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Teplárna Písclr, a.s.
lJ Smrkovické silnicc 226]

397 01 Písc](

V Chomutovč 9. 5. 2022

Yč§ Protin.ivrh k bodu č. 7 pořadu jtdnání valné hromady §polečnosti Tcplárni
Písc|{, a.s., IC: 608 26 801, sc sidlcn v Pí§lru, U Srnrkovické silnice 2263, PsČ 397 01,
zaps,ins y oR u Krnjského soudu v Če:lkj,ch Budějo\ icich oddíl B, r l,,žka 6,í0, Iionrrnó
dne 23.5.2022 v 8:00 hoclin v administrativní budově v §ídle alrciové společnosli

Vážené představenslvo,

.]ako akcionái spo]ečnosti dávíln prolinávrh k bodu 7 poiadu jednání r,alnó hromadl nlivr.h
na lozdčlcní zjsku za rok 202 ] ajcho schválení

Navrlruji, aby v lámci bodu 7 pořadu jcdrrání plojednala va]ná hromada tento protinávlh na
lozdélení zisku za rok 2021 tohoto znční Návrh usnesení:

Valtuí hromlfu scltpaluje návrh nn rcziělení zisku zd lt k 2021 ye ýýši 17 40l 256,39 I{č,

- Pří.lěl tlo re.eíNllího íoltdl! 870 063,00 Kč

- Přiděl lo sociúl íhoJbnlu 500 000,00 Kč

- po íl na zisku nkciottiřům ve yýši 14 319 600,00 I{č

Tuttíiétlty 500.000,00I{č

- na účel nerozdžleného zisku 1 211 593,39 Kč

lýPlata podilll na zisku ( I1rubott tliýi.len.lu ýčetně tlaně z příjnu)určeného li |,ypl\cctlí
rúciondřůttt společnosli blule ývplaceia akcio .ířůu laklo: no jed u akcii o nouitllilllí
holnoíě 1,000,- Kč bude wplaceno 75,- Kč lajednu akcii

\ io1_1L 5o,,l.ťllo,1 or \ť lť,l, ,,.,o,1',c lŤ,/D l.,,ber]:

l. Podíi na zisku bude Wplacen všcln akcionfu'ůn společnosti fepláťna Pisek. u, S, (dále
jen ..spo]cč1]ost'). kteří isou ke dni 16.5. 2022 (rozhodnÝ den) Zapsánj v seznamu akcionářů
!edeném spolcčností,

2. Deu zahájení vipiaty je stanovcl] na 1,8.2022, Řádný termín výplaty od 1.8. 2022
do jl 8,2022



]. Podíl na ziskrr bude vše akcionářiul r,,vplaccn prostřednicl\irr,t banl(o\uiho účlu
společnoSti takto:

a) T'riLťnicl§m osobá]li bLlde podíl na zisku vl,p]acen převoden úl1 Fenčžni úče!, Pociil bude

přcveL]en na čislo účlu. ktelý prá\,nicté osob), oznáni1! pisemně spo]cčnosii. a.jcž ic ur,eden

\ sezn n]rt ůkciol1ijŤŮ.jakjc uvcdeno \, § l,:i staiov spoleČ osti.

PokrtcL pllirnická osoba dosud neul,cdia s\,é čislo účlLl d0 seznanlu akcionalřLi, spo]cčnosl zašl.
dir,iclendrr prál,rlické osobě a Zák]adě piscmné žádosti. kterou zašle l1a aLlrcsLl spl]lečnosti,

Ozrrárlerli čísla účtl'l nlusí být podepsané osobani oprá\,llčnýlni po.iepisol,il1 ,,a ikcionáře,

]]od|is] tčchl,] osol] mltsi bý1 úiednč ověiell),. Oprárrrěni podepisoýat 7a akcionářc mllsi bý1

r1oložerro dokladcll prokazujícilll tulo skulcčnoSl (originá] nebo ťlřc.lnč or,ěicrrč liopie r,lpisrr

z přislrršlólro leiejnéiro rcjstříkrr nap]'. obc]]odního. sp(r]ko\,ého apoc],) ne sterši]n než

] nlěsíc.,
hár,rrické osob,r, - mčsta či obce. ktcré budou píserirně ozlnnovat čís]o balko\ni]ro úóLu.

rtiusi žádosl opatřit úředně ověienýn1 podpiscm osoby oprá!,ně]ró podepisovat za obec

či l]lčsto, K oznámeni nLlsi bit přiiožena úředně o!ěieníi kopic ztipisrr 7c Zi]sedal]i

Zastupitclslia. e kteréli b),ly 7\,olen,v' osLrb,_Y oprá\'něl'ié \, současné době 7astupoval obcc

či mčsl(),

b) I,1ziclrýn osobán bude pocliL rra zislru \),placcn převo.]em l1.L p.nčžní úč,:t Podil brr,lc

|icveden .a čiSLo účtu, ktelý lj,zické osob,l, oználllil}, písenlně spolcčnosti. a jež je uvcdcn

\ sezl]i]mu akclonářú. jak ie uíedeno v § i4 stanov sFolečnosti,
Poku.1 Ď.Zickl1 osoba dosuc] neuvcdla své čiSlo účtu do scznamu akcionářil. spl]lečnost Zi]šle

diriclenrlrr tlzické,lsobč nrr zák]adě písenrné žádosti. lilelorr ziršlc na lldlcsrt společnosti,

Ozrlilricni čís]a účru mrrsi být podepsané ťúcdně o\,ěiel]ýnr pochiscln,

.í. Po up]},i(ltí řlrrlného ternrinrr v,ýplaty podilu na 7isku bude nerlpiacerlý ]!,odíl nc zisku

er,idor,lul u spolcónosti po dobů 1ři ]er odc dne Zahájeni rýplaL,,- poclílu na zisku, \/ pŤi]rldě. žc

a](cionii .cpřevezmc podii nir ziskrr v době jcho ry,placeni, nenlá nár,ok na úr,ok z hodnoL)

ne\ lzfcdnrltého podilu na zlsku.

a) Prír,nicliýtl,t osobárrr bude nerlplacený podíl t,n ziskrr na 1cjich pisetlrnou žáclosi poLlkiizá]r

nil banlio\tlí učct. jehož číslo oznátrrí s]Jo]eónosti,'l'ato žádos| ]l]usí spliovat pL]dnjOk\

,|/ l||"\,|'|,\ťt er. . ,. .,.ici _l pi.r r,..l ,

L,) ]r],zickýn osobárn bgde 1gq,placený podí1 na zisltLr najejich píscmllou žáclost poLlkázán na

ban]tolní úlčct, jehož čislo oznínlí společnosli. Tato žádost rllusí splliolal podnlírrk),

oznát,není uledetlé r,ol:lsla!ci j pism- b),

5, \l připadi. že akcionář salnostatně ]]ievcdl PráVo na rl,placcrrí poclilu la zisku, zašle

nab}.\,alc] 10hoto práva úiedně o\,čřcno snllouvu o poslollpclli Iohledárk}, rlebo jcji oliginál

s tlŤednč o\,čře]1ý1ni podpis), snluvrrích stran:

a) Plo \ýplattt \, řádné1rl tcrnlínlL výplat),pocliLu na Zisku d]c odst. 2 \,tclmínlr do ]0 7,2()21,

poliLrrl lak ncučini, budc výplata podilu na ziskLl zaslána na akcionár'ův barrkovní lii:et
-h) 

I'o LLpll,nLlti t'i,clnóho telmirru \,ýplrt}, podíll1 na 7isku uvedenÉho v odsr, ]. poktici ncblL

pocií1 rra ziskrt již r,lplacen al<cionáii. zašle výše Lrveclerre nlateliály na adlesrr siC]l

_společnosti, ]'odí1 na zisku budc r,),p]acen nab!,vatc]i toholo plá\,a Za Steiných pcrdnínck.jirko
jinó opr,ár,nčné osobč.



, (,. \ pi |)3dL1. Zt je l, akciinr Zřízel1o Záslav i plávo. postuprúe spo]eónost při výplatč podíltr

/ ,.r. zisktL \ \,JllLirdtl \ piíslušúýnri usranovenílni občanského zákoníkll v p]atnérn znčl]í
, z:l,, r ,, u , ,c rodl'lc . l -lpo.a\ lc\ \ i],llrťr ./něni

7. \rl,placcný poc11l na zisku bLlde zdaněr,t podle zákorra č. 58611992 Sb, o daních z piiiltlil vc
znění po7dčiších přeclpisů. Plo zdanění po.1ílrr na zis]<u zaltraničních oprávrrénýcl,t osob budoil
uplatnčn_v meZitttrodní snlotrvy' o zamczeni dvojího zdaněni.

/alu\'oclnění:

Naše spo]ečnost opakovanč ncvlplácí podí]) na zisktt sr,ým akcionáitlm (dividend}) již
něko]jk lct, na\l,huieme plo tllto valnou htomaclu schr,álit l,ýplatu podi]u lla Zisku ve výši
1,+,] l9,600.- Kč ( Lj, tuLLbou clividendu \,čctně daně z piíjn'u vc \nši 75,- Kč nlL jedILL i icii)
Lrr,čenycli k vl,pIaccnl akciorrářirrn spoleónosti ve r,ýši uveder'é \,,návlh u5lLť.!tll, ťj r]ž
plotinávlh prináIDě ťelleklllje na slávající soudní judikatllru plirtnou pío výplatlr poclí]u n1
ZiSlíLL akcionářťula

VzhLcdcrrr k tomLl. že \avlhovale]rjrko akcionář. nerllá žáclnó inlbrnacc k zplisobeclr čelpirní
sociálrriho fbnr]rr nalIhUienle k přeredcní. spiše z neznalosti a opatťnosti. ielro srrižení na
částku j00,000.- Kč.

NavrLrujeme \ sou]adu s ó]álek č. 2l odst. 2 stanov naší společnosti převósl na ílčet
rezelviího tbl]du částku ve výši 870,06,].- Kč.

Dá]e úavrl]ujc]nc ab), zbrko\,á částka z nerozdělenóho zisku Za rok 2l)2l vc l,íši
1,2 L 1 ,j93.]9 Kč, b1,la přcvcdcna na ilčet nelozděleiého zisku minulých ol obi,

Žádánr. ab,l, shora tlvedený plotináv|h by1 v sou]adu se stanovami společDosti
a plaLnými právúími pl'edpis),ZÝeřejnčn, a io se zdťlvodněním podání nitvrhll Zc stmn!,
akcionářc a Sc StanovisL<cm přcdstavenstva k lěmlo Změnám,

S pozdfiveln
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