohla. Klientka je toho názoru, že pokud se nemůže na chodu Společnosti, 

přinejmenším aktuálně, aktivně podílet a mít vliv na její fungování a směřování, pak by přinejmenším ráda 

obdržela alespoň relativně malou dividendu, z níž by jí bylo umožněno krýt alespoň výlohy na právní 

zastoupení spojené s uplatňováním práv akcionáře Společnosti. Nebude-li klientka schopna podílet se na 

chodu Společnosti, ani na výnosech její činnosti, zváží možnost převedení svých akcií na svého otce.  

Klientka nicméně vede v patrnosti aktuální nejistou situaci ohledně dalšího vývoje pandemie COVID 19, 

včetně poměrně pravděpodobných černých scénářů dalšího šíření takzvané varianty delta. S ohledem na to 

je klientka připravena akceptovat i to, pokud na Valné hromadě bude schválen návrh na vypořádání 

hospodářského výsledku v souladu s návrhem představenstva Společnosti pod bodem 6. a vlastní návrh 

klientky schválen nebude. Rovněž klientka nevylučuje, že pokud na Valné hromadě bude zřejmé, že situace 

Společnosti je závažná, tak bude sama hlasovat proti svému vlastnímu návrhu v rámci akcionářské loajality 

ke Společnosti a v souladu s jejím zájmem na dlouhodobé udržitelnosti Společnosti. 

Pro vyloučení pochybností klientka tímto konstatuje, že (i) má za to, že právní úprava připouští, aby 

Společnost vyplatila akcionářům podíl na zisku, a (iii) že práva kvalifikovaného akcionáře jí plynou v souladu 

s § 365 odst. 2 zákona o obchodních korporacích, neboť základní kapitál Společnosti činí 44.000.000,00 Kč 

a klientka má akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje 10,61% podíl na základním kapitálu 

Společnosti.  

Klientka současně žádá o uveřejnění tohoto návrhu ve lhůtě a způsobem stanoveným zákonem 

o obchodních korporacích. 

S pozdravem 

………………………………………………. 

Mgr. Rostislav Andrlík, advokát 

v zast. Petry Hermannové, akcionáře 
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