
OZNÁMENÍ PROTESTU AKCIONÁŘE A STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA 
 
Představenstvo společnosti Moravské kovárny, a.s., se sídlem Hruškové Dvory 44, 586 01 Jihlava, IČ 
463 46 694, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 740, 
oznamuje, že dne 16.10.2020 obdrželo protest akcionáře Ing. Petra Kořenka proti termínu konání 
valné hromady společnosti, která byla svolána na 3.11.2020. 
 
 
PROTEST AKCIONÁŘE Ing. Petra Kořenka: 
 
Znění protestu: 
Protestuji proti termínu konání valné hromady svolané na úterý 3.11.2020 od 11:00 hodin atd. 
Žádám představenstvo, aby stanovený termín konání valné hromady řádně odvolalo a svolalo valnou 
hromadu na nový termín s ohledem na aktuální celospolečenskou situaci v České republice a plně 
respektovalo s tím související nařízení vlády České republiky. 
 
Zdůvodnění protestu: 
Valná hromada svolaná na úterý 3.11.2020 byla představenstvem společnosti oznámena dne 
12.10.2020 (viz datování a signace na oficiální „pozvánce“). Valná hromada by měla proběhnout v 
období platnosti tzv. nouzového stavu vyhlášeného vládou České republiky. Od pondělí 5. října 2020 
0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v 
souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů. O jeho vyhlášení podle čl. 5 a 6 
ústavního zákona o bezpečnosti České republiky rozhodla vláda Andreje Babiše na mimořádné schůzi 
ve středu 30.9.2020. Obecně platí, že na valné hromady neveřejných institucí a společností platí 
konkrétní omezení, resp. nemají výjimku vůči konkrétním omezením. Detaily např. zde: 
https://www.vlada.cz/cz/epidemiekoronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-
opatreni-_-co-aktualne-plati- 180234/#omezeni_hromadnych_akci_KO. 
 
 
STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA: 
 
I. Protest akcionáře není opodstatněný. 
 
II. Současná krizová opatření konání valných hromad obchodních korporací nezakazují, jelikož 

výkon akcionářských práv na valné hromadě obchodní korporace jako výkon podnikatelské 
nebo jiné obdobné činnosti spadá mezi výjimky ze zákazů shromažďování a pohybu. 
V případě zavedení dalších omezení je představenstvo připraveno odpovídajícím způsobem 
reagovat. 

 
III. Představenstvo akcionáře ujišťuje, že k ochraně jejich zdraví přijme veškerá hygienická a 

bezpečnostní opatření, zejména zajistí, aby na místě byly dodrženy patřičné rozestupy a aby 
bylo k dispozici dostatečné množství dezinfekčních prostředků. 
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