
OZNÁMENÍ ZNĚNÍ (UVEŘEJNĚNÍ) PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA 
K PROTINÁVRHU 

 
Představenstvo společnosti REPROGEN, a.s. se sídlem Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, IČO: 
46678450, dále jen „Společnost“, oznamuje akcionářům, že Společnosti byl dne 10. 6. 2014 doručen protinávrh 
akcionáře pana Čestmíra Motejzíka k záležitosti zařazené na pořad jednání řádné valné hromady Společnosti, 
která se bude konat dne 19. 6. 2014, a to protinávrh k bodu 11. Rozhodnutí o naložení s vlastními akciemi 
společnosti. Představenstvo tímto uveřejňuje protinávrh akcionáře. 
 
 

ZNĚNÍ AKCIONÁŘOVA PROTINÁVRHU: 
 
Protinávrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady jako bod 11. Rozhodnutí o naložení s vlastními 
akciemi společnosti, tj. k návrhu na zcizení (úplatný převod) 4.636 ks vlastních akcií společnosti. 
 
Jako akcionář společnosti REPROGEN, a.s., který je řádně zapsán v seznamu akcionářů společnosti, tímto ve 
smyslu ustanovení § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, podávám následující 
protinávrh k záležitosti zařazené na pořad valné hromady společnosti svolané na den 19. června 2014 od 13.00 
hodin jako bod 11. Rozhodnutí o naložení s vlastními akciemi společnosti. 
 
Navrhuji valné hromadě přijmout toto usnesení: 
 
„Valná hromada rozhoduje o naložení s vlastními akciemi společnosti tak, že rozhoduje o snížení základního 
kapitálu společnosti v rozsahu jmenovitých hodnot vlastních akcií v jejím majetku tj. z částky 161 932 000 Kč o 
částku 4 636 000 Kč na částku 157 296 000 Kč za těchto podmínek a tímto způsobem: 
 
a) Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má ve svém majetku 4 636 kusů vlastních 

akcií, vydaných na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, v úhrnné jmenovité hodnotě 4 636 000 Kč, 
které nabyla na základě usnesení valné hromady o nabývání vlastních akcií společnosti dle § 161a, odst. 1 
zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a které nebyly zcizeny. Společnost tímto plní povinnost snížit 
základní kapitál o částku odpovídající souhrnu jmenovitých hodnot těchto vlastních akcií. Účelem snížení 
základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku společnosti jejich zničením a zhojení tak stavu, kdy 
společnost má v majetku vlastní akcie, které nebyly zcizeny. 

b) Rozsah snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti se snižuje z částky 161 932 000 Kč o částku 
4 636 000 Kč na částku 157 296 000 Kč. Počet kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 
1 000 Kč se snižuje z 161 932 kusů o 4 636 kusů na 157 296 kusů po snížení základního kapitálu. Celkový 
počet hlasů ve společnosti se snižuje z 161 932 hlasů o 4 636 hlasů na 157 296 hlasů po snížení základního 
kapitálu. 

c) Způsob provedení snížení základního kapitálu: základní kapitál společnosti bude snížen zrušením vlastních 
akcií společnosti. Společnost ke snížení základního kapitálu použije výhradně vlastní kmenové akcie, a to 
tak, že do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zničí 4 636 kusů 
vlastních kmenových akcií na jméno, vydaných jako listinné cenné papíry, každá o jmenovité hodnotě 1 000 
Kč, které má ve svém majetku a o jejichž souhrnnou jmenovitou hodnotu byl snížen základní kapitál. 

d) Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: vzhledem k tomu, že 
zrušované akcie jsou vlastními akciemi společnosti, příslušná částka odpovídající snížení základního kapitálu, 
tj. částka 4 636 000 Kč, nemůže být vyplacena akcionářům společnosti, ale bude o ni snížen stav účtu 
základního kapitálu. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo pouze v účetním 
smyslu a snížení základního kapitálu se projeví pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti. 
Rozdíl mezi pořizovací cenou zrušovaných vlastních akcií a jejich souhrnnou jmenovitou hodnotou, tj. částka 
4 172 400 Kč, bude účetně převedena na účet Ostatní kapitálové fondy. 

e) Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich zničení: společnost REPROGEN, a.s. je povinna předložit akcie 
sama u sebe do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku.“ 

 
Zdůvodnění protinávrhu: 
 
Představenstvo předložilo návrh usnesení o zcizení vlastních akcií společnosti, které společnost nabyla na 
základě usnesení valné hromady společnosti podle § 161a, odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.  



Vzhledem k tomu, že vlastní akcie nebyly zcizeny a jsou stále od jejich nabytí v majetku společnosti, domnívám 
se, že je nutné přistoupit ke snížení základního kapitálu o jejich jmenovitou hodnotu a tyto vlastní akcie zničit, 
tak jak toto předpokládají obecně závazné právní předpisy; jinak soud může společnost zrušit a nařídit její 
likvidaci. Z tohoto důvodu podávám k záležitosti rozhodnutí o naložení s vlastními akciemi společnosti tento 
protinávrh k návrhu představenstva, přičemž navrhuji rozhodnout o snížení základního kapitálu o částku 
4 636 000 Kč, která představuje úhrnnou jmenovitou hodnotu vlastních akcií společnosti REPROGEN, a.s. v jejím 
majetku. 
 
Šťáhlavy, dne 9. června 2014 
             
Čestmír Motejzík 
17. listopadu 673, PSČ 332 03, Šťáhlavy 
 
 
 

STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI K PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE: 
 
Představenstvo Společnosti posoudilo protinávrh akcionáře k bodu 11. Rozhodnutí o naložení s vlastními 
akciemi společnosti a k tomuto zaujalo následující stanovisko. 
 
Představenstvo Společnosti konstatuje, že akcionář je bezpochyby oprávněn uplatňovat návrhy a protinávrhy 
k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady. Akcionář řádně a v přiměřené lhůtě před konáním 
valné hromady doručil svůj protinávrh Společnosti. Představenstvo neshledalo v protinávrhu akcionáře žádný 
rozpor s obecně platnými právními předpisy ani se stanovami Společnosti. 
 
Představenstvo Společnosti dále konstatuje, že protinávrh akcionáře představuje jeden z možných způsobů 
naložení s vlastními akciemi v majetku Společnosti. Snížení základního kapitálu, jakožto poslední, i když 
zákonem předvídaná možnost, může z vnějšího pohledu způsobit pokles důvěryhodnosti Společnosti, zejména 
ve vztahu k věřitelům Společnosti, jejím obchodním partnerům a bankovním institucím. V případě přijetí 
protinávrhu nebude s jeho realizací spojen žádný finanční výnos ve prospěch Společnosti. 
Představenstvo dospělo k závěru, že přijetí protinávrhu akcionáře není pro Společnost výhodnější než návrh 
usnesení v jeho původní podobě. Cíle, kterým je vypořádání vlastních akcií v majetku společnosti, by však bylo 
tímto rovněž dosaženo. Představenstvo přesto doporučuje schválit návrh usnesení v jeho původním, tj. 
představenstvem navrženém znění. 

 
Představenstvo REPROGEN, a.s. 

 
 
 
 
 
 
 

V Plané nad Lužnicí dne 12.6.2014 


