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1. 2. 2023 

ZÁPIS 
z jednání řádné valné hromady společnosti 

CHEVAK Cheb, a.s. 
 

 

 

se sídlem: Tršnická 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 

IČO: 49787977 

zapsané: u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka č. 367  

konané dne: 1. 2. 2023 od 10.22 do 10.47 hodin 

místo konání: sál ZČU Plzeň – Ekonomická fakulta Cheb, Hradební 

2047/22, Cheb 
 

Přítomni: 1) Akcionáři 

  Osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo 

prostřednictvím zástupce na základě plné moci bylo na jednání 

přítomno 20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 

1 353 202 375 Kč, představující 93,44 % akcií společnosti oprávněných 

hlasovat. Listina přítomných - (viz příloha č. 1 tohoto zápisu). 

 

Z členů orgánů společnosti byli přítomni:  

2) Představenstvo 

 Předseda: Mgr. Petr Černý, MBA 

 Místopředsedové: Ing. Michaela Polidarová 

  Ing. Milan Míka 

 

3) Dozorčí rada 

 Předseda: Ing. Jiří Červenka 

 Členové: Ing. Pavel Klepáček 

  Dagmar Strnadová 

  Ing. Kamil Špindler  

  Mgr. Tomáš Hanus 
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K bodu 1 pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady  

Jednání řádné valné hromady CHEVAK Cheb, a.s. (dále také „společnost“) zahájil 

v 10.22 hodin Mgr. Petr Černý, MBA, předseda představenstva, pověřený představenstvem 

dočasným řízením valné hromady, který přivítal přítomné a představil členy 

představenstva a dozorčí rady a oznámil, že se zahájením jednání se svých funkcí 

prozatímně ujaly osoby, které představenstvo navrhuje do funkcí zapisovatele, ověřovatelů 

zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů a tito budou své funkce vykonávat až do 

rozhodnutí o obsazení orgánů valné hromady. 

Mgr. Petr Černý, MBA konstatoval, že na valné hromadě je přítomno osobně, 

prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné 

moci 20 akcionářů, kteří mají akcie se souhrnnou jmenovitou hodnotou 1 353 202 375 Kč, 

představující 93,44 % akcií společnosti oprávněných hlasovat, a proto je řádná valná 

hromada usnášeníschopná a způsobilá přijímat rozhodnutí.  

 

K bodu 2 pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady 

Mgr. Petr Černý, MBA informoval, že k tomuto bodu pořadu jednání byl předložen návrh 

na usnesení, který byl uveřejněn spolu s pozvánkou na tuto valnou hromadu . 

Mgr. Petr Černý, MBA přednesl tento návrh představenstva na usnesení k volbě orgánů 

valné hromady: 
 

Valná hromada volí: 

za předsedu valné hromady:  Mgr. Michala Pálinkáse 

za zapisovatele:  Terezu Hoškovou 

za ověřovatele zápisu:  Ing. Kamila Špindlera, Ing. Jana Adámka  

za osoby pověřené sčítáním hlasů:  Petra Váchu a Ing. Martina Hlaváčka. 

 

Mgr. Petr Černý, MBA vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná podání 

k tomuto bodu pořadu jednání. Žádná podání nebyla předložena.  

Schválení navržených orgánů valné hromady probíhalo hlasovacími lístky č.  1 (a to tak, že 

Mgr. Petr Černý, MBA vyzval akcionáře, aby hlasovali, kdo je PRO, kdo PROTI a kdo se 

zdržuje). 

V průběhu vyhodnocování hlasování, Mgr. Petr Černý, MBA informoval, že společnost 

před začátkem valné hromady obdržela žádost akcionáře město Mariánské lázně, který 

navrhuje účast dvou hostů na valné hromadě, a to Mgr. Jana Tomana  a Mgr. Lucie Mareš-

Heřmanské. Protože o účasti hostů rozhoduje podle stanov buď valná hromada, nebo 

představenstvo, tak představenstvo operativně rozhodlo, že souhlasí s účastí těchto hostů, 

tzn., nemusí o tom hlasovat valná hromada. Předseda představenstva se dotázal, zda někdo 

z přítomných nechce, aby o tom rozhodlo představenstvo, ale že o tom má hlasovat valná 

hromada. Nikdo nevznesl námitku v tom smyslu, že požaduje, aby o přítomnosti hostů 

rozhodla valná hromada. 

V okamžiku hlasování na hlasovacích lístcích č. 1 bylo přítomno osobně, prostřednictvím 

svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci 

20 akcionářů, kteří měli akcie se jmenovitou hodnotou 1 353 202 375 Kč, představující 

93,44 % akcií společnosti oprávněných hlasovat.  

Na základě předběžného vyhodnocení hlasovacích lístků č. 1 bylo Mgr. Petrem Černým, 

MBA konstatováno, že volba orgánů valné hromady dle návrhu představenstva byla 

schválena nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů.  
 

Konečné výsledky hlasování na hlasovacích lístcích č. 1: 
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Volba orgánů valné hromady 

  Počet hlasů % z hlasů přítomných 

na valné hromadě 

 PRO 976 022 88,355369 

 PROTI 50 0,004526 

 ZDRŽEL SE 0 0,000000 

 Nezúčastněné a neplatné hlasy  128 583 11,640105 
 

Poté se ujal řízení řádné valné hromady zvolený předseda valné hromady Mgr. Michal 

Pálinkás. 

Předseda valné hromady konstatoval, že:  

• Z tohoto jednání je pro účely vyhotovení přesného a kompletního zápisu z  valné 

hromady na základě žádosti představenstva pořizován audiozáznam, který bude po 

vyhotovení zápisu z valné hromady zničen. 

• Žádá akcionáře, aby veškeré žádosti o vysvětlení či jiná podání podávali písemně, 

anebo ústně do mikrofonu. Ústní projevy, které nebudou sděleny do mikrofonu, 

nebude možné zahrnout do zápisu z valné hromady. 

• Tato valná hromada byla svolána na základě žádosti obce Odrava, akcionáře 

společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 

1 % základního kapitálu společnosti. Tato valná hromada byla svolána uveřejněním 

pozvánky na internetových stránkách společnosti a v obchodním věstníku, jak 

upravují stanovy společnosti. Bližší informace ohledně svolání této valné hromady 

byly zveřejněny na internetových stránkách společnosti . 
 

Předseda valné hromady sdělil, že tato valná hromada tak má  následující pořad jednání:  

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady  

2. Volba orgánů valné hromady  

3. Vyslovení nesouhlasu se změnou akcionáře vlastnící akcie na jméno  

4. Závěr 

 

K bodu 3 pořadu jednání – Vyslovení nesouhlasu se změnou akcionáře vlastnící akcie na 

jméno 

Předseda valné hromady informoval, že v žádosti o svolání této valné hromady uvedl 

akcionář společnosti, obec Odrava, svůj návrh usnesení. Tento návrh byl uveden 

v pozvánce na valnou hromadu.  
 

Předseda valné hromady přednesl návrh akcionáře obce Odrava na usnesení:  
 

Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (dále jen „Společnost“):  

a) vyslovuje nesouhlas s dispozicí s akciemi Společnosti emitovanými na jméno, 

v jejímž důsledku se místo společnosti GELSENWASSER AG má stát akcionářem 

Společnosti společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE; a  

b) vyzývá společnost GELSENWASSER AG, aby v souladu se stanovami předložila 

ostatním akcionářům vlastnícím akcie na jméno nabídku k využití předkupního 

práva k akciím na jméno.  

 

Předseda valné hromady konstatoval, že před zahájením valné hromady společnost 

obdržela protest od akcionáře Ing. Miroslava Černého a tento protest přednesl. Text 

protestu: 

Vážené představenstvo společnosti CHEVAK Cheb,  
na základě pozvánky zveřejněné na internetových stránkách společnosti CHEVAK Cheb, 

a.s. podávám jako akcionář společnosti:  

1. protest proti svolání valné hromady společnosti CHEVAK Cheb, a.s. na den  
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1. 2. 2023 od 10.00 hod. s tím, že představenstvo společnosti svolává valnou hromadu 
na žádost kvalifikovaného akcionáře společnosti, obce Odrava, IČO: 00572802, se 
sídlem Odrava 22, 350 02 Cheb, která byla doručena společnosti dne 12. 1. 2023.  
Valná hromada byla svolána na základě spekulativních a nepodložených informací 
z médií za účelem hlasování o usnesení, které vůbec nespadá do působností valné 
hromady a nemá vztah k vlastnictví Akcií akcionářem, který je veden v CDCP ani pro 
fungování Společnosti jakýkoliv význam, a je ve svém důsledku v rozporu se stanovami 
Společnosti i obecně aplikovatelnými právními předpisy.  

2. protest k případnému přijetí usnesení k bodu č. 3 programu „3. Vyslovení nesouhlasu 
se změnou akcionáře vlastnící akcie na jméno“ ve znění: 

„Valná hromada společnosti CHEVAK Cheb, a.s. (dále jen „Společnost“): 
a) vyslovuje nesouhlas s dispozicí s akciemi Společnosti emitovanými na jméno, 

v jejímž důsledku se místo společnosti GELSENWASSER AG má stát akcionářem 
Společnosti společnost GELSENWASSER Beteiligungen SE; a 

b) vyzývá společnost GELSENWASSER AG, aby v souladu se stanovami předložila 
ostatním akcionářům vlastnícím akcie na jméno nabídku k využití předkupního práva 
k akciím na jméno.“ 
Pokud by valná hromada přijala tato usnesení ve znění navrženém v pozvánce, byla 
by taková usnesení s ohledem na rozpor se zákonem nicotná a hledělo by se na ně, 
jako by vůbec nebyla přijata. 
V odůvodnění k návrhu usnesení k bodu 3 je rovněž uvedeno, že návrh je koncipován 
na základě medializovaných informací o akciích společnosti vlastněných 
GELSENWASSER AG. 
Představenstvo společnosti CHEVAK Cheb, a.s. neprovedlo ověření pravdivosti 
skutečností navrhovaných akcionářem Obce Odrava a musí si být vědomo důsledků 
takových návrhů a hlasování ve vztahu k největšímu akcionáři společnosti. 
Z uvedeného důvodu nemělo představenstvo společnosti takovou va lnou hromadu na 
základě žádosti akcionáře vůbec svolávat  

3. Současně s ohledem na výše uvedené je tedy zřejmé, že valná hromada byla svolána za 
účelem hlasování o usnesení, které vůbec nespadá do působnosti valné hromady a je 
v rozporu se stanovami společnosti a byla představenstvem svolána protiprávně a 
zbytečně což je v rozporu s povinností péče řádného hospodáře. O případný převod 
akcií s omezenou převoditelností má žádat podle stanov společnosti akcionář, který 
chce svoje akcie převést. 

4. Představenstvo společnosti je povinno respektovat u zaknihovaných akcií aktuální 
seznam z CDCP a pokud některý z akcionářů má pochybnosti o zápisu akcionářů 
v seznamu akcionářů v CDCP nechť se obrátí na soud a nesvolává zbytečné valné 
hromady s nicotným hlasováním, jehož náklady by mohli být na něm vymáhány.  

 

Předseda valné hromady předal slovo zástupci akcionáře obce Odravy, který o něj před 

zahájením valné hromady požádal.  Text vyjádření/protestu Jana Cetkovského, zástupce 

akcionáře obec Odrava: 

Chtěl bych se omluvit za zastupitelstvo obce Odrava za problémy, které v  tuto chvíli 

bohužel nastanou ne naší vinou. Chtěl bych zde říci jako zástupce akcionáře společnosti: 

Protestuji proti konání této valné hromady, neboť jejímu svolání nepředcházela ř ádná 

výzva kvalifikovaného akcionáře Společnosti.  

Svolání valné hromady Společnosti tak náleží do působnosti zastupitelstva obce Odrava, 

avšak v zastupitelstvu nebyla žádost o svolání valné hromady ani návrh usnesení 

projednána, natož schválena. Starostka tak nebyla oprávněna návrh na svolání valné 

hromady vůbec učinit jménem obce Odrava. 

Žádost o svolání valné hromady společnosti podávala za obec naše paní starostka, která 

vykonává působnost Rady. Svolání valné hromady je přitom vyhrazenou působností 

zastupitelstva obce, a to jednak podle § 84 odst. 2 písm. e) zákona o obcích, a také podle 
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platného jednacího řádu zastupitelstva obce Odrava. Z § 2 jednacího řádu naší obce se 

podává, že do pravomoci obecního zastupitelstva patří a spadá rozhodování o všech 

otázkách uvedených v § 35, odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších 

předpisů, a rovněž si zastupitelstvo vyhrazuje rozhodování o majetku obce.  

Uvedené rozšíření působnosti zastupitelstva je podle § 84 odst. 4 zákona o obcích 

přípustné, neboť „Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné 

působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle §  102 odst. 2 (zákona o 

obcích).“ 

Rozhodování o svolání valné hromady náleží do kategorie rozhodování o majetku obce , 

protože se jedná o akcie Společnosti a rovněž jde do rozhodování o účasti v již založených 

právnických osobách. 

Navíc bod související s neudělením souhlasu k převodu akcií na navrhovaný subjekt řeší 

přímo stanovy CHEVAK Cheb, a.s. Valná hromada Společnosti svolaná podle žádosti obce 

Odrava se tak nemůže konat a případně přijatá usnesení valnou hromadou by měla být 

považována za zmatečná a neplatná.  
 

Předseda valné hromady se dotázal Jana Cetkovského, zástupce akcionáře obec Odrava, 

zda trvá na tom návrhu usnesení, který byl předložen v  rámci pozvánky nebo zda ho bere 

zpět, tj. zda se o něm má či nemá hlasovat.  

Jan Cetkovský, zástupce akcionáře obec Odrava , sdělil, že jakékoli jednání nedává v tuto 

chvíli smysl, tj. berou tento návrh zpět, protože není podán podle zákona.  

Předseda valné hromady se dotázal Jana Cetkovského, zástupce akcionáře obec Odrava, 

zda tudíž netrvá na tom, aby se o tomto návrhu hlasovalo.  

Jan Cetkovský, zástupce akcionáře obec Odrava, odsouhlasil, že nechce hlasování o tomto 

návrhu. 

Předseda valné hromady sdělil, že k tomuto bodu pořadu jednání není předložen žádný 

návrh usnesení. Vyzval přítomné akcionáře, aby podávali svá případná ústní nebo písemná 

podání. Žádná podání nebyla předložena. 

Předseda valné hromady sdělil, že tudíž v  tomto bodě není o čem hlasovat.  

Předseda valné hromady předal slovo Mgr. Petru Černému, MBA. Text vyjádření Mgr. 

Petra Černého, MBA: 

Je mojí povinností jako předsedy představenstva vyjádřit se k  tomu zmíněnému protestu, 

který tady byl přečten, a který je předložen panem Miroslavem Černým , a který v podstatě 

zpochybňuje vůbec legitimitu svolání této valné hromady a nařkává představenstvo z  toho, 

že nejednalo s péčí řádného hospodáře. Já bych chtěl k  tomu říci, že představenstvo má 

opravdu velmi omezené možnosti, proč žádost kvalifikovaného akcionáře odmítnout. Zákon 

o obchodních korporacích vlastně ani žádnou takovou situaci nezná. Tzn., pokud je 

namítáno, že navrhovaná záležitost vůbec nespadá do působnosti valné hromady, tak 

představenstvo k tomu musí uvést, že to je diskutabilní výklad. Stanovy totiž hovoří o tom, 

že valná hromada uděluje souhlas s  převodem akcií na jméno. Podle představenstva tudíž 

nelze vyloučit, že valné hromadě by měla být dána možnost vyjádřit také nesouhlas 

s převodem těchto akcií, opomenul-li by převádějící akcionář souhlas valné hromady 

obstarat. V tomto konkrétním případě může být sporné, zda je dána působnost valné 

hromady při schvalování této dispozice, přičemž názory na tuto právní otázku se mohou 

lišit. Představenstvo se však nemůže stavět do role soudce a a priori odmítnout svolání 

valné hromady, která se má touto záležitostí zabývat. Naopak takové jednání 

představenstva by vystavovalo společnost nebezpečí zahájení soudního řízení obcí Odrava 

ohledně zmocnění ke svolání valné hromady a tím i vzniku nákladů s  tím spojených. 

Samozřejmě nikdo nepředpokládal, že obec Odrava tady vezme tento návrh zpět. 

Představenstvo se také musí ohradit oproti tvrzení, že neověřovalo správnost 
















