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Zápis z valné hromady společnosti CANTON a.s. 

se sídlem Most, Fr. Halase 1200, IČ 61534455 konané dne 25. 6. 2017 od 9,30 hodin v kanceláři 
společnosti na adrese Most, Čsl. armády 1295. 

 

Do zahájení valné hromady se prezentovali následující akcionáři: 

 
počet akcií 

nominální hodnoty 
10.000 Kč 

počet akcií 
nominální hodnoty 

1.000 Kč 

podíl na základním 
kapitálu 

společnosti [tis. Kč] 

Milan Malega 
na základě plné moci 
zastupovaný Petrem Krpcem 

46 2 462/1002 

Pavel Krov 18 0 180/1002 

Ing. Vladimír Hůda 18 0 180/1002 

Ing. Petr Šatra 18 0 180/1002 

 

Celkem se prezentovali akcionáři držící 100 ks akcií v nominální hodnotě 10.000 Kč a 2 ks akcií v 
nominální hodnotě 1.000 Kč, tedy všichni akcionáři, kteří dohromady drží 100% základního kapitálu. 
Valná hromada je tudíž usnášeníschopná. 

 

 

Program jednání valné hromady:  

1. Zahájení jednání valné hromady a volba orgánů valné hromady. 

2. Projednání výroční zprávy za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017.  

3. Schválení účetní závěrky za rok 2017. 

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku.  

Před zahájením VH předal zástupce akcionáře Malegy Mgr. Krpec předsedovi představenstva písemný protest 
proti všem bodům z programu valné hromady, který následně doplnil. 

 

1. Zahájení jednání VH a volba orgánů VH. 
Valnou hromadu zahájil Vladimír Hůda a přednesl návrh představenstva na řídící orgány valné 
hromady v tomto složení: 

předseda valné hromady Ing. Vladimír Hůda 

zapisovatel Pavel Krov 

ověřovatel zápisu Ing. Petr Šatra 

skrutátor Pavel Krov 

O schválení orgánů valné hromady se uskutečnilo hlasování: 

pro proti zdrželo se návrh přijat 

540 0 462 ANO 

 

Usnesení: Řídící orgány valné hromady byly zvoleny dle návrhu schváleného v prvním hlasování. 
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2. Projednání výroční zprávy za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi propojenými 
osobami za rok 2017. 

 

Akcionář Malega vznesl několik dotazů a připomínek k projednávanému bodu: 

Dotaz: Jaká je cílová hodnota plánu příjmů, zmiňovaná ve výroční zprávě? 

Odpověď: Cílová hodnota příjmů je ve výši 360.000 Kč bez DPH. Plán příjmů k dispozici v místě konání 
VH není. Podle vyjádření PP Hůdy se od posledního projednávání nezměnil. 

 

Dále Malega namítá nesrovnalosti v zápisu o přezkoumání VZ a ZoV dozorčí radou, které se týkají 
uvedených datumů. 

Vladimír Hůda prohlásil, že požádá DR o uvedení nesrovnalostí v zápisu o přezkoumání na pravou 
míru. Petr Šatra jako člen dozorčí rady prohlásil, že DR výroční dokumenty za rok 2017 projednala a 
schválila na svém zasedání dne 22.4.2018. 

 

Dále Malega uvádí, že dle jeho názoru ostatní akcionáři kromě něj jednali i v roce 2017 ve shodě a 
jsou tak ovládajícími osobami. 

Vladimír Hůda připomněl, že v roce 2017 byla konána jediná VH společnosti a na této VH hlasovali 
jednotně akcionáři Hůda, Šatra a Krov např. při projednávání výročních dokumentů, které jako 
členové představenstva sami připravovali a bylo by s podivem, pokud by hlasovali jinak. V jiném 
důležitém bodě, projednávaném VH, totiž prodeji pozemku hlasovali každý z nich odlišně.  

Ve zprávách o vztazích, které sestavovalo představenstvo ještě pod vedením Malegy on sám sebe 
uvádí jako ovládající osobu s podílem 46% na ZK a na tomto stavu se nic nezměnilo. 

 

Dotaz Malegy: Kdy byla dokončena oprava objektu č.p. 1272 a jakým nákladem: 

Odpověď: Dokončení bylo v listopadu 2018 a celkový nálad byl asi 800 tis. Kč. 

 

Dotaz Malegy: Byly v roce 2017 provedeny i opravy komunikací? 

Odpověď: Ano, i v roce 2017 byly prováděny opravy komunikací. 

 

Dotaz Malegy: Jaké opravy s očekávaným nákladem přes 200 tis. Kč jsou plánovány na rok 2018? 

Odpověď: V plánu je oprava střechy podobně velkého objektu jako je 1272 nákladem asi 1 mil. Kč. 

 

Dotaz Malegy: Plánuje představenstvo čerpání dotace na kulturní památku: 

Odpověď: Ne. 

 

Dotaz Malegy: Když je meziroční propad tržeb cca 700 tis. Kč, proč výkonová spotřeba neklesla rovněž 
o 700 tis. Kč jako mezi roky 2015 a 2016? 

Odpověď: To je způsobeno fixními náklady, kdy některé nákladové položky neklesají v těsné závislosti 
na výkonech. Například úklid komunikací, osvětlení, údržba zeleně apod. 

 

Dotaz Malegy: Co jsou služby? 

Odpověď: Souhrnná položka, která zahrnuje položky jako je osvětlení, odstranění odpadů, údržbu 
zeleně, údržbu komunikací, připojení k internetu a podobně. 

 

Dotaz Malegy: Vysvětlete vztah mezi výší položky služby a materiál. 
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Odpověď: Mezi nimi není žádná přímá spojitost. Jejich výše je ovlivněna způsobem nakupování, kdy 
může být nakoupen zvlášť a výhodněji materiál (stavební) a najata firma, která jej použije na práci na 
údržbě objektů. Jindy může být nakoupena dodávka stavebních prací včetně stavebního materiálu 
jako dodávka „na klíč“. V obou případech jsou náklady zaúčtovány správně pokaždé v jiné kategorii. 

 

Dotaz Malegy: V jaké výši jsou fixní náklady? 

Odpověď: Nelze vyčíslit zcela přesně. Odhad fixních nákladů je 60 až 80% z položky služeb, energií a 
materiálu. 

 

Otázka Malegy: Jak vypadají nájemní vztahy? 

Odpověď: Typový obsah nájemní smlouvy je podobný tomu, jak je uzavíral Malega v době, kdy byl 
předsedou představenstva. 

 

Otázka Malegy: Jaký je průměrný náklad na mzdy dle výroční zprávy a jaký je právní titul vyplácení 
odměn? 

Odpověď: Podrobné informace budou poskytnuty do deseti dnů. 

 

Akcionář Malega se obrátil na přítomné členy DR Šatru a Krova, aby se vyjádřili k tomu, zda jako 
členové DR považují poskytnuté odpovědi za adekvátní. Petr Šatra sdělil, že odpovědi považuje za 
dostatečné a vyčerpávající. 

 

Otázka Malegy: Co jsou jiné provozní náklady? 

Odpověď: To jsou nahodilé náklady jako například reklama apod. 

 

Otázka Malegy: Co dělá představenstvo pro navýšení tržeb? 

Odpověď. Tato otázka nijak nesouvisí s projednávaným bodem. Nicméně bylo uvedeno, že 
představenstvo aktivně koná na trhu a výsledky se projeví již ve výsledovce za rok 2018. 

 

Otázka Melagy: Čím je tvořena částka 21.630 tis. Kč na účtu pasiv, řádku A.II.2? 

Odpověď: Je tvořena vkladem majetku v letech okolo 1997. 

 

Otázka Malegy: Vysvětlete závazky ke společníkům. 

Odpověď: V dokumentaci společnosti se nenacházejí žádné podklady k této položce. Představenstvo 
okolnosti vzniku šetří a Malega byl dotazován a žádán o objasnění, když závazky jsou účtovány od 
doby, kdy sestavoval účetní závěrku. Hůda svou žádost o objasnění Malegovi zopakoval. 

 

Další otázky Malega již neměl. 

 

Předsedající konstatoval: 

VH projednala výroční zprávu společnosti za rok 2017 a zprávu o vztazích mezi propojenými 
osobami za rok 2017 
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3. Schválení účetní závěrky za rok 2017 
  

VH hlasovala o usnesení jak je navrženo: 

VH schválila účetní závěrku za rok 2017. 

 

Výsledek hlasování o navrženém usnesení: 

pro proti zdrželo se návrh přijat 

540 462 0 ANO 

 

 

4. Rozhodnutí o rozdělení zisku  
Navrženo usnesení: 
Hospodářský výsledek za rok 2017 ve výši 22 tis. Kč bude převeden na účet neuhrazené ztráty 
minulých období. 

 

Výsledek hlasování o navrženém usnesení: 

pro proti zdrželo se návrh přijat 

540 462 0  

 
 

Závěrem Vladimír Hůda konstatoval, že informace obsažené v předaném protestu považuje za 
nepravdivé, především proto, že VH svolalo platně zvolené představenstvo a nic na tom nemění 
žaloba akcionáře Malegy o které, jak sám tvrdí, není pravomocně rozhodnuto.  

Část argumentů v protestu se navíc týká bodů programu, které teprve měly být projednány, zatímco 
Malega již proti nim podává protest. 

 

Tím byl program valné hromady vyčerpán a předsedající v 10:40 valnou hromadu ukončil. 

 

 

 

V Mostě, dne 25. 6. 2018 

 

 

 

zapsal: Pavel Krov 

 

 

 

 

 

ověřil: Ing. Petr Šatra 

 














