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Valná hromada společnosti svolaná na den 18.6.2021 
 

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ  
Žádám tímto o vysvětlení, resp. zodpovězení, níže uvedených otázek, a to v souladu s § 357, odst. 1 a 2, 

zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). 

 

K obsahu výroční zprávy 2020 a jejím přílohám 
(pro přehlednost jsou dotazy sepsány „vzestupně s odkazem na dokument“) 
 
(část Podíl na základním kapitálu 5 % a více, část Zpráva o vztazích) 

Údaje uvedené ve Výroční zprávě za rok 2020 uvádějí fakta platná k 31.12.2020. Evidence skutečných 

majitelů uvádí jako konečného skutečného majitele p. Radka Popoviče (k datu 6.6.2021, kdy sepisuji tuto 

„žádost o vysvětlení“).  
 

Evidence byla zřízena zákonem č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále „ZESM“) a nahradila, 

respektive navázala na evidenci údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb. Údaje 

zapsané podle právní úpravy účinné do 31. 5. 2021 do staré evidence byly do stávající evidence převzaty. 

Evidence skutečných majitelů slouží k evidování zákonem stanovených údajů o tzv. skutečných majitelích 

právnických osob se sídlem v České republice a tzv. právních uspořádání. 
 

V návaznosti na informace uvedené ve Výroční zprávě za rok 2020 a aktuálně zjištěné, prosím, upřesněte 
následující: 

• Jaký je majetkový podíl p. Radka Popoviče na naší Společnosti k datu rozhodnému (tj. k 11.6.2021) 
pro účast na VH dne 18.6.2021? 

• Je p. Radek Popovič konečným příjemcem výhod ze společností SPANET B.V., SINGLEMAN LIMITED 

a LORICATUS LIMITED? A pokud ne, prosím, aby představenstvo naší Společnosti (v osobě p. Radka 

Popoviče) uvedené vztahy řádně vysvětlilo. 

 

(str. 10, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, jiný dlouhodobý finanční majetek - podíl na bytovém družstvu) 

Prosím, podrobněji vysvětlete podíl na bytovém družstvu. Prosím, identifikujte družstvo. Jaký je důvod 

držení tohoto podílu? 

 

 

(str. 13, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, krátkodobé cenné papíry a podíly - směnka) 

Prosím, podrobněji vysvětlete a zdůvodněte, proč naše Společnost považovala za vhodné půjčovat 

hotovost (resp. držela / drží směnku) společnosti Energetický a průmyslový holding, a.s.? Je tento případ 

již účetně uzavřen po splacení k 11.1.2021? Došlo v průběhu 1. pol. Roku 2021 k uzavření obdobné 

transakce? (pokud ano, pak obdobně, vysvětlete a zdůvodněte a uveďte bližší údaje k takové transakci), 

 

 

(str. 16, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, odložená daň) 

Do výpočtu odložené daně nebyla zahrnuta daňová ztráta vykázaná k 31.12.2020. Vedení společnosti se 

domnívá, že existuje významná nejistota možného uplatnění daňových ztrát v příštích letech. 

Prosím, vysvětlete výše uvedenou citaci uvedenou představenstvem Společnost.  



 

(str. 17, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, počet zaměstnanců) 

K 31.12.2020 Společnost vykazovala průměrný přepočtený stav zaměstnanců (314) oproti stavu 

k 31.12.2019 (395) cca o 20 % nižší. Prosím, podrobněji vysvětlete, jak tomuto rozdílu rozumět. Jedná se 

o jednorázové razantní snížení stavu počtu zaměstnanců nebo se jedná o zkreslení údaje s ohledem na 

specifické dohodnuté režimy se zaměstnanci atd.? 
 

 

(str. 17, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, osobní automobily) 

Prosím, uveďte značky a modely obou osobních vozů Společnosti poskytnutých do užívání členům 

managementu Společnosti. 
 

 

(str. 18, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, pohledávky za nesolventními dlužníky - konkurzy a vyrovnání) 

Prosím, identifikujte dlužníky, za kterými jsou evidovány pohledávky v nominální hodnotě 67 tisíc Kč. 
 

 

(str. 18, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, obchodní pohledávky - největší odběratelé) 

Prosím, identifikujte oba největší odběratele služeb naší Společnosti, za kterými k 31.12.2020 měla naše 

Společnost obchodní pohledávky ve výši 50,4 % z celkového objemu obchodních pohledávek. 
 

(str. 19, Příloha k ÚZ k 31.12.2020, pohledávky z ukončeného konkurzu) 

Prosím, identifikujte společnost z ukončeného konkurzu, za níž naše Společnost vedla pohledávku ve výši 

169 tisíc Kč. 
 

___________________________________________ 

 
Žádám, aby písemně předložená žádost o vysvětlení byla v plném rozsahu přiložena včetně podaných 
odpovědí a vysvětlení do oficiální protokolární dokumentace k VH 18.6.2021. 
 

Děkuji a jsem s pozdravem, 

 

Ing. Petr Kořenek 

Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92 

email: p.korenek@centrum.cz 

ID datové schránky: y8wwzij 
 

Šestajovice, dne 6.6.2021 
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Valná hromada společnosti svolaná na den 18.6.2021 
 

 

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ  
Žádám tímto o vysvětlení, resp. zodpovězení, níže uvedených otázek, a to v souladu 
s § 357, odst. 1 a 2, zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích). 
________________ 
 

1. Jsou aktuálně vůči naší Společnosti vedená nějaká soudní řízení (pasivní soudní 
spory)? Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (tj. včetně uvedení čísel 
jednacích na příslušných soudech v České republice a v zahraničí) a stručný 
popis obsahu těchto soudních řízení. 

 
2. Jsou aktuálně ze strany naší Společnosti vedená nějaká soudní řízení (aktivní 

soudní spory)? Pokud ano, prosím o jejich přesný výčet (tj. včetně uvedení čísel 
jednacích na příslušných soudech v České republice a v zahraničí) a stručný 
popis obsahu těchto soudních řízení. 

 

Žádám, aby písemně předložená žádost o vysvětlení byla v plném rozsahu přiložena 
včetně podaných odpovědí a vysvětlení do oficiální protokolární dokumentace 
zápisu z této valné hromady. 
________________ 
 
 

Děkuji a jsem s pozdravem, 

 
Ing. Petr Kořenek 
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92 
email: p.korenek@centrum.cz 
ID datové schránky: y8wwzij 
 
Šestajovice, dne 15.6.2021 




