
Vysvětlení 

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

„společnost“), k žádosti o vysvětlení podané akcionářem 

 

 

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 

„přípis“). 

Uvedený přípis 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“).  

Obsah uvedeného přípisu je tvořen třemi částmi, a to protestem proti usnesení valné 

hromady, protinávrhem k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady a žádostí o 

vysvětlení. 

S částí přípisu, která je svým obsahem protestem bude naloženo v souladu s § 424 z. č. 

90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). 

Tento protest byl představenstvem společnosti vzat na vědomí a bude konstatován v rámci 

zasedání valné hromady a následně pojat do zápisu o zasedání valné hromady. 

S částí přípisu, která je svým obsahem protinávrhem k záležitostem zařazeným na 

pořad valné hromady bude naloženo v souladu s § 362 ZOK ve spojení se stanovami 

společnosti. Protinávrh bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti a společně 

s tímto protinávrhem zveřejní představenstvo i své stanovisko k němu. 

Poslední část přípisu tvoří žádost o vysvětlení, která bude vypořádána postupem podle 

§ 357 a 358 ZOK tímto písemným vysvětlením. 

 

Žádosti o vysvětlení znějí takto: 

 

• Uveďte, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby společnost rozdělila zisk vykázaný 

v roce 2021 mezi své akcionáře.  

• Uveďte, s ohledem na plánovanou investiční politiku společnosti na roky 2022 – 2025, 

jaká je plánovaná dividendová politika společnosti na tyto roky. Hodlá představenstvo 

navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení 

výše předpokládané dividendy, která by se měla mezi akcionáře případně rozdělit.  

• Uveďte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům představenstva a dozorčí 

rady společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla 

v jednotlivých měsících roku 2021 těmto zaměstnancům vyplacena na základě jakého 

právního titulu. 

• Uveďte jaká plnění (ať už peněžitá, či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům 

představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti poskytnuta v jednotlivých 

měsících roku 2021 a na základě jakého právního titulu.  

• Uveďte, k jakým účelům slouží ostatní kapitálové fondy, statutární a ostatní fondy 

společnosti, kolik prostředků z nich bylo v roce 2021 čerpáno a komu byly 

poskytnuty.  



 

Stanovisko představenstva k protinávrhu: 

 

Vysvětlení k 1. bodu  

 Důvody pro které představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout usnesení, kterým 

bude dosažený zisk v roce 2021 rozdělen tak, že 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 vychází 

z důvodů, které jsou blíže popsány již v pozvánce na valnou hromadu svolanou na den 17. 6. 

2022. Důvody uvedené v pozvánce proto podáváme pro jistotu níže: 

 

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 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 

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.  

 

 

Výše uvedené odůvodnění považujeme za dostatečné pro účely zařazení uvedeného 

návrhu na pořad jednání valné hromady. Pokud by podané odůvodnění nebylo ze strany 

akcionáře shledáno jako dostatečné, je možné odpovědět podrobněji k jednotlivým důvodům 

pro nerozdělení zisku mezi akcionáře.  

  

Vysvětlení k 2.bodu: 

Jelikož v září toho roku proběhnou komunální volby, po kterých se vždy koná valná hromada 

VHS Olomouc a.s., která volí nové představenstvo a dozorčí radu naší společnosti nejsme 

v tuto chvíli schopni odpovědět na otázku týkající se plánované dividendové politiky nového 

představenstva na období let 2022–2025. 

 

Vysvětlení k 3. bodu: 

Společnost nezaměstnává žádné osoby blízké členům představenstva či dozorčí rady 

 

Vysvětlení k 4. bodu: 

Členové orgánů společnosti v roce 2021 dostávali pouze měsíční odměny ve výši, kterou 

schválila valná hromada společnosti dne 22. 3. 2019 a to v následujících částkách: 

předseda představenstva …………………………….15 000 Kč/měsíc 

místopředseda představenstva ………………………12 000 Kč/měsíc 

člen představenstva ......................................................9 000 Kč/měsíc 

předseda dozorčí rady ………………………………10 000 Kč/měsíc 

místopředseda dozorčí rady ………………………….8 500 Kč/měsíc 

člen dozorčí rady .................................................... .....7 500 Kč/měsíc 

 

Vysvětlení k 5. bodu: 

Ostatní kapitálové fondy slouží k evidenci vkladů společníků/akcionářů, které při vkladu 

nezvyšují základní kapitál. V roce 2021 nebyly žádné pohyby na konto tohoto fondu. Stav 

fondu k 31.12.2021 byl 80 182 tis. Kč. 

 

 

 

 



Fondy ze zisku: 

 

Fond odměn – žádný pohyb na konto tohoto fondu v roce 2021. Stav fondu k 31.12.2021 byl 

1 561 tis. Kč. 

Fond výstavby – příděl do fondu výstavby z rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 28 564 tis. 

Kč. Žádné čerpání fondu v roce 2021. Stav fondu k 31.12.2021 byl 187 491 tis. Kč. 

Sociální fond – příděl do SF z rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 300 tis. Kč. Čerpání ze SF 

v roce 2021 pro zaměstnance společnosti ve výši 285 tis. Kč. v souladu se Směrnicí o tvorbě a 

čerpání sociálního fondu. Stav fondu k 31.12.2021 byl 1 168 tis. Kč. 

Nerozdělený zisk minulých let – žádný pohyb na konto tohoto účtu v roce 2021. Stav 

k 31.12.2021 byl 80 832 tis. Kč. 

 

 

Vysvětlivky: 

Ostatní kapitálové fondy (účet 413) 

Účtují se zde ostatní vklady společníků peněžních i nepeněžních, které při vkladu nezvyšují 

základní kapitál, např. vklady společníků s.r.o. 

 

Fondy ze zisku (účet 423 – fond odměn, fond výstavby, účet 427 – sociální fond, účet 428 – 

nerozdělený zisk minulých let) 

 

Závěr: 

 

 Toto vysvětlení bude před konáním valné hromady zveřejněno i s podanou žádostí na 

internetových stránkách společnosti a bude k dispozici i akcionářům v místě konání valné 

hromady ve smyslu § 358 odst. 2 ZOK. K výslovné žádosti akcionáře bude jeho žádost včetně 

odpovědi na ní součástí zápisu z jednání valné hromady ve formě příloh.  

 

Toto vysvětlení schválilo představenstvo společnosti dne 15. 6. 2022. 

 

 

 

Mgr. Miroslava Ferancová v.r. 

předsedkyně představenstva 

 

 

 

RNDr. Ivan Kosatík v. r. 

místopředseda představenstva 

 

 


