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Společné stanovisko představenstva, dozorčí rady a likvidátora cílové společnosti k 

Veřejnému návrhu smlouvy o koupi akcií (dále jen „Veřejný návrh“) 

Představenstvo, dozorčí rada a likvidátor  cílové společnosti (dále také jen „orgány“) na svém společném 

zasedání dne 25.9.2013 přijali v souladu s ust. §183a odst. 4 ObchZ toto společné stanovisko k Veřejnému 

návrhu společnosti Y.E.R.K. july s.r.o. 

Vzhledem k tomu, že se cílová společnost nachází v likvidaci, nemá žádné zaměstnance ani věřitele, není 

Veřejný návrh v rozporu se zájmy těchto osob ani jí samotné. Soulad Veřejného návrhu se zájmy 

akcionářů však jednoznačně posoudit nelze, neboť otázka adekvátnosti výše nabízeného protiplnění 121 

Kč za jednu akcii závisí na celé řadě faktorů, mezi něž lze zařadit zejména: (i.) dobu do ukončení 

likvidace, (ii.) nejistou výši likvidačního zůstatku a (iii.) omezenou možnost akcionářů prodat akcie cílové 

společnosti. 

Ad (i.) Likvidátor předpokládá vzhledem k doposud probíhajícím soudním sporům ukončení likvidace a 

vyplacení likvidačního zůstatku v rozmezí 1 – 6 let.  

Ad (ii.) Cílové společnosti byla v trestním řízení přiznána náhrada škody vůči odsouzeným manželům PhDr. 

Janu Marešovi a Ing. Albině Marešové ve výši 174.610.850 Kč s příslušenstvím, z níž se však podařilo 

v exekučním řízení vymoci pouze částku 21.004.879,89 Kč, neboť žádný další majetek manželů Marešových 

není znám. Vedle toho stále probíhá civilní řízení, ve kterém cílová společnost nad rámec výše uvedeného 

požaduje po manželech Marešových nahradit škodu ve výši 174.610.850 Kč s příslušenstvím, jejíž vymožení 

však s přihlédnutím k nemajetnosti žalovaných nelze očekávat. Cílová společnost tak již s žádným relevantním 

navýšením likvidačního zůstatku nepočítá. Po odečtení nákladů likvidace by tak likvidační zůstatek činil 209,29 

Kč na jednu akcii. V souvislosti s žalobou podanou panem PhDr. Janem Marešem proti cílové společnosti zde 

však existuje riziko poklesu likvidačního zůstatku, v nejhorším případě až o částku 83,895.000,- Kč 

s příslušenstvím. Potom by likvidační zůstatek na jednu akcii byl nulový. Na základě právních analýz však 

považují orgány cílové společnosti tuto žalobu za šikanózní a bez šancí na úspěch.  

Ad (iii.) Akcie cílové společnosti nejsou od 20.5.2004 obchodovatelné na žádném z veřejných trhů.  

Žádný z členů orgánů cílové společnosti nebyl do svých funkcí jmenován vlivem společnosti Y.E.R.K. july s.r.o. 

Nikdo z nich se společností Y.E.R.K. july s.r.o. nespolupracuje. Veřejný návrh nemá žádné právní ani faktické 

vady. Členové orgánů cílové společnosti sami nehodlají přijmout Veřejný návrh. Není zde střet zájmů členů 

představenstva a dozorčí rady a zájmů cílové společnosti nebo akcionářů.  Veřejný návrh nemá vliv na 

zaměstnanost, strukturu a cíle cílové společnosti. Veřejný návrh nemá taktéž vliv na strategické cíle společnosti 

Y.E.R.K. july s.r.o. ve vztahu k cílové společnosti, ani na zaměstnanost a umístění výroby cílové společnosti. 

V Brně, dne 25.9.2013 

Orgány cílové společnosti  

 

 


