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Vážené starostky, vážení starostové, 
 
dovolte, abych Vás informoval, že představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s. svolává na 
středu, dne 1. 2. 2023, dvě valné hromady. Jednu na žádost kvalifikovaného akcionáře, města 
Mar. Lázně a jednu na žádost kvalifikovaného akcionáře, obce Odrava (viz blíže pozvánky na 
VH). Konání dvou valných hromad v jeden den nepovažuje představenstvo za optimální řešení, 
nicméně akcionáři se nedohodli na programu jedné valné hromady a představenstvo poté 
muselo postupovat s péčí řádného hospodáře a muselo svolat dvě valné hromady (blíže dole 
v odůvodnění pořadí konání valných hromad, které je uveřejněno spolu s pozvánkami na VH 
na našich internetových stránkách www.chevak.cz/akcionar). 
 
Dovolte, abych Vás obeznámil s chronologií událostí, které předcházely svolání obou valných 
hromad. 
 
Dne 28. 11. 2022 naše společnost obdržela žádost o svolání valné hromady, kterou nám 
adresovalo město Mariánské Lázně. Podle právního názoru advokátní kanceláře act Řanda 
Havel Legal však žádost obsahovala určité formální nedostatky, když byla schválena 
zastupitelstvem a nikoliv radou města Mariánské Lázně, jak požaduje § 102 odst. 2 písm. b) 
zákon o obcích (jedná se o tzv. vyhrazenou působnost rady). To by v krajním případě mohlo 
zavdat příčinu pro napadení samotného způsobu svolání valné hromady, a tím i pro pozdější 
vyslovení možné neplatnosti usnesení valné hromady. V této souvislosti připomínáme, že 
k soudnímu napadení platnosti usnesení valné hromady naší společnosti již v minulosti došlo 
právě s odkazem na tvrzené porušení zákona o obcích. Tomu představenstvo v tomto případě 
chtělo předejít a po upozornění představenstvem akcionář Mariánské Lázně poslal dne 23. 12. 
2022 novou žádost o svolání VH řádně schválenou v radě města. Této žádosti již 
představenstvo pochopitelně vyhovělo a začalo připravovat svolání valné hromady. 
 
Akcionář Fr. Lázně rovněž vyvíjel snahu o svolání valné hromady, která by se zabývala 
medializovanými informacemi o změně v osobě největšího akcionáře naší společnosti bez 
dodržení pravidel o předkupním právu a bez ohledu na omezenou převoditelnost akcií. Město 
Fr. Lázně však v současné době nemá obsazenou radu města a ta tudíž nemohla zaslání žádosti 
schválit. Starosta Fr. Lázní, Jan Kuchař, proto požádal starostu Mar. Lázní o doplnění programu 
valné hromady o tento bod. O tomto informoval starosta Fr. Lázní také představenstvo s 
dotazem, zda existuje možnost doplnění programu z jeho strany. Představenstvo však může 
program valné hromady svolávané na žádost kvalifikovaného akcionáře doplňovat o nové 
věcné body pouze se souhlasem žadatele (Mar. Lázně), na kterého jsme se tedy také my 
obrátili s dotazem, zda s doplněním programu souhlasí. Odpověď jsme ale nedostali.  
 
Starosta Fr. Lázní se poté podle dostupných informací obrátil na kvalifikovaného akcionáře, 
obec Odravu, zda-li by starostka (vykonávající pravomoci rady) o svolání valné hromady se 
stejným zněním programu nepožádala, čemuž obec Odrava vyhověla. Obec Odrava pak 
požádala o svolaní valné hromady dne 12. 1. 2023. 
 
Představenstvo tak obdrželo dvě žádosti o svolání valné hromady a bylo také povinno svolat 
dvě valné hromady. Představenstvo odsouhlasilo v rámci finanční úspory konání valných 
hromad v jeden den a stanovilo pořadí konání valných hromad po konzultaci s AK act Řanda 
Havel Legal následovně:  
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1. od 10.00 hod. VH na žádost obce Odrava – změna akcionářské struktury 
2. od 14.00 hod. VH na žádost města Mar. Lázně – personální změny v dozorčí radě 
 
Aby představenstvo vysvětlilo, proč svolalo valné hromady v tomto pořadí (a nikoliv v pořadí, 
v jakém byly doručeny), představenstvo poskytuje akcionářům následující odůvodnění:  

- Problematiku změny akcionářské struktury otevřela dozorčí rada v jejím současném 
složení. Její iniciativou bylo vytvoření stanoviska AK act Řanda Havel Legal k této 
problematice (bylo Vám koncem roku zasláno datovou zprávou), které již delší dobu 
vyvolává diskusi mezi akcionáři na toto téma. 

- Pokud by valná hromada konaná na žádost kvalifikovaného akcionáře, města 
Mariánské Lázně, předcházela valné hromadě konané na žádost kvalifikovaného 
akcionáře, obce Odrava, mohlo by se stát, že se pozdější valné hromady bude účastnit 
dozorčí rada ve zcela jiném složení, než v jakém se touto problematikou dosud 
zabývala (volba/odvolání člena dozorčí rady je účinná přijetím rozhodnutí, a nikoliv až 
zápisem do obchodního rejstříku).  

- Nastala by tak paradoxní situace, kdy obě valné hromady budou mít jiné obsazení 
v dozorčí radě. Nová dozorčí rada, která by byla ve funkci pouze pár minut či hodin, by 
se zřejmě ani nestihla sejít a jen stěží by se vyjadřovala k problematice změny 
akcionářské struktury. Dozorčí rada by tak nemohla obhajovat své kroky.  

- Tímto pořadím valných hromad chce představenstvo umožnit, aby se k tématu změny 
akcionáře vyjadřovala dozorčí rada ve složení, v jakém se tématem zabývala. Pokud by 
valné hromady byly svolány v opačném pořadí, dozorčí rada v jejím současném složení 
by nedostala možnost se k věci vyjádřit. 

- Představenstvo má za to, že téma změny akcionáře je obecnější a do velké míry 
podmiňuje konání dalších valných hromad, takže si toto téma zasluhuje projednání 
jako první v pořadí. 

- Představenstvo tak upřednostňuje logické pořadí konání valných hromad před 
časovým hlediskem. Dle představenstva je zásadní, že žádný akcionář nebyl poškozen, 
protože obě valné hromady jsou svolány v zákonných lhůtách. Pokud by došlo 
k dohodě mezi akcionáři, konala by se pouze jedna valná hromada a tato situace je 
tudíž dána vnějšími vlivy, které představenstvo nemohlo ovlivnit. 

- Volbu konání obou valných hromad v jeden den představenstvo odůvodňuje péčí 
řádného hospodáře. Pokud by se valné hromady konaly ve dvou dnech, společnosti by 
vznikly výraznější náklady v podobě nutnosti dvojí organizace a také dvojího pořízení 
výpisu z CDCP (centrální depozitář cenných papírů). 

 
Vážení zástupci obcí, nezapomeňte, prosím, na potvrzení Vašich zastupitelstev, že jste 
oprávněné osoby zastupovat Vaši obec na valné hromadě naší společnosti. Bez usnesení 
zastupitelstva o pověření zastupování konkrétní osoby na VH nebude dotyčný na VH vpuštěn 
a nebude moci hlasovat. Toto usnesení je potřeba mít s sebou při prezentaci. Těším se na 
viděnou. 
 
Mgr. Petr Černý, MBA, předseda představenstva CHEVAK Cheb, a.s. 
  
  


