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Zápis 

z jednání valné hromady 

 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.  

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

 

pátek 17. 6. 2022, 13.00 hod. 

sídlo společnosti 

 

 

Po ukončení prezence oznámila služba u prezence předsedkyni představenstva Mgr. 

Miroslavě Ferancové počet a procento přítomných akcií (hlasů). 

Celkový počet hlasů   629.350 

Počet přítomných hlasů:  479.498 tj. 76,189 % 

S ohledem na skutečnost, že byli přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota 

přesáhla 50 % základního kapitálu společnosti, byla valná hromada schopná usnášení. 

Předsedkyně představenstva Mgr. Miroslava Ferancová zahájila jednání řádné valné hromady 

a uvedla, že valná hromada byla svolána v zájmu splnění povinností předepsaných zákonem, 

a to ke schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 

2021, schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a schválení rozdělení zisku za rok 2021. 

Příloha č. 1 - seznam akcionářů 

Příloha č. 2 - seznam přítomných akcionářů 

Předsedkyně představenstva oznámila výsledky prezence a usnášení schopnosti valné 

hromady, tak jak je uvedeno shora.  

Předsedkyně představenstva přivítala přítomné a představila valné hromadě členy 

představenstva a dozorčí rady:  

Představenstvo: 

předsedkyně   Mgr. Miroslava Ferancová 

místopředseda  RNDr. Ivan Kosatík  

členové   Ing Jiří Juřena 

Radim Schubert 

JUDr. Kamil Andree 

Bc. Lukáš Krbeček 
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Bc. Milan Hebelka 

Mgr. Dalibor Horák 

Ing. Marek Pazdera 

 

Členové představenstva Radim Schubert, JUDr. Kamil Andree a Ing. Marek Pazdera se 

z jednání valné hromady omluvili. 

 

Dozorčí rada: 

předseda   Ivo Kosina 

místopředseda  Ing. Jaroslav Kuchař 

člen    Vlastimil Ošťádal 

 

Místopředseda dozorčí rady In. Jaroslav Kuchař a člen dozorčí rady Vlastimil Ošťádal se 

z jednání valné hromady omluvili. 

 

Předsedkyně představenstva dále přednesla pořad jednání valné hromady: 

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 rok 

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. 
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Příloha č. 3 - pozvánka na valnou hromadu 

 

K bodu 1. pořadu jednání valné hromady 

Předsedkyně představenstva navrhla valné hromadě zvolení skrutátorky. 

Představenstvo navrhlo, aby skrutátorou této valné hromady byla: 

paní Alena Hlochová 

Jmenovaná vyslovila se svou volbou předchozí souhlas. Z pléna žádné protinávrhy či 

doplňující návrhy nezazněly.  

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem   

Pro:    479.498 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

Návrh byl přijat. 

 

Předsedkyně představenstva dále navrhla valné hromadě zvolení předsedy valné hromady. 

Představenstvo navrhlo, aby předsedou této valné hromady byl: 

Mgr. Matyáš Ritter 

Jmenovaný vyslovil svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné protinávrhy či 

připomínky nevzešly.  

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem  

Pro:    479.498 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

Návrh byl přijat 

 

Zvolený předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení zapisovatele. 

Představenstvo navrhlo, aby zapisovatelem této valné hromady byla: 
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paní Silvie Hřebíčková 

Jmenovaná vyslovila svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné návrhy, ani protinávrhy 

nezazněly. 

Hlasování proběhlo as tímto výsledkem: 

Pro:    479.498 100% přítomných  

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

Návrh byl přijat. 

 

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení ověřovatelů zápisu valné hromady. 

Představenstvo navrhlo, aby ověřovateli zápisu této valné hromady byli pánové: 

Ing. Otakar Štěpán Bačák – zástupce Statutárního města Olomouce 

Ing. Jaromír Lón – zástupce města Uničova 

Jmenovaní vyslovili svůj předchozí souhlas s volbou. Z pléna žádné připomínky ani 

protinávrhy nezazněly. 

O navržených kandidátech se hlasovalo o každém samostatně.  

Hlasování proběhlo takto: 

Ing. Otakar Štěpán Bačák 

Pro:    479.498 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

Návrh byl přijat. 

 

Ing. Jaromír Lón 

Pro:    479.498 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  



 

5 

 

Návrh byl přijat. 

 

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého 

představenstvem, jenž byl poskytnut všem přítomným akcionářům při prezenci. 

Z pléna žádné protinávrhy či doplňující návrhy nezazněly. 

Hlasování proběhlo takto: 

Pro:    479.498  tj. 99,9998% přítomných   

Proti:     0                0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            1          0.0002% přítomných  

Návrh byl přijat. 

Příloha č. 4 - jednací řád 

 

 

K návrhu kvalifikovaného akcionáře na doplnění pořadu jednání valné hromady 

Před samotným pokračováním jednání valné hromady dle předloženého pořadu jednání 

konstatoval předseda valné hromady, že dne 10. 6. 2022 byl společnosti doručen návrh 

kvalifikovaného akcionáře pana Ing. Romana Horáka na doplnění pořadu jednání valné 

hromady, který navrhuje následující doplnění pořadu jednání valné hromady: 

 

Rozhodnutí o nabývání akcií společnosti 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., IČO: 476 75 772, se 

sídlem Olomouc-Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, schvaluje nabytí vlastník akcií 

společnosti, znějících na majitele bez omezené převoditelnosti, v zaknihované podobě, o 

jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, a to do počtu 69.915 kusů akcií o celkové jmenovité hodnotě 

69 915 000,- Kč, za dále uvedených podmínek: 

Valná hromada: 

• určuje nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 69.915 ks (slovy šedesát 

devět tisíc devět set patnáct kusů) o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc 

korun českých), 

• určuje, že společnost může nabývat vlastní akcie společnosti do 31. 12. 2026, 

• určuje, že společnost si může ponechat vlastní akcie společnosti na dobu 5 let od 

tohoto rozhodnutí valné hromady, 

• určuje nejnižší cenu, za níž může společnost akcie nabýt ve výši 1.000,- Kč (slovy 

jeden tisíc korun českých) za jednu akcii znějící na majitele v zaknihované podobě o 

jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých), 
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• určuje nejvyšší cenu, za níž může společnost akcie nabýt ve výši 1.500,- Kč (slovy 

jeden tisíc pět set korun českých) za jednu akcii znějící na majitele v zaknihované 

podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) 

 

Stanovy společnosti v čl. 13 odst. 8 písm. a) uvádějí:  

Kvalifikovaní akcionáři uvedení v odstavci 6 tohoto článku mohou žádat: a) představenstvo o 

zařazení jimi určené záležitosti na pořad jednání valné hromady, pokud žádost došla po 

uveřejnění oznámení o jejím konání a po odeslání pozvánek, uveřejní představenstvo doplnění 

pořadu jednání valné hromady na internetových (webových) stránkách společnosti a rozešle 

dodatek pozvánky do pěti dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, jestliže 

takové uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady 

zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti na valné hromadě. 

 

Jelikož byl návrh společnosti doručen po rozhodném dni, představenstvo již nemohlo doplnit 

pořad jednání valné hromady s ohledem na omezení vyplývající z čl. 13 odst. 8 písm. a) 

stanov společnosti, nebyl pořad jednání tímto způsobem doplněn.  

 

Pořad jednání bylo možné v průběhu jednání valné hromady změnit, pouze pokud by s tím 

souhlasili všichni akcionáři společnosti. Jelikož na valné hromadě nebyli přítomni všichni 

akcionáři společnosti, nebylo možné pořad jednání změnit, a tím pádem o tomto návrhu 

nebylo ani hlasováno. 

 

 

K bodu 2. pořadu jednání valné hromady 

Předseda valné hromady vyzval místopředsedu představenstva pana RNDr. Kosatíka, aby 

přednesl zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2021, 

Výroční zprávu za rok 2021, jejíž součástí je Zpráva o vztazích a Zpráva nezávislého 

auditora, roční účetní závěrku za rok 2021 a návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. 

 

RNDr. Kosatík: Podávám zprávu představenstva o společnosti, podnikatelské činnosti, o 

stavu majetku, roční účetní závěrce za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku za stejný rok. 

Společnost splnila plánované hospodářské ukazatele, tzv. plánovaný zisk, tak akorát pro 

potřebu fondu společnosti, to je stručná charakteristika a výsledku podnikání naší společnosti 

za rok 2021. Společnost dosáhla zisk ve výši 17.686.000 Kč. Zisk byl optimalizován z hlediska 

daňových povinností a přídělů do fondu společnosti. Vhledem k zabezpečení stability a 

správné funkčnosti společnosti, tak aby byla naplněna úloha společnosti starat se o vlastní 

infrastrukturní majetek, jako správný hospodář, byl navržen příděl do fondu výstavby ve výši 

17.386.000,- Kč a do sociálního fondu ve výši 300.000,- Kč. Základní kapitál společnosti 

v roce 2021 činil 629.350.000,- Kč, vlastní kapitál společnosti ke stejnému datu činil 

1.029.330.000,- Kč. Společnost byla po celý rok likvidní a své závazky plnila ve lhůtě 

splatnosti. Vlastní investice činily 64.924.000,- Kč z toho vodovody 45.130.000,- Kč, 
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kanalizace 12.839.000,- Kč, ostatní investice 4.816.000,- a pozemky 2.139.000,- Kč. 

Společnost měla pro období let 2018 až 2027 schválený dlouhodobý plán rozhodujících 

investic vodohospodářské infrastruktury, kterými jsou zejména rekonstrukce vodojemů a 

rekonstrukce hlavních ocelových řádů a ochrana vnitřních zdrojů. Tento dlouhodobý plán byl 

v roce 2021 aktualizován pro nové období let 2022 až 2031. Nemalé prostředky jsou určeny a 

byly proinvestovány na rekonstrukci infrastrukturního majetku u menších akcionářů z řad 

obcí. Strategie hospodářské činnosti naší společnosti je zaměřena na udržení finanční 

rovnováhy, kladného hospodářského výsledku, investiční činnost financovanou z nájemného a 

dalších finančních zdrojů. Toto je zpráva představenstva, kterou představenstvo schválilo 13. 

5. 2022. 

Protože se vždy na valné hromadě diskutuje otázka rozdělení zisku, tak odůvodnění návrhu 

představenstva na rozdělení zisku v kompletní verzi bylo zveřejněno na našich webových 

stránkách 30 dní před konáním valné hromady. Přesto bych aspoň v několika bodech odkázal, 

co je tedy tím důvodem, proč představenstvo za loňský rok nenavrhuje vyplácet dividendy 

akcionářům. Prvotně, věc, která se na valných hromadách opakuje je velká investiční akce 

rekonstrukce úpravny vody v Příkazích. Opakovaně vám sdělujeme, že náklady této akce byly 

v roce 2018 podle projektu odhadnuty na 205,8 milionů korun. A to navíc všichni vnímáme 

jak v poslední době rostou ceny investičních akcí. 

Druhé téma jsou nové velké investiční náklady, ale i velké provozní náklady na udržení 

vodovodu v místní části Valšův Důl, která spadá pod obec Dlouhá Loučka, zase to je v tom 

zdůvodnění, které je na webových stránkách, tam ty odhadované náklady investiční jsou asi 

12,5 milionu korun a znamená to i doplatek do provozní ceny vodné stočné, protože cena by 

byla sociálně neudržitelná pro to území.  

Třetí téma, proč doporučujeme nevyplácet dividendy našim akcionářům je ukončení smlouvy 

s Moravskou vodárenskou a tedy to, že převezmeme od 1. 4. 2025 provozování svého majetku, 

což odhadujeme v tuto chvíli na částky 80 až 100 milionů korun, když například jen mzdové 

náklady ročně vzrostou zhruba o 35 mil. korun. 

A konečně, někdy dochází možná k nepochopení toho, co je tím ziskem, o kterém se tady 

bavíme. Jde o účetní zisk, a ten je dramaticky odlišný od zisku finančního – daňového. A ve 

zdůvodnění, které bylo zveřejněno, je řečeno, že skutečná odvedená daň finančnímu úřadu za 

rok 2019 činila nula, protože jsme byli v záporném hospodářském výsledku za rok 2020, to 

bylo 421.000,- Kč. Za loňský rok činila daň odvedená finančnímu úřadu 183.000- Kč, čili 

nejsou to řády milionů, jsou to řády tisíců, respektive stotisíců. Na základě všech těchto 

uvedených skutečností je zjevné, že v době této není z pohledu představenstva vhodné 

oslabovat finanční možnosti společnosti rozdělováním zisku mezi akcionáře. 

Děkuji za pozornost.  

Příloha č. 5 - zpráva představenstva 

 



 

8 

 

Po přednesu místopředsedy představenstva vznesl předseda valné hromady dotaz, zda byly 

k projednávanému bodu vzneseny požadavky na vysvětlení prostřednictvím informačního 

centra valné hromady, popř. zda nejsou požadavky na vysvětlení z pléna. Prostřednictvím 

informačního centra valné hromady vznesl akcionář EBN SEENA, s.r.o. IČO 623 62 534, se 

sídlem Václavské náměstí 819/43, Nové Město, 110 00 Praha 1, Požadavek na vysvětlení č. 1, 

k bodu 2, 3 a 4 – pořadu jednání, který byl předložen předsedovi valné hromady. Požadavek 

na vysvětlení obsahoval celkem 20 otázek, které byly na valné hromadě vypořádány takto: 

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 1 – jaký kalkulační zisk máme ve stočném za rok 2021 a jaký ve 

vodném za rok 2022 v %? 

RNDr. Kosatík: Na tyto otázky bude na záznam odpovídat Ing. Kaufman, což je ekonomický 

náměstek společnosti.  

Ing. Kaufman: Jelikož my pronajímáme náš vodohospodářský infrastrukturní majetek, my 

jako konktrétně jako firma zisk na stočné a vodné nekalkulujeme, protože to si kalkuluje 

Moravská Vodárenská samotná. My jako firma jenom kalkulujeme nebo prověřujeme každý 

rok, jestli náš zisk je přiměřený, tzn. na základě výnosů a nákladů vlastně dáváme podklady 

tabulky, kterou máme z Ministerstva zemědělství, a tam nám vyjde, jestli náš zisk je přiměřený 

nebo není. V roce 2021 nám tato kalkulace vyšla, že náš zisk je přiměřený, není záporný a 

není ani nad hodnotou, kterou udává vlastně Ministerstvo, které říká, že přiměřenost zisku u 

vodárenských společností měla by být do 7%. 

Mgr. Ritter: Otázka č. 2 – Jaké fondy měla naše firma v roce 2021 a vytvořila naše 

společnost nové fondy? Jaký byl jejich stav k 1. 1. 2021 a jaký k 31. 1. 2021? 

Ing Kaufman: Takže žádné nové fondy firma v roce 2021 netvořila a fondy, které má firma 

dlouhodobě, je fond ostatních kapitálových fondů, tzn. tyto fondy slouží k evidenci vkladu 

společníků akcionářů, které při vkladu navyšují základní kapitál. V roce 2021 zde nebyly 

žádné pohyby na tomto fondu, teda na tomto účtu a stav toho fondu je 80.182.000,- Kč. Dále 

máme fondy ze zisku, první z nich je fond odměn, zde zase v roce 2021 nebyl žádný pohyb, tzn. 

ani tvorba ani čerpání, stav fondu k 31. 12. 2021 byl 1.561.000,- Kč. Další fond, který máme 

dlouhodobě, je fond výstavby, tj. fond, kde tvoříme rezervu na investiční akci, kterou zmiňoval 

pan místopředseda. V tuto chvíli vlastně v roce 2021 do tohoto fondu přibyla částka 

28,564.000,- Kč a bylo to vlastně z rozdělení zisku za rok 2020, tzn. když bylo schválení 

rozdělení zisku za rok 2021, tak jsme zaúčtovali do tohoto fondu tuto částku 28.564.000,- Kč, 

tím pádem se stav tohoto fondu k 31. 12. navýšil na 187.491.000,- Kč s tím, že fond byl tvořen 

proto, abychom vytvořili rezervu na investici, která v roce 2018 byla oceněna na 206 mil. Kč. 

Další fond je sociální fond, příděl do sociálního fondu z rozdělení zisku v roce 2021, ale bylo 

to v roce 2020, v roce 2021 bylo 300 tisíc Kč, bylo to schváleno valnou hromadou a čerpání 

v roce 2021 ze sociálního fondu bylo 285 tisíc Kč, toto čerpání bylo v souladu se směrnicí o 

tvorbě a čerpání sociálního fondu. Stav fondu k 31. 12. byl 1.168.000,- Kč. Poslední fond, 

který máme, je fond nerozdělený zisk minulých let, zde nebyl žádný pohyb v roce 2021 a stav 
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tohoto účtu ke konci roku byl 80.832.000,- Kč. Takže to je k tomu, jaké máme fondy, jestli 

jsme tvořili nové, nebo jestli ne.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 3 – Je zde k nahlédnutí směrnice, nařízení nebo něco jiného, co 

upravuje čerpání těchto fondů? Žádám o jejich předložení nebo zaslání. 

 

Ing. Kaufman: Máme směrnici k tvorbě a čerpání sociálního fondu a ostatní. 

 

Mgr. Ritter: Směrnice může být ve lhůtě 15 dnů ze strany společnosti akcionáři poskytnuta.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 4 – Jak byly jednotlivé fondy čerpány v roce 2021? Kdy bylo čerpání 

fondů naposledy kontrolováno? Jaký je výsledek poslední kontroly, a kdo ji prováděl? 

 

Ing. Kaufman: Čerpání jsem zmínil, tvorba a kontrola je pravidelně součástí auditu, který 

provádí auditor, tzn. jak při předauditu koncem roku, tak po skončení. Auditor se o tyto věci 

zajímá a tyto kontroly provádí.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 5 – Prosím o sdělení seznamu kvalifikovaných akcionářů naší 

společnosti, kteří vlastní akcie na jméno, protože tento údaj ve zprávě schází. 

 

RNDr. Kosatík: Na našich webových stránkách jsou obce vypsány procentuálně, čili to je 

zřejmé naprosto, kde ta hranice, kteří jsou těmi kvalifikovanými akcionáři a kteří jsou v té 

řadě akcionářů. 

 

Mgr. Ritter: Zeptám se, stačí to takto? Nebo žádáte o poslání? 

 

Ing. Frank: nejsem schopný to takto zkontrolovat. 

 

Mgr. Ritter: V pořádku, dokument bude ve lhůtě 15 dnů ze strany společnosti akcionáři 

poskytnut. 

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 6  - Co přesně obsahuje řádek 25 aktiv – RAV 2021 zálohy na 

dlouhodobý majetek za 4 mil. Kč? 

 

Ing. Kaufman: Zeptám se, jestli tuto otázku budeme řešit, protože tam se tazatel přehlídl o tři 

řády, tam se jedná o 4.000,- Kč v rozvaze. Jsou to 4 tisíce, ne 4 miliony.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 7 – Co přesně obsahuje řádek 26 aktiv – RAV 2021 nedokončený 

dlouhodobý hmotný majetek za 33,953 mil. Kč? 

 

Ing. Kaufman: Nedokončený dlouhodobý majetek, tzn. pořízení investic, nedokončené 

majetky, všechny stavby, které jsou teď ve výstavbě. Dáváme to na účet pořízení, až se stavba 

ukončí, převádí se to do majetku na účet 021.  
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Ing. Frank: Můžete mi ty stavby vyjmenovat? 

 

Ing. Kaufman: Nemůžu.  

 

Ing. Frank: Alespoň ty větší? 

 

Ing. Kaufman: Může Vám kolega, ale máme seznam všech staveb, máme to v jednotlivých 

fakturách, jsou to desítky staveb. Já jako ekonomický náměstek Vám to neřeknu. 

 

Ing. Kožušníček: Rekonstrukce výtlačného řadu do Černovíra, akce, která byla 

rozpracována, asi z 11 stavebních objektů jich bylo uděláno 5 a zbývající se dodělávají 

v letošním roce. Stejně tak nám tam přechází akce podchod pod silnicí na Vísku, kde 

vyměňujeme v chráničce a následně ještě u měrného objektu ocelové potrubí. Důvod, proč 

jsme rozpracovali a nedotáhli, je ten, že jsme nebyli schopni z důvodu výpadku na straně 

zhotovitele ten termín stihnout a tím pádem se nám posunul až na jaro, protože to nešlo 

rozpracovat přes zimu. To jsou ty největší dvě akce a pak tam jsou nějaké další podobného 

charakteru.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 8 – Co obsahuje řádek 65 aktiv RAV 2021 krátkodobé poskytnuté 

zálohy za 61 mil. Kč. V roce 2020 bylo v této položce jen 39 mil. Kč? Co je důvodem takového 

poklesu? 

 

Ing. Kaufman: Zase je to případ 4 tisíců a 4 milionů. Nejedná se o 61 a 99 milionů, ale o 61 

a 99 tisíc.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 9 – Řádek 42 pasiv RAV uvádí závazky vůči společníkům ve výši 

1.000,- Kč, je to pravda? Kteří akcionáři poskytli naší společnosti zápůjčky finanční hotovost, 

v jaké výši a za jakých podmínek, za jakým účelem, úroky, jak bude zápůjčka vrácena? Prosím 

o dodání kopie smlouvy o zápůjčce s akcionáři. 

 

Ing. Kaufman: Na tomto účtu ta tisícovka je, ale nepatří tam. To znamená, že je to chyba, 

není to závazek vůči někomu, je to závazek vůči jedné starší paní, která nám pronajímá 

pozemek, je to závazek vůči této paní, která není akcionář.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 10 – Jak vysoké jsou odpisy za rok 2021, a na kterém řádku VZZ 2021 

jsou vykazovány, je co řádek 16? Nárůst je způsoben čím? 

 

Ing. Kaufman: Ano, je to řádek 16 a nárůst je způsoben tím, že vlastně, jak stoupají investice, 

tak stoupají i odpisy. Jestliže byly vyšší investice než v dřívějších letech.  

 

Ing. Frank: v investicích za rok 2021 bylo kolik?  
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Ing. Kaufman: 65 milionů. 

 

Inf. Frank: 65 milionů, takže ten milion je tam způsobeno tím, že odpisy jsou padesátileté? 

V průměru? 

 

Ing. Kaufman: Ano. 

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 11 – Co si máme představit na řádku 23 VZZ 2020 – jiné provozní 

výnosy 3,002 mil. Kč? Co si pod tím máme představit? 

 

Ing. Kaufman: Je to výkaz zisků a ztrát roku 2021, ne 2020 a byly tam v roce 2021 na novém 

darovány tři infrastrukturní majetky, tím pádem je musíme nechat ocenit znalcem, znalec je 

ocenil na 2.900 tisíc Kč, nějaké drobné a tuto částku mi proúčtujeme do ostatních výnosů.  

 

Ing. Frank: To je majetek, který byl nějakým způsobem darován od obcí a měst? 

 

Ing. Kaufman: Ano. Takže my si je oceníme znaleckým posudkem a vložíme si je do našeho 

majetku. 

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 12 – Máme nerozdělený zisk ve výši 80.832 mil. Kč (řádek 19 RAV)? 

Co představenstvo zamýšlí s touto částkou? Na účtu máme pouze 35.774 mil. Kč a tedy jsou 

tyto prostředky a kde je najdeme na straně aktiv? 

 

Ing. Kaufman: To je právě ten rozpor, který už tady pan místopředseda zmiňoval, že na účtu 

máme 35 milionů, ale nerozdělený zisk je 80 milionů a nerozdělený zisk je účetní zisk, tzn. je 

to zisk, který není krytý finančními prostředky. Takže teď je otázka, co s tím hodlá 

představenstvo udělat.  

 

RNDr. Kosatík: Podobná otázka byla také od jiného akcionáře, který tu dnes není přítomen a 

všechny otázky, včetně pana Ing. Franka, které přišly, nebo případně návrhy, jsou zveřejněny 

na našich webových stránkách. Na podobnou otázku jsme odpovídali a říkali jsme, že po 

každých komunálních volbách, které letos proběhnou v září, dochází k tomu, že je svolávána 

mimořádná valná hromada, která převolí představenstvo a dozorčí radu a v tuto chvíli tedy 

představenstvo, svým způsobem dosluhující, nemá ambice říkat nějaké dlouhodobé plány, a to 

ani z hlediska dividend ani z hlediska velkých investic. 

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 13 – Na řádku 25 pasiv jsou uvedeny fondy ze zisku ve výši 190.219 

mil. Kč. Jaké ostatní rezervní fondy a statutární fondy přesně máme. Co bylo z těchto fondů 

hrazeno v roce 2021 a v jaké výši 35,103 mil. Kč? 

 

Ing. Kaufman: To už jsem odpovídal na to.  
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Mgr. Ritter: Otázka č. 14 – Naše společnost přijala nebo poskytla v roce 2021 žádné 

zápůjčky? Od koho, jak vysoké a za jakých podmínek? 

 

Ing. Kaufman: Nemá.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 15 – Jaký je stav stavebního fondu k 31. 12. 2021 jak byl v roce 2021 

čerpán? 

 

Ing. Kaufman: Jestli myslíte fond výstavby, tak ten už jsem zmiňoval, tam je těch 187 

milionů. 

 

Ing. Frank: A čerpáno nebylo?  

 

Ing. Kaufman: Ne, zatím nebylo.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 16 – Jaký objem pachtovného naše společnost vyplatila za rok 2021 a 

jaký přijala? Jakým způsobem je vypočítáváno pachtovné v těchto smlouvách, základní 

podmínky?  

 

Ing. Kaufman: To pachtovné neřeknu přesně, ale je to v řádu desítkách tisíc korun ročně, tzn. 

do 50 tisíc, že platíme i pronajímáme, vlastně je to na základě smluv. Máme tohle pachtové a 

tam je doložka v každé smlouvě o valorizaci, tzn. každý rok se to navyšuje o valorizaci. Pokud 

ta smlouva platí dlouhodobě.  

 

Ing. Frank: To jsou pozemky? 

 

Ing. Kaufman: Ano, pronájmy pozemků. 

 

Ing. Frank: Nájem vodárenské infrastruktury pro moravskou vodárenskou? 

 

Ing. Kaufman: To není pachtovné ale.  

 

Ing. Frank: Pardon, já to doplňuji.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 17 – Pachtovné je vypláceno i našim akcionářů? Pokud ano, proč 

nejsou tyto smlouvy ……nelze přečíst……..  

 

Ing. Kaufman: Tržby z nájmu bytu 131.300,- Kč. Tržby z pronájmu provozní budovy 

11.824.000,- Kč. Tržby z pronájmu majetku 62.007.468,- Kč. Tržby z prodeje ostatního 

majetku, to už Vás nezajímá. Takže tyto 3 částky.  

 

Mgr. Ritter: Otázka č. 18 - Jaký byl plán obnovy na rok 2021 a jak byl splněn plán v Kč a 

v procentech? 



 

13 

 

Ing. Kožušníček: Takže plán obnovy na rok 2021. Plán byl 72,4 mil., čerpáno bylo 58 

milionů, ten rozdíl nastal jednak covidem, výpadkem na straně jak u nás odcházel 

zaměstnanec, který měl na starosti inženýrskou činnost, takže jsme nebyli schopni okamžitě 

rozjet další akce. Stejně tak to bylo na straně zhotovitelů, kteří nám nebyli schopni dostát 

závazkům ohledně nekapacit, které měli a pak to byli ještě další důvody, např. město Uničov 

nešlo do spoluinvestice v ulici Sadová, tu vyřadilo a tudíž bylo rozhodnuto, že my ji dělat 

nebudeme, protože bychom zbytečně pak opravovali povrch, který by se zase v dalším roce 

rozkopával. Takže to byly další důvody, proč ten plán nebyl doplněn na stávající výši.  

Mgr. Ritter: Otázka č. 19 - Jak byl tento plán v roce 2022 financován…špatně čitelné…kolik 

z odpisů, z vodného a stočného, kolik z dotací, kolik z fondu výstavby? 

Ing. Kaufman: Na dotacích to bylo 2,5 milionu korun od města Uničov, odpisy byly těch 

33.442.000,- a zbytek teda nebyl z toho pachtovného ale z toho nájemného.  

Mgr. Ritter: Stačí takto? 

Ing. Frank: Ano. 

Mgr. Ritter: Otázka č. 20, jaký plán obnovy je na rok 2022 v Kč a v %? A jak je financován? 

Ing. Kožušníček: Tam je plán nastaven zhruba na 65 milionů korun a to financování bude 

shodné. Opět se tam bude objevovat dva a půlmilionová dotace a jinak to bude z vlastních 

prostředků. 

Ing. Kaufman: Ještě k tomu doplním, že vlastně ten fond výstavby, jak tvoříme, tak vlastně, 

některé akce budou dokončené a budou pokryty tím fondem výstavby, protože ty akce běží. 

Ing. Kožušníček: Tak jak kolega říkal, že třeba nebyl čerpán ten fond na tu úpravnu vody 

v Příkazích. Ono je to pravda účetně, ale není to pravda fakturově, tam už ty práce některé 

probíhají, takže teď se to projeví vlastně, jakmile ty akce budou ukončeny, tak to bude 

zaúčtováno. 

Ing. Frank: Takže tzn., že je snížen ten fond?  

Ing. Kožušníček: Ano. 

Ing. Frank: Jak? 

Ing. Kaufman: Podle toho, jak ta akce bude stát. 

Ing. Frank: Technicky, pokud jste ekonomický náměstek, tak řeknu podle zákona o účetnictví, 

jak? To se dá proúčtovat pouze proti nákladům, tzn., budeme mít někde díru v rozvaze a 

výsledovce. …To ještě nevíte ano 

Ing. Kaufman: Ano, v tuto chvíli tato investice není ukončená. Až se tak stane, bude 

zaúčtována podle zákona o účetnictví. 
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Příloha č. 6 – Požadavek na vysvětlení č. 1 

 

Ing. Frank: Ano, to jste ještě nedělali. Já k tomu nějaké doplňující otázky mám, jestli bych 

mohl, protože týká se to hned toho zisku atd. Zajímalo by mě produkční hodnota 

infrastrukturního majetku naší společnosti, který pronajímáme Moravské Vodárenské, a to jak 

za rok 2021, tak i jak ta hodnota po těch investicích vypadá pro rok 2022. Hodnotu 

reprodukční. 

Ing. Kaufman: To myslíte tu, kterou vykazujeme pro Ministerstvo zemědělství? 

Ing. Frank: Jako ano, třeba. 

Ing. Kaufman: Tak ta je za rok 2020… 4.400.000.000 Kč, v detailu kolik je to za vodovody a 

kanalizace, to teď nevím z hlavy. 

Ing. Kožušníček: Průměr je tam ten, že zhruba 85% máme vodovodů a zbytek je tam 

kanalizace. 

Ing. Frank: Takže to jde do výpočtu pro Ministerstvo zemědělství. Jakou míru návratnosti 

teda v tom výpočtu používáte, tohodle toho kapitálu pro výpočet. 

RNDr. Kosatík: Pardon, můžu tedy, úplně tomu nerozumím, té situaci, kdy nám půl hodiny 

předem před valnou hromadou donesete dvacet otázek a kolegové se na to pokouší tedy 

odpovědět. 18 otázek Vám odpoví a Vy vzápětí pokládáte další otázky. 

Ing. Frank: Mně se jedná o řekněme o nerozdělení zisku a tady tydlety výpočty odesíláte 

každej rok na začátku roku, odesíláte je po skončení roku, kdy kontrolujete skutečné věci, jak 

dopadly, takže poprosím, jako jaký je problém, aby bylo si někdo přines nebo si skočil do 

kanceláře, konečně jsme v budově a sídle firmy. Je možné udělat pauzu a ten výpočet sem 

přinést? 

Ing. Kaufman: Já osobně neodesílám nikomu, já spolupracuju s Moravskou Vodárenskou. 

Mgr. Ritter: Musíme to tady nějak uřídit, musíme se dostat k nějakým závěrům, tzn. pane 

inženýre, děkuji za ty dotazy. Pokud pan náměstek, ekonomický náměstek, je schopen 

odpovědět hned, tak odpoví, pokud není schopen, odpovíme na tyto otázky písemně do 

patnácti dnů, tak jak nám to umožňuje zákon. 

Ing. Frank: Za prvé, požaduji, aby byla odpověď zaprotokolována takto do zápisu. 

Za druhé, požádám, aby čtenář zprávy představenstva, která, když je založena ve výroční 

zprávě byla rovněž součástí zápisu z této valné hromady, tak jako další materiály, které se 

odlišují od toho, co je uvedeno na webových stránkách. Já jsem to nekontroloval, takže toto 

nemám vytištěný. Co se týká těch požadavků, jako na vysvětlení, tak, já kromě toho jednoho, 

který tady je, ta reprodukční hodnota, která byla řečena 4 miliony, tedy 4 miliardy 400, tak 

Vám předám seznam těch dotazů, které považuji za nutné, abysme mohli kvalifikovaně 
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rozhodovat o účetní závěrce. Jelikož bez toho nejsme schopni posoudit, jakým způsobem tato 

firma zisk tvoří nebo netvoří. Zajímá mě teda, protože já ty otázky řeknu, jaké jsou účetní 

odpisy, o kolik jsou nižší, tzv. relativně nízké, jak je uvedeno v materiálech na tuto valnou 

hromadu a jaké jsou daňové. V těch materiálech jsem nikde nenašel částku 28 milionů korun 

za rok 2021 je to tak? pane náměstku? 

Ing. Kaufman: odpisy, myslíte investičního majetku nebo všechny odpisy? Protože odpisy 

tady máme…. 

Ing. Frank : ….já mluvím o té zprávě, kterou resp. ty zprávy, které jsou součástí, jakoby 

zveřejněny s pozvánkou a tzn., údajně jsou účetní odpisy relativně nízké, tak o kolik jsou nižší 

než daňové. Je to  o 30 milionů. Naše společnost dostává jaké náklady daňově neuznatelné? 

Ing. Kaufman:  Je to o 30 mil. korun.  

Ing. Frank: Naše společnost dosáhla jaké náklady a výnosy daňově neuznatelné v roce 2021, 

v jakém objemu aspoň? Celkově? 

Ing. Kaufman: O 3 miliony plus mínus. 

Ing. Frank: 3 miliony náklady? Nebo výnosy? 

Ing. Kaufman: Náklady. 

Ing.. Frank: A výnosy? 

Ing. Kaufman: To bych musel pro daňové přiznání, to teď nevím z hlavy. 

Ing. Frank: Tak ty další jsou kalkulační, došlo k nějakému vývoji vaší infrastruktury v roce 

2021? K jakému a v jakém objemu, tzn. nové vystavěné infrastrukturní majetky? 

Ing. Kaufman: To bylo, když odečteme pozemky, ty byli 2 miliony, pak byly nějaké drobné 

věci mimo pozemků, tak to bylo, myslím máme to, ale tady v té zprávě, je to nějakých 58 

milionů za infrastrukturu. 

Ing. Frank: To je nová infrastruktura, jako úplně nová nebo jsou to jen rekonstrukce, jako 

technická zhodnocení? 

Ing. Kaufman: Obojí, nová i rekonstrukce. 

Ing. Frank: A té nové bylo v procentech? 15, 20? 

Ing. Kaufman: Jednotky procent? Jednotky milionů. 

Ing. Frank: Jaké je skutečné opotřebení toho našeho majetku infrastrukturního, o kterém se 

v těch zprávách mluví? 
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Ing. Kaufman: Odpisy máme nastaveny na opotřebení jak tedy infrastruktury odpisová 

skupina 4 a 5, máme tam za rok 2021 60 let a 55 let. U odpisové skupiny 4 a u odpisové 

skupiny 5. 

Ing. Frank: Ve zprávě bylo napsáno, že to opotřebení je větší než, by byly ty odpisy, takže…  

Ing. Kaufman: To se týká roku 2022, kdy jsme změnili vlastně účetní odpisy od roku 2022, a 

teď projednáváme rok 2021, celý. Tzn. vlastně ano, to opotřebení bylo větší, a proto jsme 

změnili a zvýšili jsme odpisové skupiny od roku 2022. 

Ing. Frank: Takže jste tedy přešli k rychlejšímu odepisování. Předtím to bylo delší. To mi 

stačí, zatím. 

RNDr. Kosatík: Já bych chtěl říct, že to co řekl pan akcionář, ve smyslu, že zpráva, kterou 

jsem četl, zpráva představenstva je jiná než zveřejněná, není pravdivý údaj, já na rozdíl od 

něho mám tablet, takže vidím zprávu, která je na webových stránkách a mám před sebou 

zprávu, kterou jsem četl, takže, druhá věc…. 

do toho Ing. Frank: …já jsem říkal, že pokud se to liší, jako jo, protože …pokud se to neliší 

tak nemusíte překládat… 

RNDr Kosatík: Vy jste hlavně řekl, že to není totéž, já říkám, že ale totéž je. 

RNDr. Kosatík: Myslím, že soudný člověk chápe rozdíl mezi úvodním slovem předsedkyně 

představenstva a zprávu od představenstva. 

Ing. Frank: Pane inženýre, mě může urazit jenom inteligent, Vy určitě ne. 

RNDr. Kosatík: Ano, platí to oboustranně. 

Akcionář EBN SEENA, s.r.o., zastoupený Ing. Frankem předkládá předsedovi valné hromady 

Požadavek na vysvětlení č. 2. Konstatováno, že na otázky obsažené v tomto požadavku bude 

dle stanov písemně odpovězeno do 15 dnů. 

 

Příloha č. 7 – Požadavek na vysvětlení č. 2 

 

 

K bodu 3. pořadu jednání valné hromady 

Předseda valné hromady poté vyzval předsedu dozorčí rady Ivo Kosinu, aby přednesl zprávu 

o činnosti dozorčí rady, informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o 

vztazích a stanovisku 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. 

Ivo Kosina: Zpráva dozorčí rady byla řádně zveřejněna, pokud formálně chcete přečíst celou 

zprávu, samozřejmě ji velice rád přečtu shrnutím. Abychom trošičku ušetřili čas, bych 
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konstatoval za dozorčí radu, že při kontrolní činnosti nebyly shledány žádné závady. Účetní 

závěrka za rok 2021 byla ověřena nezávislým auditorem společnosti FSG finaudit s.r.o. a 

podepsána panem Ing. Jakubem Šteinfeldem. Audit byl proveden podle mezinárodních 

auditorských standardů. DZ přezkoumala dokumenty projednání VH VHS a.s. na svém 

jednání dne 13. 5. 2022. K jednotlivým dokumentům zaujímá následující stanovisko: DR nemá 

žádné výhrady k účetní závěrce za rok 2021 a souhlasí s výrokem auditora, který vyslovil ve 

své zprávě a doporučuje valné hromadě tuto závěrku schválit. DR projednala návrh 

představenstva na rozdělení zisku za rok 2021 a doporučuje VH tento návrh schválit. DR 

prostudovala zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2021 zpracovanou 

představenstvem společnosti a konstatuje, že tyto odpovídají běžným obchodním vztahům a 

jejich plnění a protiplnění jsou přiměřená a doporučuje VH ji vzít na vědomí. Poslední bod – 

DZ přezkoumala zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o 

vztahu majetku za rok 2021 a doporučuje VH ji vzít na vědomí. Za předsedu, tedy za mě Ivo 

Kosina, místopředseda pan Ing. Jaroslav Kuchař a člen Vlastimil Ošťádal. Děkuji 

Příloha č. 8 - zpráva dozorčí rady  

 

 

 

K bodu 4. pořadu jednání valné hromady 

Po přednesených zprávách v souladu se schváleným jednacím řádem vznesl předseda valné 

hromady dotaz, zda byly prostřednictvím informačního centra valné hromady vzneseny 

požadavky na vysvětlení nebo zda jsou takové ústně z pléna doručeny k předneseným 

zprávám a z nich vyplývajícím návrhům, kterými by bylo třeba se zabývat před hlasováním o 

návrzích vyplývajících z předchozích zpráv. Předseda valné hromady konstatuje, že 

prostřednictvím informačního centra valné hromady ani pléna již žádné další požadavky na 

vysvětlení nebyly vzneseny. 

Předseda valné hromady uvádí, že k bodu 4 pořadu jednání a souvisejícím otázkám byla 

společnosti doručena dne 8. 6. 2022 žádost společnosti C.T.C. holding, a.s. o vysvětlení 

s těmito otázkami: 

• 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 
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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. 

K této žádosti bylo poskytnuto písemné vysvětlení představenstvem společnosti, které bylo 

zasláno společnosti C.T.C. holding, a.s. do datové schránky. Na výslovnou žádost této 

společnosti je její žádost o vysvětlení a odpověď na tuto žádost součástí zápisu o jednání 

valné hromady.  

RNDr. Kosatík: K prvnímu bodu - o čem jste tady dlouho mluvili a je to součástí samozřejmě 

a už teď je to součástí zápisu z této valné hromady, takže, bude.  

K tomu druhému bodu, už jsem tady částečně na to odpověděl i dotazem zase pana Ing. 

Franka, jak je to z hlediska dividendové politiky a říkal jsem, že po komunálních volbách 

bude vždy převoleno představenstvo dozorčí rady, čili otázka dividendové politiky a veškeré 

politiky VHS bude se odvíjet od toho, jak se k tomu postaví nové představenstvo. 

K vysvětlení k bodu č. 3. společnosti nezaměstnává žádné osoby blízké členů představenstva 

ani členům dozorčí rady. Co se týká finančních odměn pro čeleny statutárního orgánu tak 

jsem odkázal na zápis z VH respektive projednání valné hromady 22. 3. 2019 na kterém bylo 

stanoveno, že předseda představenstva má nárok na měsíční odměnu 15.000 Kč, 

místopředseda 12.000 Kč měsíčně, člen představenstva 9.000 Kč, předseda dozorčí tady 

10.000 Kč, místopředseda dozorčí rady 8.500 Kč, člen dozorčí rady 7.500 Kč, žádné jiné 

finanční odměny a částky nedostávají tito členové statutárních orgánů.  

A co se týká otázky páté, tak k těm fondům zase toho de facto koresponduje s dotazy pana Ing. 

Franka, na které dnes odpovídal pan Ing. Kaufman. Všechno, včetně toho stanoviska, 

vysvětlení představenstva už tuto chvíli visí na webových stránkách. 

Příloha č. 9 – Žádost o vysvětlení akcionáře C.T.C. holding, a.s. 

Příloha č. 10 – Vysvětlení k žádosti akcionáře C.T.C. holding, a.s. 

Petr Čmela: Já jsem Petr Čmela, drobný akcionář, jenom jsem chtěl říct, že vy jste pane 

řediteli na minulé valné hromadě říkal, že budete řešit případný odkup akcií. Můžete k tomu 

něco uvést? 

RNDr. Kosatík: Já musím říct, že to, co se jsem řekl, je pravda, ale musím to doplnit. Na 

březnovém zasedání představenstvo se o odkupu akcií jednalo. A představenstvo přijalo 

usnesení, ve kterém souhlasí se záměrem odkupu akcií. V tuto chvíli se na základě komunikace 

s odbornou firmou hledá definice cenového pásma ze kterého bude vycházet nabídka 
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případného odkupu. Tento návrh však bude vycházet až z nového představenstva, po 

komunálních volbách – září 2022. 

 

Předseda valné hromady předkládá valné hromadě návrhy představenstva v rámci bodu 4. 

pořadu jednání: 

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. 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že společnosti byl dne 25. 5. 2022 doručen protinávrh 

k bodu 4 pořadu jednání valné hromady, s návrhem usnesení pod č. 3. Tento protinávrh 

podala společnost EBN SEENA s.r.o. a zní:  

Valná hromada schvaluje rozdělení dosaženého zisku společnosti za rok 2021, čistý zisk ve 

výši 17.686.360,41 Kč bude rozdělen takto: 

Příděly: 

podíl na zisku vyplacený akcionářům 12.587.000 Kč 

do fondu výstavby přiděleno    5.099.360,41 Kč 

Tento protinávrh byl v souladu se zákonem a stanovami společnosti zveřejněn společně se 

stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti před konáním této valné 

hromady.  

Příloha č. 11 – Protinávrh k bodu č. 4 akcionáře EBN SEENA, s.r.o. 

Příloha č. 12 – Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře EBN SEENA, s.r.o. 

 

Dále předseda valné hromady konstatoval, že společnosti byl dne 8. 6. 2022 doručen 

protinávrh k bodu 4 pořadu jednání valné hromady, s návrhem usnesení pod č. 3. Tento 

protinávrh podala společnost C.T.C. holding, a.s. a zní:  

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 
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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 

Tento protinávrh byl v souladu se zákonem a stanovami společnosti zveřejněn společně se 

stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti před konáním této valné 

hromady. 

Příloha č. 13 – Protinávrh k bodu č. 4 akcionáře C.T.C. holding, a.s. 

Příloha č. 14 – Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře C.T.C. holding, a.s. 

 

Dále předseda valné hromady konstatoval, že společnosti byl dne 10. 6. 2022 doručen 

protinávrh k bodu 4 pořadu jednání valné hromady, s návrhem usnesení pod č. 3. Tento 

protinávrh podal pan Ing. Roman Horák a zní:  

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2021 následujícím způsobem: 

Čistý zisk za rok 2021 určený valnou hromadou k rozdělení mezi   13.000.000 Kč 

akcionáře (dividenda) 

 

Příděl do fondu výstavby       4.686.360,41 Kč 

Tento protinávrh byl v souladu se zákonem a stanovami společnosti zveřejněn společně se 

stanoviskem představenstva na internetových stránkách společnosti před konáním této valné 

hromady. 

Příloha č. 15 – Protinávrh k bodu č. 4 akcionáře Ing. Romana Horáka 

Příloha č. 16 – Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Ing. Romana 

Horáka 

 

Předseda valné hromady konstatoval, že byl společnosti dne 8. 6. 2022 doručen PROTEST 

akcionáře C.T.C. holding, a.s. proti případně přijatému usnesení o rozdělení dosaženého zisku 

za rok 2021 jak byl předložen představenstvem. Protest je nedílnou součástí zápisu z jednání 

valné hromady jako příloha. 

Příloha č. 17 – Protest proti usnesení valné hromady akcionáře C.T.C. holding, a.s. 
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Po dotazu předsedy valné hromady, zda nejsou nad rámec uplatněných protinávrhů z pléna 

nějaké další protinávrhy. Jelikož nebyly vzneseny žádné další protinávrhy ani protesty, bylo 

přistoupeno k hlasování. 

Předseda valné hromady poté přistoupil k hlasování o návrhu představenstva, přičemž o každé 

otázce bylo hlasováno odděleně: 

 

Kdo souhlasí s přednesenou zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a 

stavu jejího majetku za rok 2021? 

Kdo souhlasí se schválením roční účetní závěrky společnosti za rok 2021 tak, jak byla 

předložena ke schválení? 

Kdo souhlasí s rozdělením dosaženého zisku společnosti za rok 2020 tak, jak bylo navrženo 

představenstvem, 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 

 

Hlasování proběhlo s tímto výsledkem:  

a) zpráva představenstva 

Pro:    478.791  99,8609 % přítomných   

Proti:              0   0 % přítomných  

Zdržel se hlasování:                 667   0,1391 % přítomných  

Návrh byl přijat. 

 

b) účetní závěrka 

Pro:    478.791  99,8609 % přítomných   

Proti:              0   0 % přítomných  

Zdržel se hlasování:                 667   0,1391 % přítomných  

Návrh byl přijat. 

 

c) rozdělení zisku   

Pro:    478.791  99,8609 % přítomných   

Proti:              0   0 % přítomných  
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Zdržel se hlasování:                 667   0,1391 % přítomných  

Návrh byl přijat. 

Příloha č. 18 - Výkaz zisku a ztráty za rok 2021 

Příloha č. 19 - Návrh na rozdělení zisku za rok 2021 

 

Závěrem předseda valné hromady konstatoval, že valná hromada akciové společnosti 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s. se sídlem Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc, 

konaná dne 17. 6. 2022: 

• schválila zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o 

stavu majetku za rok 2021 478.791 hlasy tj. 90,8609 % přítomných, 

• schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2021, jak byla předložena ke 

schválení 478.791 hlasy, tj. 90,8609 % přítomných, 

• schválila představenstvem navržené rozdělení zisku společnosti za rok 2021, 

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 478.791 hlasy, tj. 90,8609 % přítomných 

Ing. Frank: podávám protest proti přijetí usnesení o schválení účetní závěrky o schválení 

rozdělení zisku na rok 2021, protože hlavními důvody, zde uvedeny, jsem nebyl schopen 

všechny zjistit na této valné hromadě, protože mi nebylo zodpovězeno na některé otázky. 

Takže důvodem je, že představenstvo a společnost pro nerozdělení zisku za rok 2021 neuvedlo 

žádné důležité důvody, její zdůvodnění v pozvánce na valné hromadě je neurčité, obecné, 

nesrozumitelné, zdánlivě žádná specifika hodnot času realizace, nerozdělováním je porušeno 

v ust. § 244 zák. o obchodních korporacích, tzn. rovnost akcionářů, když výhody 

z provozování čerpají komunálně akcionáři měst a obce ve formě vodného a stočného, 

rozšiřování služeb, čím jste zneužili obce a města dominantního postavení v přehlasování 

drobných akcionářů. Představenstvo tedy nejednalo při přípravě valné hromady s péčí 

řádného hospodáře, když nepřipravilo řádně materiály pro valnou hromadu a jednotlivé 

body. Jednání je tedy v rozporu s dobrými mravy s péčí řádného hospodáře, když nepřipravilo 

řádně materiály pro VH a jednotlivé body. Jednání je tedy v rozporu s dobrými mravy, 

společnost dlouhodobě nevyplácí zisk.  Jedná tak v rozporu se zákonem ze strany naší 

společnosti.  Důvodem je i vada pozvánky, tedy vadné svolání, když pozvánka neobsahuje 

žádné důležité důvody, neurčitá, obecná. Dále nebyly poskytnuty požadované informace o 

tvorbě zisku ve společnosti, tedy kalkulační postupy dle stanov ve věstníku. Výměr MF 

01/voda/2022 ze dne 12.7. o regulaci cen v oboru vodovodu a kanalizací a jeho doplňků MF 

č. 02/voda/2022 v jejich platném znění nebylo vysvětleno akcionářům jak vznik v této 

společnosti byl vytvořen a jak je vytvářen. Dalším důvodem proč tady zisk nebylo možno 

rozdělovat je, že účetní závěrka byla neplatně schválena.  

Příloha č. 20 - Protest proti usnesení valné hromady akcionáře EBN SEENA, s.r.o. 
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Tím byl pořad valné hromady definitivně vyčerpán a předseda ji ukončil v 14:45 hod. 

 

Předseda valné hromady:     Mgr. Matyáš Ritter 

 

 

Zapisovatelka:       Silvie Hřebíčková 

 

 

Ověřovatelé zápisu:      Ing. Otakar Štěpán Bačák 

 

 

Ing. Jaromír Lón 

 


