
  
Oznámení o protinávrhu k záležitosti zařazené na pořad řádné valné hromady společnosti 

Chládek & Tintěra, a.s., která se bude konat dne 19. září 2019 od 9:00 hodin 

 

Představenstvo společnosti Chládek & Tintěra, a.s., IČO 627 43 881, se sídlem na adrese Nerudova 

1022/16, 412 01 Litoměřice – Předměstí, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706 (dále též „Společnost“), oznamuje akcionářům Společnosti 

znění protinávrhu společnosti CAVALET TRADE, s.r.o., IČO 050 60 575, se sídlem na adrese 

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl C, vložka 257689 (dále též „CAVALET“), jako kvalifikovaného akcionáře 

Společnosti, k bodu č. 6 (Schválení návrhu na rozdělení disponibilního zisku společnosti za 

hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019) pořadu řádné valné hromady, která se bude konat dne 

19. září 2019 od 9:00 hodin v sídle Společnosti na adrese Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice – 

Předměstí (dále též „Valná hromada“). 

1. Znění protinávrhu společnosti CAVALET k záležitosti zařazené na pořad Valné hromady jako 

bod č. 6: 

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje návrh na rozdělení disponibilního 

zisku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 3. 2019 ve výši 120.213.072,44 Kč následovně: 

na účet rezervního fondu: 24.042.614,49 Kč 

na výplatu dividend: 96.170.457,95 Kč.“ 

2. Odůvodnění společnosti CAVALET k protinávrhu společnosti CAVALET k bodu č. 6 pořadu 

Valné hromady: 

„Vzhledem k dlouhodobému a bezdůvodnému nerozdělování převážné části zisku dosahovaného 

Společností společnost Cavalet Trade s návrhem představenstva v bodě 6 pořadu jednání Valné 

hromady nesouhlasí.  

Právo na podíl na zisku patří mezi základní práva akcionářů a jako takové nemůže být akcionářům 

bezdůvodně odpíráno, a to zejména nikoli nekalým vlivem majoritního akcionáře, který svoji většinu 

hlasů ve Společnosti nesmí zneužít na úkor ostatních akcionářů a jejich základních práv. 

Představenstvem navrhovaná částka k rozdělení na dividendách představuje pouze malou část celého 

zisku Společnosti za uplynulý hospodářský rok. S ohledem na existenci rezervního fondu ve výši 

250.000.000 Kč (po schválení rozdělení zisku navíc zvýšený o dalších 24.042.614,49 Kč) a vzhledem 

k zadržovaným 354.909.000 Kč na nerozděleném zisku Společnosti nemá návrh představenstva 

k převedení dalších 76.170.457,95 Kč racionální ani ekonomické opodstatnění. Vágní odůvodnění 

tohoto návrhu představenstvem pouze potvrzuje trvalý stav, kdy představenstvo ve spolupráci či na 

pokyn většinového akcionáře protiprávně omezuje základní právo společnosti Cavalet Trade na 

vyplacení dividend.  

Společnost Cavalet Trade proto podává k uvedenému bodu protinávrh, aby celý zisk z uplynulého 

hospodářského roku snížený o povinnou částku převáděnou do rezervního fondu dle stanov 

Společnosti byl vyplacen akcionářům Společnosti jako dividenda.“ 

3. Stanovisko představenstva Společnosti k protinávrhu společnosti CAVALET k záležitosti 

zařazené na pořad Valné hromady jako bod č. 6: 

Představenstvo Společnosti nedoporučuje schválení protinávrhu společnosti CAVALET k bodu 

č. 6 pořadu Valné hromady. Představenstvo doporučuje přijetí usnesení k bodu č. 6 pořadu 

Valné hromady ve znění, jak je navrhováno představenstvem v pozvánce na valnou hromadu. 

Společnost CAVALET opakovaně navrhuje valné hromadě přijetí rozhodnutí, na základě kterého má 

být rozdělen celý disponibilní zisk Společnosti za uplynulý hospodářský rok.  
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Společnost v hospodářském roce 2018/2019 zaznamenala významný nárůst tržeb, když její tržby 

dosáhly téměř 2,4 mld. Kč (tj. o 39,36 % více než v hospodářském roce 2017/2018). Rostoucí tržby 

Společnosti přitom kladou výrazně vyšší nároky na množství pracovního kapitálu, který Společnost 

potřebuje k zajištění jejího řádného chodu. Tuto skutečnost lze pozorovat ve výrazně rostoucích 

provozních nákladech Společnosti, které v hospodářském roce 2018/2019 činily téměř o 600 mil. Kč 

více než v předchozím hospodářském roce a celkem činily více než 2,23 mld. Kč.  

 

Zvyšující se provozní náklady se projevily také v nárůstu cizích zdrojů Společnosti, které ke konci 

hospodářského roku 2018/2019 činily o cca. 158 mil. Kč více, než ke konci předchozího 

hospodářského roku a k 31. březnu 2019 činily celkem téměř 558 mil. Kč. 

 

Společnost zamýšlí ve stávajícím hospodářském roce uskutečnit strategickou akvizici, která si vyžádá 

finanční prostředky ve výši několika set milionů korun. Takovou investici Společnost bude moci 

uskutečnit pouze v případě, že bude disponovat dostatečným množstvím finančních prostředků 

sloužících jak k uskutečnění akvizice, tak k zachování řádného chodu Společnosti. 

V důsledku uskutečněné akvizice (jak je popsána výše) mohou být významně zvýšeny požadavky na 

výši pracovního kapitálu, neboť počáteční začlenění nové společnosti do skupiny může vyvolat značné 

náklady. 

Dlouhodobý plán Společnosti na řízení vlastních zdrojů je proto založen, mimo jiné, na ponechání 

části zisku ve Společnosti, a to s ohledem na zajištění budoucího rozvoje Společnosti a ochranu před 

případným nepříznivým vývojem jejího podnikání. Představenstvo Společnosti však ve snaze vyhovět 

požadavkům menšinového akcionáře, společnosti CAVALET, navrhlo valné hromadě ke schválení 

rozdělení části zisku za účetní období končící dne 31. března 2019 ve výši 20 mil. Kč mezi akcionáře 

Společnosti. Tato částka přitom několikanásobně převyšuje částky rozdělované akcionářům 

Společnosti v letech, kdy společnost CAVALET ještě nebyla akcionářem Společnosti.  

 

Nadále však přetrvává důvod pro ponechání části zisku ve Společnosti, kterým je zejména potřeba 

Společnosti disponovat dostatečným množstvím pracovního kapitálu tak, aby byl zaručen její 

hospodářský rozvoj a aby byla zachována její finanční stabilita. Ponechání části zisku ve Společnosti 

pomůže nejen zajistit hladký průběh stavební sezóny a realizovat probíhající stavební zakázky, ale 

zejména pomůže budoucímu rozvoji Společnosti, bez nutnosti neúměrného financování provozu 

Společnosti z cizích zdrojů. 

 

Představenstvo také pozoruje jistou nestabilitu finančního trhu vyvolanou zvyšováním úrokových 

sazeb, plánovaným zaváděním cel a dalších opatření mezi USA a Evropskou Unií, apod., které mohou 

dále ztížit podmínky, za kterých si Společnost obstarává bankovní financování.  

Představenstvo tedy nadále valné hromadě navrhuje přijmout následující usnesení: 

 

„Valná hromada společnosti Chládek & Tintěra, a.s. schvaluje návrh na rozdělení disponibilního 

zisku za hospodářský rok od 1. 4. 2018 do 31. 03. 2019 ve výši 120.213.072,44 Kč následovně: 

 

na účet rezervního fondu:   24.042.614,49 Kč 

na účet nerozděleného zisku minulých let: 76.170.457,95 Kč 

na výplatu dividend:    20.000.000,00 Kč“ 

 

V Litoměřicích dne 17.9.2019 

 

Představenstvo společnosti Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

 


