
NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ATOMTRACE A.S. MIMO 
ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM) 

Statutární ředitel 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”), tímto v souladu s ustanovením § 18 a násl. zákona č. 191/2020 Sb., 
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící 
se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního 
zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 418 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), předkládá akcionářům Společnosti návrh 
rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam): 

 

NÁVRH ROZHODNUTÍ – VOLBA ČLENA SPRÁVNÍ RADY SPOLEČNOSTI 

Návrh rozhodnutí: 

„Valná hromada Společnosti tímto volí pana Georga Hotara, datum narození 21.4.1975, bytem 
8143 Stallikon, Räbacher 7, Švýcarská konfederace, do funkce člena správní rady, a to s účinností 
ke dni přijetí tohoto rozhodnutí v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích, 
nejdříve však ke dni 1.1.2021.“ 

Zdůvodnění: 

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu s ustanovením článku 6.2. písm. (e) 
stanov Společnosti volí člena správní rady Společnosti valná hromada. V souladu s ustanovením 
článku 13.1. stanov Společnosti má mít správní rada Společnosti tři členy. 

Vzhledem k tomu, že již uplynulo funkční období člena správní rady pana Georga Hotara a vzhledem 
k tomu, že od 1.1.2021 zaniká funkce statutárního ředitele a správní rada tak bude nově statutárním 
orgánem Společnosti, je z tohoto důvodu nezbytné zvolit neprodleně nového člena správní rady.  

V této souvislosti se navrhuje opětovná volba pana Georga Hotara, který je díky svému působení 
ve Společnosti, ať již na pozici statutárního ředitele či předsedy správní rady, akcionářům znám. 
Navrhovaný člen správní rady splňuje všechny zákonem požadované podmínky pro výkon funkce 
člena správní rady a se svojí volbou do funkce souhlasí. 

Pokud bude rozhodnutí přijato, nabude účinnosti po uplynutí lhůty pro hlasování poslednímu 
z akcionářů v souladu se ZOK. Pokud tato lhůta uplyne před 1.1.2021, platí, že den účinnosti 
rozhodnutí bude odložen na 1.1.2021. 

  



ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Lhůta pro doručení a způsob vyjádření akcionáře: 

Statutární ředitel Společnosti tímto žádá akcionáře Společnosti, aby se vyjádřili k výše uvedenému 
návrhu rozhodnutí per rollam („Návrh“) tím, že vyplní příslušný formulář vyjádření akcionáře 
k návrhu rozhodnutí per rollam („Vyjádření“) a doručí vyplněný originál Vyjádření k Návrhu 
s úředně ověřeným podpisem akcionáře k rukám statutárního ředitele či později správní rady 
Společnosti na adresu sídla Společnosti, a to nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto 
Návrhu akcionáři Společnosti. Účinky doručení Návrhu akcionáři nastávají v tomto případě 
převzetím zásilky při doručování a pokud se tomu tak nestane, prvním dnem, kdy se akcionář 
objektivně mohl seznámit s obsahem Návrhu, tedy dnem, kdy si mohl uloženou zásilku vyzvednout. 

Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu tak počíná běžet první den následující po dni, kdy byl 
akcionáři Návrh doručen (dostal se do dispoziční sféry akcionáře) a končí patnáctým dnem. 

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě statutárnímu řediteli či později správní radě Společnosti 
souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené statutárnímu 
řediteli či později správní radě Společnosti nelze měnit, ani odvolat. 

Rozhodný den pro rozhodování per rollam: 

Rozhodným dnem pro rozhodování per rollam je sedmý den předcházející dni rozeslání Návrhu 
akcionářům Společnosti, tedy den 2.12.2020. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo 
rozhodnout (hlasovat) o Návrhu a vykonávat akcionářská práva je oprávněna osoba, která je 
akcionářem Společnosti k rozhodnému dni a která je k rozhodnému dni zapsána v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, nebo zástupce 
takové osoby. 

Identifikace akcionáře, případně jeho zástupce, související dokumenty: 

V případě, že je akcionář Společnosti fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu 
z evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů 
vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření přikládat další dokumenty.  

V případě, že je akcionář Společnosti právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této 
právnické osoby připojit k Vyjádření také aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku (ne starší 
než 3 měsíce) nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu.  

Zástupce akcionáře Společnosti musí k Vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii 
písemné plné moci udělené mu k zastupování akcionáře Společnosti při rozhodování per rollam, a 
to s úředně ověřeným podpisem. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře Společnosti vyplývá 
z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření tuto skutečnost doložit nebo 
relevantní dokumenty předložit. 

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář Společnosti prokazuje, musí být 
opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenu 
dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být 
předloženy v českém jazyce. 

Žádost o vysvětlení: 

Akcionář je oprávněn požadovat vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládaných 
osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení přijetí Návrhu, tj. týkající se pouze volby člena 
správní rady Společnosti. Akcionář je po uveřejnění Návrhu na internetových stránkách oprávněn 



doručit Společnosti žádost o vysvětlení písemně na příslušném formuláři nejpozději do 18.12.2020 
(včetně). Společnost se k včasným a řádným žádostem o informace vyjádří nejpozději 
do 21.12.2020. 

Rozhodovací většiny a způsob oznámení výsledků: 

Rozhodná většina se v souladu s ustanovením § 419 odst. 3 ZOK počítá z celkového počtu hlasů 
všech akcionářů Společnosti. Základní kapitál Společnosti je rozvržen na 4.340.000 kusů 
zaknihovaných kmenových akcií ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč. 
S jednou akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč je spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů 
ve Společnosti je 4.340.000. 

K přijetí Návrhu je třeba, aby se pro jeho přijetí vyjádřila nadpoloviční většina všech akcionářů 
Společnosti. 

Rozhodnutí akcionáře Společnosti nevyžaduje formu veřejné listiny ve smyslu ustanovení § 419 
odst. 2 ZOK. 

O výsledku rozhodování per rollam, včetně dne přijetí rozhodnutí, budou jednotliví akcionáři 
Společnosti informováni bez zbytečného odkladu, a to uveřejněním výsledků na internetových 
stránkách Společnosti https://www.atomtrace.com/topics/investors/ a zasláním akcionářům 
Společnosti vlastnícím akcie na majitele v zaknihované podobě na adresu uvedenou v evidenci 
zaknihovaných cenných papírů vedenou Centrálním depozitářem cenných papírů, kteří byli 
k rozhodnému dni akcionáři Společnosti. 

Informace o dokumentech, které jsou k dispozici akcionářům: 

Na internetových stránkách Společnosti https://www.atomtrace.com/topics/investors/ byly 
v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady: 

- Pravidla rozhodování valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné 
hromady (rozhodování per rollam); 

- Návrh rozhodnutí valné hromady společnosti AtomTrace a.s. mimo zasedání valné 
hromady (rozhodování per rollam); 

- Formulář Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné 
hromady (rozhodování per rollam); 

- Formulář Žádosti o vysvětlení. 

Výše uvedené podklady byly dále zaslány akcionářům Společnosti vlastnícím akcie na majitele 
v zaknihované podobě na jejich adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené 
Centrálním depozitářem cenných papírů, kteří byli k rozhodnému dni akcionáři Společnosti.  

Pro přijetí Návrhu nejsou potřeba žádné další podklady ve smyslu ustanovení § 418 odst. 2 písm. c) 
ZOK. 

Místo: Brno 

Datum: 9.12.2020 

 

______________________________________ 

Jméno: Georg Hotar 

Funkce: statutární ředitel společnosti AtomTrace a.s. 
 


