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Kvalita z kohoutku

Odůvodnění představenstva ke stanovení pořadí konání valných hromad dne 1.2. 2023 
 
- Problematiku změny akcionářské struktury otevřela dozorčí rada v jejím současném 

složení. Její iniciativou bylo vytvoření stanoviska AK act Řanda Havel Legal k této 
problematice, které již delší dobu vyvolává diskusi mezi akcionáři na toto téma. 

- Pokud by valná hromada konaná na žádost kvalifikovaného akcionáře, města 
Mariánské Lázně předcházela valné hromadě konané na žádost kvalifikovaného 
akcionáře, obce Odrava, mohlo by se stát, že se pozdější valné hromady bude účastnit 
dozorčí rada ve zcela jiném složení, než v jakém se touto problematikou dosud zabývala 
(volba/odvolání člena dozorčí rady je účinná přijetím rozhodnutí, a nikoliv až zápisem 
do obchodního rejstříku).  

- Nastala by tak paradoxní situace, kdy obě valné hromady budou mít jiné obsazení 
v dozorčí radě. Nová dozorčí rada, která by byla ve funkci pouze pár minut či hodin, by 
se zřejmě ani nestihla sejít a jen stěží by se vyjadřovala k problematice změny 
akcionářské struktury. Dozorčí rada by tak nemohla obhajovat své kroky.  

- Tímto pořadím valných hromad chce představenstvo umožnit, aby se k tématu změny 
akcionáře vyjadřovala dozorčí rada ve složení, v jakém se tématem zabývala. Pokud by 
valné hromady byly svolány v opačném pořadí, dozorčí rada v jejím současném složení 
by nedostala možnost se k věci vyjádřit. 

- Představenstvo má za to, že téma změny akcionáře je obecnější a do velké míry 
podmiňuje konání dalších valných hromad, takže si toto téma zasluhuje projednání jako 
první v pořadí. 

- Představenstvo tak upřednostňuje logické pořadí konání valných hromad před časovým 
hlediskem. Dle představenstva je zásadní, že žádný akcionář nebyl poškozen, protože 
obě valné hromady jsou svolány v zákonných lhůtách. Pokud by došlo k dohodě mezi 
akcionáři, konala by se pouze jedna valná hromada a tato situace je tudíž dána vnějšími 
vlivy, které představenstvo nemohlo ovlivnit. 

- Volbu konání obou valných hromad v jeden den představenstvo odůvodňuje péčí 
řádného hospodáře. Pokud by se valné hromady konaly ve dvou dnech, společnosti by 
vznikly výraznější náklady v podobě nutnosti dvojí organizace a také dvojího pořízení 
výpisu z CDCP (centrální depozitář cenných papírů). 

 


