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Pozvánka 

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

sídlem Olomouc – Hodolany, Tovární 1059/41, PSČ 772 11, IČO: 47675772 (dále jen 

„společnost“), 

svolává 

mimořádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 31. 3. 2023 od 13.00 hodin 

v sídle společnosti s tímto pořadem jednání:  

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

jednacího řádu) 

2. Odvolání a volba členů představenstva 

3. Odvolání a volba členů dozorčí rady 

4. Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady 

5. Zpráva představenstva o přípravě na převzetí provozování vodohospodářské 

infrastruktury 
6. Usnesení a závěr 

 

Úvodní informace 

Valná hromada je představenstvem společnosti svolávána jako mimořádná, a to na základě 

žádosti kvalifikovaného akcionáře, statutárního města Olomouc, která byla společnosti 

doručena dne 20. 2. 2023. Statutární město Olomouc je kvalifikovaným akcionářem, neboť 

vlastní 52,31 % akcií společnosti (dále jen „kvalifikovaný akcionář“). Představenstvo 

společnosti je v případě obdržení žádosti kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady 

povinno valnou hromadu svolat dle čl. 13 odst. 2 písm. d) ve spojení s odst. 6 a odst. 7 stanov 

společnosti tak, aby se valná hromada konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla 

žádost o její svolání.  

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

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

této mimořádné valné hromady, tj. 24. 3. 2023. Práva akcionáře spojená s vlastnictvím akcie 

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

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

hromady nepřihlíží.  

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

vlastněným akcionářem k rozhodnému dni.  

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

(ii) žádost kvalifikovaného akcionáře, (iii) návrh smlouvy o výkonu funkce člena 

představenstva, (iv) návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jsou pro akcionáře k 
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nahlédnutí v sídle společnosti v pracovních dnech ode dne publikace této pozvánky do dne 

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

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

stránkách společnosti www.vhs-ol.cz.  

Návrh jednacího řádu mimořádné valné hromady obdrží její účastníci u prezence. Náklady 

spojené s účastí na valné hromadě nese akcionář.  

K bodu 2.  

Návrh usnesení 

Představenstvo společnosti navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře 

akcionářům schválení v rámci bodu 2. pořadu jednání usnesení takto:  

1. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Miroslavu Ferancovou 

2. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva RNDr. Ivana Kosatíka 

3. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Jiřího Juřenu 

4. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Radima Schuberta 

5. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva JUDr. Kamila Andrého 

6. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Lukáše Krbečka 

7. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Marka Pazderu 

8. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Mgr. Dalibora Horáka 

9. Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Bc. Milana Hebelku 

Pokud jde o jmenování nových členů představenstva společnosti, tak společnost neobdržela 

od kvalifikovaného akcionáře žádný návrh na volbu konkrétních osob za členy 

představenstva, proto v rámci tohoto bodu nepřipojuje konkrétní návrh usnesení ohledně 

volby nových členů představenstva. Konkrétní osoby budou navrženy akcionáři v průběhu 

valné hromady. 

Odůvodnění návrhu na odvolání a volbu členů představenstva 

Představenstvo je na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře povinno svolat valnou 

hromadu za podmínek obsažených v čl. 13 odst. 7 stanov společnosti. Jednou z těchto 

podmínek je i skutečnost, že představenstvo společnosti není oprávněno měnit bez souhlasu 

kvalifikovaného akcionáře navržený pořad jednání. S ohledem na obsah žádosti 

kvalifikovaného akcionáře, kdy v bodu 2. pořadu jednání valné hromady navrhuje odvolání 

stávajících členů představenstva a jmenování nových členů představenstva, uvádí 

představenstvo v této pozvánce návrh usnesení, kterými jsou odvoláváni stávající členové 

představenstva. O jmenování nových členů představenstva rozhodne valná hromada na 

základě návrhů učiněných na valné hromadě ze strany akcionářů.  

 

K bodu 3. 

http://www.vhs-ol.cz/
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Návrh usnesení 

Představenstvo společnosti navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře 

akcionářům schválení v rámci bodu 3. pořadu jednání usnesení takto:  

1. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Vlatimila Ošťádala 

2. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ing. Jaroslava Kuchaře 

3. Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady Ivo Kosinu 

Pokud jde o jmenování nových členů dozorčí rady společnosti, tak společnost neobdržela od 

kvalifikovaného akcionáře žádný návrh na volbu konkrétních osob za členy dozorčí rady, 

proto v rámci tohoto bodu nepřipojuje konkrétní návrh usnesení ohledně volby nových členů 

dozorčí rady. Konkrétní osoby budou navrženy akcionáři v průběhu valné hromady. 

Odůvodnění návrhu na odvolání a volbu členů dozorčí rady 

Představenstvo je na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře povinno svolat valnou 

hromadu za podmínek obsažených v čl. 13 odst. 7 stanov společnosti. Jednou z těchto 

podmínek je i skutečnost, že představenstvo společnosti není oprávněno měnit bez souhlasu 

kvalifikovaného akcionáře navržený pořad jednání. S ohledem na obsah žádosti 

kvalifikovaného akcionáře, kdy v bodu 3. pořadu jednání valné hromady navrhuje odvolání 

stávajících členů dozorčí rady a jmenování nových členů dozorčí rady, uvádí představenstvo 

v této pozvánce návrh usnesení, kterými jsou odvoláváni stávající členové dozorčí rady. O 

jmenování nových členů dozorčí rady rozhodne valná hromada na základě návrhů učiněných 

na valné hromadě ze strany akcionářů.  

 

K bodu 4. 

Návrh usnesení 

Představenstvo společnosti navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře 

akcionářům schválení v rámci bodu 4. pořadu jednání usnesení takto: 

1. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy 

představenstva. 

2. Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí 

rady. 

Odůvodnění návrhu na schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva dozorčí rady 

V souladu s § 59 odst. 2 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve znění pozdějších 

předpisů, schvaluje smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem voleného orgánu 

valná hromada společnosti. Bez tohoto schválení nenabude příslušná smlouva o výkonu 

funkce účinnosti. Představenstvo společnosti jako podklad pro jednání valné hromady 
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v souladu s požadavky zákona přikládá k této pozvánce návrh textu smluv o výkonu funkce 

mezi společností a členem představenstva a společností a členem dozorčí rady.  

 

K bodu 5. 

Návrh usnesení 

Představenstvo společnosti navrhuje na základě žádosti kvalifikovaného akcionáře 

akcionářům schválení v rámci bodu 5. pořadu jednání usnesení takto: 

Valná hromada ukládá představenstvu společnosti zahájení přípravných kroků k nabytí 

vlastních akcií společnosti na majitele. 

 

Odůvodnění návrhu na usnesení 

Kvalifikovaný akcionář ve své žádosti uvádí, že s ohledem na ukončení Smlouvy o 

provozování vodovodů a kanalizací Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. ke dni 31. 3. 

2025 uzavřené se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IČO: 61859575, se sídlem 

Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc, považuje za žádoucí, aby představenstvo 

společnosti podalo na valné hromadě zprávu o průběhu přípravných prací na straně 

společnosti směřujících k převzetí provozování vodohospodářské infrastruktury od 1. 4. 2025. 

Představenstvo proto na valné hromadě přednese informaci o postupu příprav převzetí 

provozování vodohospodářské infrastruktury. 

Jelikož je součástí přípravy na vlastní provozování infrastruktury i otázka nabývání vlastních 

akcií společnosti na majitele od drobných akcionářů, navrhuje kvalifikovaný akcionář v rámci 

tohoto bodu, aby valná hromada schválila výše uvedené usnesení. 

Takto navržené usnesení bude dále podkladem pro představenstvo společnosti k přípravě 

nabytí vlastních akcií, které povede ke schválení této transakce na některé z dalších valných 

hromad.  

 

Další informace 

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

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

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

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

hromady odevzdat představenstvu písemnou plnou moc podepsanou zastoupeným 

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

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

ověřen. Statutární orgány právnických osob, které jsou akcionáři společnosti, předloží v 
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prvopise nebo v úředně ověřené kopii výpis z obchodního rejstříku nebo obdobný dokument 

osvědčující jejich postavení statutárního orgánu a právo právnickou osobu akcionáře 

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

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

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

prokázat svou totožnost platným občanským průkazem nebo obdobným dokumentem. Bez 

splnění uvedených náležitostí není žádná osoba oprávněna vykonávat na valné hromadě práva 

akcionáře.  

 

Představenstvo společnosti 

 


