
 

 

 

 

UVEŘEJNĚNÍ protinávrhu k záležitostem zařazeným na pořad 

valné hromady, která je svolána na den 7.4.2021      

   

 

Správní rada společnosti 

OSTROJ a.s. 

se sídlem Těšínská 1586/66, Předměstí, 746 01 Opava, IČO 45193681, 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. B, vl. 349 

 

uveřejňuje  

v souladu s § 362 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, 

 

protinávrh akcionáře Ing. Petra Kořenka k bodu 6 pořadu jednání valné hromady 

týkající se rozdělení zisku za rok 2018, včetně jeho zdůvodnění.  

 

Znění protinávrhu:   

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2018 ve výši 100.501.964,04 Kč 

(původně převedeného na účet nerozděleného zisku minulých let společnosti) tak, že zohlední 

i usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19.8.2020, č.j. 8 Cmo 47/2020-90.   

Výše uvedený zisk společnosti za rok 2018 se v částce: 

(a) 45.579.720 Kč použije na výplatu podílu na zisku akcionářům, tj. na jednu akcii připadne 

částka dividendy ve výši 60 Kč před zdaněním, 

(b) 54.922.244,04 Kč nerozděluje a převádí na účet nerozděleného zisku minulých let.  

 

Zdůvodnění protinávrhu:  

Na předložený návrh se pohlíží v souladu s platnou legislativou (a judikaturou), jako by byl 

předkládaný k rozhodnutí na původní valné hromadě konané dne 25.4.2019. 

Argumenty předložené správní radou v pozvánce na valnou hromadu svolanou na den 7.4.2021 

k bodu č. 6 jejího programu (tj. záporný hospodářský výsledek za účetní období rok 2020 a 

aktuální nepříznivá společenská a ekonomická situace způsobená pandemií koronaviru) jsou 

vedlejší, má-li být dodržen výše uvedený argument protinávrhu.  

Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné 

finanční prostředky na výplatu většiny dosaženého čistého zisku (tj. s odkazem na ÚZ 

k 31.12.2018, kde na účtu nerozděleného zisku společnosti je uvedena částka 783,913 mil. Kč; 

resp. s odkazem na ÚZ k 31.12.2020, kde na účtu nerozděleného zisku společnosti je uvedena 

částka 884,649 mil. Kč). Společnost má nadbytečné volné finanční prostředky, tj. odejmutelný 

finanční majetek. Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užitku akcionářům.  

 

Stanovisko správní rady k protinávrhu:  

Správní rada nesouhlasí s protinávrhem akcionáře a trvá na svém návrhu, jehož znění a 

zdůvodnění je uvedeno v pozvánce na valnou hromadu. 

 

 

 

Ing. Vladimír Trochta 

předseda správní rady 

OSTROJ a.s.  

 


