
Odpovědi na žádosti o vysvětlení k bodu 6. pořadu jednání valné hromady Společnosti 

konané dne 17.6.2020 - Rozhodnutí o rozdělení zisku vykázaného v účetní závěrce 

Společnosti za rok 2019 

 

1) Uveďte konkrétní důvody, o které navrhované (ne)rozdělení celého zisku představenstvo opírá a tyto 
důvody doložte odpovídajícími informacemi, propočty, dokumenty a tyto k zápisu z valné hromady 
přiložte? 
2) Uveďte výsledky společnosti za období březen-květen 2020- tj. jaké dopady na obraty společnosti  
měla pandemická situace v České republice. 
 

S ohledem na obdobný dotaz v loňském roce představenstvo usiluje v logice odpovědi z minulého roku 

o posílení čistého pracovního kapitálu na úroveň zhruba 40 mil. Kč. Jeho výše ke konci účetní období 

dosáhla již téměř 28 mil. Kč a společnost se k tomuto cíli přiblížila. Zdůvodnění toho cíle bylo provedeno 

rovněž v loňské odpovědi na dotazy pana Salamatina. Letošní rok je specifický výrazným primárním 

dopadem pandemie COVID-19 na zákazníky společnosti. Představenstvo v reakci na prudký pokles 

objednávek zmrazilo investiční plán společnosti a reaguje postupnou úpravou svých kapacit. 

Předpoklad hospodaření společnosti v letošním roce bude nejhorší za posledních dvacet let, a to 

takový, že představenstvo nepředpokládá kladný hospodářský výsledek. S ohledem na dobré jméno 

společnosti však nepovažuje za vhodné své interní analýzy zveřejňovat a poskytnutí vysvětlení v této 

části odmítá s ohledem na to, že by jeho poskytnutí mohlo přivodit společnosti újmu a jde o vnitřní 

informaci společnosti. Nicméně v žádném z měsíců březen, duben a květen 2020 nedosáhla společnost 

kladného hospodářského výsledku. 

 

3) Uveďte, jaký výsledek hospodaření dosáhla společnost za celou dobu její existence a jak bylo 

v jednotlivých letech s výsledkem hospodaření naloženo (tj. jakým způsobem byl výsledek hospodaření 

na základě rozhodnutí valné hromady v každém roce trvání společnosti rozdělen). Tato informace je 

podstatná pro akcionáře pro posouzení návrhu představenstva na rozdělení zisku dosaženého za rok 

2020 tak, aby si akcionáři udělali úsudek o tom, zdali je či není zisk uměle zadržován ve společnosti a 

zda případné přijetí návrhu usnesení předloženého představenstvem je či není v rozporu s dobrými 

mravy. 

Bod 3) Představenstvo poukazuje na fakt, že příslušné dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin na 

veřejně dostupném obchodním rejstříku a poskytnutí vysvětlení v této části odmítá s ohledem na to, 

že je požadované vysvětlení veřejně dostupné. Nicméně považuje posledních 5 let za relevantní období 

a ve snaze vyjít akcionáři v rozumné míře vstříc konstatuje, že v roce 2015 činila dividenda na 1 000 Kč 

jmenovité hodnoty částku 46 Kč, v roce 2016 částku 41 Kč, v roce 2017 a 2018 částku 24 Kč, a v roce 

2019 dividenda vyplacena nebyla. Představenstvem navrhovaná horní hranice pro výplatu dividendy 

pro rok 2020 je částka 21 Kč. Zároveň připomíná, že obdržela dne 11/6/2020 protinávrh akcionáře 

MD21 a. s. na výplatu dividendy ve výši 10,50 Kč na tisíc korun jmenovité hodnoty akcie společnosti. 

 

4) Uveďte, s ohledem na plánovou investiční politiku společnosti na nadcházející roky, jaká je plánovaná 

dividendová politika společnosti na dalších pět let. Bude navrženo rozdělení zisku mezi akcionáře? 

Zdůvodněte včetně uvedení výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře 

podle prognóz společnosti rozdělit. 
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Bod 4) V současnosti je investiční politika zmrazena a omezena pouze na investice nezbytně nutné 

k chodu společnosti. Operativním cílem letošního roku je minimalizace ztrát. Jakmile bude situace 

společnosti stabilizovaná, t. j. bude opět reálné dosahovat kladných hospodářských výsledků, bude 

pokračovat v zavádění automatizace/robotizace, což bude vyžadovat navýšení investic Společnosti, 

které budou vyžadovat reinvestování minimálně 30 mil. Kč čistého zisku Společnosti ročně. 

Předpokládaná výše investic v následujících pěti letech je odhadována ve výši 75 mil. Kč ročně. 

V případě překročení této hranice zisku doporučuje představenstvo výplatu dividend ve výši do 10 mil. 

Kč ročně a případný přebytek použít na snižování závazků vůči úvěrujícím institucím, což povede 

k dosažení přiměřené výše čistého pracovního kapitálu. 

 

5) Uveďte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti, v případě že ano, tak o 

jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla v jednotlivých měsících roku 2019 těmto zaměstnancům 

vyplacena a na základě jakého právního titulu. 

Bod 5) Představenstvo má za to, že požadované vysvětlení v této věci není potřebné pro posouzení 

obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Přesto 

představenstvo sděluje, že společnost nezaměstnává osoby blízké členům orgánů společnosti. 

 

6) Uveďte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům statutárního a 

kontrolního orgánu společnosti poskytnuta v jednotlivých měsících roku 2019 a na základě jakého 

právního titulu. 

Bod 6) Představenstvo má za to, že požadované vysvětlení v této věci není potřebné pro posouzení 

obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. 

Představenstvo sděluje, že členům orgánů Společnosti byla v roce 2019 poskytnuta pouze ta plnění, na 

která jim vznikl nárok dle smluv o výkonu funkce tak, jak byly tyto smlouvy projednány a schváleny 

valnou hromadou konanou dne 19. 6. 2018. Celková výše plnění za rok 2019 činila 6 312 tis. Kč. 

 

7) Uveďte, jakým konkrétním způsobem budou peněžní prostředky Společnosti investovány 
v následujících letech, a to včetně uvedení konkrétních parametrů – tj. jaké investice jsou uvažované, 
v jaké výši a jaká je struktura uvažovaných investic z hlediska financování. 
 

Bod 7) V souladu s bodem 4 opakuje představenstvo, že investice jsou zmrazeny. Logika investiční 

politiky je v bodě 4 popsána rovněž. Detailní informace o investicích z důvodu jejich strategického 

významu spadají podle názoru představenstva pod ochranu obchodního tajemství společnosti a 

poskytnutí vysvětlení v této části odmítá s ohledem na to, že by jeho poskytnutí mohlo přivodit 

společnosti újmu a jde o vnitřní informaci společnosti. 

 

8) Uveďte soudní řízení včetně spisové značky, kterých se Společnost v současné době účastní ať už na 

straně žalobce či žalované a kolik prostředků za právní služby společnost v roce 2019 v souvislosti 

s těmito řízeními vynaložila a kolik prostředků do dnešní doby celkem za vedení těchto řízení zaplatila. 



Bod 8) Společnost k dnešnímu datu vede jedno soudní řízení, a to na straně žalobce, kdy se žalobou 

domáhá ochrany svých průmyslových vzorů proti konkurenční společnosti.  V roce 2019 na soudní 

řízení žádné prostředky nevynaložila, jelikož žádné nevedla. 

 

 

Odpovědi na žádosti o vysvětlení k bodu 7. pořadu jednání valné hromady Společnosti 

konané dne 17.6.2020 - Rozhodnutí o schválení vkladu souboru dlouhodobého majetku 

závodu Holešov jako nepeněžitého příplatku do společnosti CZECH PLYWOOD s.r.o. 

K námitce akcionáře, že není dána působnost valné hromady společnosti k přijetí rozhodnutí 

navrhovaného pod bodem 7. pořadu jednání valné hromady, představenstvo společnosti odkazuje na 

Pozvánku na valnou hromadu společnosti.  

 

Do působnosti valné hromady společnosti náleží dle ust. § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb. 

„schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

společnosti“. Představenstvo Společnosti je toho názoru, že v zájmu úplného informování akcionářů 

Společnosti a předejití jakýmkoliv pochybnostem o tom, zda poskytnutí nepeněžitého příplatku 

navrhovaným způsobem představuje „převod takové části závodu Společnosti, která by znamenala 

podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo 

činnosti společnosti“, předkládá záměr poskytnutí nepeněžitého příplatku valné hromadě ke schválení. 

 

1) Uveďte konkrétní důvody, proč by mělo dojít ke schválení vkladu souboru dlouhodobého majetku 
závodu Holešov jako nepeněžitého příplatku do společnosti CZECH PLYWOOD s.r.o. z pohledu 
společnosti. 
 

Bod 1) Důvodem je odlišná strategie, která funguje v konceptu business to business (B2B) co by 

platforma pro ostatní výrobce nábytku. Představenstvo odkazuje na odůvodnění uvedené v pozvánce 

na valnou hromadu. Nová společnost vytvoří flexibilnější prostředí pro kompletní výrobu komponentů 

dle zákaznických požadavků pod vlastním obchodním jménem a obchodním vedením. Představenstvo 

je přesvědčeno, že se jedná o klíčové strategické rozhodnutí, které ve střednědobém horizontu přinese 

navýšení výroby dýh a překližek, protože samostatná společnost bude více reakce schopná. 

 

2) Uveďte v čem spočívá pro společnost výhoda vkladu souboru dlouhodobého majetku závodu Holešov 
jako nepeněžitého příplatku do společnosti CZECH PLYWOOD s.r.o.? Uveďte proč není pro společnost 
výnosnější tento majetek dát uvedené společnosti pouze k užívání za úplatu? 
3) Uveďte konkrétní propočet o kolik bude výnosnější pro společnost, a v konečném důsledku pro 
akcionáře, převést tento majetek do společnosti CZECH PLYWOOD s.r.o., oproti současnému stavu, 
případně oproti stavu, kdy by byl dán tento majetek této společnosti do užívání za úplatu, případně 
prodán? 
 

Bod 2+3) Z hlediska běžných obchodních zvyklostí je pro společnost CZECH PLYWOOD s.r.o. výhodnější 

krýt dlouhodobá aktiva vlastním kapitálem a zároveň z pohledu zákazníků a případných úvěrujících 

subjektů rozhodně více kredibilní. Toto bylo hlavním důvodem, proč představenstvo společnosti 

navrhuje realizovat převod souboru majetku a výroby formou nepeněžitého příplatku mimo základní 
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kapitál dceřiné společnosti CZECH PLYWOOD s.r.o. právě s ohledem na 100% držení podílu ve 

společnosti CZECH PLYWOOD s.r.o. společností TON a.s. jsou otázky výhodnosti pronájmu nebo vkladu 

z pohledu čistě ekonomického irrelevantní. Možnost odprodeje zatím nebyla zvažována, cílem je 

zajistit klíčové dodávky pro společnost TON a.s. v oblasti ohýbané překližky a zároveň diverzifikovat 

obchodní aktivity dceřiné společnosti s cílem navýšit zakázkovou náplň a ziskovost. 

 

 

V Bystřici pod Hostýnem, 16. 6. 2020 

 

Za představenstvo společnosti TON a.s. 

 

 

 

        

 

Miroslav Rumpela     Ing. Milan Dostalík 

předseda představenstva    místopředseda představenstva 

 

 

 


