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 Zápis z řádné valné hromady 

 
akciové společnosti Škrobárny Pelhřimov, a.s. se sídlem Křemešnická 818, Pelhřimov, PSČ 393 21, 
konané dne 28. 2. 2017 v zasedací místnosti v  sídle akciové společnosti v Pelhřimově 
 
Bod č. 1 pořadu jednání : Zahájení valné hromady  
 
Valnou hromadu zahájil v 9:00 hod. JUDr. Jiří Pánek, pověřený svolavatelem k jejímu řízení do doby zvolení orgánů 
valné hromady.  Konstatoval, že  na základě údajů z prezenční listiny jsou na dnešní valné hromadě přítomni akcionáři 
se jmenovitou hodnotou  akcií celkem 92 148 000,- Kč, to představuje podíl na základním kapitálu 82,92 %.  
Společnost emitovala  pouze akcie s právem rozhodovacím o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- Kč, na valné 
hromadě jsou tedy přítomni akcionáři s počtem hlasů  92 148  z celkového počtu 111 130 hlasů všech akcionářů 
společnosti.  Valná hromada je  podle ustanovení článku 12. odst. 1. platných stanov společnosti, schopná usnášení.  
Jmenovitá hodnota akcií přítomných akcionářů byla ověřena z výpisu z evidence emise zaknihovaných cenných papírů, 
vyhotovenému k rozhodnému dni, tj. k 21. 2. 2017. 
 
Byla podána informace o hlasování -  hlasovací právo je spojeno se všemi akciemi, které společnost vydala,    
každých 1 000,- Kč jmenovité  hodnoty akcie  představuje 1 hlas, u všech bodů pořadu dnešního jednání postačuje 
k přijetí usnesení souhlas  prosté většiny hlasů přítomných akcionářů,  hlasování je veřejné, zdvižením hlasovacího 
lístku,  hlasuje se nejprve o návrhu představenstva, není-li  návrh schválen,  hlasuje se o protinávrzích, pokud byly 
podány, a to v  pořadí dle jejich doručení.   
 
Řídící jednání dále uvedl, že pořad valné hromady je shodný s pořadem, uvedeným na pozvánce na řádnou valnou 
hromadu.  
Dotázal se, zda přítomní akcionáři požadují k tomuto bodu pořadu vysvětlení. Nebylo tomu tak.  
 
 
Bod č. 2 pořadu jednání : Volba orgánů valné hromady 
 
Řídící jednání seznámil akcionáře s návrhem představenstva na volbu orgánů valné hromady.  
Řídící jednání uvedl, že z důvodu nemoci pana  Lubomíra Třísky, navrhuje představenstvo zvolit ověřovatelem zápisu 
pana Františka Koubka.  
Návrh představenstva :   
předseda  valné hromady : JUDr. Jiří Pánek,    
zapisovatelka :  Ing. Iva Váňová   
ověřovatelé zápisu:  František Koubek, Eduard Kokojan   
osoba   pověřená sčítáním hlasů:  Hana Švíková. 
 
Řídící jednání uvedl, že nebyl doručen žádný protinávrh.  K dotazu řídícího jednání -  nebyla vznesena   
žádost o vysvětlení.      
Řídící jednání požádal o hlasování  en bloc.  
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148,   tj. 82,92 % hlasů všech akcionářů společnosti 
Pro návrh hlasovalo :  89 256 hlasů,  tj. 96,86 %  hlasů  přítomných akcionářů  
Proti návrhu: 0 hlasů      
Zdrželo se hlasování: 2 892 hlasů 
Neplatné hlasy: 0 
  
Řídící jednání konstatoval, že usnesení  k bodu 2 pořadu bylo schváleno.  
 
Řízení valné hromady se ujal zvolený předseda valné hromady.   
 
 
 



 2

 
Bod č. 3  pořadu jednání :  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti  
a stavu jejího majetku  v hospodářském roce 2015/2016,  seznámení se závěry zprávy o vztazích  
dle § 82 ZOK  a zprávou auditora.   
 
Zprávu přednesl předseda představenstva Ing.  Josef Hadrava. Uvedl, že se omezí na  podstatné body, neboť zprávy jsou 
obsaženy ve výroční zprávě, zveřejněné  na internetových stránkách společnosti před konáním valné hromady.   
 
Společnost v hospodářském roce 2015/2016  pokračovala ve své hlavní výrobní činnosti, tj. výroba bramborového 
škrobu, modifikovaných škrobů, sirupu a dalších škrobárenských výrobků.  
Ve zpracovatelské kampani 2015 bylo kontrahováno 57 746 tun škrobárenských brambor, skutečně nakoupeno bylo 
47 861 tun, to představovalo 9 834 tun ekvivalentu škrobu.  
Kontrakt byl tedy splněn pouze na cca 82 %.  Příčinou byly nízké hektarové výnosy i nižší průměrná škrobnatost 
především vlivem dlouhotrvajícího sucha.  
 
Výroba v hospodářském roce  2015/2016 dle hlavních komodit 
Bramborový škrob nativní - suchý             9 834  tun 
Škrobový sirup               1 022  tun 
Škroby modifikované              4 019 tun    
 
Celkový prodej včetně vývozu  
Bramborový škrob nativní 7 173    tun 
Pšeničný škrob nativní A    628 tun 
Kukuřičný škrob nativní    185 tun 
Škrobový sirup 1 011    tun 
Škroby modifikované 4 289  tun 
Pšeničný lepek    210 tun 
Bramborová kaše sušená 2 474 tun 
   

Na tuzemský trh  připadá 79 % objemu tržeb, na vývoz 21 % objemu tržeb.   Hlavní objem exportu směřuje do zemí EU 
zejména východní,   jihovýchodní a jižní  Evropy.   
Důležitou součástí obchodu, zejména v papírenském průmyslu, je poskytování servisu s prodejem souvisejícího. 
 
Tržby společnosti - dosáhly celkem 313 401 tis. Kč,  z toho tržby za  prodej vlastních výrobků činily 195 207 tis. Kč, 
tržby za prodej zboží 97 887 tis. Kč.  V obou položkách se jedná  o zvýšení proti loňskému hospodářskému roku.   
Společnost vykázala zisk před zdaněním 6 577 tis. Kč.  Společnost řádně plní své finanční závazky, a to dlouhodobě.  
K financování využívá vedle vlastních zdrojů úvěry od České spořitelny, a.s.  Na nákup brambor je čerpán provozní 
úvěr,  dle potřeby je čerpán kontokorentní úvěr a úvěry  investiční.   
 
Investice – v  hospodářském roce 2015/2016 bylo investováno celkem 7 972 tis. Kč. Investice byly určeny především 
na nákup nových a modernizaci stávajících technologií na provozu Chýnov za účelem navýšení denní kapacity 
zpracování brambor a na modernizaci linky na výrobu modifikovaných škrobů. Investicemi dojde ke snížení nákladů  
na výrobu a k z výšení kvality výrobků.     
 
Ochrana životního prostředí - je dlouhodobě prioritním úkolem, neboť výroba je náročná na likvidaci vedlejších 
produktů ze zpracování brambor, tj. hlízové vody a zdrtků.  Společnost se snaží o jejich další využití jako hnojiva,  
dále do bioplynových stanic apod.     
 
Logistika - společnost nemá dostatek vlastních skladovacích prostor a je nucena využívat nájmů.  
Zvýšení  kapacity vlastních  skladů  je jednou z budoucích priorit společnosti.  
 
Personální politika - k 31. 8. 2016  měla společnost 65 zaměstnanců.  Počet zaměstnanců je stabilizován.   
 
Představenstvo společnosti v souladu s ustanovením § 82  zákona o korporacích zpracovalo zprávu o vztazích mezi 
propojenými osobami.  Ovládající osobou vůči společnosti  jsou Jihočeské škrobárny, s.r.o.   
V rozhodném období nebyly mezi propojenými osobami uzavřeny žádné smlouvy, v platnosti jsou smlouvy o vedení 
účetnictví, smlouvy o nájmu nebytových prostor a smlouva o zajištění úvěrů. Plnění a protiplnění  ze smluv byla 
uskutečňována za obvyklých podmínek,  společnosti nevznikla z těchto smluv žádná újma.  
 
Předseda představenstva dále uvedl hlavní údaje z účetní závěrky.  
Za hospodářský rok 2015/16  byl vykázán zisk po zdanění   5 596 tis. Kč.  Dosažený zisk společnost uvažuje převést na 
účet nerozděleného zisku.   
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 Hlavní údaje o stavu majetku, jak vyplývají  z účetní závěrky za hospodářský rok 2015/2016 (NETTO v tis. Kč) 
Aktiva celkem 223104  Pasiva celkem 223 104 
z toho   z toho  
dlouhodobý majetek    96 413 

 
 vlastní kapitál 180 758  

oběžná aktiva 
krátkodobé pohledávky 
z obchodních vztahů 
 
 

126 363 
   
  55 794  
 

 cizí zdroje 
krátkodobé závazky 
z obchodních vztahů  
bankovní úvěry 
 

  40 612 
 
  23 203 
  12 906       
 

Zpráva auditora k účetní závěrce : podle názoru auditora,  auditorské společnosti  EKMA HB, s.r.o., podává účetní 
závěrka věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků 
společnosti k 31. 8. 2016 a je v souladu s českými účetními předpisy. Výrok k účetní závěrce je bez výhrad.  
Ohledně ostatních informací ve výroční zprávě auditor nezjistil, že by výroční zpráva byla sestavena v rozporu 
s právními předpisy nebo obsahovala významně nesprávné informace.  
 
Po přednesení zprávy, předseda valné hromady  uvedl,  že k  tomuto bodu pořadu valná hromada nehlasuje. 
 
Předseda valné hromady vyzval akcionáře k podání žádostí o vysvětlení k tomuto bodu pořadu.  
 
Žádosti o vysvětlení Mgr.Ing. Antonína Továrka, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa. 
Žádost č.1. Jaké investice byly v loňském roce realizovány a kolik bylo profinancováno ?  
Odpověď předsedy představenstva.   V provozu  Chýnov byl instalován nový vakuový filtr a provedena úprava linky 
vlhké škrobárny. Akce je realizována s firmou Larsson.  Celková výše investice je cca 4,5 mil., došlo k navýšení ceny 
z důvodu pořízení dalších komponentů, například motorů, síta, koše.   
V provozu Chýnov probíhá  investice na lince výroby modifikovaných škrobů, konkrétně jde o pořízení nového  
tankového reaktoru a modernizace linky. Celková plánovaná výše investic byla 16 mil. Kč.  Investice se v průběhu 
rozšířila o modernizaci  kyselinového hospodářství a potřebu vybudovat novou trafostanici. Navýšení investičních 
nákladů činí přibližně 3 mil. Kč. Investice jsou finančně kryty úvěrem  ve výši 15 mil. Kč a z vlastních prostředků. 
 
Žádost č. 2.  Jaký je plán investic na rok 2016/2017 ?   
Odpověď předsedy představenstva.  V plánu je dokončení investic v provozu Chýnov, zahájení rekonstrukce nebo 
pořízení zcela nové  výrobní linky na modifikované škroby v provozu Batelov, investice do skladových prostor, neboť 
společnost vynakládá značné prostředky za nájem  skladů. Investičních potřeb je hodně, budou však realizovány 
s ohledem na ekonomickou a finanční situaci společnosti.    
 
Žádost č. 3.   Jaké měla společnost úvěry ? 
Odpověď předsedy představenstva.  Provozní úvěr na nákup brambor ve výši 60 mil. Kč, kontokorent do maximální 
výše  30 mil. Kč a splácí investiční úvěr z roku 2012, který byl 15 mil. Kč a investiční  úvěr z r. 2016 ve stejné výši. 
 
Žádost č. 4.  Zda platí, že je-li společnost  na podzim předlužená, tak po skončení kampaně by měla mít přebytek 
finančních prostředků ? 
Odpověď předsedy představenstva.   Není tomu tak.  Úvěr se splácí v průběhu celého roku a  také záleží, jak  
je finančně náročná podzimní kampaň.  Například podzimní kampaň 2016 byla z důvodu vysoké úrody i vysoké 
škrobnatosti brambor velmi finančně náročná. Dosavadní náklady na nákup brambor  činí cca 120 mil. Kč a nemusí být 
ještě konečné.  
 
 
Žádost č. 5.  Jak fungují variabilní příplatky ?  
Odpověď předsedy představenstva.  Cena průmyslových brambor se skládá ze základní ceny a příplatků, z nichž  
hlavním je  variabilní příplatek.  Jeho výše se určuje zejména podle prodejních cen nativního škrobu, ale musí být brán  
v úvahu i vliv konkurenčních podniků na trhu s průmyslovými bramborami a další faktory.  
 
Žádost č. 6.  Jak dlouho trvá kampaň na zpracování brambor ?  
Odpověď předsedy představenstva.  Zpravidla od začátku září do konce listopadu.  
 
Žádost č. 7.  Společnost exportuje, dostává tedy eura, ale závazky má  v českých korunách. Jak je společnost zajištěna 
proti  změnám kurzu ?   
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Odpověď předsedy představenstva.  Společnost  má závazky nejen v korunách, ale  i v eurech.  Proti změnám kurzu 
jsou zajištěny zejména exporty.  S ohledem na platby části závazků v eurech i s ohledem na možnost, že nemusí dojít 
pouze k posílení koruny, ale k rozkolísání kurzu,  je zajištěn pouze určitý objem předpokládaných tržeb v  eurech.     
  
Žádost č. 8.    Podle toho co bylo řečeno se zdá, že nová sezóna může být výrazně úspěšná ?   
Odpověď předsedy představenstva.   Je pravda, že vysoká výroba působí pozitivně na výši fixních nákladů na jednotku 
produkce,  na druhou stranu,  oproti minulému roku došlo   k poklesu realizačních cen škrobu.  Je-li vyrobeno více 
škrobu, zpravidla se jeho cena snižuje.  Brambory jsme nakoupili v přepočtu za 27 euro a přestože část kurzového rizika 
byla eliminována jeho zajištěním, výraznější posílení koruny vůči euru se může negativně projevit v závěrečných  
měsících současného hospodářského roku.  
 
Žádosti o vysvětlení akcionáře Jiřího Lengála 
Žádost č. 1.   Byla velká úroda brambor,  klesá tedy nejen cena škrobu, ale i brambor. V obchodě se brambory prodávají 
za podstatně menší ceny ve srovnání s minulým rokem.          
Odpověď předsedy představenstva.  Uvedené změny cen se týkají trhu konzumních brambor,  nikoliv průmyslových.  
Kontrakty na tyto brambory se dělají již v únoru,  tedy  v době, kdy nikdo neví, jaké budou reálné výnosy.  
Cena se může později  lišit jen do určité míry variabilními příplatky, a to zejména v návaznosti na realizační ceny 
škrobu.  
 
Žádost č. 2.  Je-li velká poptávka po průmyslových bramborách,  měla by se zvyšovat jejich cena, ale proti tomu se 
současně při vysoké úrodě snižují náklady pěstitelů a ti co brambory nakupují,  na tom mohou vydělat.    
Odpověď předsedy představenstva.  Musíme mít srovnatelné ceny s ostatními zpracovateli. Podle výsledků sklizně se  
tržby pěstitelů  z roku na rok mění, ale dlouhodobě se  zprůměrují.  Případné  změny  cen se řeší jen variabilním 
příplatkem.  
 
Mgr.Ing. Antonín Továrek, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa požádal o další vysvětlení.  
Žádost č. 1.  Z jaké vzdálenosti se sváží brambory ?    
Odpověď předsedy představenstva.  Zajišťujeme svoz brambor do 120 km,  ale většina brambor se pěstuje na Vysočině.  
 
Žádost č. 2.  Mateřská společnost zajišťuje všechny úvěry dceřiné společnosti?    
Odpověď předsedy představenstva. Dosud ano, až od r. 2016 není takto  zajištěn investiční úvěr TOP investice.   
 
Žádost č. 3.  Jak jinak jsou úvěry zajištěny ?    
Odpověď předsedy představenstva.  Jsou zajištěny nemovitým a movitým majetkem,  pohledávkami,  vinkulací 
pojištění.   
 
Žádost č. 4.   Bylo řečeno, že sazba za zajištění činí 1,5 %. Pokud jsou úvěry zajišťovány i dalšími základními 
zajišťovacími instrumenty, zdá se sazba příliš vysoká.  
Odpověď předsedy představenstva. Banka toto zajištění vyžaduje, pokud by nastal problém se splácením, je použití  
ručení pro banku nejjednodušší. Výši sazby jsme si ověřili  znaleckým posudkem.  
 
Žádost o další vysvětlení přednesl akcionář Jiří Lengál.   
Žádost č. 1.  Společnost vykazuje vysoký stav krátkodobých pohledávek, závazky jsou nižší, znamená to,  že společnost 
úvěruje odběratele ?      
Odpověď předsedy představenstva.  K 31. 12. je už poměr výrazně jiný, výkaz zachycuje stav, který existoval    
31. 8. 2016.   
 
Žádost č. 2.  Není zvolen vhodně hospodářský rok,  jsou posunutá data.    
Odpověď předsedy představenstva.  Je to zvoleno správně. Hospodářský rok se odvíjí od kampaně, a tu jsme pak díky 
tomuto nastavení schopni přenést z větší části do reálného hospodářského roku.  
 
Žádost č. 3.  Jaká je v průměru splatnost pohledávek společnosti ?  
Odpověď předsedy představenstva.  Je to v průměru cca 70 dnů, tuto splatnost musíme z obchodních důvodů zachovat. 
 
Žádost č. 4. Ceny za vedení účetnictví, které platí mateřská společnost - je to malá částka. 
Odpověď předsedy představenstva.  Ceny byly ověřovány u jiných firem,  můžeme  je však  znovu  ověřit.   
Rozsah účtování není velký.      
 
Žádost č. 5. Jaký je rozdíl mezi tržbami z prodeje zboží a  z prodeje materiálu ? 
Odpověď předsedy představenstva.   Prodej zboží zahrnuje zejména tržby z prodeje  bramborové kaše, sadby a 
pesticidů.   Tržby z prodeje materiálu zahrnují zejména ostatní druhy nakupovaných a prodávaných škrobů.    
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Žádost  o vysvětlení Mgr. Ing. Antonína Továrka, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa. 
Pokrývají-li ostatní zajištění celé úvěry, je adekvátní, aby bylo ještě další zajištění ručením ?  
Odpověď předsedy představenstva.  Je to požadavek banky.  
 
K dotazu předsedy valné hromady – žádné další žádosti o vysvětlení nebyly vzneseny.  
 
 
Bod. č. 4 pořadu jednání :  Zpráva dozorčí rady společnosti k přezkoumání účetní závěrky, návrhu na 
vypořádání hospodářského výsledku a zprávy o vztazích dle § 82 ZOK, informace o činnosti dozorčí rady  
 
Zprávu přednesla předsedkyně dozorčí rady paní Marie Roubíčková.  
Uvedla, že dozorčí rada se sešla na pěti jednáních.  Dozorčí rada se zabývala hospodařením společností a činností 
představenstva.  Dozorčí rada provedla  kontrolu účetní závěrky,  k účetní závěrce nemá výhrady a  doporučuje její 
schválení.  Dále doporučuje, aby valná hromada schválila rozdělení zisku tak, že bude celý převeden na účet 
nerozděleného zisku. Dozorčí rada přezkoumala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a má za to, že údaje a 
závěry uvedené ve zprávě odpovídají skutečnosti a ovládané společnosti nevznikla  žádná újma ve smyslu § 71 zákona 
o korporacích.   
 
K dotazu předsedy valné hromady, zda mají akcionáři požadavky na vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.  
 
Mgr.Ing. Antonín Továrek, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa. 
Akcionář požaduje, aby dozorčí rada přezkoumala, zda představenstvo postupuje s péčí řádného hospodáře při 
stanovení ceny za ručení za úvěry Škrobáren Pelhřimov, které jsou zajištěny.  
Nechť dozorčí rada při svém přezkoumání zohlední skutečnost, že úvěry jsou zajištěny dalšími zajišťovacími 
instrumenty a též skutečnost, že  riziko majoritního akcionáře je propojené s rizikem akciové společnosti. 
 
Předseda valné hromady  uvedl,  že k  tomuto bodu pořadu  valná hromada nehlasuje.  
 
 
Bod č. 5  pořadu jednání :  Schválení roční účetní závěrky za účetní období  hospodářského  rok  2015/2016.  
 
Předseda valné hromady se zeptal, zda jsou k tomuto bodu  žádosti o vysvětlení. Nebylo tomu tak.    
Předseda valné hromady konstatoval, že k tomuto bodu pořadu jednání nebyl doručen žádný protinávrh. 
 
Předseda valné hromady přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 5.    
 
Valná hromada schvaluje účetní závěrku společnosti za účetní období hospodářského roku 2015/2016. 
  
Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o předneseném  návrhu na usnesení.  
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148 
Pro návrh hlasovalo :  89 256 hlasů, tj.  96,86 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti návrhu: 0 hlasů      
Zdrželo se hlasování: 2 892  hlasů 
Neplatné hlasy: 0 
  
Předseda valné hromady oznámil, že usnesení k bodu 5 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
  
Mgr. Ing. Antonín Továrek, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa vznesl proti usnesení protest.   
Znění protestu :  
„Výše odměny za poskytnutí ručení majoritního akcionáře za úvěry ve výši 1,5 % z objemu poskytnutých úvěrů mi 
přijde nadhodnocená s ohledem na rozsáhlý arzenál dalších  uplatněných zajišťovacích instrumentů  (zajištění 
nemovitostmi a movitými věcmi,  zástava pohledávek, vinkulace pojištění),  přínos tohoto poskytnutého ručení pro 
zajištění úvěru je dále snížen korelací rizika majoritního akcionáře a rizika dlužníka, tedy společnosti.“  
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Bod č. 6 pořadu jednání :  Rozhodnutí o rozdělení zisku   
 
Předseda valné hromady se dotázal, zda akcionáři mají k bodu 6  žádosti o podání vysvětlení.  
 
Mgr.Ing. Antonín Továrek, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa 
Žádost č. 1. Byly uvedeny faktory bránící výplatě dividend. Lze faktory kvantifikovat ?   
Odpověď předsedy představenstva.  Byla vysoká úroda brambor v kampani r.  2016, historicky nejvyšší výkup a také 
vyšší škrobnatost brambor – obojí zvyšuje náklady na výkup brambor. Dosud bylo zaplaceno přibližně 120 mil. Kč a 
tato částka není pravděpodobně konečná.  Proti minulému roku je dosud rozdíl v objemu nákladů vynaložených na 
nákup brambor plus 33 mil. Kč.   
Počínaje únorem  2017 je také zahájeno  splácení úvěru na modernizaci výrobní linky v Chýnově a dosud splácíme 
starší investiční úvěr.  Platíme dále vysoké  částky za nájem skladovacích prostor, nemáme skladovací  kapacity,  je 
pronajato 10 externích skladů.  Bude nutno dofinancovat investici v provozu Chýnov, bylo čerpáno 15 mil. z úvěru.  
Z vlastních prostředků bylo plánováno čerpat 1 mil. Kč, z důvodu navýšení rozpočtu na modernizaci kyselinového 
hospodářství a na trafostanici, bude nutné čerpat z vlastních prostředků celkem asi 3mil. Kč.  
Posuzujeme záměr investovat do výstavby skladu a do rekonstrukce či pořízení nové výrobní linky na modifikované 
škroby v Batelově. Obě investice jsou nutné a je to vklad do budoucna.   
Existuje riziko ztrát z kurzového rozdílu a nelze vyloučit, že změny kurzu se negativně promítnou do vývoje cen 
škrobu.  Musíme  reagovat na vývoj mezd a nabídnout zaměstnancům srovnatelné ohodnocení.   
Představenstvo vnímá protest vznesený  na minulé valné hromadě, ale s ohledem na uvedené vlivy, navrhuje rozdělení 
zisku na účet nerozděleného zisku.  
 
Žádost č. 2. Vysvětlení rozumím, ale dlouhodobě by měly společnosti vyplácet podíl na zisku akcionářům, aby nebyli 
kráceni minoritní akcionáři. Pokud letošní sezóna bude úspěšná, šlo by odložit termín výplaty dividend až bude situace 
lepší. Mzdy je třeba řešit z nákladů, nikoliv ze zisku, jinak by společnost  nebyla schopna dlouhodobě provozovat 
hospodářskou činnost.  
Odpověď předsedy představenstva.   Zásadní je peněžní tok, posunutí nic nemění, splatnost úvěru je k 15. 9. a výplatou 
dividendy by mohlo představenstvo ohrozit financování společnosti a splácení úvěrů. V letošním roce existují  rizika, 
která mohou  negativně ovlivnit finanční tok.   
 
Žádost č. 3.  Je pro společnost rizikem pozice Agrofertu na zemědělském trhu?  
Odpověď předsedy představenstva.  Riziko nelze vyloučit nikdy, ale  zatím žádné přímé riziko  neznáme.   
 
K dotazu  předsedy valné hromady – žádné další žádosti o vysvětlení akcionáři nevznesli.  
 
Předseda valné hromady uvedl, že nebyl k bodu  6 pořadu jednání doručen žádný protinávrh a seznámil akcionáře 
s návrhem představenstva na usnesení :  
 
 Valná hromada schvaluje,  aby výsledek hospodaření - zisk ve výši  5596 tisíc Kč, dosažený v hospodářském 
roce 2015/2016, byl převeden na účet  nerozděleného zisku. 
 
Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o návrhu.  
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148 
Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů,  tj. 96,86 % hlasů přítomných akcionářů  
Proti návrhu: 2 892 hlasů      
Zdrželo se hlasování: 0 hlasů 
Neplatné hlasy: 0 
  
Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 6 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
 
 
Proti schválenému usnesení valné hromady k bodu 6 pořadu jednání vznesl protest akcionář Ing. Luděk Volf,  
zastoupený  Mgr. Ing. Antonínem  Továrkem.    
Obsah protestu : „Akcionář vyjadřuje nespokojenost  s tím, že nejsou navrhovány a tím pádem nemohou být ani 
schváleny dividendy za účetní období 2015/2016.  Zdůvodnění předsedy představenstva považuji za ne zcela 
přesvědčivé, když vyšší objem produkce v účetním období 2016/17 a tím i vyšší potřebu financování lze řešit 
nastavením splatnosti dividend na 31. 8. 2017,  nebo na jiné vhodné pozdější datum.  
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Rovněž argument potřeby navýšit mzdy nelze akceptovat, protože společnost musí být schopna ufinancovat své mzdy 
z průběžného hospodaření,  nikoliv ze zisku minulých let. Třetí argument, a to realizace nových investic, je možné 
akceptovat jen z části, když drtivá většina těchto investic je financována cizími zdroji. Za sebe mohu deklarovat, že 
nevyplacení dividend je pro akciovou společnost mimořádná situace, která je akceptovatelná jen při výjimečných 
okolnostech a nelze akceptovat, aby tyto výjimečné okolnosti nastávaly každoročně.“  
 
Vyjádření předsedy představenstva k protestu.  Představenstvo  váží statut dobrého hospodáře,  nevyplacení dividend 
není navrhováno aby poškodilo minoritní akcionáře.  Rizika vidíme, nechceme vystavit společnost negativům do 
budoucna.  Potřeba investic tu je, stále jsou určité rozdíly v technické úrovni proti zahraničním firmám a pro zachování 
konkurenceschopnosti  je nutné  investice realizovat.  Rentabilita v našem oboru není vysoká, pohybuje se kolem   2 %.  
Investice  jsou předpokladem pro zvýšení ziskovosti firmy v budoucnu.     
  
 
Bod č. 7 pořadu jednání :  Odvolání člena dozorčí rady.   
 
Předseda valné hromady uvedl, že v průběhu r. 2017 skončí funkční období člena dozorčí rady pana Václava Návary.  
Pan Návara zastává ve společnosti pracovní pozici vedoucího provozu Chýnov. Představenstvo navrhuje odvolání a 
následně novou volbu pana Návary do dozorčí rady.   
 
K dotazu předsedy valné hromady, zda akcionáři požadují   vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.   Nebylo tomu 
tak.  
 
Předseda valné hromady dále uvedl, že nebyl doručen žádný  protinávrh a přednesl návrh představenstva na usnesení 
valné hromady.    
 
Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Václava Návaru.   
Den zániku funkce 28. února 2017. 
 
Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto návrhu. 
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148   
Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů,  tj. 96,86 % hlasů přítomných akcionářů 
Proti návrhu: 0 hlasů      
Zdrželo se hlasování:  2 892 
Neplatné hlasy: 0 
  
Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 7 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 8 pořadu jednání :  Volba člena dozorčí rady, Václava Návary. 
 
Předseda valné hromady se dotázal,  zda akcionáři požadují vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.    
Nebylo tomu tak.  
 
Předseda valné hromady dále uvedl, že nebyl doručen žádný  protinávrh a přednesl návrh představenstva  
na usnesení valné hromady k bodu 8 pořadu jednání.    
 
Valná hromada volí za člena dozorčí rady pana Václava Návaru, narozeného 3. dubna 1956, bytem  Chýnov, 
Tyršova 198, PSČ 391 55.   Den vzniku funkce 28. února 2017. 
  
Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto návrhu. 
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148   
Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů,  tj. 96,86 % hlasů přítomných akcionářů 
Proti návrhu: 0 hlasů      
Zdrželo se hlasování:  2 892 
Neplatné hlasy: 0 
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Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 8 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 9 pořadu jednání :  Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady.  
 
Předseda valné hromady uvedl, že návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady mají akcionáři k dispozici  
a byl též k nahlédnutí společně s ostatními dokumenty v sídle společnosti 30 dnů před konáním valné hromady.   
Návrh smlouvy koresponduje se smlouvami, které mají uzavřeny se společností ostatní členové dozorčí rady.   
 
Dotázal se,  zda akcionáři požadují vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání.    
 
Mgr.Ing. Antonín Továrek, zástupce akcionáře Ing. Luďka Volfa.  
Jaké jsou náklady na pojištění členů dozorčí rady ?  
Odpověď předsedy představenstva.  Celkové náklady jsou cca 25 000,- Kč ročně na členy všech orgánů společnosti.  
 
Předseda valné hromady  uvedl, že společnosti nebyl doručen žádný  protinávrh a přednesl návrh představenstva na 
usnesení valné hromady k bodu 9 pořadu jednání.    
 
Valná  hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Václava Návary ve znění 
předloženém valné hromadě.  
 
Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o tomto návrhu. 
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148   
Pro návrh hlasovalo : 89 256 hlasů,  tj. 96,86 % hlasů přítomných akcionářů 
Proti návrhu: 0 hlasů      
Zdrželo se hlasování:  2 892 
Neplatné hlasy: 0 
  
Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 9 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
 
 
Bod č. 10 pořadu: Určení auditora společnosti.   
 
Předseda valné hromady  se dotázal, zda akcionáři požadují k tomuto bodu pořadu vysvětlení.   
Nebylo tomu tak.  
 
Předseda valné hromady uvedl,  že společnosti nebyl doručen žádný  protinávrh k tomuto bodu pořadu jednání a    
přednesl návrh představenstva na usnesení k bodu 10 pořadu.  
 
Valná hromada určuje ve smyslu § 17 zákona č. 93/2009 Sb. auditorem společnosti Ing. Janu Kunešovou, 
statutární auditorku, evidenční číslo oprávnění Komory auditorů ČR 1740, IČ 60130334 se sídlem Havlíčkův 
Brod, Nad Skalkou 792, PSČ 580 01. 
 
Předseda valné hromady požádal akcionáře o hlasování o návrhu.  
 
Výsledek hlasování: 
Hlasování přítomni akcionáři s počtem hlasů 92 148  
Pro návrh hlasovalo :  89 256  hlasů,    tj.  96,86  % hlasů přítomných akcionářů 
Proti návrhu: 0 hlasů      
Zdrželo se hlasování:  2 892  hlasů 
Neplatné hlasy: 0 
  
Předseda valné hromady oznámil,  že usnesení  k bodu 10 pořadu valné hromady  bylo schváleno.  
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Předseda valné hromady konstatoval, že byl vyčerpán celý pořad jednání valné hromady.   
Poděkoval přítomných  za účast a valnou hromadu ukončil. 
 
 
Zapsáno v Pelhřimově, dne 28. 2.  2017 
 
 
 
Zapsala:               Ing. Iva Váňová .………………......... 
 
 

Zápis ověřili: František Koubek   ..........……….....… 

 

                         Eduard Kokojan......………...…......…. 

 
 
Předseda valné hromady: JUDr. Jiří Pánek…….....…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam  příloh:  
listina přítomných akcionářů 
pozvánka na valnou hromadu 
podkladové materiály pro akcionáře k projednání vybraných bodů pořadu valné hromady 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


