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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 

akcionářů Aleše Hodiny, Bohumila Hály a Luďka Volfa. Tito akcionáři podávají 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 10 000 000 Kč 

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

(c1) výplata dividendy na kmenové akcie ve výši 150 Kč na akcii před zdaněním, tj. celkem 9 017 550 Kč 

(c2) výplata dividendy na prioritní akcie ve výši 300 Kč na akcii před zdaněním, tj. celkem 2 004 000 Kč 

(d) převod na účet nerozděleného zisku celkem 24 404 450 Kč 

 

Zdůvodnění protinávrhu:  

Ačkoliv se klienti (Hála, Hodina, Volf) zcela ztotožňují s protinávrhem Ing. Petra Kořenka, považují za vhodné vznést 

tento kompromisní návrh. Nelze totiž akceptovat, aby zisk Společnosti nebyl vůbec rozdělován, navíc tak 

systematicky a účelově, jako se tomu děje v případě Společnosti. 
 

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 

dostatek volných finanční prostředků 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.  

Znění akcionářova protinávrhu se stanoviskem představenstva uveřejnila Společnost v souladu s §362 a dalších 

zákona č. 90/2012Sb. o obchodních korporacích na svých internetových stránkách 
   

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

      Ing. Antonín Šťastný 

             předseda představenstva 

 


