Vyjádření představenstva společnosti k návrhům akcionáře pana PaedDr.
Josefa Kubeše k záležitostem pořadu řádné valné hromady, která se bude
konat dne 22. 6. 2018 v sále hotelu Hubertus v Poběžovicích.

Představenstvo společnosti Meclovská zemědělská, a. s. obdrželo dne 19. 6. 2018 níže
uvedené návrhy akcionáře pana PaedDr. Josefa Kubeše k záležitostem zařazeným na pořad
valné hromady.
Pořad jednání řádné valné hromady navrhuji doplnit:
•

o bod „10./ Strategický pokyn valné hromady představenstvu ve vztahu k rozhodování o
rozdělení zisku“ a zařadit tento bod na program jednání mezi bod 5./ a 6./

Dále k jednotlivým bodům pořadu:
K bodu 5 pořadu:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017. Valná hromada schvaluje následující
rozdělení zisku:
•
vyplatit podíl na zisku ve výši 28,- Kč za jednu akcii, tj. celkem 3.586.324,-- Kč akcionářům
společnosti. Podíl na zisku pro akcionáře lze vyplatit v souladu s ust. § 348 odst. 3. zák. č.
90/2012 Sb. o obchodních korporacích pouze bezhotovostním převodem na účet akcionáře
uvedený v seznamu akcionářů a to se splatností do 22. 8. 2018.
•
zbývající zisk ve výši 3.714.669,86 Kč převést na účet 428 000 – Nerozdělený zisk minulých
let.
K novému bodu 10 pořadu:
1.

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti strategický pokyn (nikoliv tedy pokyn
pro obchodní vedení společnosti), kterým představenstvu ukládá vést obchodní společnost
takovým způsobem, aby bylo možné rozdělovat hospodářský zisk tak, že vždy min. 45 %
hospodářského zisku lze využít na výplatu podílu na zisku pro akcionáře a zbytek využít pro
tvoření fondů ze zisku společnosti. Tento pokyn je představenstvo povinno dodržovat v
souladu se zajištěním a udržením ekonomické výkonnosti společnosti a předmětu jejího
podnikání. V případě, že by takové obchodní vedení společnosti z objektivních
hospodářských důvodů nebylo možné, je představenstvo povinno informovat dozorčí radu
společnosti a zároveň na valné hromadě detailně a srozumitelně akcionáře seznámit s
důvody, pro které tomuto pokynu nebylo možno dostát.

2. Valná hromada ukládá představenstvu společnosti strategický pokyn, který představenstvo
zavazuje vést obchodní společnost takovým způsobem, aby nad rámec výplat ze zisku z let
budoucích bylo možné v následujících 4 letech vyplatit akcionářům podíl na nerozděleném
zisku z minulých let, ve výši min. 20 mil. Kč. Tento pokyn je představenstvo povinno
dodržovat v souladu se zajištěním a udržením ekonomické výkonnosti společnosti a
předmětu jejího podnikání. V případě, že by takové obchodní vedení společnosti nebylo z
objektivních hospodářských důvodů možné, je představenstvo povinno informovat dozorčí
radu společnosti a zároveň na valné hromadě detailně a srozumitelně akcionáře seznámit s
důvody, pro které tomuto pokynu nebylo možno dostát.

Odůvodnění:
Základním právem akcionáře vyplývajícím z vlastnění podílu na akciové společnosti (tj. z
právem vyplývajícím z vlastnictví akcie) je právo na podílu na zisku společnosti. Toto právo je v
podstatě jedním z esenciálních práv vztahujících se k obchodním korporacím a je mj. akcentováno
ust. § 348 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. V případě Meclovské zemědělské a.s. jsou
akcionáři dlouhodobě na tomto právu upozaďováni ve prospěch převodu zisku do fondů
společnosti. To je samozřejmě legitimní způsob práce se ziskem společnosti a v určitých situacích
též opodstatněný. Na druhou stranu výše vypláceného podílu na zisku v minulých letech
nekorespondovala s výší hospodářského výsledku společnosti a v podstatě konstantě byla
představenstvem společnosti navrhována (a valnou hromadou schvalována) ve výši okolo 12,- Kč
na akcii bez ohledu na dosažený hospodářský výsledek. To mělo historicky za následek kumulaci
účetních prostředků na účtu č. 428 000 – Nerozdělený zisk z minulých let. Část takto
nakumulovaných prostředků (konkrétně 50 mil. Kč) rozhodla valná hromada na svém zasedání v
roce 2017 převést do Výsledku hospodaření minulých let. Tento převod byl navrhován
představenstvem společnosti za účelem zvýšení kredibility společnosti vůči bankovním institucím.
Schválením tohoto návrhu tedy akcionáři upozadili své právo na výplatu podílu na zisku ve
prospěch společnosti, a to poměrně citelným způsobem (teoreticky mohl být z těchto prostředků
vyplacen podíl na zisku ve výši cca. 390,- Kč na akcii). Bylo tedy spravedlivé očekávat, že vzhledem k
využití zisku k potřebě společnosti v minulých letech, bude v roce 2018 po dlouhé době
upřednostněno právo akcionáře. Navíc lze toto očekávání ještě umocnit stále trvající ekonomickou
konjukturou. Bohužel se tak nestalo a skutečnost upozaďování práva akcionáře vede ke
znehodnocování akcií samotných a může být i přímým ohrožením společnosti jako takové, neboť
pokud mezi akcionáři zavládne pocit, že akcie vlastně nemají v podstatě žádnou hodnotu, je
společnost výrazně náchylná k hromadnému výkupu akcií malým okruhem subjektů a v podstatě k
násilnému převzetí.
Ze všech důvodů uvedených výše proto navrhuji, aby byl zisk společnosti za rok 2017 rozdělen s
výraznějším akcentem akcionáře společnosti. Protinávrh k bodu č. 5 pořadu jednání valné hromady
dle mého názoru nezpůsobuje fatální komplikace pro společnost samotnou a stále více jak 50 %
hospodářského výsledku společnosti bude převedeno na účet č. 428 000 – Nerozdělený zisk
minulých let.
Zároveň ze stejných důvodů navrhuji, aby valná hromada zavázala představenstvo společnosti
k udržování cashflow společnosti tak, aby každý rok bylo možné vyplatit alespoň 45 %
hospodářského výsledku společnosti jako dividendu akcionářům. V tomto ohledu se prosím
nenechme mýlit tím, že takový požadavek bude mít za následek zastavení investic, či jiným
způsobem ohrozí fungování společnosti. Laicky a zjednodušeně řečeno veškeré investice a ostatní
náklady jsou odečítány od celkových výnosů společnosti a hospodářský výsledek (zisk) je výsledkem
tohoto odečtení. Tento návrh také nezavazuje představenstvo společnosti k tvorbě hospodářského
výsledku v určité výši – takový požadavek by nebyl v souladu s právním řádem a ani ekonomicky
opodstatněný. Hospodářský výsledek závisí na mnoha faktorech a externalitách mimo působnost
představenstva společnosti. Návrh „pouze“ zavazuje představenstvo k tomu, že zisk společnosti
bude dělen příznivěji pro akcionáře.
V neposlední řadě ze stejných důvodů vychází i požadavek na vedení společnosti k rozpuštění
naakumulovaných prostředků na účtu č. 428 000 – Nerozdělený zisk z minulých let mezi akcionáře.
Jak již bylo uvedeno, valná hromada schválila v roce 2017 převod značné části prostředků z tohoto
účtu „zpět do společnosti“. Přesto dle účetní závěrky předložené valné hromadě ke schválení je stav
účtu č. 428 000 za rok 2017 cca. 27,5 mil. Kč. Pokud valná hromada schválí můj protinávrh k bodu č.
5, bude hodnota prostředků na účtu č. 428 000 za rok 2018 cca. 31,2 mil. Kč. Pokud bude bod č. 5
schválen ve znění navrženém představenstvem, bude hodnota prostředků na účtu č. 428 000 za rok
2018 cca. 33,3 mil. Kč. Návrh na postupné rozpuštění min. 20 mil. Kč z účtu č. 428 000 v
následujících 4 letech proto není nikterak přehnaný. Navíc bude zcela jistě tento účet v příštích
letech průběžně doplňován.

Navrhovaný bod č. 10 náleží do působnosti valné hromady. Nejedná se o udílení pokynů k
obchodnímu vedení společnosti představenstvu, nýbrž o strategické směřování společnosti.
Zároveň valná hromada tímto bodem vyjadřuje svůj postoj k dané problematice a umožňuje tím
budoucí výkon svého práva k rozhodování o rozdělení zisku, kteréžto je valné hromadě
garantováno jak ust. § 421 odst. 2) písm. h) tak i Čl. XIII. odst. 2. písm. ch) Stanov společnosti.
Podle Čl. VIII. odst. 2. Stanov společnosti se odlišně od ust. § 364 odst. 1) zákona o obchodních
korporacích hlasuje nejprve o návrhu představenstva společnosti a až poté o protinávrhu
akcionáře. Žádám tedy, mimo jiné i z tohoto důvodu, o možnost osobního přednesu výše uvedených
návrhů na valné hromadě a zároveň o vedení moderované diskuze nad těmito tématy.

Představenstvo společnosti tento návrh projednalo na svém zasedání dne 20.6.2018 a
zaujalo k předloženému návrhu následující stanovisko:
Navrhovaný způsob rozdělení zisku ve formě výplaty dividend ve výši 3.586.324,-- Kč (tj.
28,-- Kč na akcii) a zbývající zisk převést na účet 428 000 Nerozdělený zisk minulých let
neakceptuje finanční možnosti společnosti vzhledem k situaci v zemědělském sektoru. Toto je
patrné i z bilance podniku k 31.12.2017. Představenstvo společnosti je si samozřejmě vědomo
základního práva akcionáře na výplatu podílu na zisku vyplývající z vlastnictví akcie. Úvaha
zvyšování vyplacené částky dividend je jistě správná a představenstvo tuto úvahu vždy bere
v potaz. Ve svém odůvodnění sdělujete, že rozhodnutím valné hromady v roce 2017 o převodu
50 mil. Kč do Rezervního fondu (v odůvodnění uvedeno do „Výsledku hospodaření minulých
let“) došlo k citelnému upozaďování práva akcionáře s následným znehodnocováním akcií
samotných. S tímto názorem rozhodně nemůže představenstvo souhlasit, neboť zvyšováním
hodnoty vlastních pasiv se zvyšuje i hodnota každé akcie vyjádřená přepočtem vlastního jmění
na jednu akcii. Účetní hodnota vlastního jmění na jednu akcii je ke dni účetní závěrky 2017
2.092,-Kč.
V dalším odstavci odůvodnění návrhu je uvedeno zavázat představenstvo k udržování
cash flow společnosti ve výši minimálně 45% hospodářského výsledku jako dividendu
společnosti s tím, že toto nebude mít žádný vliv na výši nových investic společnosti. S tím opět
není možno zásadním způsobem souhlasit. Tvrzení, že zisk je roven odečtením veškerých
investic a ostatních nákladů od celkových výnosů společnosti jednoduše není pravdou.
Investice se v zisku projevují ve formě odpisů, lze argumentovat tím, že odpisy nejsou nikam
skutečně hrazeny. Protiargumentem jsou však splátky dlouhodobých investičních úvěrů, které
nejsou v zisku žádným způsobem vyjádřeny. Společnost má možnost své investice financovat
vlastními zdroji, tj. zejména akumulovaným ziskem, nebo cizími zdroji, tj. zejména bankovními
úvěry. S tím však souvisí celková zadluženost společnosti, která se pohybuje v průběhu
posledních pěti let v průměru 36% a tuto hodnotu není dle názoru představenstva nezbytně
nutné zvyšovat financováním investic cizími zdroji.

V Meclově, dne 20.6.2018
Ing. Jaroslav Hána, předseda představenstva

