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Zápis 

z jednání valné hromady 

 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a. s.  

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

 

úterý 30. 6. 2020, 13.00 hod. 

sídlo společnosti. 

 

 

 

I. 

 

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:  532.322, tj. 84.583% 

Valná hromada byla schopná usnášení. 

Předsedkyně představenstva Mgr. Miroslav Ferancovává zahájila jednání řádné valné 

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

zákonem, a to ke schválení hospodářského výsledku za rok 2019 a jeho rozdělení. 

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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Ing. Otakar Bačák 

Mgr. Dalibor Horák 

Ing. Marek Pazdera 

 

Dozorčí rada: 

předseda   Ivo Kosina 

místopředseda  Ing. Jaroslav Kuchař 

člen    Vlastimil Ošďádal 

Předsedkyně představenstva dále přednesla pořad jednání valné hromady: 

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

jednacího řádu),  

2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční 

účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019, 

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

představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k roční 

účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 na základě jejich přezkoumání 

dozorčí radou a auditorem, 

4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 

2019, 

5. Volba člena představenstva 

6. Usnesení a závěr. 

 

Příloha č. 3 - pozvánka na valnou hromadu 

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.  

V hlasování byla navržena kandidátka zvolená zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím 

lístkem č. 1. Hlasování proběhlo v obou případech takto: 

Pro:    532.322 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  
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Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

 

Předsedkyně představenstva dále navrhla valné hromadě zvolení předsedy valné hromady. 

Představenstvo navrhlo, aby předsedou této valné hromady byl: 

JUDr. Stanislav Handl 

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

připomínky nevzešly.  

V hlasování byl navržený kandidát zvolen zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím 

lístkem č. 2. Hlasování proběhlo takto: 

Pro:    532.322 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

Zvolený předseda valné hromady navrhl valné hromadě zvolení zapisovatele. 

Představenstvo navrhlo, aby zapisovatelem této valné hromady byla: 

paní Jana Kvapilová 

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

nezazněly. 

V hlasování byla navržená kandidátka zvolena zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím 

lístkem č. 3. Hlasování proběhlo takto: 

Pro:    532.322 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

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

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

Mgr. Miroslav Žbánek, MPA – zástupce Statutárního města Olomouce 

Ing. Jaromír Lón – zástupce města Uničova 

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

protinávrhy nezazněly. 
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O navržených kandidátech se hlasovalo o každém samostatně.  

V hlasování byli navržení kandidáti zvoleni zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím 

lístkem č. 4. Hlasování proběhlo v obou případech takto: 

Pro:    532.322 100% přítomných   

Proti:     0           0% přítomných  

Zdržel se hlasování:            0           0% přítomných  

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě schválení jednacího řádu předloženého 

představenstvem, jenž byl poskytnut všem akcionářům přítomným při prezenci. 

Z pléna žádné protinávrhy či doplňující návrhy nezazněly. 

Hlasování proběhlo zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 5. Hlasování 

proběhlo takto: 

 

Pro:    531.191 99,785% přítomných   

Proti:     0                0% přítomných  

Zdržel se hlasování:                1.131          0.2125% přítomných  

 

Příloha č. 4 - jednací řád 

 

A. Předseda VH navrhl valné hromadě schválení programu valné hrmady. 

Jak již bylo uvedeno v úvodu, program valné hromady je následující: 

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

jednacího řádu),  

2. Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti, o stavu majetku a o roční 

účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019, 

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

představenstva o vztazích a stanovisko dozorčí rady k ní a vyjádření dozorčí rady k 

roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 na základě jejich 

přezkoumání dozorčí radou a auditorem, 

4. Schválení zprávy představenstva, roční účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za 

rok 2019, 

5. Volba člena představenstva 

6. Usnesení a závěr. 
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Záležitosti, které nebyly zařazený na pořad jednání VH, lze v souladu s ust. § 408 odst. 3 

zákona o obchodních korporacích projednat jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni 

akcionáři.  

Program valné hromady není možné bez souhlasu všech akcionářů společnosti měnit, pokud 

program bude schválen, bude valná hromada pokračovat v jednání dle tohoto programu, 

jestliže program schválen nebude, bude jednání valné hromady bez dalšího ukončeno 

Z pléna žádné protinávrhy či doplňující návrhy nezazněly. 

Hlasování proběhlo zvednutím ruky s procedurálním hlasovacím lístkem č. 5. Hlasování 

proběhlo takto: 

 

Pro:    531.191 99,785% přítomných   

Proti:     0                0% přítomných  

Zdržel se hlasování:                1.131          0.2125% přítomných  

 

II. 

 

Bod 2, 3 a 4 programu valné hromady. 

Předseda valné hromady poté vyzval místopředsedu představenstva a ředitele společnosti, aby 

přednesl zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti, o stavu jejího 

majetku, roční účetní závěrce za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019. 

RNDr. Ivan Kosatík přednesl výše uvedenou zprávu a návrh. 

Příloha č. 5 - zpráva představenstva 

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 2019 na základě jejich přezkoumání dozorčí radou a 

auditorem. 

Ivo Kosina přednesl výše uvedenou zprávu. 

Příloha č. 6 - zpráva dozorčí rady  

Představenstvo valné hromady navrhlo s přihlédnutím k přečteným zprávám, aby valná 

hromada schválila toto usnesení: 

Valná hromada společnosti schvaluje předloženou zprávu představenstva o podnikatelské 

činnosti a stavu jejího majetku za rok 2019. 
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Valná hromada společnosti schvaluje předloženou roční účetní závěrku společnosti za rok 

2019. 

Valná hromada schvaluje přidělení celého čistého zisku, tj. 18.748513,05 Kč do fondu 

výstavby.   

Návrh je odůvodněn tím, že je nutné zajistit finanční prostředky pro investiční akci 

„Rekonstrukce ÚV Příkazy“. Jedná se o nezbytnou nákladnou investici, neboť je nutné zlepšit 

stavební stav a technologické vybavení. Odhadované náklady činí dle vyjádření projektanta 

205,8 mil. Kč. 

Na to se předseda valné hromady otázal, zda má někdo z akcionářů k předloženým zprávám a 

návrhům připomínky.  

Ing. Potužák – zástupce akcionáře města Litovle  

Jsou činěny kroky k tomu, aby se navrátilo provozování zase na VHS Olomouc, jak bylo 

slíbeno a se tím vlastně představenstvo zabývá? 

 

RNDr. Kosatík 

Je třeba říct, že proces výběru řešení a správy našeho majetku na další pětileté období zabral 

více než 2 roky a v tuto chvíli jsme teprve 3 měsíce v režimu nové smlouvy, tedy úplně na 

začátku. Z tohoto pohledu asi není překvapivé, když řeknu, že v tuto chvíli není na úrovni 

představenstva schválen žádný dokument, který by provozování definoval do budoucna. Na 

nejbližším jednání představenstva se budeme zabývat závěry valné hromady a budeme se 

zabývat harmonogramem dalších kroků, takže otázka není překvapivá, ale svým způsobem je 

trochu předčasná, protože se bavíme skutečně o tom, co se bude dít v roce 2025. Na úrovni 

valné hromady takovéto informace určitě padnout mají, avšak nejdříve za rok. Navíc existuje 

logická provázanost s postupem který volí město, který je největším akcionářem (má 7 z 9 

členů představenstva). My jsme dohodnuti s panem primátorem, že uděláme koordinační 

schůzku, ohledně kroků, z hlediska přípravy rozhodnutí města o svém majetku a zároveň 

rozhodnutí představenstva o majetku našem. Takže předpokládám, že nějaké první kroky 

budou učiněny na podzim tohoto roku, ale fakticky nějaké kroky, které budou říkat jak proces 

opravdu poběží a tím i odpověď na Vaši otázku dokážeme dát na nejbližší valné hromadě. 

 

Mgr. Ferancová 

Já bych to ještě doplnila, protože já jsem panu Potužákovi již odpovídala písemně. V době 

kdy se to vysoutěžilo, tak jsme se domluvili tady s panem ředitelem a s panem technickým 

náměstkem panem Kožušníčkem, aby začli připravovat hrubou strategii, takový nástín, 

možností, jaký je technický stav zařízení, co všechno bychom museli převzít, co máme, jak je 

to s technologiemi, jak je to s personálním obsazením a všechny okolnosti, které musíme 

v této záležitosti zohlednit. K tomu na statutárním městě vzniká pracovní skupina, která se tím 

bude zabývat za město Olomouc. Tam my přijdeme s tím co víme my, město nám řekne 

nějakou svoji představu, protože exiastují dvě varianty. Buď budeme v budoucnu provozovat 

pouze svůj majetek, nebo přibereme i vodohospodářskou infrastrukturu, která je v tuto chvíli 

v majetku města Olomouce. Ale jak říkal pan ředitel, zatím je to opravdu všechno na začátku, 

my to bereme tak, že první rok zabere sbírání informací a dat, od následujícího roku bychom 

už měli vědět, co všechno se musí v následujících letech udělat, tak, abychom na konci roku 

2024 věděli, jaký bude záměr. Rádi bychom samozřejmě dosáhli toho, že budeme sami náš 

infrastrukturní majetek provozovat bez dalšího koncesionáře. 
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Ing. Lengál 

Já si myslím, že bychom měli znát alespoň rámcové podmínky smlouvy. Já jsem před rokem 

říkal, že není úplně na škodu, když se nám někdo bude starat o neplatiče, když bude prodávat 

náš produkt a dobře nám za to zaplatí. Zdálo se mi, že ty poslední roky ty příjmy se nějakým 

způsobem moc nezvedaly, řekl bych tak maximálně o inflaci, takže bych rád věděl alespoň 

základní formy smlouvy, čili plnění, jestli je tam nějaká inflace nebo jestli se tam bude 

případně zhodnocení majetku započítávat, že se zvýší třeba ta částka za poskytnutí tohoto 

majetku. 

 

RNDr. Kosatík 

Novou smlouvou se z hlediska finančních věcí nic skokově nezměnilo, k horšímu rozhodně 

ne, k lepšímu samozřejmě trochu ano, ale ne dramaticky. V tuto chvíli roční nájemné za 

provozování našeho infrastrukturního majetku činí 60 mil. korun a přibližně 11,5 mil. korun 

je za pronájem tohoto našeho areálu. Ale v nové smlouvě se měnily i jiné věci, které mají i 

finanční efekt. Je v ní daleko víc specifikované, jaké kontroly probíhají z hlediska 

provozovatele, jaké sankce jsou pro případ porušení smluvních závazků sjednány, což v 

předcházející smlouvě takto pregnantně sjednáno nebylo. Poprosím technického náměsta Ing. 

Kožušníčka o doplnění. 

 

Ing. Kožušníček 

Jediné, co bych snad ještě doplnil je, že smlouva, tak jak je v tuto chvíli podepsaná a platná 

byla vysoutěžena v rámci veřejné zakázky, všechno je možné dohledat na stránkách naší 

společnosti nebo v Registru smluv. Zdůrazňuji jen to, že smlouva nám dává mnohem víc 

pravomocí. Je pravda, že na nás také padá víc povinností, než jsme měli v té předcházející 

dvacetileté smlouvě. Svým způsobem je to krok směrem, o kterém se tady už zvažovalo před 

rokem 2000. Víc věcí si budeme moci ovládat a kontrolovat my jako vlastník. Jedna z věcí, 

která je velmi důležitá, je např. úplně nově založené a vyčleněné středisko geografického a 

informačního systému, které je u nás, nikoliv u provozovatele, takže všechny údaje, které se 

budou do tohoto systému zadávat, budou u nás jako u vlastníka a my umožníme nahlížení 

provozovateli, který samozřejmě bude řadu údajů nadále sbírat, ale bude je předávat nám. 

 

Ing. Lengál 

Děkuji, já to považuji za dost stěžejní věc, osobně si myslím, že to není nic tajného, aby to 

akcionáři věděli, koneckonců se to dozví za rok, nebo za 11 měsíců, až bude výroční zpráva. 

Příjmy ze smlouvy o pronájmu by měly být ve výroční zprávě. Jen jsem se chtěl zeptat. Jakou 

část tady v té budově máme my a jakou část má ten pronajímatel a jestli pokud jsou tady 

nějaké cizí osoby, normálně komerčně, tak jestli to patří naší společnosti nebo si nájemné za 

to účtuje společnost Moravská vodárenská. 

 

Ing. Kožušníček 

Objekty na Tovární 41 nejsou jenom tato budova, je to i soubor dalších objektů, např. naproti 

bývalá vrátnice. Všechny tyto objekty jsou v pronájmu Moravské vodárenské, která je udržuje 

a opravuje, ale vlastnictví je to Vodohospodářské společnosti a za všechny tyto objekty 

pobíráme nájemné, Je to tak, že v této budově sedíme my, my využíváme jedno patro v tomto 

bloku B a zbývající dvě patra, třetí a čtvrté mají v podnájmu externí firmy, které zde platí 

nájemné. Část dole je plně využívána Moravskou vodárenskou, a.s., až na výjimku v bloku C, 

kde sídlí geodézie. 
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Ing. Lengál 

To nájemné platí nám nebo Moravské vodárenské? 

 

Ing. Kožušníček 

Nájemné platí Moravské vodárenské a Moravská nám dává nájmené za celou tuhle sestavu 

budov. 

 

Ing. Lengál 

Domnívám se, že 11 mil. Kč asi není úplně špatná částka. 60 mil. Kč se mi zdá celkem málo, 

protože jsem očekával, že celkově dojde k nárustu přes 71 mil. Kč, které jsme měli asi za 

loňský rok, tak jsem očekával, že tam bude minimálně 7, 8 až 10 % navíc. Ale záleží také na 

podmínkách smlouvy, protože tam mohou být i věci, které jsou pro společnost zajímavé, 

takže jsem se domníval, že by tam mohlo být trošku něco víc. Jako to finanční plnění. 

Dále jsem se chtěl zeptat: Měli jsme tady dvě zprávy předsedkyně představenstva a dozorčí 

rady. Ty zprávy nejsou k dispozici, a když se o nich hlasuje, tak bychom je tedy k dispozici 

mít měli. Je tady pouze úvodní slovo předsedkyně představenstva. 

 

JUDr. Handl 

Zprávy byly přečteny na valné hromadě. 

 

Ing. Lengál 

Táži se, jak je myšleno: „Nemalé prostředky byly použity na další investice a rekonstrukce 

infrastruktury menších akcionářů“. V minulé zprávě bylo napsáno menších akcionářů z řad 

obcí. To jsem si zapamatoval, protože se to liší. Můžete mi vysvětlit, do jaké infrastruktury 

menších akcionářů.  

 

Ing. Kožušníček 

Největším akcionářem je město Olomouc, ale není tak, že by město Olomouc rozhodovalo o 

investicích, které ve společnosti tak, že se bude dávat jen do majetku města Olomouce. Tak to 

tady opravdu nefunguje. Vždy se vybírají investice a plán podle schváleného dlouhodobého 

plánu a tam dochází k tomu, že se i v menších obcích, které vlastní akcie naší společnosti, 

zhodnocuje se infrsastruktura, která se v těchto obcích nachází. 

 

RNDr. Kosatík 

Je to dokonce tak, že město má 52 % akcíí, ale tím, že samo nevložilo veškerý svůj majetek 

do naší společnosti, tak do tohoto majetku nemůžeme investovat. 

 

Ing. Kožušníček 

Typickým příkladem je např. obec Troubelice, je to jeden menších akcionářů, na druhou 

stranu kanalizační síť je od předloňského roku v naší části kompletně zrekonstruována. 

Kdybych to shrnul, tak dalších 50 let o kanalizaci v Toubelicích nebude slyšet. Tímto stylem 

je přikračováno k obnově veškerého našeho majetku. 

 

Ing. Lengál 

Některý majetek může být pronajatý. Pak můžeme na základě smlouvy, stejně tak jako máme 

pronajatý majetek s Moravskou vodárenskou, opravovat cokoliv. 

 

Ing. Kožušníček 

Takový případ není. Vodohospodářská společnost se stará jen o majetek ve svém vlastnictví. 
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Ing. Lengál 

Provádí se rozbory vody jen pro potřeby společnosti nebo i komerčně? 

 

Ing. Kožušníček 

To, co se objevuje ve výroční zprávě, jsou rozbory, které se provádí pouze na našem majetku. 

Drtivou část těchto rozborů provádí a zabezpečuje Moravská vodárenská jako provozovatel, 

nicméně jsou tam některé rozbory, které jsou zadávány ještě někde jinde, např. u Krajské 

hygienické správy, a to z toho důvodu, že laboratoř nemá akreditaci na úplně veškeré rozbory, 

které se provádí. Ale to se týka pouze malé části. Jen u nás bylo provedeno přes jeden tisíc 

rozborů, další stovky a tisíce rozborů se provádí pro město Olomouc a pro další obce, které 

jsou mají smlouvu s Moravskou vodárenskou, ale nepatří to do tohoto součtu. 

 

Ing. Lengál 

Ve výběrovém řízení na provozování se přihlásili čtyři provozovatelé, zatímco nabídku podal 

jenom jeden. Proč se tak stalo? 

 

Ing. Kožušníček 

Ve výběrovém, řízení se přihlásily čtyři společnosti, všechny v rámci České republiky 

významné. Vyžádaly si podklady, ještě si vyžádaly nějaké upřesnění. Při fyzické prohlídce 

měly možnost nahlédnout do dalších dokumentací, které tady pro ně byly nachystány. Při 

zjištění, jaký majetek je provozován, v jakém je stavu a jak je svázán s městem Olomoucí, 

která bude mít smlouvu na provozování až do roku 2030 s Moravskou vodárenskou, jejich 

zájem asi opadl. Nakonec nabídku podala pouze Moravská vodárenská. Tuto skutečnost jsme 

nedokázali nijak ovlivnit. 

 

RNDr. Kosatík 

Já bych ještě doplnil to, že se jednalo o dvoukolové výběrové řízení, v prvním kole byla 

posuzována technická kvalifikace. Do tohoto kola se přihlásili čtyři uchazeči. Všichni 

podmínky splnili a postoupili do druhého kola, ve druhém kole se podávala finanční nabídka, 

a tu předložila pouze Moravská vodárenská. 

 

Ing. Lengál 

Proč není ve“Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou…“ uvedeno, jaká 

proběhla plnění mezi propojenými osobami? 

 

RNDr. Kosatík 

Vycházíme ze standardu, který po nás vyžadují auditoři. Striktně plníme jejich požadavky. 

 

Ing. Lengál 

Je pravda, co jste říkal, že si to některé společnosti zjednodušují. Osoba 1 ovládající 52 %, to 

bude asi Olomouc, osoba 2 má akcie 20 %, to nevím, osoba 3 3,23 %. To jsou ovládající 

osoby? 

 

RNDr. Kosatík 

Bavíme se o Olomouci, Uničovu a Velké Bystřici. 

 

Ing. Lengál 

Teď ještě pár věcí k účetní závěrce. Přírůstky stavby 32,5 mil. Kč, což není úplně málo, jestli 

alespoň tak orientačně. 
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Předseda valné hromady požádal o vysvětlení ekonomickou náměstkyni Ing. Menšíkovou. 

 

Ing. Menšíková 

Přírůstky staveb za rok 2019 ve výši 32,5 mil. Kč. Jedná se o převážnou část ve městě 

Uničov, kde se rozestavělo několik staveb, a na tyto stavby byla v roce 2017 poskytnuta 

městan Uničov dotace, na základě které se město Uničov zavázalo na tyto stavby, protože jich 

je několik, poukázat v průběhu 10 ti let celkovou částku 25 mil. Kč. Auditoři konstatovali, že 

dotaci bychom měli proúčtovat v roce 2019, potom se celková částka ponížila. Celkový 

zůstatek na těch stavbách v Uničově je asi 36 mil. Kč.  

 

Ing. Lengál 

Máme tady závazky ostatní. Ty klesly a největší položka z nich jsou jiné závazky. Tak abych 

věděl co to je. Je to C III. 8 a C III. 8.7. Není to tam popsané, tak jestli bych mohl vědět, co 

představují. 

 

Ing. Menšíková 

Jedná o účet 343, což je daň z přidané hodnoty. Protože byl vysoký odvod za období 12/2019 

do státního rozpočtu, jako daň z přidané hodnoty. „Jiné závazky“ - tam jsou pohledávky 

z obchodních vztahů, převážná část na řádku C 2.2.1, což je nájemné za dlouhodobý hmotný 

majetek a za tuto provozní budovu, která má splatnost až v následujícím roce. To znamená, že 

nyní je to účtováno jako pohledávka. V řadku C II.8 se projevují právě ještě závazky 

z daňových závazků, nejvyšší položka 2.998 a pak je tam jiný závazek, což je pohledávka 

Moravské Vodárenské na poslední splátku toho úvěru, který měl splatnost v březnu letošního 

roku.  

 

Ing. Lengál 

Pak ještě poslední věc. Daň by měla být 19 %, to by tedy mělo být ze zisku nějakých 4,7 % a 

my tady máme 5,3 %. 

 

Ing. Menšíková 

To není daň splatná, ale daň odložená. Tam se to počítá jako rozdíl mezi zůstatkovými cenami 

účetními a daňovými, to se vynásobí 19 % a odpočítá se to od předchozího daňového 

závazku.  

 

Ing. Lengál 

V návrhu na rozdělení zisku je fond výstavby. Chtěl jsem se zeptat, jaký byl pohyb v loňském 

roce ve fondu výstavby.  

 

JUDr. Handl 

Ve zprávě představenstva bylo řečeno, že je to rezerva na budoucí investiční akci a to je 

úpravna vody Příkazy, jejíž rozpočtový náklad je předpokládán ve výši 205 mil. Kč a je třeba 

na to vytvořit zdroj.  

 

Ing. Lengál 

Je nutné veškerý zisk dávat do některého fondu (řekněme té výstavby), když z něj zatím 

nečerpáme. 
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RNDr. Kosatík 

Za loňský rok navrhujeme 18.748.513,05 Kč dát do fondu výstavby, přičemž v něm k 31. 12. 

loňského roku byla v tomto fondu částka částka 141 mil. Kč. My se potřebujeme dostat 

z částky 141 mil. Kč na 200 mil. Kč. 

 

Ing. Lengál 

Neměl by být problém akci financovat třeba i z dotace nebo třeba z 50 % z úvěru. Určitě 

máme na to, abychom jej splatili. Financovat všechno z vlastních zdrojů nebývá to nejlepší. 

 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva, přičemž o každé otázce bylo 

hlasováno odděleně: 

 

kdo souhlasí s přednesenou zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a 

stavem jejího majetku za rok 2019? 

kdo souhlasí se schválením roční účetní závěrky společnosti za rok 2019 tak, jak byla 

předložena ke schválení? 

kdo souhlasí s rozdělením dosaženého zisku společnosti za rok 2019 tak, jak bylo navrženo 

představenstvem, tak, že z čistého zisku společnosti ve výši 18.748.513,05 Kč bude přiděleno 

do fondu výstavby 18.748.513,05 Kč.  

Hlasovaní proběhlo zvednutím ruky s hlasovacím lístkem č. 1 s tímto výsledkem: 

a) zpráva představenstva 

Pro:    531.191  99,785% přítomných   

Proti:     0                   0% přítomných  

Zdržel se hlasování:                1.131           0.2125% přítomných  

b) účetní závěrka 

Pro:    531.191  99,785% přítomných   

Proti:     0                  0% přítomných  

Zdržel se hlasování:                1.131             0.2125% přítomných  

c) rozdělení dosaženého zisku 

Pro:    531.191 99,785% přítomných   

Proti:        1.131          0.2125% přítomných 

Zdržel se hlasování:                      0          0% přítomných  

Předseda valné hromady konstatoval, že návrh byl přijat. 



12 
 

Příloha č. 7 - výkaz zisku a ztráty za rok 2019 

Příloha č. 8 - návrh na rozdělení zisku za rok 2019 

B) Bod 5 jednání 

Předseda valné hromady oznámí, že odstoupil ze své funkce člen představenstva Ing. Otakar 

Bačák, a to ke dni konání této valné hromady. Povinností valné hromady je zvolit nového 

člena představenstva a doplnit tak počet členů představenstva na stanovami určený počet. 

Novým členem představenstva byl usnesením Zastupitelstva města Olomouce navržen Bc. 

Milan Hebelka.  

Dne 5. 6. 2020 byl e-mailovou zprávou předložen protinávrh, kterým Ing. Zdeněk Potužák 

navrhuje do představenstva společnosti Mgr. Evu Hasníkovou, starostku obce Hlubočky nebo 

Ing. Zdeňka Potužáka. K tomu byl předložen výpis z usnesení ze 6. zasedání zastupitelstva 

města Litovle ze dne 18. 3. 2019, ze kterého vyplývá že Ing. Zdeněk Potužák byl 

zastupitelstvem města Litovel navržen do představenstva nebo dozorčí rady společnosti. Podle 

§ 84 odst. 2 písm. g) zák. o obcích navrhuje zástupce do orgánů obchodních společností 

zastupitelstvo. Je na místě se dotázat, Zástupce města Litovel na tomto protinávrhu trvá, a 

pokud ano, zda zastupitelstvo města Litovle, obce Hlubočky či ostatních akcionářů – obcí, či 

jiný akcionář navrhuje Mgr. Evu Hasníkovou do představenstva společnosti. Mgr. Hasníková 

uvedela, že stejně tak jako v případě města Litovel, platí návrh obce Hlubočky z loňského 

roku.  

Ing. Potužák 

Já bych poprosil Bc. Hebelku, aby nám sdělil, v jaké profesi dělá a jaké má zkušenosti 

s vodohospodářskou infrastrukturou. 

 

Bc. Hebelka 

Dobrý den všem. Mé jméno je Milan Hebelka, je mi 41 let, jsem olomoučák, v profesním 

životě jsem majitelem a jednatelem společnosti Přeprava na letiště, která se zabývá, jak název 

napovídá, přepravou pasažérů z bodu A do bodu B, kterými jsou letiště v celé Evropě. Co se 

týká mého vzdělání, tak mám titul Bc. v oboru podniková ekonomika – management, titul 

MBA v oboru digitální management, jsem místopředsedou představenstva Okresní 

hospodářské komory Olomouc, takže troufám si říct, že nějaké manažerské zkušenosti snad 

mám. S vodohospodářskou společností zatím nikoliv.  

 

Ing. Lengál 

Byly tady nějaké návrhy oprávněných akcionářů určitě a mám za to, že tady bychom měli asi 

dát možnost, aby se hlasovalo o těch třech naráz, jako návrhu a ne protinávrhu.  

 

JUDr. Handl 

Ne, to jsou protinávrhy. 

 

 

Ing. Lengál 

Já nevím, jaký způsobem to podali, já jsem to nečetl. Pokud to podali jako protinávrh, tak je 

to samozřejmě tak, jak jste to uvedl, pokud to dali jako návrh na uvolněné míst 
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JUDr. Handl 

Jsou to návrhy akcionářů. V pořadí podle velikosti a jejich akciových podílů. 

 

Ing. Lengál 

To nevím, to si nejsem jistý, nechci obcím upírat něco… 

 

JUDr. Handl 

Vyplývá to ze stanov společnosti. 

 

Ing. Lengál 

Já mám za to, že když je prostě návrh, tak představenstvo by to mělo podat jako návrh, že jsou 

3 kandidáti a ne že 1 a pak druhý nebo třetí. Nejsem v tom stoprocentně kovaný, nevím, 

jakým způsobem vám to taky došlo, ale podle mě by tady ten přístup k té možnosti být zvolen 

měl být pro všechny stejný. Protože samozřejmě kdo je první, tak je na tom lépe a až potom 

když se nezvolí, tak potom mají šanci ti další.  

 

RNDr. Kosatík 

V zákoně o obchodních korporacích se říká jasně, že se hlasuje v pořadí podle velikosti 

akcionářů, kteří ten návrh podali. Takže v tomto okamžiku kdy jsou tyto 3 návrhy, tak se 

jenom podíváme, který akcionář z těch tří má největší podíl. Proto se bude hlasovat nejprve o 

návrhu města Olomouce, potom o návrhu Hluboček, potom o návrhu Litovle. Tak je to podle 

zákona. 

 

Ing. Lengál 

Dobře, děkuji za vysvětlení. 

 

Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu představenstva. 

 

Kdo souhlasí s tím, byl členem představenstva zvolen Bc Milan Hebelka. 

Pro:    475.545  89,3341% přítomných 

Proti:      23.570    4,4278% přítomných  

Zdržel se hlasování:    33.207    6.2381%   přítomných 

C. K bodu 6 jednání 

 

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 30. 6. 2020 

schválila zprávu představenstva společnosti o výsledcích podnikatelské činnosti a o stavu 

majetku za rok 2019, 

531.191 hlasy, tj.99,785% hlasů přítomných akcionářů,  

schválila roční účetní závěrku společnosti za rok 2019, jak byla předložena ke schválení, 

531.191 hlasy, tj.99,785% hlasů přítomných akcionářů,  
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schválila představenstvem navržené rozdělení disponibilního zisku společnosti za rok 

2019, z čistého zisku společnosti ve výši 18.748.513,05 Kč bude přiděleno do fondu 

výstavby 18.748.513,05 Kč.  

531.191 hlasy, tj.99,785% hlasů přítomných akcionářů,  

Zvolila novým členem předastavenstva společnosti Bc Milana Hebelku. 

475.545 hlasy, tj.89,3341 % hlasů přítomných akcionářů.  

Tím byl pořad valné hromady definitivně vyčerpán a předseda ji ukončil ve 14.15 hod. 

 

 

 

Předseda valné hromady:    JUDr. Stanislav Handl 

 

 

 

Zapisovatelka:      Jana Kvapilová 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Miroslav Žbánek, MPA, 

zástupce Statutárního města Olomouce 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jaromír Lón, 

zástupce města Uničova 


