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Představenstvo společnosti 
CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s., IČO: 46346783 
se sídlem Valtice, Vinařská 407, PSČ: 691 42 
ID datové schránky: uxzs8ui 
 
 
 

Vážené představenstvo, 
 

z pozice akcionáře Společnosti podávám níže uvedený protinávrh k bodu 8. pořadu jednání valné hromady svolané na den 29.6.2018 s názvem „Rozhodnutí o 
rozdělení zisku“. 
 

Znění protinávrhu:  
Valná hromada schvaluje následující návrh na vypořádání výsledku hospodaření.  
Vykázaný zisk ve výši 17 324 000 Kč bude rozdělen následovně:  
 

(a) převod na účet sociálního fondu celkem 300 000 Kč  
(b1) výplata dividendy na kmenové akcie ve výši 230 Kč na akcii, tj. celkem 13 826 910 Kč  
(b2) výplata dividendy na prioritní akcie ve výši 460 Kč na akcii, tj. celkem 3 072 800 Kč  
(c) převod na účet nerozděleného zisku celkem 424 290 Kč 
 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je den konání valné hromady, která rozhodla o výplatě dividendy. Dividenda je splatná do 3 měsíců ode dne, 
kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplatí dividendu výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účty akcionářů uvedené 
v seznamu akcionářů k rozhodnému dni. 
 

Zdůvodnění protinávrhu:     
Navrhované rozdělení zisku odpovídá finančním možnostem Společnosti, která má volné finanční prostředky na výplatu celého zisku. Společnost má nadbytečné 
volné finanční prostředky, tj. odejmutelný finanční majetek, o čemž svědčí mj. dosažené hospodářské výsledky za posledních devět účetních období (!!) a bez 
výplaty dividendy (!!), a taktéž vysoký zůstatek na tzv. statutárních a ostatních fondech (!!): 
 

Rok: 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Počet akcií kmenových: 60 117 60 117 60 117 60 117 60 117 60 117 60 117 60 117 60 117 

Počet akcií prioritních: 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680 

HV (v Kč): 17 324 000 18 009 000 19 412 000 11 667 000 11 943 000 4 736 000 15 953 000 16 006 000 16 222 000 

HV na akcii (v Kč): 259 270 291 175 178 70 238 239 242 

Výše DIV na akcii (v Kč): n/a 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tento nadbytečný finanční majetek patří k přímému užitku akcionářům.  
Návrh na rozdělení zisku za rok 2017 předložený představenstvem Společnosti eliminuje základní právo akcionáře (§ 348 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích), je v rozporu s dobrými mravy. Způsobí-li společnost akcionářům škodu případným neplatným usnesením valné hromady, mohou 
akcionáři požadovat přiměřené zadostiučinění. 
 
V případě, že představenstvo Společnosti devátý účetní rok v řadě nepřehodnotí svůj přístup k akcionářům při rozdělení volných finančních prostředků (alespoň) 
z části dosaženého čistého zisku za poslední účetní rok, hodlám tuto otázku řešit právní (soudní) cestou. 
 
 
Žádám, aby můj protinávrh byl v plném rozsahu a včetně stanoviska představenstva zveřejněn v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami 
Společnosti. 
 
 
Děkuji a jsem s pozdravem. 
                       

                 
 
Ing. Petr Kořenek  
Šestajovice, Myslivečkova 871, PSČ: 250 92 
tel: +420 603 303 899, email: p.korenek@centrum.cz  
ID datové schránky: y8wwzij 
 
 
Šestajovice, dne 20.6.2018                                                                                                                                                                                                                                    


