
Stanovisko 

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

„společnost“), k protinávrhům k navrhovaným usnesením programu valné hromady 

konané dne 31. 3. 2023, od 13.00 hodin v sídle společnosti 

 

Dne 14. 3. 2023 byl společnosti doručen přípis s označením Protinávrhy, požadavky 

na vysvětlení a žádost ze dne 14. 3. 2023.  

 

Uvedený protinávrh byl zaslán společností EBN SEENA s.r.o., IČO 623 62 534, se 

sídlem Václavské nám. č. 819/43, 110 00 Praha 1 – Nové Město, která je akcionářem 

společnosti (dále jen „akcionář“). Akcionář není kvalifikovaným akcionářem ve smyslu § 365 

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

 

 

1. Žádost akcionáře o předložení zprávy představenstva 

Za prvé se akcionář domáhá zaslání zprávy představenstva o přípravě na převzetí 

provozování vodohospodářské infrastruktury.  

K tomuto představenstvo společnosti uvádí, že tato zpráva v písemné podobě není 

vyhotovována, proto nebyla ani přílohou pozvánky na valnou hromadu. Zpráva bude podána 

ústně na valné hromadě. Povinnost přednést tuto zprávu nevyplývá ani ze zákona ani ze 

stanov společnosti.  

Co se týče navrhovaného usnesení, toto bylo do pozvánky převzato ze žádosti 

kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady. Povinnost schválení takového usnesení 

nevyplývá ani ze stanov společnosti ani ze ZOK. Každopádně valné hromadě žádné 

ustanovení ZOK nezakazuje takové usnesení přijmout. Přijetí takového usnesení proto 

nemůže být považováno z rozporné se ZOK.  

 

 

2. Protinávrhy 

Za druhé akcionář navrhuje následující: 

 

Pro bod 2. pořadu jednání přijmout následující usnesení: 

Valná hromada volí do funkce člena představenstva pana Romana Horáka nar. 15. 2. 1965 

 

Pro bod 3. pořadu jednání přijmout následující usnesení, pokud nebude pan Horák zvolen do 

funkce člena představenstva: 

Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady pana Romana Horáka nar. 15. 2. 1965 

 

Pro bod 4. pořadu jednání přijmout následující usnesení: 

 

Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy představenstva, 

dle návrhu akcionáře EBN SEENA s.r.o., IČ:62362534 

 

 Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členy dozorčí rady, 

dle návrhu akcionáře EBN SEENA s.r.o., IČ:62362534 

 



K takto předloženým návrhům je přiložen návrh smlouvy pro výkon funkce 

v představenstvu a návrh smlouvy pro výkon funkce v dozorčí radě. Dle § 362 ZOK, je 

představenstvo společnosti povinno doručený protinávrh zveřejnit na svých internetových 

stránkách společně se svým stanoviskem.  

Stanovisko představenstva k takto uplatněným návrhům je následující. K uplatněným 

návrhům je nutno uvést, že všechny návrhy budou zařazeny v souladu se stanovami a ZOK do 

pořadu jednání a bude o nich hlasováno v pořadí dle čl. 15 odst. 2 stanov společnosti. K bodu 

2. a 3. pořadu jednání představenstvo bližší stanovisko nepodává, neboť ponechává na 

akcionářích, aby navrhli a následně rozhodli o volbě jednotlivých osob za členy orgánů 

společnosti.  

K bodu 4. pořadu jednání pak představenstvo uvádí, že bere na vědomí předložené 

návrhy smluv o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady a doporučuje valné 

hromadě schválit smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady tak, jak byly 

navrženy ke schválení představenstvem a zveřejněny společně s pozvánkou na valnou 

hromadu. Představenstvo neshledává důvod, proč by měly být smlouvy schváleny v podobě 

předložené akcionářem, když se navíc v podstatných náležitostech neliší od smluv navržených 

představenstvem ke schválení.  

 

3.  Žádosti o vysvětlení 

Za třetí akcionář podal ve svém přípise přílohou dvě žádosti o vysvětlení. Byť je ZOK 

a stanovami předpokládáno, že vysvětlení obdrží akcionář na valné hromadě, popř. do 15 dnů 

od konání valné hromady písemně, předkládá tímto představenstvo rovnou odpovědi na 

žádosti o vysvětlení.  

 

K požadavku na vysvětlení č. 1  

Obsahem požadavku jsou tyto otázky: 

- Zaslalo město Olomouc ve své žádosti o svolání valné hromady návrh osob, které mají 

být do představenstva jmenovány? 

- Prosím o sdělení seznamu kvalifikovaných akcionářů naší společnosti, kteří vlastní 

akcie naší společnosti v pořadí podle počtu akcií. 

Odpovědi představenstva: 

- k otázce č. 1. Město Olomouc ve své žádosti nezaslalo návrh osob, které mají být do 

představenstva jmenovány. 

- k otázce č. 2. Představenstvo uvádí, že kvalifikovaní akcionáři společnosti jsou 

v pořadí dle počtu akcií tito: 

o Město Olomouc 52,31 % akcií 

o Město Uničov  20,02 % akcií 

o Ing. Roman Horák  7,61 % akcií 

o Obec Hlubočky 5,10 % akcií 

o Město Litovel  3,45 % akcií 

o Obec Přáslavice  1,23 % akcií 

 

K požadavku na vysvětlení č. 2 



Obsahem požadavku je tato otázka: 

- Zaslalo město Olomouc ve své žádosti o svolání valné hromady návrh osob, které mají 

být do dozorčí rady jmenovány? 

Odpověď představenstva: 

- Město Olomouc ve své žádosti nezaslalo návrh osob, které mají být do dozorčí rady 

jmenovány. 

 

Toto stanovisko schválilo představenstvo společnosti dne: 17. 3. 2023. 

 

 

Mgr. Miroslava Ferancová v. r. 

předsedkyně představenstva 

 

 

RNDr. Ivan Kosatík v. r. 

místopředseda představenstva 

 


