
 

Obchodní společnost 

VRL Praha a.s. 

k rukám představenstva 

Ke Kablu 378/24 

102 00 Praha 

 

      DATOVOU SCHRÁNKOU 

V Brně dne 3. 10. 2022 

 

Věc:  Žádost kvalifikovaného akcionáře podle § 369 zákona č. 

90/2012 Sb. o zařazení nového bodu na pořad jednání valné hromady 

svolané na 20.10.2022 

 

Vážení, 

obracím se na Vás v zastoupení svého klienta, Ing. Radomíra Durďáka, nar. 8. 9. 1962, bytem 

Hostětín 36, 687 71 Hostětín (dále také jen „Klient“), který je akcionářem společnosti VRL 

Praha a.s., IČ: 452 72 905, se sídlem Praha, Ke Kablu 378/24, PSČ 10200, zapsané 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1461 (dále jen 

„Společnost“). Klient vlastní 7.665 ks listinných akcií Společnosti ve formě na jméno a je tak 

v souladu s § 365 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), 

kvalifikovaným akcionářem Společnosti, neboť vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá 

hodnota činí cca 6,81 % základního kapitálu Společnosti. 

Klient tímto jako kvalifikovaný akcionář v souladu s § 369 zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních korporacích žádá představenstvo Společnosti, aby zařadilo na pořad valné 

hromady svolané na 20.10.2022 v 10:00 hodin v sídle Společnosti, na adrese Praha, Ke 

Kablu 378/24, PSČ: 102 00, níže uvedené body: 

1. Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva, pana Ing. Otto Durďáka, dat. nar. 1. 

února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu 

funkce. 

2. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva, paní Bc. Jany Durďákové, dat. nar. 23. 

dubna 1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu 

funkce. 

3. Rozhodnutí o odvolání předsedy dozorčí rady, paní Ing. Marie Durďákové, dat. nar. 29. 

července 1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu 

funkce. 



 

4. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady, pana Ing. Vladimíra Dvořáka, dat. nar. 24. 

července 1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, pro porušení 

povinností při výkonu funkce. 

Ad. 1. Rozhodnutí o odvolání předsedy představenstva, pana Ing. Otto Durďáka, dat. nar. 

1. února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu 

funkce. 

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává předsedu představenstva, pana Ing. Otto Durďáka, 

dat. nar. 1. února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu 

funkce. 

Odůvodnění: Představenstvo společnosti opakovaně jedná v rozporu s péčí řádného 

hospodáře. Společnost v účetním období 2019 a 2020 vykázala v důsledku neprofesionálního 

vedení velmi výraznou ztrátu. V roce 2019 se jednalo o ztrátu – 19.063 tis. Kč, v roce 2020 se 

jednalo o ztrátu – 2.734 tis. Kč. Představenstvo nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní 

závěrky za rok 2018 a za rok 2019, které by byly způsobilé ke schválení, a následně po jejich 

neschválení nepředložilo opravené účetní závěrky za rok 2018 a 2019. Představenstvo 

nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní závěrku za rok 2020 tak, aby mohla být 

schválena valnou hromadou v termínu do 30. 6. 2021. Namísto toho, aby představenstvo 

společnosti vypracovalo účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020 řádně a navrhlo je ke 

schválení valnou hromadou, tak vypracovalo účetní závěrky vadně a navrhlo, aby je valná 

hromada neschválila. Představenstvo nevede aktualizovaný seznam všech akcionářů, tento je 

neúplný, neobsahuje data narození akcionářů ani jejich adresy a obsahuje chyby; 

Představenstvo Společnosti opakovaně k žádosti kvalifikovaného akcionáře tomuto nezaslalo 

na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů bez zbytečného 

odkladu od doručení žádosti. Představenstvo neprovádí investice do výroby ani neprovádí 

nezbytnou údržbu strojů, nakoupilo dva drahé totožné stroje, které společnost nevyužije, 

nezabezpečuje výrobu nového nářadí. Představenstvo nespravuje řádně nemovitosti na ulici 

Travné, zejména provádí neekonomické rekonstrukce bytů na Travné a neinkasuje z pronájmů 

takový zisk, jaký by byl s péčí řádného hospodáře možný. Představenstvo rovněž negeneruje 

adekvátní tržní výnos z pronájmu ubytovny na ulici Ke Kablu 378, tuto ubytovnu 

neekonomicky rekonstruovalo a nevyužívá plnou kapacitu k ubytování. Představenstvo 

Společnosti v rozporu s péčí řádného hospodáře neekonomicky přistoupilo k zavedení systému 

KARÁT, který je mnohonásobně dražší oproti zavedenému systému POHODA. Společnost 

dlouhodobě neplní své závazky vůči svým dceřiným společnostem. Vůči společnosti 

VITVIMO s. r. o. je Společnost v prodlení se svou povinností dle společenské smlouvy vnést 

do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad ve výši 81.603.600 Kč, přičemž tuto 

povinnost Společnost do dnešního dne nesplnila ani v penězích, a to ani částečně. S ohledem 

na uvedenou skutečnost Společnost nemůže na valných hromadách společnosti VITVIMO s. r. 

o. vykonávat své hlasovací právo. Vůči společnosti MERVIMO INVEST s. r. o. Společnost 

neplní závazky z nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 2019; Společnost mechanicky podává 

nedůvodné a šikanózní žaloby vůči svým akcionářům, zaměstnancům a dceřiným 

společnostem, aniž by nejprve posoudila případnou šanci na úspěch takového postupu (jenž 



 

odvisí např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši i trvání nároku) a reálnost jeho 

(alespoň částečného) vymožení, společnost vynakládá zcela nepřiměřené náklady na právní 

služby, Společnost setrvává v dlouhodobě velmi nevýhodném nájmu provozní haly ve 

vlastnictví společnosti TVD-Technická výroba, a.s., IČ: 262 52 937, jejíž většinový akcionář, 

vlastnící akcie o hodnotě 96 % základního kapitálu je Ing. Otto Durďák, který je zároveň 

předsedou představenstva společnosti TVD-Technická výroba, a.s. Ing Otto Durďák je zároveň 

předsedou představenstva Společnosti. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák nehlásí 

v rozporu se zákonem střet zájmů v rámci vztahů se společností TVD-Technická výroba, a.s. 

Smlouvy uzavírané se společností TVD-Technická výroba, a.s. jsou pro VRL Praha a.s. 

nevýhodné. Členka představenstva Bc. Jana Durďáková nevykonává nad předsedou 

představenstva kontrolu. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva 

Bc. Jana Durďáková dlouhodobě odmítají poskytovat informace a zpřístupňovat dokumenty 

člence představenstva Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D. Představenstvo se pravidelně osobně 

neschází. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva Bc. Jana 

Durďáková přemístili dokumentaci VRL Praha a.s. ze sídla společnosti v Praze do prostor 

TVD-Technická výroba, a.s. v Rokytnici a na servery TVD-Technická výroba, a.s. Dozorčí 

rada Společnosti měla rok a půl pouze dva členy, ačkoliv byla dle stanov Společnosti tříčlenná, 

přičemž představenstvo ani dozorčí rada nečinili po rok a půl žádné kroky k nápravě tohoto 

vadného stavu.  Z uvedených důvodu předseda představenstva, pan Ing. Otto Durďák, dat. nar. 

1. února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, porušil povinnosti při výkonu funkce. 

Ad. 2. Rozhodnutí o odvolání člena představenstva, paní Bc. Jany Durďákové, dat. nar. 

23. dubna 1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při výkonu 

funkce. 

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena představenstva, paní Bc. Janu Durďákovou, 

dat. nar. 23. dubna 1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při 

výkonu funkce. 

Odůvodnění: Představenstvo společnosti opakovaně jedná v rozporu s péčí řádného 

hospodáře. Společnost v účetním období 2019 a 2020 vykázala v důsledku neprofesionálního 

vedení velmi výraznou ztrátu. V roce 2019 se jednalo o ztrátu – 19.063 tis. Kč, v roce 2020 se 

jednalo o ztrátu – 2.734 tis. Kč. Představenstvo nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní 

závěrky za rok 2018 a za rok 2019, které by byly způsobilé ke schválení, a následně po jejich 

neschválení nepředložilo opravené účetní závěrky za rok 2018 a 2019. Představenstvo 

nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní závěrku za rok 2020 tak, aby mohla být 

schválena valnou hromadou v termínu do 30. 6. 2021. Namísto toho, aby představenstvo 

společnosti vypracovalo účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020 řádně a navrhlo je ke 

schválení valnou hromadou, tak vypracovalo účetní závěrky vadně a navrhlo, aby je valná 

hromada neschválila. Představenstvo nevede aktualizovaný seznam všech akcionářů, tento je 

neúplný, neobsahuje data narození akcionářů ani jejich adresy a obsahuje chyby; 

Představenstvo Společnosti opakovaně k žádosti kvalifikovaného akcionáře tomuto nezaslalo 

na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů bez zbytečného 

odkladu od doručení žádosti. Představenstvo neprovádí investice do výroby ani neprovádí 



 

nezbytnou údržbu strojů, nakoupilo dva drahé totožné stroje, které společnost nevyužije, 

nezabezpečuje výrobu nového nářadí. Představenstvo nespravuje řádně nemovitosti na ulici 

Travné, zejména provádí neekonomické rekonstrukce bytů na Travné a neinkasuje z pronájmů 

takový zisk, jaký by byl s péčí řádného hospodáře možný. Představenstvo rovněž negeneruje 

adekvátní tržní výnos z pronájmu ubytovny na ulici Ke Kablu 378, tuto ubytovnu 

neekonomicky rekonstruovalo a nevyužívá plnou kapacitu k ubytování. Představenstvo 

Společnosti v rozporu s péčí řádného hospodáře neekonomicky přistoupilo k zavedení systému 

KARÁT, který je mnohonásobně dražší oproti zavedenému systému POHODA. Společnost 

dlouhodobě neplní své závazky vůči svým dceřiným společnostem. Vůči společnosti 

VITVIMO s. r. o. je Společnost v prodlení se svou povinností dle společenské smlouvy vnést 

do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad ve výši 81.603.600 Kč, přičemž tuto 

povinnost Společnost do dnešního dne nesplnila ani v penězích, a to ani částečně. S ohledem 

na uvedenou skutečnost Společnost nemůže na valných hromadách společnosti VITVIMO s. r. 

o. vykonávat své hlasovací právo. Vůči společnosti MERVIMO INVEST s. r. o. Společnost 

neplní závazky z nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 2019; Společnost mechanicky podává 

nedůvodné a šikanózní žaloby vůči svým akcionářům, zaměstnancům a dceřiným 

společnostem, aniž by nejprve posoudila případnou šanci na úspěch takového postupu (jenž 

odvisí např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši i trvání nároku) a reálnost jeho 

(alespoň částečného) vymožení, společnost vynakládá zcela nepřiměřené náklady na právní 

služby, Společnost setrvává v dlouhodobě velmi nevýhodném nájmu provozní haly ve 

vlastnictví společnosti TVD-Technická výroba, a.s., IČ: 262 52 937, jejíž většinový akcionář, 

vlastnící akcie o hodnotě 96 % základního kapitálu je Ing. Otto Durďák, který je zároveň 

předsedou představenstva společnosti TVD-Technická výroba, a.s. Ing Otto Durďák je zároveň 

předsedou představenstva Společnosti. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák nehlásí 

v rozporu se zákonem střet zájmů v rámci vztahů se společností TVD-Technická výroba, a.s. 

Smlouvy uzavírané se společností TVD-Technická výroba, a.s. jsou pro VRL Praha a.s. 

nevýhodné. Členka představenstva Bc. Jana Durďáková nevykonává nad předsedou 

představenstva kontrolu. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva 

Bc. Jana Durďáková dlouhodobě odmítají poskytovat informace a zpřístupňovat dokumenty 

člence představenstva Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D. Představenstvo se pravidelně osobně 

neschází. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva Bc. Jana 

Durďáková přemístili dokumentaci VRL Praha a.s. ze sídla společnosti v Praze do prostor 

TVD-Technická výroba, a.s. v Rokytnici a na servery TVD-Technická výroba, a.s. Dozorčí 

rada Společnosti měla rok a půl pouze dva členy, ačkoliv byla dle stanov Společnosti tříčlenná, 

přičemž představenstvo ani dozorčí rada nečinili po rok a půl žádné kroky k nápravě tohoto 

vadného stavu. Z uvedených důvodu členka představenstva, paní Bc. Jana Durďáková, dat. nar. 

23. dubna 1996, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, porušila povinnosti při výkonu funkce. 

Ad. 3. Rozhodnutí o odvolání předsedy dozorčí rady, paní Ing. Marie Durďákové, dat. 

nar. 29. července 1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení povinností při 

výkonu funkce. 



 

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává předsedu dozorčí rady, paní Ing. Marii 

Durďákovou, dat. nar. 29. července 1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, pro porušení 

povinností při výkonu funkce. 

Odůvodnění: Dozorčí rada nevykonává kontrolu činnosti představenstva a pravidelně se 

osobně neschází. Představenstvo společnosti opakovaně jedná v rozporu s péčí řádného 

hospodáře. Společnost v účetním období 2019 a 2020 vykázala v důsledku neprofesionálního 

vedení velmi výraznou ztrátu. V roce 2019 se jednalo o ztrátu – 19.063 tis. Kč, v roce 2020 se 

jednalo o ztrátu – 2.734 tis. Kč. Představenstvo nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní 

závěrky za rok 2018 a za rok 2019, které by byly způsobilé ke schválení, a následně po jejich 

neschválení nepředložilo opravené účetní závěrky za rok 2018 a 2019. Představenstvo 

nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní závěrku za rok 2020 tak, aby mohla být 

schválena valnou hromadou v termínu do 30. 6. 2021. Namísto toho, aby představenstvo 

společnosti vypracovalo účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020 řádně a navrhlo je ke 

schválení valnou hromadou, tak vypracovalo účetní závěrky vadně a navrhlo, aby je valná 

hromada neschválila. Představenstvo nevede aktualizovaný seznam všech akcionářů, tento je 

neúplný, neobsahuje data narození akcionářů ani jejich adresy a obsahuje chyby; 

Představenstvo Společnosti opakovaně k žádosti kvalifikovaného akcionáře tomuto nezaslalo 

na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů bez zbytečného 

odkladu od doručení žádosti. Představenstvo neprovádí investice do výroby ani neprovádí 

nezbytnou údržbu strojů, nakoupilo dva drahé totožné stroje, které společnost nevyužije, 

nezabezpečuje výrobu nového nářadí. Představenstvo nespravuje řádně nemovitosti na ulici 

Travné, zejména provádí neekonomické rekonstrukce bytů na Travné a neinkasuje z pronájmů 

takový zisk, jaký by byl s péčí řádného hospodáře možný. Představenstvo rovněž negeneruje 

adekvátní tržní výnos z pronájmu ubytovny na ulici Ke Kablu 378, tuto ubytovnu 

neekonomicky rekonstruovalo a nevyužívá plnou kapacitu k ubytování. Představenstvo 

Společnosti v rozporu s péčí řádného hospodáře neekonomicky přistoupilo k zavedení systému 

KARÁT, který je mnohonásobně dražší oproti zavedenému systému POHODA. Společnost 

dlouhodobě neplní své závazky vůči svým dceřiným společnostem. Vůči společnosti 

VITVIMO s. r. o. je Společnost v prodlení se svou povinností dle společenské smlouvy vnést 

do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad ve výši 81.603.600 Kč, přičemž tuto 

povinnost Společnost do dnešního dne nesplnila ani v penězích, a to ani částečně. S ohledem 

na uvedenou skutečnost Společnost nemůže na valných hromadách společnosti VITVIMO s. r. 

o. vykonávat své hlasovací právo. Vůči společnosti MERVIMO INVEST s. r. o. Společnost 

neplní závazky z nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 2019; Společnost mechanicky podává 

nedůvodné a šikanózní žaloby vůči svým akcionářům, zaměstnancům a dceřiným 

společnostem, aniž by nejprve posoudila případnou šanci na úspěch takového postupu (jenž 

odvisí např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši i trvání nároku) a reálnost jeho 

(alespoň částečného) vymožení, společnost vynakládá zcela nepřiměřené náklady na právní 

služby, Společnost setrvává v dlouhodobě velmi nevýhodném nájmu provozní haly ve 

vlastnictví společnosti TVD-Technická výroba, a.s., IČ: 262 52 937, jejíž většinový akcionář, 

vlastnící akcie o hodnotě 96 % základního kapitálu je Ing. Otto Durďák, který je zároveň 



 

předsedou představenstva společnosti TVD-Technická výroba, a.s. Ing Otto Durďák je zároveň 

předsedou představenstva Společnosti. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák nehlásí 

v rozporu se zákonem střet zájmů v rámci vztahů se společností TVD-Technická výroba, a.s. 

Smlouvy uzavírané se společností TVD-Technická výroba, a.s. jsou pro VRL Praha a.s. 

nevýhodné. Členka představenstva Bc. Jana Durďáková nevykonává nad předsedou 

představenstva kontrolu. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva 

Bc. Jana Durďáková dlouhodobě odmítají poskytovat informace a zpřístupňovat dokumenty 

člence představenstva Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D. Představenstvo se pravidelně osobně 

neschází. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva Bc. Jana 

Durďáková přemístili dokumentaci VRL Praha a.s. ze sídla společnosti v Praze do prostor 

TVD-Technická výroba, a.s. v Rokytnici a na servery TVD-Technická výroba, a.s. Dozorčí 

rada Společnosti měla rok a půl pouze dva členy, ačkoliv byla dle stanov Společnosti tříčlenná, 

přičemž představenstvo ani dozorčí rada nečinili po rok a půl žádné kroky k nápravě tohoto 

vadného stavu.  Z uvedených důvodu předseda představenstva, pan Ing. Otto Durďák, dat. nar. 

1. února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, porušil povinnosti při výkonu funkce. 

Dozorčí rada Společnosti se dlouhodobě neschází, dlouhodobě nijak nedohlíží na výkon 

působnosti představenstva, dozorčí rada nezasílá ani k opakovaným žádostem kvalifikovanému 

akcionáři a bývalému členovi dozorčí rady zápisy z údajných zasedání dozorčí rady. Dozorčí 

rada v letech 2019 – 2021 nezvala na schůze člena dozorčí rady z řad zaměstnanců, nescházela 

se tedy v plném počtu a ani tomuto členovi na opakované urgence nezasílala zápisy ze schůzí 

dozorčí rady. Z uvedených důvodu předsedkyně dozorčí rady, paní Ing. Marie Durďáková, dat. 

nar. 29. července 1967, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, porušila povinnosti při výkonu 

funkce. 

Ad. 4. Rozhodnutí o odvolání člena dozorčí rady, pana Ing. Vladimíra Dvořáka, dat. nar. 

24. července 1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, pro porušení 

povinností při výkonu funkce. 

Návrh usnesení: Valná hromada odvolává člena dozorčí rady, pana Ing. Vladimíra Dvořáka, 

dat. nar. 24. července 1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, pro porušení 

povinností při výkonu funkce. 

Odůvodnění: Dozorčí rada nevykonává kontrolu činnosti představenstva a pravidelně se 

osobně neschází. Představenstvo společnosti opakovaně jedná v rozporu s péčí řádného 

hospodáře. Společnost v účetním období 2019 a 2020 vykázala v důsledku neprofesionálního 

vedení velmi výraznou ztrátu. V roce 2019 se jednalo o ztrátu – 19.063 tis. Kč, v roce 2020 se 

jednalo o ztrátu – 2.734 tis. Kč. Představenstvo nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní 

závěrky za rok 2018 a za rok 2019, které by byly způsobilé ke schválení, a následně po jejich 

neschválení nepředložilo opravené účetní závěrky za rok 2018 a 2019. Představenstvo 

nepředložilo valné hromadě Společnosti účetní závěrku za rok 2020 tak, aby mohla být 

schválena valnou hromadou v termínu do 30. 6. 2021. Namísto toho, aby představenstvo 

společnosti vypracovalo účetní závěrky za rok 2019 a za rok 2020 řádně a navrhlo je ke 

schválení valnou hromadou, tak vypracovalo účetní závěrky vadně a navrhlo, aby je valná 

hromada neschválila. Představenstvo nevede aktualizovaný seznam všech akcionářů, tento je 



 

neúplný, neobsahuje data narození akcionářů ani jejich adresy a obsahuje chyby; 

Představenstvo Společnosti opakovaně k žádosti kvalifikovaného akcionáře tomuto nezaslalo 

na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů bez zbytečného 

odkladu od doručení žádosti. Představenstvo neprovádí investice do výroby ani neprovádí 

nezbytnou údržbu strojů, nakoupilo dva drahé totožné stroje, které společnost nevyužije, 

nezabezpečuje výrobu nového nářadí. Představenstvo nespravuje řádně nemovitosti na ulici 

Travné, zejména provádí neekonomické rekonstrukce bytů na Travné a neinkasuje z pronájmů 

takový zisk, jaký by byl s péčí řádného hospodáře možný. Představenstvo rovněž negeneruje 

adekvátní tržní výnos z pronájmu ubytovny na ulici Ke Kablu 378, tuto ubytovnu 

neekonomicky rekonstruovalo a nevyužívá plnou kapacitu k ubytování. Představenstvo 

Společnosti v rozporu s péčí řádného hospodáře neekonomicky přistoupilo k zavedení systému 

KARÁT, který je mnohonásobně dražší oproti zavedenému systému POHODA. Společnost 

dlouhodobě neplní své závazky vůči svým dceřiným společnostem. Vůči společnosti 

VITVIMO s. r. o. je Společnost v prodlení se svou povinností dle společenské smlouvy vnést 

do základního kapitálu společnosti nepeněžitý vklad ve výši 81.603.600 Kč, přičemž tuto 

povinnost Společnost do dnešního dne nesplnila ani v penězích, a to ani částečně. S ohledem 

na uvedenou skutečnost Společnost nemůže na valných hromadách společnosti VITVIMO s. r. 

o. vykonávat své hlasovací právo. Vůči společnosti MERVIMO INVEST s. r. o. Společnost 

neplní závazky z nájemní smlouvy ze dne 26. 4. 2019; Společnost mechanicky podává 

nedůvodné a šikanózní žaloby vůči svým akcionářům, zaměstnancům a dceřiným 

společnostem, aniž by nejprve posoudila případnou šanci na úspěch takového postupu (jenž 

odvisí např. od možnosti společnosti prokázat vznik, výši i trvání nároku) a reálnost jeho 

(alespoň částečného) vymožení, společnost vynakládá zcela nepřiměřené náklady na právní 

služby, Společnost setrvává v dlouhodobě velmi nevýhodném nájmu provozní haly ve 

vlastnictví společnosti TVD-Technická výroba, a.s., IČ: 262 52 937, jejíž většinový akcionář, 

vlastnící akcie o hodnotě 96 % základního kapitálu je Ing. Otto Durďák, který je zároveň 

předsedou představenstva společnosti TVD-Technická výroba, a.s. Ing Otto Durďák je zároveň 

předsedou představenstva Společnosti. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák nehlásí 

v rozporu se zákonem střet zájmů v rámci vztahů se společností TVD-Technická výroba, a.s. 

Smlouvy uzavírané se společností TVD-Technická výroba, a.s. jsou pro VRL Praha a.s. 

nevýhodné. Členka představenstva Bc. Jana Durďáková nevykonává nad předsedou 

představenstva kontrolu. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva 

Bc. Jana Durďáková dlouhodobě odmítají poskytovat informace a zpřístupňovat dokumenty 

člence představenstva Ing. Dagmar Charvátové, Ph.D. Představenstvo se pravidelně osobně 

neschází. Předseda představenstva Ing. Otto Durďák a členka představenstva Bc. Jana 

Durďáková přemístili dokumentaci VRL Praha a.s. ze sídla společnosti v Praze do prostor 

TVD-Technická výroba, a.s. v Rokytnici a na servery TVD-Technická výroba, a.s. Dozorčí 

rada Společnosti měla rok a půl pouze dva členy, ačkoliv byla dle stanov Společnosti tříčlenná, 

přičemž představenstvo ani dozorčí rada nečinili po rok a půl žádné kroky k nápravě tohoto 

vadného stavu.  Z uvedených důvodu předseda představenstva, pan Ing. Otto Durďák, dat. nar. 

1. února 1957, bytem Dlouhá 888, 763 21 Slavičín, porušil povinnosti při výkonu funkce. 



 

Dozorčí rada Společnosti se dlouhodobě neschází, dlouhodobě nijak nedohlíží na výkon 

působnosti představenstva, dozorčí rada nezasílá ani k opakovaným žádostem kvalifikovanému 

akcionáři a bývalému členovi dozorčí rady zápisy z údajných zasedání dozorčí rady. Dozorčí 

rada v letech 2019 – 2021 nezvala na schůze člena dozorčí rady z řad zaměstnanců, nescházela 

se tedy v plném počtu a ani tomuto členovi na opakované urgence nezasílala zápisy ze schůzí 

dozorčí rady. Z uvedených důvodu člen dozorčí rady, pan Ing. Vladimír Dvořák, dat. nar. 24. 

července 1954, bytem Na Groši 1170/16, Hostivař, 102 00 Praha 10, porušil povinnosti při 

výkonu funkce. 

Představenstvo je povinno zveřejnit doplnění pořadu valné hromady nejpozději 10 dnů 

přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na 

valné hromadě, způsobem stanoveným zákonem o obchodních korporacích a stanovami 

pro svolání valné hromady. 

 

S pozdravem 

 

 

 

__________________________ 

za Ing. Radomíra Durďáka 

Mgr. Ing. Antonín Továrek 

advokát na základě plné moci  


