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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 6 pořadu jednání valné hromady – 
Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 
Navrhuji, aby v rámci bodu 3,4,5 a 6 pořadu jednání projednala valná hromada tento 
protinávrh tohoto znění: 
 
„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 
za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti. 
 
Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 
ve výši 28.399.344,22 Kč po zdanění následovně: 
a) k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (výplatě dividend) v Kč 27.229.033,00  
b) k převodu na účet nerozděleného zisku v Kč 1.170.311,22“ 
 
Zdůvodnění:  
Protože naše společnost v minulých letech nevyplácela podíly na zisku svým akcionářům 
(dividendy), navrhuji pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou 
dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 23,- Kč 
na jednu akcii, čímž se primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu 
podílu na zisku akcionářům.  
V minulých letech byl zisk rozdělován standardně mezi akcionáře v podobné výši a není 
zákonný ani jiný logický důvod proč by se měla společnost k akcionářům chovat jinak. 
 
Zdůvodnění představenstva, že pro naplnění zajištění udržitelnosti projektů a tvorby fondu 
obnovy z nerozděleného zisku – peněz akcionářů, je taková tvorba fondu obnovy v rozporu 
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s platnou právní úpravou a stanovami společnosti. Fond obnovy a případné rezervy májí být 
tvořeny jako nákladová položka z vodného a stočného. 
Dále navrhuji, aby v rámci bodu 5 a 6 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto 
znění: 
 
„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti 
za rok 2021 ve znění předloženém představenstvem společnosti. 
 
Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 
ve výši 28.399.344,22 Kč po zdanění následovně:  
a) k rozdělení mezi akcionáře jako podíl na zisku (výplatě dividend) v Kč 27.229.033,00  
b) k převodu na účet nerozděleného zisku v Kč 1.170.311,22 
Na jednu akcii připadá dividenda 23,00 Kč před zdaněním. Rozhodným dnem pro uplatnění 
práva na dividendu je 31. květen 2022. Právo na dividendu za rok 2021 mají osoby, které budou 
akcionáři společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu a jsou k tomuto dni 
zapsaní jako majitelé akcií společnosti CHEVAK Cheb, a.s. v evidenci zaknihovaných cenných 
papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Uvedená částka dividendy je 
vypočtena z celkového počtu vydaných akcií společnosti vč. vlastních akcií držených 
společností. Dividenda připadající na vlastní akcie ve vlastnictví společnosti k rozhodnému dni 
nebude vyplacena. Částka odpovídající dividendě připadající na vlastní akcie ve vlastnictví 
společnosti k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu bude převedena na účet 
nerozděleného zisku minulých let. Podíly na zisku (dividenda) jsou splatné do 3 měsíců ode dne, 
kdy bylo přijato rozhodnutí řádné valné hromady o rozdělení zisku, tj. do 7. září 2022 včetně, a 
to následujícím způsobem: - Výlučně bezhotovostním převodem z účtu společnosti CHEVAK 
Cheb, a.s., na bankovní účet uvedený ve vztahu k předmětným akciím v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů, která je vedená u Centrálním depozitářem cenných papírů. Není-li bankovní 
účet v této evidenci uveden, bude dividenda vyplacena po sdělení identifikace bankovního účtu 
a předložení těchto požadovaných dokladů: o Požadovanými doklady se u fyzických osob 
rozumí písemné sdělení bankovního spojení (obsahující příslušný bankovní účet) akcionářem 
nebo správcem akcií, na kterém musí být podpis dané osoby úředně ověřen. V případě 
zastupování jinou osobou na základě plné moci musí být podpis zastoupeného na plné moci 
úředně ověřen a podpis zmocněnce na sdělení bankovního spojení musí být také úředně 
ověřen. o Požadovanými doklady se u právnických osob rozumí (i) písemné sdělení bankovního 
spojení (obsahující příslušný bankovní účet) a (ii) originál či úředně ověřený výpis z obchodního 
či jiného veřejného rejstříku (nebo obdobný dokument o registraci u příslušného státního 
orgánu) ne starší 3 měsíců. Podpis statutárního orgánu akcionáře (nebo jeho zástupce) na 
písemném sdělení musí být úředně ověřen. V případě zastoupení akcionáře jinou právnickou či 
fyzickou osobou je tento zástupce povinen doručit navíc plnou moc s úředně ověřeným 
podpisem statutárního orgánu všech zastupovaných subjektů, a u zmocněnce-právnické osoby 
také originál či úředně ověřený výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ne starší 3 
měsíců. V případě, že je ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů uveden pouze údaj 
o správci akcie, akcionář je povinen předložit výpis z majetkového účtu. - Další podrobnosti o 
výplatě dividend včetně jiných způsobů ověření identity akcionáře a rozsahu požadovaných 
podkladů stanoví představenstvo.“ 
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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 


