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Stanovisko 

představenstva akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. (sále jen 

„společnost“), k protinávrhu k bodu č. 4 programu řádné valné hromady konané dne 

17. 6. 2022, od 13.00 hodin v sídle společnosti 

 

Dne 8. 6. 2022 byl společnosti doručen přípis s označením „PROTEST PROTI 

USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI, PROTINÁVRH K ZÁLEŽITOSTEM 

ZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNÉ HROMADY, ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ“ (dále jen 

„protinávrh“) 

  

Uvedený protinávrh byl zaslán společností C.T.C. holding, a.s., IČ: 256 04 031, se sídlem Pod 

Vodárnou 82/15, Lukášov, 466 055 Jablonec nad Nisou, která je akcionářem společnosti (dále 

jen „akcionář“). Akcionář není kvalifikovaným akcionářem ve smyslu § 365 z. č. 90/2012 

Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). 

 

Protinávrh akcionáře zní takto: 

 

Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., schvaluje 

rozdělení zisku za rok 2021 takto: 

 

Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 17.686.360,41 Kč 

 

Příděly: 

podíl na zisku vyplacený akcionářům 16.686.360,41 Kč (cca 26,50 Kč na jednu akcii) 

příděl do fondu výstavby    1.000.000 Kč 

 

Dle § 362 ZOK, je představenstvo společnosti povinno doručený protinávrh zveřejnit na 

svých internetových stránkách společně se svým stanoviskem.  

 

Stanovisko představenstva k protinávrhu: 

 

Návrh představenstva společnosti vyjádřený v pozvánce zní takto: 

 

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. 

 

Tento návrh představenstva společnosti je odůvodněn skutečnostmi uvedenými již 

v pozvánce. Předně je nutné pamatovat na to, že dosažený zisk za rok 2021 ve výši 

17.686.360,41 Kč je toliko ziskem účetním, který je z většiny tvořen rozdílem mezi účetními 

a daňovými odpisy. Zisk vykázaný jako daňový základ rozhodný pro daňové přiznání činil 

v roce 2021 částku 962 tis. Kč.  

 

Dále představenstvo nepovažuje za vhodné v současné době oslabovat finanční možnosti 

společnosti rozdělováním zisku mezi akcionáře v souvislosti s přípravou ukončení provozní 
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smlouvy se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a návratu k provozování 

vlastního infrastrukturního majetku, který by měl nastat ke dni 1. 4. 2025 a vyžádá si náklady, 

které jsou předběžně odhadovány na 80 – 100 mil. Kč. 

 

Konečně představenstvo připomíná, že společnost je povinna v souladu s plánem obnovy z r. 

2021, který je schválen na období 2022 – 2031 průběžně obnovovat svůj infrastrukturní 

majetek. K investičním akcím je možné zmínit rekonstrukci úpravny vody Příkazy, jejíž 

jednotlivé etapy jsou postupně prováděny. Celková hodnota této investice činí (dle cenového 

odhadu z roku 2018) částku 205,8 mil. Kč. Společnost je navíc zatížena i nerentabilním 

vlastnictvím a provozem veřejného vodovodu v místní části Valšův Důl, obec Dlouhá 

Loučka, kdy na tomto spotřebišti je vykazována ztráta ve výši statisíců Kč. Podobných 

nerentabilních spotřebišť má společnost více, výše zmíněné je však co do výsledku 

hospodaření nejvýznamnější. 

 

Závěr: 

 

S ohledem na výše uvedené představenstvo vyjadřuje negativní stanovisko k uplatněnému 

protinávrhu a doporučuje valné hromadě schválit návrh předložený představenstvem, tedy 

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. 

 

V souladu s příslušnými ustanoveními ZOK bude protinávrh zařazen na pořad jednání valné 

hromady. Dle čl. 15 odst. 2 stanov společnosti se nejprve hlasuje o návrhu předloženém 

svolavatelem (představenstvem) a poté o ostatních návrzích v pořadí dle počtu hlasů 

akcionáře, který návrh podal. 

 

 

Toto stanovisko schválilo představenstvo společnosti dne: 10. 6. 2022 

 

 

Mgr. Miroslava Ferancová v. r. 

předsedkyně představenstva 

 

 

 

RNDr. Ivan Kosatík v. r. 

místopředseda představenstva 

 


