
ZPRÁVA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI 
 

AtomTrace a.s.,  

se sídlem Kolejní 3094/9, Královo Pole, 612 00 Brno,  

IČO: 033 96 916,  

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 7676, 

(„Společnost“) 
 
 
Správní rada Společnosti tímto v souvislosti s navrhovaným bodem 8. valné hromady  
Společnosti - Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, ve smyslu ustanovení § 488 
odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů („Zákon o obchodních korporacích“), podává valné 
hromadě Společnosti zprávu s odůvodněním omezení přednostního práva na upsání nových akcií a 
navrhovanými pravidly stanovení emisního kursu akcií emitovaných Společností. 
 
Společnost má zájem získat prostředky pro další rozvoj Společnosti. K tomuto kroku má dojít 
zvýšením základního a vlastního kapitálu Společnosti, a to investicemi od současných akcionářů 
prostřednictvím práva na přednostní úpis akcií, případně také od třetích osob prostřednictvím veřejné 
nabídky skrze systém START-Veřejná nabídka (elektronický systém pro upisování a prodej akcií 
prostřednictvím veřejné nabídky, který je nazván START-Veřejná nabídka a vyvinula jej a spravuje 
Burza cenných papírů Praha, a.s., se sídlem Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 471 15 629), tak jak se tomu 
již stalo v roce 2018. Tato možnost se osvědčila a napomáhá rozvoji Společnosti, a proto se tohoto 
kroku rozhodla Společnost opětovně využít.  
 
Omezení přednostního práva 
 
Vzhledem k podmínkám pro vstup a úpis akcií prostřednictvím systému START-Veřejná nabídka, 
nedojde-li k úpisu všech akcií současnými akcionáři v prvním kole úpisu akcií na základě jejich 
přednostních práv, je třeba přesně nastavit korporátní pravidla pro zvyšování základního kapitálu 
Společnosti tak, aby neupsaná část akcií Společnosti ze strany současných akcionářů v rámci 
přednostního práva na úpis, mohla být nabídnuta skrze systém START-Veřejná nabídka dalším 
investorům v rámci tohoto trhu spravovaného Burzou cenných papírů. 
 
S ohledem na nastavení těchto pravidel je třeba do jisté míry omezit přednostní právo akcionářů 
na úpis nových akcií. Akcionáři Společnosti mají nadále přednostní právo upsat nové akcie určené 
ke zvýšení základního kapitálu, a to v rozsahu jejich podílu na základním kapitálu Společnosti. 
Současní akcionáři tak mohou v souladu se navrhovaným zněním stanov Společnosti upsat akcie 
v tom rozsahu, ve kterém je jim přiznáno právo upsat akcie v prvním kole. Neupsané akcie v prvním 
kole, tj. ty akcie, k nimž nebylo využito přednostní právo, poté budou upisovány na základě veřejné 
nabídky v rámci Burzy cenných papírů. Omezení, které se má uložit rozhodnutím valné hromady 
Společnosti se tak nikterak nedotýká rozsahu přednostního práva na úpis akcionářů Společnosti. 
 
Omezení přednostního práva spočívá v podmínkách, za kterých lze přednostní právo u Společnosti 
uplatnit. Navrhované omezení přednostního práva akcionářů spočívá jednak v povinnosti akcionáře 
upisujícího akcie Společnosti v rámci přednostního práva okamžitě zaplatit emisní kurs v plné 
navrhované výši, tj. 70 Kč (slovy: sedmdesát korun českých) za jednu akcii, s tím, že v případě, 
že bude emisní kurs určen na nižší částku než 70 Kč (slovy: sedmdesát korun českých), pak bude 
dotčenému akcionáři poměrně vrácen na bankovní účet, a dále v případě, že akcionář, který upíše 
akcie Společnosti na základě přednostního práva neuhradí emisní kurs v plné navrhované výši 
do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne využití přednostního práva na bankovní účet Společnosti, platí, že svého 
přednostního práva na úpis akcií nevyužil a jeho přednostní právo zaniká. 



 
Výše uvedená omezení nejsou svévolnými omezeními práv akcionářů Společnosti, ale dochází 
k nastavení obdobných pravidel, jaká platí při úpisu akcií skrze systém START-Veřejná nabídka. Také 
investoři, kteří vstupují do společnosti skrze systém START-Veřejná nabídka, musí složit zálohu 
na jimi upisované akcie, a to proto, aby měl emitent zajištěno, že později bude částka emisního kursu 
uhrazena a celý proces tak neskončí z důvodu porušení povinnosti prodlévajícího investora. 
Ze stejného důvodu je také stanovena nejzazší lhůta, do které je třeba zálohu složit, aby bylo zřejmé, 
že akcionář má skutečně zájem akcie upsat a nenaruší průběh nabývání akcií skrze systém START-
Veřejná nabídka. 
 
Emisní kurs akcií 
 
Emisní kurs je navrhován stanovit správní radou dne 21.5.2019, tj. ke dni, ke kterému bude realizován 
úpis akcií na základě systému START-Veřejná nabídka, tzv. START DAY. S ohledem na to, 
že má být zachováno rovné zacházení se všemi akcionáři, není k přednostnímu úpisu akcií stanovena 
pevná částka emisního kursu pro úpis, ale je stanoveno rozmezí emisního kursu, ve kterém bude 
emisní kurs stanoven. Částka je určena dle zkušeností s předchozím veřejným úpisem, který fakticky 
tržně ohodnotil hodnotu jedné akcie Společnosti na 50 (slovy: padesát) Kč. Vzhledem k tomu, 
že od posledního veřejného úpisu nedošlo k podstatným změnám ve struktuře a majetku Společnosti, 
je legitimním požadavkem stanovení nejnižší hodnoty emisního kursu za jednu akcii ve výši 50 Kč. 
S ohledem na to, že Společnost neustále ukazuje potenciál svých produktů, lze očekávat, že by 
poptávka po akciích Společnosti mohla být i za částku vyšší. Je proto zcela odůvodněné stanovit 
možnost upsat akcie za částku vyšší, a to až do výše 70 Kč za jednu akcií, a zajistit tak další finanční 
prostředky pro Společnost. 
 
Závěr 
 
Důvodem pro omezení přednostního práva akcionářů a určení emisního kursu správní radou 
Společnosti není zkracování práv akcionářů Společnosti, ale potřeba harmonizovat proces zvyšování 
základního kapitálu kombinovaným způsobem na základě přednostního práva současných akcionářů 
a na základě veřejné nabídky. Bez stanovení těchto pravidel by byl tento postup právně i technicky 
nerealizovatelný. Zároveň se tímto procesem garantuje předpoklad rovného zacházení se všemi 
akcionáři tak, jak jej vyžaduje Zákon o obchodních korporacích. Správní rada konstatuje, že výše 
uvedeného omezení přednostního práva na úpis akcií Společnosti shledává jako omezení přednostního 
práva v důležitém zájmu Společnosti v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
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Jméno: Georg Hotar 
Funkce: předseda správní rady  
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Jméno: Ing. Tomáš Černohorský, CSc. 
Funkce: člen správní rady  

 
 
________________________________ 
Jméno: Anastasia Hotar 
Funkce: člen správní rady 

 

 


