
 
enteria a.s. 
k rukám představenstva společnosti 
Jiráskova 169, Zelené Předměstí 
530 02 Pardubice 
 
 
 
 

V Pardubicích dne 18.9.2020 
 
 
 
Věc : 
PROTINÁVRH AKCIONÁŘE K ZÁLEŽITOSTI POŘADU VALNÉ HROMADY KONANÉ DNE 25.9.2020 
 
 
Vážení, 
 
společnost Zavrtálek s.r.o., se sídlem Jiráskova 169, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČO: 054 30 453, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 37752 
(„Akcionář“), jakožto akcionář společnosti enteria a.s., se sídlem Pardubice - Zelené Předměstí, Jiráskova 169, 
PSČ 53002, IČO: 27537790, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
spisová značka B 2770 („Společnost“), tímto ve smyslu ustanovení § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) uplatňuje protinávrh k záležitosti zařazené na 
pořadu jednání valné hromady Společnosti a to konkrétně k: 
 
- bodu 5: Schválení rozdělení zisku Společnosti mezi jednotlivé akcionáře Společnosti, přičemž tučně 
jsou vyznačeny změny proti původnímu návrhu usnesení,  
 
Akcionář navrhuje přijetí následujícího usnesení valné hromady Společnosti: 
  
Návrh usnesení: 
 

„Valná hromada tímto schvaluje rozdělení zisku vykázaného Společnosti za účetní období 
hospodářského roku 2019 ve výši =31.872.000,-- Kč mezi akcionáře Společnosti a to následovně: 
 
- Zisk k rozdělení připadající na jednu kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 40.000 Kč 

činí 480,00 Kč, na kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 120,00 Kč a na 
kmenovou akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 12,00 Kč, a na kmenovou akcii 
Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 1.200,00 Kč. 

 
- Zisk k rozdělení připadající na jednu prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč činí 

12,00 Kč, na prioritní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000 Kč činí 120,00 Kč a na prioritní 
akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000 Kč činí 1.200,00 Kč. 

 
Zbývající část zisku vykázaného Společnosti za účetní období hospodářského zisku roku 2019 bude 
převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.“ 

 
Odůvodnění: 
 
Ve smyslu ustanovení § 421 odst. 2 písm. h) ZOK náleží do výlučné působnosti valné hromady schválení 
rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů. Návrh tohoto usnesení má pouze zpřesnit původní usnesení tak, 
jak jej navrhuje představenstvo Společnosti. 
 

S pozdravem 

Zavrtálek s.r.o. 

jednatel Ing. Luděk Zavrtálek 


