
NEMOHOLD a.s. Návrh představenstva na přijetí opatření, 2021

Návrh představenstva společnosti 
NEMOHOLD a.s.,

se sídlem Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 46965777,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 888 

(dále také jen „Společnost“),
na přijetí opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2) zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních

společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích) v platném znění.

Představenstvo  společnosti  NEMOHOLD,  a.s.,  ve  smyslu  ustanovení  §  403  odst.  2)  zákona  o
obchodních  korporacích,  navrhuje,  aby  řádná  valná  hromada  Společnosti  schválila  následující
rozhodnutí: 

„Valná hromada přijímá svým rozhodnutím opatření ve smyslu ustanovení § 403 odst. 2) zákona o
obchodních korporacích,  spočívající v pokračování v provozování stávajícího předmětu podnikání
Společnosti“ 

Celková ztráta Společnosti z minulých účetních období dosahuje výše 67.253.660,11 Kč, přičemž při
jejím uhrazení  z  disponibilních  zdrojů  Společnosti  by  neuhrazená  ztráta  dosáhla  výše  přesahující
poloviny základního kapitálu Společnosti (tj. výše 37.270.000,- Kč), tedy jsou splněny podmínky dle
ustanovení §  403  odst.  2)  zákona  o  obchodních  korporacích,  dle  kterého  v takovém  případě
představenstvo Společnosti navrhne valné hromadě zrušení Společnosti nebo přijetí jiného vhodného
opatření.

Daný stav je v tomto případě stavem nevyžadujícím přijetí jakýchkoli opatření, neboť:
 jedná se o nakumulovanou ztrátu z období do roku 2009, přičemž počínaje rokem 2010 do roku

2015 Společnost ztrátu nevykázala, pouze v roce 2016 došlo ke vzniku ztráty, v roce 2017, 2018,
a 2019 vykázala Společnost opět zisk. 

 příčinou nakumulované ztráty je hospodaření Společnosti před rokem 2009,
 v roce 2010 až 2015 a 2017 až 2019 dosáhla Společnost zisku, přičemž Společnost do budoucna

předpokládá při pokračování ve stávajícím předmětu podnikání ziskové hospodaření,
 vlastní kapitál Společnosti přesahuje částku 7 milionů Kč, 
 Společnost není ve stavu úpadku ani hrozícího úpadku, a nesplňuje znaky úpadku či hrozícího

úpadku,
 je  nanejvýše  v zájmu  Společnosti,  aby  přijatým  opatřením  bylo  rozhodnuto  o  pokračování

v stávajícím předmětu podnikání Společnosti.

V Brně, dne 28.05.2021

NEMOHOLD a.s.
Ing. Jiří Fajkus

 jediný člen představenstva


