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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 11 pořadu jednání valné hromady – 
Zvýšení základního kapitálu společnosti CHEVAK Cheb, a.s.  
 
 
Navrhuji, aby v rámci bodu 11 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh 
na zvýšení základního kapitálu tohoto znění: 
 
„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu 
společnosti (rozvahová položka A.I.1.) z vlastních zdrojů společnosti o částku 266.370.975 Kč 
následovně:  
1. Základní kapitál se zvyšuje z těchto vlastních zdrojů:  
(i) z rozvahového účtu nerozděleného zisku minulých let (rozvahová položka A.IV.1.) v rozsahu 
856.975 Kč, a  
(ii) z rozvahového účtu fondu obnovy (rozvahová položka A.III.2) v rozsahu 265.514.000 Kč. 2. 
Zvýšení základního kapitálu se provede rovnoměrným zvýšením jmenovité hodnoty všech 
dosavadních akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. z 1.000 Kč na 1.225 Kč.  
3. Poté, co nastanou účinky zvýšení základního kapitálu, se mění stanovy společnosti 
následovně:  
(i) Článek 2 odst. 2.1, bod 2.1.1 stanov se mění a nově zní takto:  
2.1.1 Základní kapitál Společnosti činí: 1.450.241.975 Kč (slovy: jednu miliardu čtyři sta 
padesát milionů dvě sta čtyřicet jeden tisíc devět set sedmdesát pět korun českých).  
(ii) Článek 3 odst. 3.1, body 3.1.5. stanov se mění a nově zní takto:  
3.1.5 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:  
(a) 62.439 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.225 Kč;  
(b) 831.519 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou 
převoditelností;  
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(c) 1 kus zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou 
převoditelností;  
(d) 289.912 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou 
převoditelností.  
(iii) Článek 3 odst. 3.3, bod 3.3.1 stanov se mění a nově zní takto:  
3.3.1 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.225 Kč je spojen jeden hlas.“  
 
Zdůvodnění:  
 
Pokud představenstvo navrhuje použití fondu obnovy ke zvýšení základního kapitálu dokládá 
tím, že tento fond není potřeba tvořit nebo představenstvo nezná způsob, jak tento fond pro 
investice využít a není schopno ho čerpat. Z tohoto důvodu navrhuji, aby představenstvo na 
příští valnou hromadu fond obnovy zrušilo a zůstatek převedlo na účet nerozděleného zisku 
minulých let. 
 
 
 
 
Dále navrhuji, aby v rámci bodu 11 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto 
znění: 
 
„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. rozhoduje o zvýšení základního kapitálu 
společnosti (rozvahová položka A.I.1.) z vlastních zdrojů společnosti o částku 266.370.975 Kč 
následovně:  
1. Základní kapitál se zvyšuje z těchto vlastních zdrojů:  
(i) z rozvahového účtu nerozděleného zisku minulých let (rozvahová položka A.IV.1.) v rozsahu 
856.975 Kč, a  
(ii) z rozvahového účtu fondu obnovy (rozvahová položka A.III.2) v rozsahu 265.514.000 Kč. 2. 
Zvýšení základního kapitálu se provede rovnoměrným zvýšením jmenovité hodnoty všech 
dosavadních akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. z 1.000 Kč na 1.225 Kč.  
3. Poté, co nastanou účinky zvýšení základního kapitálu, se mění stanovy společnosti 
následovně:  
(i) Článek 2 odst. 2.1, bod 2.1.1 stanov se mění a nově zní takto:  
2.1.1 Základní kapitál Společnosti činí: 1.450.241.975 Kč (slovy: jednu miliardu čtyři sta 
padesát milionů dvě sta čtyřicet jeden tisíc devět set sedmdesát pět korun českých).  
(ii) Článek 3 odst. 3.1, body 3.1.5. stanov se mění a nově zní takto:  
3.1.5 Základní kapitál Společnosti je rozvržen na:  
(a) 62.439 kusů zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.225 Kč;  
(b) 831.519 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou 
převoditelností;  
(c) 1 kus zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou 
převoditelností;  
(d) 289.912 kusů zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.225 Kč, s omezenou 
převoditelností.  
(iii) Článek 3 odst. 3.3, bod 3.3.1 stanov se mění a nově zní takto:  
3.3.1 S každou akcií o jmenovité hodnotě 1.225 Kč je spojen jeden hlas.“  
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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 
 


