
Protest a žádost o vysvětlení k bodu 1 náhradní valné 

hromady společnosti HPH konané 5.4.2018 

Akcionář: RNDr. Petr Kaňovský, bytem Letovická 10, Brno 621 00, narozen 28.12.1976 

Podávám tímto protest, že: 

1) Společnost v inzerátu, kterým svolala valnou hromadu na 8.3.2018, která předcházela 

této valné hromadě, neoznačila, o jaký druh valné hromady se jedná (viz §407 odstavec 

1c zákona o obchodních korporacích, dále ZOK). 

2) Společnost nezařadila na program valné hromady projednání účetní závěrky za rok 2017, 

ani za rok 2016, přestože účetní závěrka za rok 2016 měla být projednána již do 

30.6.2017 (§403 odst. 1 ZOK). Účetní závěrka za rok 2016 není přitom ani založena do 

Sbírky listin a není zveřejněna ani na stránkách společnosti, viz též §367 odst. 2 ZOK. 

3) Společnost k žádosti kvalifikovaných akcionářů o svolání valné hromady dle §366 ZOK 

tuto valnou hromadu nesvolala a nepostupovala ani postupem dle §369 odst. 1 či 2 ZOK, 

čímž porušila práva akcionářů na projednání všech jimi navržených bodů. 

4) Zpráva dozorčí rady, zveřejněná na stránkách společnosti, neobsahuje informace o 

kontrolní činnosti dozorčí rady týkající se hospodaření společnosti v uplynulém období, 

takže není známo, zda společnost v posledním roce jednala s péčí řádného hospodáře, 

například při uzavření podmínek úvěru poskytnutých společností EuroHost, s.r.o. apod.  

5) Dochází k opakovanému předkládání změn stanov, přestože o valné hromadě konané 

dne 29.5.2017 dosud soud nerozhodoval ani v první instanci, takže společnost nyní má 

platné stanovy, a přestože případná neplatnost usnesení o změně stanov schválená na 

VH 29.5.2017 ovlivní i platnost či neplatnost změn schválených na této valné hromadě. 

 

a žádám o vysvětlení: 

 

1) Kterým konkrétním akcionářům není a nebude umožněno hlasovat z důvodu nesplnění 

oznamovací povinnosti případně jiných důvodů. 

2) Zda bude na valné hromadě aplikováno omezení počtu hlasů jednoho akcionáře. 

3) Zda program valné hromady byl projednán také všemi likvidátory a zda všichni likvidátoři 

byli na tuto valnou hromadu pozváni. 

4) Zda a kdy společnost splní zákonnou povinnost založit účetní závěrku a výroční zprávu za 

rok 2016 do Sbírky listin a zda a kdy svolá valnou hromadu k projednání těchto 

dokumentů a zda a kdy předloží a projedná tyto dokumenty za rok 2017. 

 

                                                                                         …………………………………………… 

                                                                                                RNDr. Petr Kaňovský 


