
 

 

Vážení akcionáři, 
 
s ohledem na Vaše dotazy týkající se procesu nuceného přechodu akcií společnosti TONAK a.s. ve 
vlastnictví ostatních akcionářů na společnost PCTC Invest AB (dále jen „Hlavní akcionář“) a Vašich 
práv a povinností s tím souvisejících si Vám, nad rámec povinností vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů obsažených zejména v pozvánce na valnou hromadu společnosti TONAK a.s., 
dovolují shora uvedené společnosti poskytnout odpovědi na časté dotazy. 
 
UPOZORNĚNÍ. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností upozorňujeme, že níže uvedené informace jsou 
pouze obecné a nemohou postihnout odpovědi na veškeré Vaše dotazy a postihnout veškerá právní 
jednání související s přechodem akcií. Nadepsané společnosti nenesou odpovědnost za úplnost a 
správnost tohoto sdělení. Akcionářům nevznikají vůči nadepsaným společnostem ani vůči členům 
jejich statutárních orgánů z titulu neúplnosti, neurčitosti či neplatnosti tohoto sdělení jakákoliv práva či 
požadavky. Upozorňujeme akcionáře, aby si své povinnosti ověřili v obecně závazných právních 
předpisech, zejména v předpisech upravujících daňovou oblast (především zákon č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.  280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů), popř. projednali s daňovými poradci či advokáty.  
 
OTÁZKY A ODPOVĚDI. 
 
1. Na kdy byla svolána valná hromada a od kdy probíhá registrace? 

 
Valná hromada se bude konat dne 8.4.2019, od 13 hod., v budově jídelny společnosti TONAK a.s., na 
adrese Zborovská 823/65, 741 01 Nový Jičín. Registrace bude probíhat tamtéž, a to od 11 hod. do 13. 
hod. Detailní informace jsou obsaženy v pozvánce na valnou hromadu uveřejněné na webových 
stránkách společnosti TONAK, a.s. (www.tonak.cz), na webových stránkách www.kurzy.cz a rozeslané 
všem akcionářům společnosti TONAK a.s. 
 
2. Je povinností minoritního akcionáře se dostavit na VH svolanou představenstvem 

společnosti TONAK a.s.? 
 
Akcionář nemá povinnost účastnit se valné hromady. Dle ustanovení § 398 a násl. zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZOK“), však má právo se valné hromady účastnit. Může tak učinit osobně nebo 
v zastoupení. Informace týkající se účasti akcionáře na valné hromadě jsou obsaženy v pozvánce na 
valnou hromadu a dále v čl. 12 odst. 2 stanov společnosti TONAK a.s. 
 
3. Dojde k rozhodnutí o přechodu akcií na Hlavního akcionáře i v případě nesouhlasu, resp. 

nepřítomnosti minoritního akcionáře? 
 
K přijetí rozhodnutí o nuceném přechodu akcií je třeba ve smyslu ustanovení § 382 ZOK souhlasu 
alespoň 90 % hlasů všech vlastníků akcií. Bude-li nucený přechod schválen ve smyslu platné právní 
úpravy potřebnou většinou hlasů, přechod nastane, i když s ním konkrétní minoritní akcionář nebude 
souhlasit (nesouhlas vyjádřen přímo na valné hromadě) či se valné hromady nebude účastnit. 
 
4. Jakým způsobem a v jakých lhůtách bude poskytnuto protiplnění, bude-li s nuceným 

přechodem akcií vysloven souhlas?  
 
Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem prostřednictvím Československé 
obchodní banky, a.s. (dále jen „ČSOB“), a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne přechodu akcií, tj. 
cca do 65 dnů ode dne konání valné hromady. Upozorňujeme, že lhůtu nelze s určitostí stanovit, neboť 
den přechodu akcií (viz jeho vymezení v pozvánce na valnou hromadu, v části návrh a odůvodnění 
návrhu usnesení k bodu 3. pořadu valné hromady, str. 2 a 3), závisí na okamžiku zveřejnění usnesení 
o nuceném přechodu akcií v obchodním rejstříku. Informace ohledně výplaty protiplnění jsou rovněž 
uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Detaily výplaty protiplnění budou následně, dojde-li ke 
schválení nuceného přechodu, uvedeny na webových stránkách společnosti TONAK a.s. (předpokládá 
se výplata šekovými, popř. poštovními poukázkami u akcionářů – fyzických osob, které by byly zasílány 
na adresu uvedenou v evidenci zaknihovaných cenných papírů, resp. převodem na běžný účet u 
akcionářů – právnických osob a u akcionářů – fyzických a právnických osob s bydlištěm či sídlem mimo 
Českou republiku). 



 

 

 
5. Jak postupovat v případě, že obdržím protiplnění za akcie? Jsem povinen tuto částku 

v České republice danit? 
 
Akcionář – tuzemský daňový rezident (daňový rezident ČR) bude s největší pravděpodobností od daně 
z příjmu osvobozen ve smyslu ust. § 4 odst. 1, písm. x) zákona č. zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Osvobození od daně se vztahuje na případy, kdy mezi nabytím 
a úplatných převodem přesáhne 3 roky pro akcie nabyté po 1.1.2014, resp. 6 měsíců pro akcie nabyté 
do 31.12.2013. Pokud by se akcionáře osvobození od daně netýkalo, pak je příjem získaný z nuceného 
přechodu akcií příjmem z tzv. ostatním příjmem dle ust. § 10 citovaného zákona a je třeba jej řádně 
zdanit. Doporučujeme však daňové záležitosti konzultovat s daňovými poradci či advokáty, neboť nelze 
postihnout specifika každého případu. 
 


