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Informace k bodu 7 programu jednání valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. 

(Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019) 

 

Představenstvo předkládá valné hromadě návrh na rozdělení zisku a stanovení tantiém. Stanovy 

společnosti umožňují výplatu tantiém oprávněným členům orgánů při schválení valnou hromadou. 

Představenstvo společnosti prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky pro rozdělení 

zisku a vyplacení tantiém. 

 

Představenstvo vyhodnotilo  limity určující potenciální výši dividend (vyplývající zejména z podmínek 

SFŽP) a dospělo k závěru, že výše potenciálních dividend  by mohla činit maximálně 21.309.678,00 

Kč (tj. dividenda 18,00 Kč před zdaněním na jednu akcii). Výplatou dividendy v uvedené výši, o které 

by mohli případně akcionáři hlasovat, by nedošlo k porušení výše uvedených podmínek udržitelnosti 

dotačních projektů. Představenstvo však při formulaci návrhu na rozdělení zisku bylo nuceno 

přihlédnout také k aktuálním negativním ekonomickým dopadům na hospodaření společnosti 

CHEVAK Cheb, a.s. v souvislosti s epidemií koronaviru. 

 

Tyto negativní ekonomické dopady spočívají zejména v poklesu plánovaných tržeb vodného a 

stočného, které do značné míry ovlivňují i vývoj ostatních plánovaných ekonomických veličin – 

zejména hospodářský výsledek, provozní cash flow společnosti, ale rovněž s tím související možnosti 

realizace plánovaných oprav a investic. Právě tato oblast je pro společnost klíčová, a to nejen 

z důvodu kontinuální potřeby a nároků kladených na rozsah obnovy majetku jako takové, ale 

především i s ohledem na požadavky a doporučení kladených na prokázání udržitelnosti projektů 

v minulosti financovaných z dotačních zdrojů. 

 

Aktuální čísla naznačují negativní trend vývoje očekávané fakturace vodného a stočného ve srovnání 

s minulým rokem 2019 a současně s plánem roku 2020. U pitné vody je zaznamenán propad se stejným 

obdobím minulého roku (leden-duben 2019) ve výši -4,8%, u odpadní vody pak propad -2,0% za stejné 

srovnatelné období. Uvedená čísla by oproti plánu znamenala propad v tržbách ke konci roku cca 

10,5 mil. Kč. Z důvodu aktuálních makroekonomických ukazatelů svědčících o propadu české 

ekonomiky lze v následujících měsících očekávat další zhoršení i v uvedeném vývoji fakturace vodného 

a stočného, kdy se plně projeví nejnovější čísla fakturace zejména podnikatelských subjektů, které byly 

nuceny utlumit či zcela pozastavit svou podnikatelskou činnost (zejména oblast lázeňství a hotelnictví). 

S ohledem na povahu činnosti společnosti proto společnost musí mít k dispozici dostatečné peněžní 

prostředky.  

 

Z těchto důvodů se představenstvo společnosti rozhodlo navrhnout valné hromadě hlasovat o 

převedení vytvořeného zisku ve výši 51.195.828,75 Kč z celkového zisku ve výši 52 355 028,75 Kč (po 

zdanění) na účet nerozděleného zisku. 

 

 

 

V Chebu dne 20. května 2020 

 

Představenstvo CHEVAK Cheb, a.s.: 

Mgr. Petr Černý, MBA, předseda představenstva, v.r. 

Ing. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva, v.r. 

Ing. Milan Míka, místopředseda představenstva, v.r. 


