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NZ 129/2010

S T E J N O P I S

N o t á ř s k ý  z á p i s
sepsaný dne 8.6.2010 (osmého června roku dva tisíce deset) notářem v Trutnově Mgr. 

Janem Krčkem, v jeho notářské kanceláři v Trutnově, Krakonošovo nám. 74-----------------

------------------------------------------ o r o z h o d n u t í -----------------------------------------

----------------------------------------řádné valné hromady ---------------------------------------

----------------------- společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.-----------------------

Z a p r v é :  Na žádost společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem 

Trutnov, Revoluční 19, PSČ 541 51, IČ: 60108711 (dále jen „společnost“) -------------------

-------------------------------------------- o s v ě d č u j i , --------------------------------------------

že řádná valná hromada společnosti konaná dne 8.6.2010 (osmého června roku dva tisíce 

deset) od 10:00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti Vodovody a kanalizace 

Trutnov, a.s. v Trutnově, Revoluční 19 přijala v souladu s právními předpisy a 

zakladatelskými dokumenty společnosti tato rozhodnutí: ----------------------------------------

------------------------------------ R O Z H O D N U T Í č .  1 ------------------------------------

„Valná hromada mění stanovy společnosti takto: --------------------------------------------------

- v ustanovení § 9 odstavci 3. stanov se vypouští poslední věta: „Přesahuje-li 

hodnota nepeněžitého vkladu 10,000.000 (slovy deset milionů) korun, vyžaduje se 

společný posudek zpracovaný dvěma nezávislými znalci jmenovanými soudem.“-------

- v ustanovení § 18 odstavci 1. stanov se vypouští poslední věta: „Zástupcem 

akcionáře nemůže být člen představenstva nebo člen dozorčí rady společnosti.“--------

- dosavadní text § 55 odstavce 2. stanov se celý nahrazuje tímto novým textem:---

„2. Skutečnosti, které je společnost podle obecně závazných předpisů a stanov 

povinna uveřejnit, uveřejní v Obchodním věstníku, na webových stránkách na adrese 

http://www.vaktu.cz/ a v sídle společnosti.“ ----------------------------------------------------------

V ostatních částech zůstávají stanovy společnosti beze změn.“ --------------------------

------------------------------------ R O Z H O D N U T Í  č .  2 ------------------------------------

„Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti, aby za podmínek určených 

obchodním zákoníkem a stanovami rozhodlo o zvýšení základního kapitálu 

upisováním akcií nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného 

zisku, nejvýše však o 159 589 000,00 Kč (slovy sto padesát devět milionů pět set 
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osmdesát devět tisíc korun českých).-----------------------------------------------------------------------

Na zvýšení základního kapitálu dle takového rozhodnutí představenstva budou 

vydány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 

1 000 Kč (slovy tisíc korun českých). Představenstvo může v rámci tohoto pověření 

zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního 

kapitálu stanovený limit. -------------------------------------------------------------------------------------

Emisní kurs akcií upsaných ke zvýšení základního kapitálu rozhodnutím 

představenstva dle tohoto pověření lze splácet i nepeněžitými vklady. O ocenění 

nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce jmenovaného podle § 59 odst. 3 

obchodního zákoníku nebo znalců rozhodne představenstvo. --------------------------------

Toto pověření zvýšit základní kapitál se představenstvu uděluje na dobu do 

8.června 2015 (osmého června roku dva tisíce patnáct).“ --------------------------------------

Z a d r u h é :  Na základě mně předložených listin v rámci přípravy této valné hromady a 

na základě mé přítomnosti při jejím jednání osvědčuji níže uvedené formality a právní 

jednání orgánů společnosti související s přijetím předmětného rozhodnutí: -------------------

a) Na valné hromadě byli dle listiny přítomných při zahájení valné hromady přítomni 

akcionáři společnosti mající celkem 356 998 hlasů, tj. 81,78 % hlasů všech akcionářů.

Později se počet přítomných akcionářů zvýšil tak, že při hlasování o schválení 

jednacího řádu valné hromady a volbě orgánů valné hromady již byli přítomni 

akcionáři společnosti mající celkem  357 048 hlasů, tj. 81,80 % hlasů všech akcionářů

a při hlasování o dalších bodech programu již byli přítomni akcionáři společnosti 

mající celkem  359 165 hlasů, tj. 82,28 % hlasů všech akcionářů. --------------------------

b) Existence společnosti byla ověřena z výpisu z oddílu B, vložky 1006 obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. ------------------------------------

c) Působnost valné hromady k přijetí ROZHODNUTÍ č. 1 byla zjištěna z § 187 odst. 1 

písmeno a) obchodního zákoníku a z § 21, odstavce 2., písmene h) předložených 

stanov, o nichž přítomný předsedající valné hromady prohlásil, že jde o poslední úplné 

znění stanov. Působnost valné hromady k přijetí ROZHODNUTÍ č. 2 byla zjištěna z 

§ 187 odst. 1 písmeno b) obchodního zákoníku a z § 9 předložených stanov--------------

d) Způsobilost valné hromady k přijetí předmětného rozhodnutí byla zjištěna z: ----------

! citovaného výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého vyplývá, že společnost vydala 

77509 kusů akcií na majitele o jmenovité hodnotě á 1 000 Kč (slovy tisíc korun 

českých), 1 akcii na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 1 000 Kč 

(slovy tisíc korun českých) a 401257 kusů akcií na jméno v listinné podobě o 

jmenovité hodnotě á 1 000 Kč (slovy tisíc korun českých) ------------------------------

! předložené pozvánky na valnou hromadu, která obsahuje zákonem stanovené 

náležitosti a z dokladů o jejím řádném uveřejnění, kdy oznámení o konání valné 

hromady bylo uveřejněno v Obchodním věstníku a v Lidových novinách a předáno
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akcionářům s akciemi na jméno více jak 30 (třicet) dnů přede dnem konání valné 

hromady, tj. v zákonné lhůtě pro svolání valné hromady --------------------------------

! předložené listiny přítomných, ze které vyplývá že na valné hromadě byli při 

hlasování o volbě orgánů valné hromady přítomni akcionáři společnosti mající 

celkem  357 048 hlasů, tj. 81,80 % hlasů všech akcionářů a při hlasování o 

stanovách i o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu (Rozhodnutí 

č. 1 a 2) přítomni akcionáři společnosti mající celkem  359 165 hlasů, tj. 82,28 % 

hlasů všech akcionářů, kdy dle ustanovení odstavce § 29 odst. 1. stanov je 

k usnášeníschopnosti valné hromady zapotřebí přítomnost akcionářů majících 

akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30 % (třicet procent) základního 

kapitálu, tedy akcionářů majících více jak 30 % všech hlasů; přitom akcionář Město 

Trutnov mající 221 796 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě á 1 000 Kč (slovy 

tisíc korun českých), tj. v souhrnné jmenovité hodnotě 221 796 000,00 Kč (slovy 

dvě stě dvacet jedna milionů sedm set devadesát šest tisíc korun českých) byl 

vzhledem k ustanovení § 18 odstavce 3. stanov omezujícímu výkon hlasovacího 

práva jednoho akcionáře na nejvýše 37,5 % hlasů z celkového počtu hlasů všech 

akcionářů oprávněn vykonávat hlasovací práva pouze k  179 537 kusům akcií 

v celkové jmenovité hodnotě  179 537 000,00 Kč (slovy sto sedmdesát devět 

milionů pět set třicet sedm tisíc korun českých); k 42 259 kusům akcií a s nimi 

spojeným hlasům tohoto akcionáře se proto nepřihlíželo --------------------------------

! z toho, že valná hromada jednomyslně zvolila své orgány.------------------------------

e) Předsedajícím valné hromady, kterým byl zvolen pan Štěpán Benca, r.č. 480924/153, 

bytem Benešov, Čtyřkoly 11, výslovně prohlásil, že valná hromada je způsobilá 

přijímat rozhodnutí. Proti tomuto prohlášení nebyly vzneseny žádné protesty. 

Totožnost předsedajícího jsem zjistil z platného úředního průkazu. ------------------------

f) ROZHODNUTÍ č. 1 i 2 byla přijata většinou 359 165 hlasů, tj. 100 % hlasů 

přítomných akcionářů.----------------------------------------------------------------------------

g) K přijetí ROZHODNUTÍ č.1 i 2 bylo zapotřebí souhlasu dvou třetin hlasů přítomných 

akcionářů, tj. alespoň 239 444 hlasů. Tento rozhodný počet hlasů byl zjištěn z § 186 

odst. 2 obchodního zákoníku a z § 29 odstavce 4. stanov. Hlasování probíhala

vyplněním a odevzdáním očíslovaných hlasovacích lístků, které obdrželi akcionáři při 

prezenci a jejich výsledek jsem zjistil z vyjádření předsedy valné hromady, které učinil 

po sečtení hlasů  zvolenými sčitateli hlasů a z předaných písemných protokolů o 

výsledcích jednotlivých hlasování, které jsem obdržel po skončení valné hromady. 

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky ani protesty. -----------

Za  t ř e t í :  Na základě shora uvedených zjištění osvědčuji existenci právních jednání a 

formalit, ke kterým byla valná hromada povinna a kterým jsem byl přítomen a prohlašuji, 

že tato jednání a formality proběhly tak, jak je shora popsáno. Dále prohlašuji, že tato 

jednání a formality, jakož i obsah přijatých rozhodnutí, jsou v souladu s právními 




