
CHÂTEAU VALTICE – Vinné sklepy Valtice, a. s. 
 
Vinařská 407, Valtice, 691 42 
IČ: 46346783, DIČ: CZ46346783 
Tel.: 519 361 314, Fax: 519 352 330 
E-mail: sekretariat@vsvaltice.cz 
www.vsvaltice.cz 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Zveřejnění stanoviska představenstva 
 

Představenstvo společnosti CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. (dále jen „Společnost“) se sídlem 

Vinařská 407, Valtice, PSČ 691 42, IČO: 46346783, oznamuje akcionářům v souladu se zákonem protinávrh 

akcionáře Ing. Petra Kořenka. Tento akcionář podává protinávrh k bodu 8. pořadu jednání valné hromady svolané na 

28.6.2018, která se koná v 8.00 hodin sídle Společnosti (dále jen „VH“),  s názvem „Rozhodnutí o rozdělení zisku“.  

Znění protinávrhu:  

Vykázaný zisk ve výši 45.826.000 Kč bude rozdělen následovně: 

(a) převod na účet fondu rozvoje celkem 5 000 000 Kč 

(b) převod na účet sociálního fondu celkem 400 000 Kč 

(c1) výplata dividendy na kmenové akcie ve výši 500 Kč na akcii před zdaněním, tj. celkem 30 058 500Kč 

(c2) výplata dividendy na prioritní akcie ve výši 1 000 Kč na akcii před zdaněním, tj. celkem 6 680 000Kč 

(d) převod na účet nerozděleného zisku celkem 3 686 500 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 deset účetních období (!!) a bez výplaty dividendy (!!), a 

taktéž vysoký zůstatek na tzv. statutárních a ostatních fondech (!!). 

 

Stanovisko představenstva Společnosti: Představenstvo svůj uveřejněný návrh na rozdělení zisku opírá o své 

stanovisko obsažené ve výroční zprávě za rok 2018 ověřené zprávou auditora. Společnost v současné době nemá 

volné finanční prostředky na výplatu dividend v požadované výši a musela by si na výplatu dividend vypůjčit 

peníze, což by zásadním způsobem ohrozilo ekonomické zdraví Společnosti. Společnost v nejbližší době a 

v dalších letech plánuje čerpat úvěr ve výši cca 70-90 mil. Kč na nutný nákup nových technologií a realizaci nutných 

stavebních investic zajišťujících konkurenceschopnost Společnosti, viz Výroční zpráva Společnosti.    

 
-------------------------------------------- 

      Ing. Antonín Šťastný 

             předseda představenstva 

 


