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C U K R O V A R   V R B Á T K Y   a.s.  se sídlem ve Vrbátkách č.p. 65 

Vrbátky, PSČ 798 13, IČO: 46900187 

 

Z Á P I S 
z řádné valné hromady akcionářů Cukrovaru Vrbátky a.s. se sídlem ve Vrbátkách 

 č.p. 65, PSČ 798 13  konané dne 21.6.2016 v 9.00 hodin v zasedací místnosti a.s. 

 

Přítomni: 

Z celkového počtu akcionářů vlastnících 66 547 akcií bylo přítomno 60 207 akcií, což představuje  

90,47  %.  

 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti. 

Valnou hromadu zahájil v 9.00 hodin Ing. Zdeněk Kovařík, předseda představenstva. Přivítal 

přítomné akcionáře a právníka JUDr. Pavla Štěpánka a konstatoval, že valná hromada je 

usnášeníschopná. Oznámil přítomným, že původní program jednání, zveřejněný  na internetových 

stránkách Cukrovaru Vrbátky a.s. www.cukrovarvrbatky.cz   dne 20.5.2016, byl doplněn dne 

10.6.2016 na základě  žádosti kvalifikovaného akcionáře o nový bod jednání : „ Projednání postupu 

představenstva při uveřejňování řádné účetní závěrky za rok 2015 a zprávy představenstva o 

podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 v souvislosti s řádnou valnou hromadou 

společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. svolanou na den 21.6.2016“. 

 

Program jednání řádné valné hromady je tedy následující: 

1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti.  

2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů. 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2015. 

4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2015, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh 

na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2015, vyjádření 

auditora ke konsolidované účetní závěrce. 

5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku a ke 

konsolidované účetní závěrce za rok 2015. 

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015. 

7. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém. 

8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2016. 

9. Volba člena dozorčí rady. 

10. Projednání postupu představenstva při uveřejňování řádné účetní závěrky za rok 2015 a 

zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 

v souvislosti s řádnou valnou hromadou společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. svolanou na den 

21.6.2016. 

11. Závěr. 
 

Předseda představenstva seznámil akcionáře se způsobem hlasování. 

 

2. Volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osob 

pověřených sčítáním hlasů. 

Předseda představenstva Ing. Zdeněk Kovařík přednesl  valné hromadě návrh představenstva, aby  

předsedou řádné valné hromady byl JUDr. Pavel Štěpánek. 

Předseda představenstva se dotazuje, zda má někdo jiný návrh na předsedu valné hromady. Jelikož 

tomu tak není, nechává hlasovat o návrhu představenstva. 

 

http://www.cukrovarvrbatky.cz/
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Hlasování č. 1 – volba předsedy valné hromady JUDr. Pavla Štěpánka: 

Pro ………………………… 60 207 hlasů   100 %             

Proti ……………………….      0  

Zdržel se ………………….       0     

Návrh byl schválen. 

Ing. Zdeněk Kovařík konstatoval, že JUDr. Pavel Štěpánek byl zvolen předsedou řádné valné 

hromady a předal mu řízení řádné valné hromady. 

Řízení řádné valné hromady se ujal JUDr. Pavel Štěpánek  a seznámil akcionáře s návrhem na 

sčitatele řádné valné hromady, a to RNDr. Milana Roubala, paní Kateřinu Satorovou, paní Olgu 

Klíčovou, paní Hanu Dvořákovou a paní Hanu Novákovou.  

Po zjištění, že nikdo z přítomných akcionářů nemá jiný návrh, dává hlasovat o všech sčitatelích. 

Valná hromada hlasovala o všech sčitatelích dohromady. 

 

Hlasování č. 2 – volba sčitatelů hlasů: 

Pro …………………………  60 207 hlasů             100 % 

Proti ……………………….      0  

Zdrželo se ………………….     0 

Návrh byl schválen. 

 

Dále představenstvo navrhlo, aby zapisovatelkou řádné valné hromady byla paní Ing. Olga 

Šubertová. 

 

Hlasování č. 3 -  volba zapisovatelky valné hromady Ing. Olgy Šubertové: 

Pro …………………………  60 207 hlasů   100 %              

Proti ……………………….            0     

Zdrželo se ………………….           0  

Návrh byl schválen. 

 

 

JUDr. Pavel Štěpánek seznámil akcionáře s návrhem na ověřovatele zápisu, a to pana Ing. Jana 

Spáčilíka a pana Josefa Vytáska. 

Jelikož nebyl jiný návrh, dává hlasovat. 

 

Hlasování č. 4 – volba ověřovatele zápisu pana Ing. Jana Spáčilíka 

Pro …………………………60 207   hlasů  100 %              

Proti ………………………. 0    

Zdrželo se ………………….0     

Návrh byl schválen. 

 

 

Hlasování č. 5 – volba ověřovatele zápisu pana Josefa Vytáska 

Pro ………………………   60 207 hlasů  100 %             

Proti ………………………. 0    

Zdrželo se ………………….0     

Návrh byl schválen. 

 

3.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za r. 2015. 
Zprávu přednesl Ing. Václav Řehák, člen představenstva : 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku akciové společnosti 

Cukrovar Vrbátky a.s. v roce 2015. 
 

Podnikatelská činnost společnosti byla výrazně ovlivněna situací na trhu s cukrem. Trvale nízké ceny 

cukru se promítly i v ekonomických výsledcích společnosti v roce 2015. 

 

 

Důležitou činností v mimo kampaňovém období je příprava cukrovaru na další kampaň. V loňském 

roce jsme proinvestovali 12,4 mil. Kč a to především: 

- stavební práce na polyfunkčním objektu v Olomouci-Chválkovicích  8 928 tis. Kč                          

- rozšíření odparky a nákup dvou těles odparky     2 683 tis. Kč 

- zubové čerpadlo na ZS             309 tis. Kč 

- nákup čerpadla na filtraci TŠ                      219 tis. Kč 

- regulace vlhkosti vzduchu v sile                     112 tis. Kč 

 

Na opravy strojního charakteru bylo plánováno celkem 12,8 mil Kč, ty nejdůležitější jsou: 

- oprava hasidla MIK, nové odvalovací obruče a rolny               1 493 tis. Kč 

- oprava ekonomizeru u kotle VK 25                     774 tis. Kč 

- oprava hřídele, vynášecích lopat a řetězového pohonu v pračce                 710 tis. Kč 

- oprava hřídele v předčeřiči                      600 tis. Kč 

- střední oprava kogenerační jednotky                     515 tis. Kč 

- oprava přírub pod víko u filtru KZF 160                    500 tis. Kč 

 

Na stavební opravy bylo vynaloženo celkem 3,94 mil Kč, jedná se např.: 

- oprava omítek, podlah a střech na budovách                 1 549 tis. Kč 

- oprava kostkové dlažby u splavu a lapačů chrástu                1 305 tis. Kč 

- nátěry zařízení a podlah           325 tis. Kč 

 

 

 
Kupní smlouvy na dodávku cukrovky pro rok 2015 byly uzavřeny s 57 pěstiteli celkem na množství 250 267 

tun na ploše 3 903 ha (bez výroby cukru ve mzdě). Smlouvy na kvótovou řepu byly uzavřeny na množství 165 

775 tun, pěstované na ploše 2 812 ha, smlouvy na dodávku cukrové řepy nepodléhající kvótám byly uzavřeny 

se 47 pěstiteli v celkovém množství 84 492 tun na ploše 1 091 ha (bez výroby cukru ve mzdě). 

Setí cukrovky bylo zahájeno 19.3.2015 a ukončeno 17.4.2015. V průběhu vegetace bylo poměrně sucho 

s nedostatkem srážek, což se projevilo ve výnosech. Z těchto důvodů bylo odloženo i zahájení kampaně  na 

1.10.2015.  

 

Cukrovarnická kampaň byla zahájena 1.10.2015 a ukončena 16.1.2016, celkem trvala 108 dní. V průběhu 

kampaně bylo vykoupeno 218 970 tun cukrovky při Dg 17,48 % (bez výroby cukru ve mzdě). Technologická 

kvalita řepy byla cca 40 dnů dobrá, pak se vlivem výskytu hniloby začala kvalita řepy zhoršovat. 

Kampaň po delší době byla charakteristická vyšší cukernatostí řepy, proto bylo nutné snížit denní zpracování, 

aby bylo zajištěno dostatečné vyloužení cukrovarnických řízků. I přes nižší denní zpracování byla denní 

výroba cukru vyšší než v minulých letech. V kampani bylo vyrobeno 36 562 tun cukru a 10 080 tun melasy 

(bez výroby cukru ve mzdě). 

V průběhu kampaně se nevyskytly žádné větší technické potíže, které by měly zásadní vliv na denní 

zpracování řepy. Pouze při poruše měničů na odstředivkách muselo být po dobu opravy částečně omezeno 

vytáčení cukrovin. Ostatní drobné opravy se řešily bez vlivu na provoz cukrovaru. V roce 2016 bude rozšířena 

odparka o dvě tělesa a posílena odstředivková stanice o dvě odstředivky. 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

4 

V průběhu kampaně 1.1.2016 došlo ke smrtelnému pracovnímu úrazu pracovníka na úseku plavení řepy, 

okolnosti úrazu jsou v šetření Policie ČR a Inspektorátu bezpečnosti práce. Společnost  přijala nápravná 

opatření, aby v budoucnosti k takovým nehodám již nedocházelo. 

 

Plán prodeje cukru na rok 2015 byl stanoven ve výši 45 719 tun. Prodej cukru během roku byl vysoce 

nadprůměrný, ve skutečnosti bylo prodáno rekordních 51 448 t (bez výroby cukru ve mzdě), což je 112,5 % 

stanoveného ročního plánu. Z tohoto množství bylo prodáno 25 424 tun ve formě drobného spotřebitelského 

balení, což představuje 49 %. Prodej drobného balení probíhal dle požadavků odběratelů a množství 

prodávané do akcí nebylo limitováno, což se projevilo zvýšením nároků na provoz linek drobného balení na 

úkor balení vaků a pytlů.  

Pro vylepšení obchodní bilance bylo v roce 2015 nakoupeno 6 744 tun řepného a třtinového cukru. V průběhu 

roku musela naše společnost reagovat na konkurenční nabídky a bylo nutné snižovat smluvní ceny, a to i 

vícekrát měsíčně. 

 

Cukrovar Vrbátky a.s. si nechal v měsíci lednu 2015 vyrobit na základě smluv o výrobě cukru ve mzdě 10 238 

tun nadkvótového cukru ve společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s., z nakoupené cukrové řepy o 

hmotnosti 73 231 tun a ve společnosti Südzucker Polska S.A. bylo vyrobeno v měsíci listopadu 2015  4 000 

tun nadkvótového cukru, z cukrové řepy o hmotnosti 28 571 tun.  

               

Na základě vývozních licencí mimo  EU bylo v roce  2015  přes zprostředkovatelské firmy vyvezeno16 848 

tun cukru nepodléhající kvótám ze skladu ve Vrbátkách,  3 565  tun  cukru ze skladu v Polsku a 10 238 tun ze 

skladů u společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s. 

 

V roce 2015 vytvořila akciová společnost Cukrovar Vrbátky a.s. zisk před zdaněním ve výši 47 664 tis. Kč. 

Celkové náklady činily 722 704 tis. Kč a celkové výnosy 761 888 tis. Kč. Řádná valná hromada společnosti 

bude rozhodovat o rozdělení zisku po zdanění ve výši 39 184 tis. Kč. 

Na základě známých nařízení o společné organizaci trhů v odvětví cukru v průběhu roku 2015 společnost včas 

plnila všechny své finanční závazky vůči svým obchodním partnerům. K  10.5.2016 měla společnost všechny 

své závazky vůči dodavatelům cukrovky na kampaň 2015/2016 splněny.  

V říjnu 2017 dojde v EU ke zrušení kvótového systému na výrobu cukru. Pro porovnání uvádíme zisk 

jednotlivých cukrovarnických společností na přidělenou kvótu cukru – viz tabulka níže. 

 

Představenstvo společnosti v rámci projednávání finančního plánu na rok 2016 schválilo uzavřít smlouvy 

s pěstiteli na dodávku 260 000 tun cukrové řepy a zajistit prodej ve výši 45 479 tun cukru. S ohledem na 

situaci na trhu s cukrem představenstvo schválilo pro rok 2016 plán zisku ve výši 65,1 mil Kč a to při 

nákladech 517,8 mil Kč a výnosech 582,9 mil Kč. Pro splnění těchto ekonomických výsledků bude především 

kladen důraz na maximální využití zpracovatelské kapacity cukrovaru při dodržení výrobních a provozních 

nákladů. 

 

Cukrovar Vrbátky a.s. je stoprocentním vlastníkem dvou dceřiných společností a to Cukrplus s.r.o. a  

PIKANT Ostrava s.r.o. Společnost Cukrplus s.r.o. se zabývá obchodní činností a to nákupem a prodejem 

cukru. Společnost Cukrplus s.r.o. má obchodní podíl ve výši 25 % ve společnosti Goldfein CZ s.r.o. s podílem 

na základním kapitálu ve výši 3,78 mil. Kč. Společnost Goldfein CZ s.r.o. vyrábí ve dvou závodech 

v Chrudimi a v Pardubicích trvanlivé pekařské výrobky (rolády, bábovky, chlebíčky, řezy apod.) a pardubický 

medový perník.  

Cukrovar Vrbátky a.s. poskytl společnosti Goldfein CZ s.r.o. celkový úvěr 63 mil. Kč,  k 31.12.2015 zůstává 

nesplaceno 61 mil. Kč. 

Společnost PIKANT Ostrava s.r.o. se zabývá výrobou hořčice a kvasného octa a také obchoduje s cukrem. Z 

půjčky poskytnuté společnosti PIKANT Ostrava s.r.o. ve výši 13,9 mil. Kč zůstalo k 31.12.2015 nesplaceno 

3,9 mil. Kč. 
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V roce 2015 vytvořila konsolidovaná společnost Cukrovar Vrbátky a.s., PIKANT Ostrava, s.r.o., Cukrplus, 

s.r.o. a Goldfein CZ s.r.o. konsolidovaný zisk 32 166 tis. Kč. Celkové náklady činily 763 504 tis. Kč a celkové 

výnosy činily 795 670 tis. Kč. 

 

Akciová společnost Cukrovar Vrbátky a.s. v roce 2015 nezvyšovala základní kapitál a k 31.12.2015 nebyly 

v majetku společnosti žádné vlastní akcie. 

 

Představenstvo společnosti se scházelo v průběhu roku 2015 pravidelně jednou měsíčně. Na svých zasedáních 

projednávalo všechny důležité oblasti týkající se chodu společnosti a to především financování, prodej cukru a 

nasmlouvání cukrovky. V průběhu roku 2015 nedošlo v představenstvu k žádné změně. V průběhu roku 2015 

odstoupil z dozorčí rady Ing. Tomáš Kovařík a na zasedání dozorčí rady dne 4.9.2015 byl  jmenován 

náhradním členem dozorčí rady pan Jiří Zapletal. 

 

 

Tabulka: 

 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 6 let 

Cukrovar Vrbátky a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 131 425 65 033 188 164 129 617 148 809 108 786 771 834 

  Cukerní kvóta (t) 21 989 21 989 21 989 21 989 21 989 21 989 131 934 

  Zisk/kg cukru (Kč) 6,0 3,0 8,6 5,9 6,8 4,9 5,9 

                  

Litovelská cukrovarna, a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 111 928 63 949 121 251 101 106 29 537 48 618 476 389 

  Cukerní kvóta (t) 22 597 22 597 22 597 22 597 22 597 22 597 135 582 

  Zisk/kg cukru (Kč) 5,0 2,8 5,4 4,5 1,3 2,2 3,5 

                  

Moravskoslezské cukrovary, a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 460 660 209 043 762 752 734 412 487 565 241 806 
2 896 

238 

  Cukerní kvóta (t) 93 973 93 973 93 973 93 973 93 973 93 973 563 838 

  Zisk/kg cukru (Kč) 4,9 2,2 8,1 7,8 5,2 2,6 5,1 

                  

Tereos TTD, a.s. HV před zdaněním (tis. Kč) 318 607 666 385 823 423 
1 503 

607 
1 886 

911 580 787 
5 779 

720 

  Cukerní kvóta (t) 208 716 208 716 208 716 208 716 208 716 208 716 
1 252 

296 

  Zisk/kg cukru (Kč) 1,5 3,2 3,9 7,2 9,0 2,8 4,6 

 

 

 

************************* 
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JUDr. Štěpánek poděkoval řediteli společnosti za přednesenou zprávu a vyzval akcionáře 

k případným připomínkám a dotazům. 

 

Přihlásil se JUDr. Roman Brablec, zastupující na základě plné moci akcionáře Bc. Ondřeje Klabala a 

přednesl Protest akcionáře proti usnesení valné hromady k bodu 3. pořadu jednání valné hromady: 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

7 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

8 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

9 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

10 

 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

11 

 

 

Stejné protesty podali akcionáři:   

 

 

- PhDr. Jana Kolomazníková, zastupující akcionáře Ing. Miloslava Kolomazníka 

- paní Jitka Klabalová   

- Ing. Leopold Klabal 
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4. Seznámení s řádnou účetní závěrkou za r. 2015, vyjádření auditora k účetní závěrce a návrh 

na rozdělení zisku. Seznámení s konsolidovanou účetní závěrkou za rok 2015, vyjádření 

auditora ke konsolidované účetní závěrce. 
 

 

JUDr. Pavel Štěpánek vyzval opět Ing. Václava Řeháka, ředitele společnosti, aby valnou hromadu 

seznámil s výše uvedenými údaji.   
 

 

 

Roční účetní závěrka 2015 - Cukrovar Vrbátky a.s. 

Nejdůležitější údaje z účetní závěrky: 
  

   
a) údaje z výsledovky v tis. Kč 

 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 691 583 
 

Tržby ostatní 54 563 
 

Spotřeba materiálu, energie a služeb 493 923 
 

Ostatní náklady 187 128 
 

Provozní zisk 65 095 
 

Finanční výnosy 15 740 
 

Finanční náklady 33 171 
 

Zisk před zdaněním 47 664 
 

Daně z příjmů 8 480 
 

Čistý zisk 39 184 
 

   
b) údaje z rozvahy v tis. Kč 

 
Dlouhodobý nehmotný majetek 316 

 
Dlouhodobý hmotný majetek 298 532 

 
Dlouhodobý finanční majetek 69 900 

 
Zásoby 215 966 

 
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 183 

 
Pohledávky z obchodních vztahů 84 697 
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Krátkodobý finanční majetek 248 276 
 

Ostatní  krátkodobé pohledávky 99 410 
 

Časové rozlišení 278 
 

Aktiva celkem 1 017 558 
 

Základní kapitál 66 547 
 

Rezervní fond 19 822 
 

Sociální fond 888 
 

Nerozdělené zisky minulých let 697 444 
 

Zisk běžného období 39 184 
 

Vlastní kapitál  823 885 
 

Odložený daňový závazek 15 240 
 

Závazky z obchodních vztahů 127 960 
 

Závazky k zaměstnancům 3 881 
 

Závazky z daní a dotací 10 158 
 

Ostatní závazky a krátkodobá pasiva 36 434 
 

Závazky a vlastní kapitál celkem 1 017 558 
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Návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2015: 

 

Čistý zisk                                       39 184 477,40   Kč 

Z toho 

               dividendy                                         15 305 810,00  Kč 

               tantiémy                                           19 000 000,00  Kč 

    nerozdělený zisk                               4 878 667,40   Kč 

 

 

  

 

Konsolidovaná účetní závěrka 2015  

Nejdůležitější údaje z konsolidované účetní závěrky: 

  
a) údaje z výsledovky v tis. Kč 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 714 672 

Tržby ostatní 63 947 

Spotřeba materiálu, energie a služeb 512 775 

Ostatní náklady 209 555 

Provozní zisk 56 289 

Finanční výnosy 17 051 

Finanční náklady 33 945 

Zisk před zdaněním 39 395 

Daně z příjmů 7 229 

Čistý zisk 32 166 

  
b) údaje z rozvahy v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 316 

Dlouhodobý hmotný majetek 304 750 

Dlouhodobý finanční majetek 59 616 

Zásoby 230 237 

Dlouhodobé poskytnuté zálohy 183 

Pohledávky z obchodních vztahů 109 516 
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Krátkodobý finanční majetek 252 027 

Ostatní  krátkodobé pohledávky 99 830 

Časové rozlišení 315 

Aktiva celkem 1 056 790 

Základní kapitál 66 547 

Rezervní fond 20 999 

Sociální fond 888 

Nerozdělené zisky minulých let 741 324 

Zisk běžného období 32 166 

Vlastní kapitál  861 924 

Odložený daňový závazek 12 877 

Závazky z obchodních vztahů 130 671 

Závazky k zaměstnancům 4 303 

Závazky z daní a dotací 10 070 

Ostatní závazky a krátkodobá pasiva 36 945 

Závazky a vlastní kapitál celkem 1 056 790 
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5. Zpráva dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2015 a k návrhu na rozdělení zisku a ke 

konsolidované  účetní  závěrce za  rok  2015. 

 

JUDr. Pavel Štěpánek vyzval Ing. Františka Křivánka, předsedu dozorčí rady, aby zprávu  přednesl.  
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Po  přednesení  shora  uvedené zprávy reagoval  předseda dozorčí rady  na protesty  akcionářů  

Bc. Ondřeje Klabala, Ing. Miloslava Kolomazníka, Jitky Klabalové a Ing. Leopolda Klabala a uvedl, 

že dle jeho názoru tyto protesty ničemu neprospívají a lze je přirovnat „bouři ve sklenici vody“. 

 

 

6. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015. 

 

JUDr. Štěpánek poděkoval Ing. Křivánkovi za přednesenou zprávu a zeptal se přítomných akcionářů, 

zda mají k účetní závěrce připomínku nebo dotaz. 

 

Pan Ing. Milan Jurníček  předložil otázku k účetní závěrce: 

Z výkazů, které byly k nahlédnutí dne 17.6.2016, vyplývá významná finanční ztráta, která vznikla 

zřejmě vlivem tvorby opravných položek. Akcionář se domnívá, že tato ztráta souvisí s tvorbou 

opravných položek k pohledávkám za společností Goldfein CZ s.r.o. Akcionář se proto ptá, jaký 

bude v této věci další postup společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. 

Předsedající valné hromady k tomu sdělil stanovisko předsedy představenstva: Na tento dotaz bude 

podána písemná odpověď do 15-ti dnů.  

 

 

JUDr. Štěpánek nechává hlasovat o schválení obou účetních závěrek : 

Hlasování č. 6 –  schválení  řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 

2015: 

Pro …………………………  39 229 hlasů             65,1569  % 

Proti ……………………….   20978 hlasů            34, 8431 % 

Zdržel se ………………….       0 

 

Řádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka  za rok 2015 byla schválena. 

 

JUDr. Roman Brablec, zastupující na základě plné moci akcionáře Bc. Ondřeje Klabala, podal 

„Protest akcionáře proti usnesení valné hromady k bodu 6. pořadu jednání valné hromady“. 

 

Stejné protesty podali akcionáři:   

 

- PhDr. Jana Kolomazníková, zastupující akcionáře Ing. Miloslava Kolomazníka 

- paní Jitka Klabalová 

- Ing. Leopold Klabal 
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7. Rozhodnutí o rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém. 
 

JUDr. Štěpánek  přečetl znovu akcionářům návrh představenstva na rozdělení zisku: 

 

Čistý zisk za rok 2015                39 184 477,40   Kč 

Z toho 

               dividendy                                         15 305 810,00   Kč 

               tantiémy                                           19 000 000,00   Kč 

    nerozdělený zisk                                4 878 667,40  Kč 

 

Dále seznámil JUDr. Štěpánek akcionáře s navrženým způsobem výplaty dividend a tantiém: 

 

Způsob výplaty dividend: 

Dividenda bude vyplacena každému akcionáři společnosti, který vlastní akcie ke dni rozhodnému 

pro účast na valné hromadě, tj. ke dni  14. 6. 2016. 

Výplata dividend bude prováděna takto: 

1. Akcionáři – právnické osoby: nejpozději do 3. 8. 2016 zašlou oznámení o svém bankovním 

účtu s úředně ověřeným podpisem a výplata dividendy bude provedena bezhotovostním 

způsobem podle stanov společnosti. 

2. Akcionáři – fyzické osoby: 

a) výplata všem akcionářům, jejichž dividenda je větší než 20 000,- Kč, bude provedena 

bezhotovostním převodem na účet na základě úředně ověřeného písemného sdělení čísla 

bankovního účtu. 

b) akcionářům, jejichž dividenda je menší než 20 000,- Kč a požádají písemně o výplatu 

bezhotovostním převodem, bude vyplacena dividenda na základě úředně ověřeného 

písemného sdělení čísla bankovního účtu. 

c) ostatním akcionářům bude výplata prováděna v pokladně a.s. každou středu počínaje 

dnem 17. 8. 2016 v době od 10 do 11 hodin (pokud středa připadne na den pracovního 

klidu, výplatní den se ruší). 

3. V případě akcií, které jsou vedeny ve správě správce cenných papírů, bude výplata dividend 

provedena na peněžní účet sdělený správcem cenných papírů ve lhůtách, jak je uvedeno 

shora. 

 

Splatnost bezhotovostní úhrady dividend je od  17. 8. 2016.  

 

 

 

 

Předseda valné hromady oznamuje přítomným akcionářům, že k tomuto předloženému návrhu 

představenstva byly doručeny společnosti tři protinávrhy. Všechny protinávrhy  přečetl. 

 

První protinávrh -  akcionáře Ing. Miloslava Kolomazníka: 
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Druhý protinávrh - akcionáře Josefa Rajdla:  

 

 

 

 

  
 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

50 

 



Cukrovar Vrbátky a.s.                                                                                Valná  hromada  21. 6. 2016 

 

 

 

51 

 Třetí protinávrh - akcionáře Ing. Jiřího Lengála (doručen e-mailovou poštou): 
 
 
 
Cukrovar Vrbátky, a.s. 
                                                                                                           Představenstvo 
                                                                                                           Vrbátky č.p. 65 
                                                                                                           798 13 Vrbátky 
                                                                                                           IČ: 46900187 
                                                                                                           /dále jen Společnost/ 
 
 
 
Věc:  Protinávrh k bodu 6.  pořadu jednání valné hromady Společnosti svolané na den 21. června 2016 od 
9.00 hodin : Schválení řádné účetní závěrky za rok 2015 a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 
 
Vzhledem k tomu, že představenstvo nezajistilo zákonem stanoveným způsobem uveřejnění řádné a 
konsolidované účetní závěrky za rok 2015 navrhuji, aby valná hromada v bodě 6. nehlasovala ve věci 
schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2015 
 
Protinávrh k bodu 7. pořadu jednání valné hromady Společnosti svolané na den 21.června 2016 od 9.00 
hodin 
Navrhuji rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši  39.184.477,40 Kč takto: 
dividendy             30.611.620,00 Kč 
tantiemy                 2.000.000,00 Kč 
nerozdělený zisk    6.572.857,40 Kč 
 
Jako odůvodnění ke svému protinávrhu uvádím: 
Představenstvem navrhovaná výše tantiem znamená vyplacení mnoha milionů Kč pouze několika osobám, 
což by znamenalo, že se tyto budou bezdůvodně obohacovat na úkor akcionářů. Je třeba připomenout, že 
vedení Společnosti svými neuváženými investicemi snižují hodnotu Společnosti, což je vidět na hospodářském 
výsledku za poslední účetní období. 
 
Navrhuji, aby valná hromada přijala můj protinávrh. 
 
Žádám, aby spolu s uveřejněním mých protinávrhů včetně odůvodnění bylo zveřejněno i stanovisko 
představenstva k těmto protinávrhům. 
 
 
 
V Brně dne 14. června 2016                                                                                        Ing. Jiří Lengál 
                                                                                                                                          Mikulčická 10 
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JUDr. Štěpánek dává hlasovat nejprve o prvním protinávrhu, tj. protinávrhu Ing. Miloslava 

Kolomazníka: 

 

Hlasování č. 7 – Rozdělení zisku včetně stanovení výše a způsobu výplaty dividend a tantiém  

– protinávrh Ing. Miloslava Kolomazníka: 

Pro …………………………   51 180 hlasů            85,0067  % 

Proti ……………………….            0  hlasů                    

Zdrželo se :   ………………      9 027 hlasů            14,9933  %   

 

Protinávrh byl přijat a valnou hromadou schválen.  

V části návrhu na rozdělení zisku, týkající se způsobu výplaty dividend a tantiém, zůstal návrh 

představenstva schváleným protinávrhem nedotčen. 

 

 

 

8. Určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2016. 
 

Představenstvo navrhuje, aby pro účetní období kalendářního roku 2016 provedla audit společnost 

Kreston A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašínského 4, okres Brno – město, PSČ 602 00, IČO : 

41601416, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, spisová značka C2112. 

 

Má někdo dotaz k tomuto návrhu?  Není tomu tak. 

 

JUDr. Pavel Štěpánek vyzývá přítomné akcionáře k hlasování o návrhu představenstva. 

 

Hlasování č. 8 – určení auditora k zajištění auditu účetní závěrky za rok 2016. 

Pro ………………………… 40 364 hlasů        67,0420 % 

Proti ……………………….           0              

Zdrželo se …………………. 19 843 hlasů       32,9580 %   

Návrh byl schválen. 

 

 

 

9. Volba člena dozorčí rady. 

Představenstvo navrhuje, aby členem dozorčí rady byl zvolen pan  Bc. Miroslava Hofschneider, 

narozený 9. října 1976,  bytem Mlýnská 523, 798 17  Smržice.  

 

Jelikož k návrhu neměl nikdo z přítomných akcionářů připomínky a nepředložil protinávrh, nechává 

JUDr. Štěpánek hlasovat. 

 

Hlasování č. 9 – volba člena dozorčí rady pana Bc. Miroslava Hofschneidera. 

Pro ………………………… 47 178 hlasů        78,3597  % 

Proti ……………………….           0              

Zdrželo se …………………. 13 029 hlasů       21,6403 %   

Návrh byl schválen. 
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10. Projednání postupu představenstva při uveřejňování řádné účetní závěrky za rok 2015 a 

zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 v souvislosti 

s řádnou valnou hromadou společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. svolanou na den 21.6.2016. 

 

Předseda valné hromady JUDr. Pavel Štěpánek z pověření představenstva podal k tomuto bodu 

následující vysvětlení: 

Představenstvo nezveřejnilo účetní závěrku v celém znění proto, že podle článku 32 odst. 1 stanov 

společnosti nebylo toto zapotřebí, neboť (doslova citoval): „Po přezkoumání dozorčí radou a ověření 

auditorem uveřejní představenstvo hlavní údaje v oznámení o konání valné hromady“. Dalším 

důvodem je skutečnost, že dozorčí ráda schválila hlavní údaje účetní závěrky, které byly následně 

zveřejněny. Tento postup odpovídá praxi společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. i většiny akciových 

společností v celé republice.  

 

Dále se představenstvo společnosti řídilo §21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (doslova citoval): 

„Jestliže účetní jednotka prezentuje vybrané údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se jedná pouze o 

vybrané údaje z účetní závěrky a informaci o tom, kde je účetní závěrka uložena“.  

Podle názoru představenstva nedošlo tedy k porušení zákona.  

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku za rok 2015 v souvislosti 

s řádnou valnou hromadou společnosti Cukrovar Vrbátky a.s. byla zveřejněna na webových 

stránkách společnosti až 13.6.2016, ale představenstvo zastává názor, že tato skutečnost nezpůsobila 

akcionářům žádnou újmu, ale pokud se tak stalo, nechť akcionáři tuto újmu vyčíslí a doručí případný 

požadavek na odškodnění újmy představenstvu společnosti Cukrovar Vrátky a.s. 

 

JUDr. Štěpánek se ptá přítomných akcionářů, zdá požadují k tomuto bodu další vysvětlení.  

Přihlásil se předseda dozorčí rady Ing. František Křivánek – kdo dával dobrý pozor při poslechu 

zprávy dozorčí rady, tak ví, že jsem četl: „Členové rady byli seznámeni s hlavními ukazateli 

hospodaření z individuální a konsolidované účetní závěrky, uváděnými v účetních výkazech „Výkaz 

zisku a ztráty“ a „Rozvaha“. Minimálně 10 let to tak vždy bylo a nikdo proti tomu protesty 

nevznášel. Podle mého názoru jsou podané protesty, vznesené na této valné hromadě. zcela 

zbytečné“. 

 

 

11. Závěr 
JUDr. Pavel Štěpánek konstatoval, že  program  řádné valné hromady byl vyčerpán, poděkoval 

akcionářům za účast a slušný průběh valné hromady a valnou hromadu v 10,30  hod. ukončil. 

 

 

Zapsala:                Ing. Olga Šubertová  …………………………………………..        

 

 

 

Ověřili:                 Ing. Jan Spáčilík           …………………………………….. 

 

 

                              Josef Vytásek    ………………………………………………. 

 

 

 

 

Předseda valné hromady JUDr. Pavel Štěpánek …………………………………. 


