
1. K návrhu akcionáře ve smyslu ust. § 361 ZOK, aby byl do pořadu jednání valné 
hromady doplněn bod o rozhodování o použití nerozděleného zisku z minulých let, 
s tím, že se navrhuje přijetí tohoto usnesení: „Valná hromada rozhoduje o použití 
nerozděleného zisku z minulých let ve výši 27.122.000 Kč za účelem výplaty 
dividendy akcionářům společnosti.“ sděluje následující. 
Představenstvo k tomuto návrhu konstatuje, že tomuto návrhu nelze vyhovět, neboť 
rozhodování o použití nerozděleného zisku z minulých let, resp. rozhodování o 
naložení s nerozděleným ziskem z minulých let není na pořadu jednání valné 
hromady. Právo akcionáře na návrhy dle § 361 ZOK se vztahuje pouze k záležitostem 
zařazeným na pořad valné hromady. Dle bodu 3 pozvánky na valnou hromadu je na 
pořadu jednání toliko pouze schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2020, nikoliv 
rozhodování o nakládání s nerozděleným ziskem.  
Představenstvo k tomuto doplňuje, že právo na zařazení na pořad valné hromady jím 
určenou či požadovanou záležitost mají toliko kvalifikovaní akcionáři (viz §369 a 
násl. ZOK).  

 
2. K protinávrhu akcionáře ve smyslu § 361  ZOK č.2, aby byl z návrhu změn stanov 

vypuštěn návrh na změnu čl.17 odst. 3 stanov a návrh na změnu čl.19 odst.1 stanov 
a tato ustanovení tak zůstala beze změn, sděluje představenstvo toto stanovisko. 
 
Představenstvo konstatuje, že cílem navrhované změny v čl.17 odst.3 stanov 
společnosti je snížení administrativní zátěže při přípravě valné hromady společnosti 
a úspora nákladů. Navrhovaný způsob oznámení konání valné hromady je totožný 
pro všechny akcionáře, a proto se dle představenstva nejedná o změnu, která by 
směřovala k omezení práv minoritních akcionářů. Zvolený způsob pozvání na valnou 
hromadu společnosti umožňuje všem akcionářům dovědět se bez vynaložení 
nepřiměřených nákladů a úsilí o tom, že se bude konat valná hromada, jakož i o 
ostatních skutečnostech, jež jsou povinnou náležitostí pozvánky. Každý akcionář je 
oprávněn oznámit společnosti e-mailovou adresu, na kterou je společnost povinna 
zasílat akcionáři notifikace (oznámení) o skutečnosti, že na internetových stránkách 
společnosti www.vhskh.cz v sekci "Akcionářům" je nově zveřejněno oznámení či 
informace pro akcionáře. Obdobnou službu poskytuje i Centrální depozitář cenných 
papírů a.s. v sekci "Můj depozitář" pro akcionáře společností, jejichž akcie jsou 
kótované na regulovaném trhu. 
 
Pokud se jedná o návrh na změnu čl.19 odst.1 stanov společnosti je časové omezení 
5minut a písemné podání na počet 100 slov v případě žádosti o vysvětlení již nyní 
obsaženo v platných stanovách společnosti, a to čl.19 odst. 6 stanov. Cílem 
předmětného návrhu je zajištění plynulého průběhu konání valné hromady a 
sjednocení úpravy označených ustanovení stanov společnosti. 

 


