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Pozvánka 

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., se 

sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany, IČ: 47675772, 

svolává 

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 17. 6. 2022 od 13.00 hod. v sídle 

společnosti s tímto pořadem jednání:  

1. Zahájení a úvodní procedurální jednání (volba funkcionářů valné hromady a schválení 

jednacího řádu),  

2. Předložení Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za 2021, 

předložení Výroční zprávy za rok 2021, jejíž součástí je Zpráva o vztazích a Zpráva 

nezávislého auditora, předložení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení 

zisku za rok 2021. 

3. Předložení zprávy o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy 

o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce 

a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a 

auditorem, 

4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku za rok 2021, roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 

2021, 

5. Usnesení a závěr. 

Prezence účastníků valné hromady proběhne v místě jejího konání téhož dne od 12.00 hod. 

Rozhodným dnem pro účast akcionáře na valné hromadě je sedmý den přede dnem konání 

této řádné valné hromady, tj. 10. červen 2022. Práva akcionáře spojená s vlastnictvím akcie 

mohou vykonávat na valné hromadě pouze ti akcionáři, kteří jsou vlastníky akcií společnosti 

k rozhodnému dni. K převodům akcií učiněným po rozhodném dni se pro účely valné 

hromady nepřihlíží.  

Akcionář je na valné hromadě oprávněn hlasovat těmi hlasy, které odpovídají akciím 

vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.  

Všechny podklady pro jednání valné hromady, tedy: (i) pozvánka na zasedání valné hromady 

(ii) návrh usnesení valné hromady, (iii) výroční zpráva, jejíž součástí je zpráva představenstva 

společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku za rok 2021 a zpráva o vztazích, 

(iv) roční účetní závěrka za rok 2021, (v) návrh na rozdělení zisku za rok 2021, (vi) zpráva o 

činnosti dozorčí rady, (vii) vyjádření dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na 

rozdělení zisku za rok 2021 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a auditorem, (viii) 

vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích, jsou pro akcionáře k nahlédnutí v sídle 

společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne konání valné 

hromady, a to vždy od 8.00 do 14.00 hodin. Tytéž dokumenty jsou dostupné ode dne 

publikace této pozvánky do dne konání valné hromady nepřetržitě na internetových stránkách 

společnosti www.vhs-ol.cz.  

http://www.vhs-ol.cz/
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Návrh jednacího řádu řádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady spojené 

s účastí na valné hromadě nese akcionář.  

Představenstvo společnosti jakožto svolavatel valné hromady navrhuje akcionářům schválení 

v bodu 4. pořadu jednání navrhovaného rozhodnutí (usnesení), takto:  

1. Valná hromada schvaluje přednesenou zprávu představenstva o podnikatelské činnosti 

společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021. 

2. Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2021 tak, jak byla 

předložena ke schválení. 

3. Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2021 tak, jak 

bylo navrženo ke schválení, tzn. z čistého zisku 17.686.360,41,-- Kč, bude do fondu 

výstavby přiděleno 17.386.360,41,-- Kč a do sociálního fondu 300.000,,- Kč. 

Odůvodnění návrhu na schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti 

a stavu jejího majetku 

Povinnost schválit zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku vyplývá z ust. čl. 12 odst. 2 písm. h) stanov společnosti. Zpráva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku je vyhotovována představenstvem na základě čl. 17 

odst. 5 písm. c) stanov společnosti. Tato zpráva je součástí výroční zprávy, kterou je povinno 

představenstvo vyhotovit na základě čl. 17 odst. 5 písm. c) stanov společnosti ve spojení se z. 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění návrhu na schválení roční účetní závěrky 

Povinnost schválit roční účetní závěrku a rozhodnout o rozdělení zisku nebo jiných vlastních 

zdrojů, nebo o úhradě ztráty vyplývá z ust. § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních 

korporacích, jakož i z ust. čl. 12 odst. 2 písm. e) stanov společnosti.  

Odůvodnění předloženého návrhu na rozdělení zisku: 

V roce 2019 bylo zadáno zpracování projektové dokumentace pro první a druhou etapu 

rekonstrukce úpravny vody Příkazy. Z původního cenového odhadu nákladů rekonstrukce, 

které v roce 2018 činily 205,8 mil. Kč, se již ke konci roku 2021 podařilo dokončit z II. etapy 

– Rekonstrukci chlorovny za 5,9 mil. Kč. Již v minulém roce jsme informovali o ukončení 

Obnovy ocelového přechodu za 0,3 mil. Kč, který taktéž náleží do původní studie Od loňského 

roku je v běhu realizace několika částí z I. etapy – konkrétně se jedná o „Rekonstrukci 

pramenišť Pňovice I – III a Březové“ za 27,9 mil. Kč.  

Vzhledem k tomu, že z provozních důvodů není možné odstavit celou úpravnu vody Příkazy a 

rekonstrukci provádět najednou, budou následovat další etapy tohoto projektu.  

Společnost však musí průběžně obnovovat i další infrastrukturní majetek, a to podle 

aktualizovaného plánu obnovy z r. 2021, který je dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a 

kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR (dále jen 

MZe) č. 428/2001,- Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, povinen 
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vlastník schválit na období 10 let. Představenstvo tedy v loňském roce schválilo Plán obnovy 

na léta 2022 – 2031. Jeho plnění podléhá kontrole MZe. 

Kromě zmiňovaného projektu se společnost musí vyrovnat i s ekonomickou zátěží, kterou pro 

ni představuje vlastnictví a provozování veřejného vodovodu v místní části Valšův Důl, která 

spadá pod obec Dlouhá Loučka. Jde o typickou ukázku toho, kdy zajištění veřejného 

zásobování vodou představuje pro vodárnu každoroční ztrátu ve statisících Kč a k tomu 

předpokládáme milionové náklady na nutnou obnovu stávajícího systému (náklady na obnovu 

řadů odhadujeme mezi 11 – 12,5 mil. Kč). V našem případě jsme zákonem č. 274/2001 Sb. 

nuceni zajistit zásobování vodou pro 22 odběrných míst a celkový odběr vody nedosahuje ani 

3,5 m3/den. Již za současného stavu je několikanásobně překročena fakturovaná výše vodného 

za odebranou vodu. Po nutné obnově systému a zahrnutí odpisů do kalkulace ceny, pak dojde 

k rozdílu mezi fakturovaným vodným a reálnou kalkulací ve stovkách Kč. Jelikož se nejedná o 

jedinou lokalitu ve vlastnictví společnosti která vykazuje tak nepříznivé parametry, 

považujeme za nutné i tímto odůvodnit rozdělení zisku za uplynulý účetní rok. 

Rovněž schválená koncepce, která má vrátit společnosti větší sílu a pravomoci – tzn. ukončení 

provozní smlouvy s MORAVSKOU VODÁRENSKOU a.s. (Veolia) a návrat k provozování 

svého infrastrukturního majetku (od 1. 4. 2025) bude v nejbližších letech představovat 

významné finanční zatížení. Náklady na postupný přechod na vlastní provozování majetku 

předběžně odhadujeme na 80-100 mil. Kč (např. jen mzdové náklady narostou ročně o 35 mil. 

Kč oproti současnosti). 

V současné chvíli jsou v plném proudu zejména výběry vhodných softwaru, práce na 

implementaci produktů nezbytných pro vlastní provozování (např. Zákaznický systém řešící 

odběratelské smlouvy, měření a fakturaci, Vyjadřovací portál navázaný na evidenci pošty, 

stanovisek a žádostí, Technický informační portál umožňující řádné plánování, vedení, 

evidenci činností údržby vodovodů a kanalizací a taktéž řadu dalších nezbytných aplikací, 

které jsou provozně nezbytné). Jakmile se bude blížit doba pro transformaci společnosti, 

budou narůstat výdaje na zajištění technického vybavení, vozového parku a samozřejmě i 

náklady na nové zaměstnance, kteří budou agendu postupně přebírat a zajišťovat. 

Vzhledem k výši nájemného, které –společnost každoročně inkasuje od MOVO (cca 73 mil. 

Kč), a ve srovnání s investičními náklady, které po nás každoročně vyžaduje MZe (cca 60–65 

mil. Kč,) jsou finanční zdroje společnosti vytvořené v jednotlivých letech každoročně plně 

vyčerpány a volné finanční zdroje tak neodpovídají každoročně vytvořenému vysokému 

účetnímu zisku. Účetní zisk totiž neodráží peněžní toky společnosti. V daném případě účetní 

zisk odráží hlavně výši nastavení účetních odpisů společnosti. Účetní odpisy jsou z podstaty 

majetku společnosti relativně nízké, a tudíž do hospodářského výsledku vstupují i nízké 

hodnoty nákladů na odpisy, a z tohoto společnost generuje každoročně relativně vysoký účetní 

zisk. Skutečný stav disponibilního zisku vyplývá z daňového přiznání za každé účetní období. 

Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ: 

Výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví (účetní zisk) je potřeba pro daňové přiznání 

(Přiznání k dani z příjmu právnických osob) převést na hodnotu pro výpočet daňového 
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základu. Je tedy nutné očistit účetní zisk o náklady a výnosy daňově neuznatelné a také o 

rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy.  

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy je u VHS Olomouc velmi významný, a pravidelně 

ročně vykazuje hodnoty okolo 28 mil. Kč. Tento rozdíl mezi odpisy pak zásadně snižuje 

daňový základ v daňovém přiznání. Za poslední 3 roky byly tyto daňové základy v daňových 

přiznáních společnosti: rok 2019 záporný ve výši -3 751 tis. Kč, za rok 2020 činil 2 216 tis. 

Kč a za rok 2021 jen 962 tis. Kč. Skutečně odvedená daň finančnímu úřadu pak za rok 2019 

činila z hodnoty daňového základu 0,- Kč, za rok 2020 činila 421 tis. Kč (19 % z daňového 

základu 2 216 tis. Kč) a za rok 2021 činila 183 tis. Kč (19 % z daňového základu 962 tis. Kč). 

Kumulované každoroční rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy současně generují 

zaúčtovaný odložený daňový závazek vůči finančnímu úřadu (státu), který k datu 31.12.2021 

dosáhl celkové výše 87 420 tis. Kč. 

Na základě výše uvedeného je zjevné, že v současné době není vhodné oslabovat finanční 

možnosti společnosti rozdělováním zisku mezi akcionáře.  

Pozn: 

Účetní odpisy by měly co nejpřesněji vyjádřit skutečné opotřebení majetku, kdy hodnota 

majetku se snižuje díky fyzickému opotřebení, působení času, vlivem používání nebo 

zastaráním. 

Daňové odpisy se používají pro stanovení daňového základu a nemusí věrně zobrazovat 

skutečné opotřebení majetku. Jedná se o maximální částky odpisů, které jsou státem povoleny 

pro výpočet a stanovení daňového základu v daňovém přiznáni. 

Akcionář vykonává svá práva na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce (tzn. 

statutárního zástupce, delegáta jakožto zástupce obce, popř. zástupce na základě písemné 

plné moci). Každých 1.000 Kč nominální hodnoty vlastněných akcií představuje jeden hlas. 

Zástupce akcionáře na základě plné moci nebo delegát obce je povinen před zahájením valné 

hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným 

akcionářem, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění, popř. pověření (usnesení), na jehož 

základě je delegován. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně 

ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží 

v prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument 

osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře 

samostatně zastupovat. Zástupci či delegáti právnických osob, které jsou akcionáři 

společnosti, předloží tytéž doklady jako statutární orgány k osvědčení delegace či správnosti 

zmocnění k zastupování právnické osoby. Akcionáři, jejich zástupci či delegáti jsou povinni 

prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez 

splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě 

práva akcionáře.  

Schváleno představenstvem společnosti 
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Vybrané ekonomické ukazatele hospodaření 
společnosti k 31.12.2021 (v tis. Kč)  

  
 

ROZVAHA  

Aktiva celkem: 1 131 765  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0  

B. Stálá aktiva 1 086 915  

C. Oběžná aktiva 44 002  

D. Časové rozlišení aktiv 848  

Pasiva celkem: 1 131 765  

A. Vlastní kapitál 1 029 330  

     Základní kapitál 629 350  

B.+C. Cizí zdroje 102 396  

D. Časové rozlišení pasiv 39  

  
 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY  

Výnosy celkem: 77 008  

Náklady celkem: 59 322  

Výsledek hospodaření za účetní období: 17 686  

   

 


