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V Praze dne 29. května 2022 
 
 
Protinávrh k bodu 6 programu valné hromady CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Tršnická 4/11, 
Hradiště, 350 02 Cheb, zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367, IČO: 
49787977, konaná  dne 7. června 2022 od 11.00 hodin v Chebu 

 
 
Vážené představenstvo, 
 
jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 10 pořadu jednání valné hromady – 
Odkup vlastních akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s.  
 
 
Navrhuji, aby v rámci bodu 10 pořadu jednání valná hromada projednala tento protinávrh 
na odkup vlastních akcií tohoto znění: 
 
„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. tímto schvaluje, aby společnost nabývala 
formou odkupu od akcionářů společnosti vlastní akcie, a to za následujících podmínek:  
(a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 62.439 ks zaknihovaných akcií 
společnosti na majitele;  
(b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat: do 31. 12. 2025;  
(c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1.225 Kč; a 
(d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1.484 Kč.“ 
 
Zdůvodnění:  
Skupina měst a obcí společným hlasováním na valných hromadách zneužívá svoji většinu 
a zadržuje velkou část zisku a zdrojů, které patří akcionářům. Proto je slušné nabídnout 
drobným akcionářům vlastnící akcie na majitele spravedlivou cenu, tak aby se společnost 
mohla stát plně municipální a veškeré zisky mohla zpět vkládat do infrastruktury, aniž by 
poškozovala akcionáře stojící mimo municipality. 
Jelikož společnost v minulých letech nevyplácela podíly na zisku svým akcionářům 
(dividendy) a v návaznosti na zdůvodnění předchozího odstavce, navrhuji pro tuto valnou 
hromadu schválit v souladu s ust. § 301 a následujících zákona č. 90/2012 Sb. (ZOK) výkup 
vlastních akcií za cenu nejméně 1.225 Kč. Dále nevidím důvod, proč by měly být vykupovány 
akcie na jméno, které vlastní města a obce. 
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Představenstvo navrhuje v bodě 11 zvýšení základního kapitálu zvýšením jmenovité hodnoty 
z 1.000 Kč na 1.225 Kč a to z vlastních zdrojů – nerozdělený zisk a fond obnovy. Tím 
představenstvo potvrzuje skutečnou hodnotu akcie společnosti podloženou jejím majetkem. 
Z toho lze vyvodit, že návrh představenstva na odkup akcií za cenu 459 Kč je zcela mimo 
realitu, a to i vlivem nevyplácení dividend akcionářům. Obdobné vodárenské společnosti 
vykupují vlastní akcie za cenu v rozmezí 600 Kč – 1.600 Kč. 
Podle hodnoty vlastního kapitálu na jednu akcii je spravedlivou cenou 1.484 Kč na akcii. 
 
Dále navrhuji, aby v rámci bodu 10 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto 
znění: 
 
„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. tímto schvaluje, aby společnost nabývala 
formou odkupu od akcionářů společnosti vlastní akcie, a to za následujících podmínek:  
(a) nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 62.439 ks zaknihovaných akcií 
společnosti na majitele;  
(b) doba, po kterou může společnost akcie nabývat: do 31. 12. 2025;  
(c) nejnižší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1.225 Kč; a 
(d) nejvyšší cena, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt: 1.484 Kč.“ 
 

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti 
a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany 
akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám. 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Miroslav Černý 
Bukolská 774/6 
181 00   Praha 8 
 
Dat. nar.: 29.1.1963 
 


