
Pozvánka na řádnou valnou hromadu 
 

Představenstvo společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65,PSČ 798 13, 
IČO: 46900187, zapsaná  v  obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  oddíl B, vložka  
č. 821 oznamuje, že na základě podání kvalifikovaných akcionářů, kteří vlastní akcie, jejichž 
souhrnná hodnota přesahuje 5 %  základního kapitálu, svolává řádnou valnou hromadu 
společnosti, která se bude konat  

 
22. 1. 2016  v  9.00 hodin  

v sídle společnosti s tímto programem jednání: 
 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti. 
2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů. 
3. Zpráva představenstva k hospodaření společnosti a k obchodním a dalším vztahům 

společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. a společnosti Goldfein CZ s.r.o. 
4. Odvolání členů představenstva společnosti Ing. Zdeňka Kovaříka, RNDr. Miroslava 

Hofschneidera a Ing. Václava Řeháka. 
5. Volba členů představenstva. 
6. Závěr. 

 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou 
uvedeny níže. 
Rozhodný den: 
Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den přede dnem konání této 
řádné valné hromady, tj. 15. 1. 2016. Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi 
hlasy, které odpovídají akciím vlastněným akcionářem k rozhodnému dni. 
Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin a končí v 9.00 hodin. 
Akcionáři-fyzické osoby se při prezenci prokáží platným průkazem totožnosti. Zástupci 
akcionářů na základě plné moci se kromě tohoto musí prokázat plnou mocí, z níž vyplývá 
rozsah zmocněncova oprávnění a zda byla plná moc udělena pro zastupování na jedné nebo 
více valných hromadách. Akcionáři-právnické osoby se při prezenci navíc prokáží úředně 
ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším tři měsíce. Zmocněnec akciové 
společnosti předloží kromě uvedených dokladů také plnou moc s úředně ověřeným podpisem 
zmocnitele, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění a zda byla plná moc udělena pro 
zastupování na jedné nebo více valných hromadách. 
 
 
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady a jejich zdůvodnění: 
 
K bodu 2 programu: 
Návrh usnesení: 
Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Pavla Štěpánka, zapisovatelkou Ing. 
Olgu Šubertovou, ověřovateli zápisu Ing. Tomáše Kovaříka a Jiřího Zapletala a osobami 
pověřenými sčítáním hlasů RNDr. Milana Roubala, Věru Mádrovou, Olgu Klíčovou, Hanu 
Dvořákovou a Kateřinu Satorovou. 
 
Zdůvodnění: 
Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků zákona a stanov 
společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. 
 



K bodu 3 programu: 
Odůvodnění záležitosti: 
Výše uvedená právní jednání (poskytování půjček, úvěrů, uzavírání dalších smluv) mezi 
společností Cukrovar Vrbátky a.s. a společností Goldfein CZ s.r.o., IČO: 25274953, a jejich 
návratnost, dále vlastnická struktura společnosti Goldfein CZ s.r.o. a dále důvody proč a za 
jakých podmínek se dceřiná společnost Cukrplus, s.r.o., IČO: 25839365, stala společníkem 
s obchodním podílem 25 % ve společnosti Goldfein CZ s.r.o., a jaká je role dalšího 
společníka Ing. Tomáše Kovaříka, zaměstnance společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ve 
společnosti Goldfein CZ s.r.o. vzbuzují v kvalifikovaných akcionářích obavy z řádného 
výkonu funkce členů představenstva při právních jednání se společností Goldfein CZ s.r.o., a 
to zejména s ohledem na pravidla obsažená v ust. § 159 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění, ve spojení s ust. § 51 zákona č. 90/2012, o obchodních 
společnostech a družstvech, v platném a účinném znění, tj. že výkon funkce členů 
představenstva ve vztahu k společnosti, jejíž jsou volenými orgány, nesmí být vykonáván 
v rozporu s nezbytnou loajalitou a pravidly podnikatelského úsudku. Z tohoto důvodu 
kvalifikovaní akcionáři navrhují projednání stavu hospodaření společnosti, poskytování 
půjček, úvěrů, jejich návratnosti a uzavírání dalších smluv s obchodní společností Goldfein 
CZ s.r.o., IČO: 25274953, k vlastnické struktuře této společnosti, důvodům proč a za jakých 
podmínek se dceřiná společnost Cukrplus, s.r.o., IČO: 25839365 stala společníkem 
s obchodním podílem 25 % ve společnosti Goldfein CZ s.r.o., IČO: 25274953, a jaká je role 
dalšího společníka Ing. Tomáše Kovaříka, zaměstnance společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. ve 
společnosti Goldfein CZ s.r.o., IČO: 25274953, a za tímto účelem požadují kvalifikovaní 
akcionáři od představenstva společnosti vysvětlení a podání zprávy představenstvem 
společnosti k hospodaření společnosti a k obchodním a dalším vztahům společnosti Cukrovar 
Vrbátky a.s. a společnosti Goldfein CZ s.r.o. 
 
Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o návrh pořadu valné hromady uplatněný 
kvalifikovanými akcionáři. Představenstvo požadovanou zprávu valné hromadě předloží. 
 
 
 
K bodu 4 programu: 
Návrh usnesení: 
Valná  hromada  odvolává  dosavadního  člena  představenstva  Ing. Zdeňka Kovaříka, nar.  
15. 10. 1952, bytem Na Zákopě 369/16, Chválkovice, 779 00 Olomouc, z funkce člena 
představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Valná hromada odvolává dosavadního člena představenstva RNDr. Miroslava Hofschneidera, 
nar. 11. 7. 1950, bytem Mlýnská 523, 798 17 Smržice, z funkce člena představenstva 
společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Valná hromada  odvolává  dosavadního  člena představenstva  Ing. Václava Řeháka,  nar. 
 3. 2. 1956, bytem Trnkova 523/41, Nové Sady, 779 00 Olomouc, z funkce člena 
představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Zdůvodnění: 
S ohledem na výše uvedené ztratili kvalifikovaní akcionáři důvěru k současnému 
představenstvu společnosti Cukrovar Vrbátky a.s., z tohoto důvodu navrhují odvolání všech 
členů představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
 
Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o návrh pořadu valné hromady uplatněný 
kvalifikovanými akcionáři. Představenstvo společnosti s tímto návrhem nesouhlasí. 
 
 
 



K bodu 5 programu: 
Návrh usnesení: 
Valná hromada volí Ing. Miloslava Kolomazníka, nar. 14. 6. 1965, Nešverova 683/2, 779 00 
Olomouc, do funkce člena představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Valná hromada volí Ing. Leopolda Klabala, nar. 7. 9. 1960, Dr. Horáka 1306/7, 796 01 
Prostějov, do funkce člena představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
Valná hromada volí JUDr. Romana Brablece, nar. 6. 10. 1963, Jano Köhlera 810/31, 
Vrahovice, 798 11 Prostějov, do funkce člena představenstva společnosti Cukrovar Vrbátky 
a.s. 
Zdůvodnění: 
V souvislosti s odvoláním Ing. Zdeňka Kovaříka z funkce člena představenstva společnosti 
Cukrovar Vrbátky a.s., RNDr. Miroslava Hofschneidera z funkce člena představenstva 
společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. a Ing. Václava Řeháka z funkce člena představenstva 
společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. je tedy nutno zvolit nové představenstvo společnosti. 
Navrhovaní členové představenstva splňují požadavky vyplývající ze zák. č. 90/2012 Sb., o 
obchodních společnostech a družstvech, v platném a účinném znění, na výkon funkce člena 
představenstva a mají dlouholeté zkušenosti s obchodním vedením obchodních společností a 
v těchto funkcích se osvědčili. S ohledem na jejich praxi a kvalifikaci jsou tedy navrhovaní 
členové představenstva vhodnými kandidáty na uvedené funkce v představenstvu obchodní 
společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 
 
Vyjádření představenstva společnosti: Jedná se o návrh pořadu valné hromady uplatněný 
kvalifikovanými akcionáři. Představenstvo společnosti s tímto návrhem nesouhlasí. 
 
 
 
 
 
Vrbátky, dne  7. 1. 2016    Představenstvo společnosti 
 
 


