
Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, Trutnov

ZÁPIS O JEDNÁNí ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

dne 25. května 2020
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 23. 4. 2020 v Obchodním věstníku,
na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti.
viz - příloha zápisu Č. 1

K bodu programu Č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.00 hodin předseda představenstva Mgr.
Tomáš Hendrych. Přivítal přítomné a oznámil, že organizačním a technickým zajištěním valné
hromady byla pověřena akciová společnost CENTIN, a.s.

Jednání byl přítomen notář JUDr. Jan Meduna.

Mgr. Hendrych dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin.
Přítomno bylo 8 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje
79,92 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, sníženého o akcie,
s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu Č. 2

K bodu programu Č. 2
Mgr. Hendrych konstatoval, že valná hromada se bude řídit trvalým jednacím a hlasovacím

řádem, schváleným na valné hromadě konané 28.5.2018.
viz - příloha zápisu Č. 3

Akcionář Mgr. Ing. Miroslav Frank vznesl námitku vůči jednacímu a hlasovacímu řádu, a to k bodu Č.
6. Konstatoval, že je třeba jednací a hlasovací řád schválit.
Mgr. Hendrych uvedl, že jednací a hlasovací řád byl již dříve schválen jako univerzální. Hlasovalo by
se o něm pouze, pokud by měl být měněn.

Mgr. Hendrych poté navrhl přítomným akcionářům zvolit orgány valné hromady.
Představenstvo navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA,
zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, ověřovateli zápisu Michaela Stránská a Ing. Aleš Babor a
skrutátorem Ing. Miroslav Černý.

Mgr. Hendrych vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku nA" hlasovali akcionáři o volbě orgánů valné hromady. Pro volbu
předsedy valné hromady hlasovalo 92,55 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 92,55 %, pro volbu
ověřovatelů zápisu hlasovalo 92,55 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 92,55 % přítomného počtu
hlasů.

Valná hromada zvolila orgány valné hromady dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 4



Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor poděkoval přítomným akcionářům za projevenou
důvěru a konstatoval, že valná hromada prošla úvodními procedurálními kroky.

K bodu programu č. 3: Místopředseda představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2019, zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami v roce 2019, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení
zisku za rok 2019 a stanovisko auditora.
viz - příloha zápisu Č. 5

K bodu programu č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesl Mgr. Tomáš Eichler, předseda dozorčí
rady.
viz - příloha zápisu Č. 6

K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady Ing. Babor přečetl návrhy usnesení.

Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to:
Z dosaženého zisku ve výši 10 354 547,13 Kč po zdanění přidělit 750000 Kč do sociálního

fondu a 500 000 Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 9 104547,13 převést do fondu obnovy.

Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 14. 5. 2020 doručen
protinávrh na rozdělení zisku a protest proti případnému přijetí návrhu představenstva na rozdělní
zisku a žádost o vysvětlení akcionáře OSMA-ČR-OJ024 zastoupeného advokátní kanceláří
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Protinávrh, protest a žádosti o vysvětlení včetně zdůvodnění a včetně stanoviska představenstva byly
uveřejněny dne 21. 5. 2020 v Obchodním věstníku, na webových stránkách společnosti a byly
akcionářům k dispozici na valné hromadě.
viz - příloha zápisu Č. 7

Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 11. 5. 2020 doručen
protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k návrhu na rozdělení zisku.
Protinávrh včetně stanoviska představenstva byl uveřejněn dne 21. 5. 2020 v Obchodním věstníku, na
webových stránkách společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.
viz - příloha zápisu Č. 8

Akcionáři obdrželi na valné hromadě rovněž písemné stanovisko představenstva k
protinávrhům a návrhům předloženým akcionáři.
Představenstvo vypracovalo podrobnější zdůvodnění návrhů k bodům Č. 5 a bodu Č. 8 pořadu jednání
valné hromady. Toto zdůvodnění bylo k dispozici akcionářům na valné hromadě.
viz - příloha zápisu Č. 9

Žádosti o vysvětlení - Mgr. Ing. Miroslav Frank
- jaká byla výše kalkulovaného zisku u vodného a stočného pro obce a města v r. 2019, Jaký je plán
na r. 2020,
- jestli získal VAK do provozování nové lokality pro provozování vodovodů a kanalizací, kde a jestli v
rámci koncesních řízení, s jakou kalkulovanou mírou zisku,
- účastnil se VAK v r. 2019 koncesnicn a výběrových řízení, kolika,
- jaký byl pro tyto projekty kalkulovaný zisk,
- jak byly investice financovány,
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- na jaké období má společnost plán obnovy vodárenské infrastruktury, jaký byl na r. 2019 a jestli byl
splněn, z jakých zdrojů byl financován a jaký je na r. 2020,
- jestli existují a co je obsahem finančních zápůjček od měst a obcí, ev. pro města a obce od
společnosti,
- na co bude použit nerozdělený zisk,
- jaké ostatní ev. statutární fondy společnost má, vjaké výši,
- žádá o poskytnutí směrnice či jiného nařízení, které upravuje sociální a stimulační fond, jaká jsou
pravidla čerpání z těchto fondů, jestli z nich čerpali členové orgánů společnosti, kdo čerpání z těchto
fondů kontroluje,
- kdy byl zřízen a jaká jsou pravidla pro čerpání z fondu obnovy, zda byl někdy čerpán,
- jaké finanční prostředky má společnost na bankovních účtech a na termínovaných vkladech k 31. 12.
2019,
- kdy byly naposledy vypláceny dividendy,
- kde se nacházejí umělecká díla ve vlastnictví společnosti,
- jak funguje Nadace VAK Trutnov, kdo je vlastníkem, jsou poskytovatelé příspěvků do Nadace
smluvními partnery VAKu, odkdy jsou napojeny na vodárenskou strukturu VAKu,
- jestli realizovaly stavební společnosti pro VAK opakované zakázky.
Žádost o vysvětlení je v plném znění přílohou č. 10 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 10

Ředitel společnosti Ing. Josef Moravec konstatoval, že většina požadovaných údajů je obsažena ve
výroční zprávě společnosti a dalších dokumentech, které je společnost na základě příslušných zákonů
a nařízení povinna zveřejňovat.
Společnost získala do provozování v uplynulých letech vodohospodářská zařízení v Malé Úpě, Bobích
Loukách, v Peci pod Sněžkou a části Trutnova, a to zčásti na základě výběrového řízení, zčásti
obchodními dohodami na základě smluv.
V roce 2019 získal VAK do provozování ČOV v lokalitě Vysoký Svah (Bobí Louky) s kalkulovanou
mírou zisku 9,57 % z ÚVN.
Kalkulace výše zisku je obdobná, jako na všech ostatních lokalitách.
Informace o výběrových řízeních je k nalezení na profi/u zadavatele a na webových stránkách VAK.
Na výběrová řízení se zisk nekalkuluje.
Plán na obnovu vodárenské infrastruktury má společnost ve smyslu příslušného zákona vytvořen pro
roky 2018 - 2028. Podle tohoto plánu měl VAK investovat do infrastrukturního majetku v r. 2019 50
mil. Kč na vodné a 40 mil. Kč na stočné, což přesahuje finanční možnosti společnosti.
Zápůjčky od měst a obcí jsou uvedeny ve výroční zprávě na str. 14, společnost žádné neposkytla.
Naplnění a stejně tak čerpání nerozděleného zisku je vykazováno jako účetní operace, zřízení i
čerpání schvaluje představenstvo, pro členy orgánů společnosti čerpáno nebylo. Nerozdělený zisk je
použit na financování investiční výstavby.
Fondy - viz výkaz Rozvaha v plném rozsahu, f 094.
Pravidla čerpání sociálního a stimulačního fondu upravuje kolektivní smlouva. Z fondu čerpají pouze
zaměstnanci. Čerpání kontroluje vedení společnosti ve spolupráci s odborovou organizací.
Fond obnovy byl zřízen na základě rozhodnutí představenstva před dvěma lety v souladu se
stanovami a je kontrolován představenstvem a dozorčí radou. Z fondu byly čerpány finanční
prostředky na financování investiční výstavby.
Dividendy společnost nevyplácela.
Umělecká díla byla na společnost převedena při jejím založení z majetku státního podniku.
Nadace realizuje podporu společenských a kulturních akcí v souladu s vlastními stanovami.
Přispěvateli jsou nadační partneři další podnikatelské subjekty. Nejsou napojeni na vodárenskou
strukturu VAKu.

Mgr. Ing. Frank požádalo písemné vyjádření k výši kalkulovaného zisku a investic z poskytnutých
dotací, procentuální plnění plánu investic ve výši 90 milionů a konkrétní výše zápůjček od měst a obcí.

Ekonomka společnosti Ing. Teichmanová uvedla, že písemné odpovědi v zákonné lhůtě pošle.
Současně spol. uveřejní na webových stránkách výši kalkulovaného zisku, která bude veřejně
přístupná každému akcionáři.
Na doplňující dotaz Ing. Franka ohledně existence směrnice čerpání fondů Ing. Teichmanová
odpověděla, že toto řeší kolektivní smlouva, Dále uvedla, že společnost má na vkladech vázáno 2 200
tis. Kč na opravu dlouhodobého majetku, na další investiční akce má 5 600 tis. Kč.
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Žádosti o vysvětlení - Mgr. Ing. Miroslav Frank
- jaké odměny za výkon funkce obdrželi členové orgánů společnosti v r. 2019, na základě jaké
směrnice se stanovují,
- jestli jsou členové orgánů společnosti v rámci své funkce ve společnosti pojištěni, jaké naturální
požitky čerpají, v jakých celkových nákladech,
- jaký byl průměrný výdělek ve společnosti v r. 2019 u THP a ostatních profesí, jaký je plánován na
r. 2020,
- kolik je ve společnosti odborových organizací, zda existuje kolektivní smlouva, jsou členy odborů
THP pracovníci včetně ředitele.
Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou Č. 11 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu Č. 11

Ing. Moravec konstatoval, že členové orgánů společnosti žádné odměny neobdrželi, pojištěni nejsou,
svou funkci vykonávají ve smyslu smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady.
Průměrný výdělek činil ve společnosti 32 350, Kč, pro letošní rok je plánováno navýšení 5 %.
Ve společnosti je jedna odborová organizace, někteří THP pracovníci členy jsou, ředitel nikoliv.
Kolektivní smlouva existuje.

Mgr. Jiří Kunášek zastupující na valné hromadě akcionáře Ing. Reného Holečka se dotázal na aktuální
stav soudního sporu z r. 2018, zda má společnost dividendovou politiku, ev. pro budoucnost.
Požádalo zaslání zápisu z valné hromady.

Ing. Moravec uvedl, že prvoinstančně byla žaloba zamítnuta, po odvolání dosud jednání u NS
stanoveno nebylo. Společnost je povinna jednat podle legislativy Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva zemědělství, Státního fondu pro životní prostředí ev. dalších institucí, což jí do r. 2028
přikazuje investice ve výši téměř 1 mld. Kč. Jak je zřejmé, zisky společnosti na pokrytí nestačí. Na
plnění plánu musí společnost vynakládat všechny prostředky.

Mgr. Ing. Miroslav Frank požádal o vysvětlení údajů uvedených v tabulce financování investic v
materiálu Stanovisko představenstva k bodu Č. 5pořadu Valné hromady. (viz výše - příloha Č. 9)
Uvedl, že podle jeho názoru údaje nesouhlasí s účetními závěrkami posledních let. Z čeho se tedy
investice skládají. Existuje spolufinancování z fondu obnovy?

Ing. Teichmanová uvedla, že zdrojem údajů není účetní závěrka, ale zisky z kalkulace vodného a
stočného, dotace, odpisy a úvěry. Úvěr má společnost u Komerční banky s úrokem 1M PRIBOR +
0,2%.
Co se týče dotací - ty se odpočítávají od hodnoty majetku. Údaje o výši investic jsou uvedeny ve
výroční zprávě.

Mgr. Ing. Frank se dále dotázal, jestli byly ve spOlečnosti vypláceny tan tiémy, odkud pramení údaj o
deficitu ve výši cca 120 mil. Kč.

Ing. Moravec uvedl, že v minulosti tantiémy vypláceny byly, nicméně pouze krátce, naposledy při
rozdělování zisku za rok 2008.
Údaj o deficitu je na základě metodiky výpočtu, který pramení z tvorby zdrojů a z použití finančních
prostředků na financování investiční výstavby.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že bylo odpovězeno na žádosti o vysvětlení k bodu Č. 5 pořadu
jednání valné hromady a podle stanov společnosti se nejprve bude hlasovat o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku "B" hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky
za rok 2019. Pro schválení výroční zprávy hlasovalo 92,54 %, pro schválení řádné účetní závěrky
hlasovalo 92,54 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2019.
Plná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2019.

viz - příloha zápisu Č. 4
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Na hlasovacím lístku .C' hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok
2019 podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 92,50 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2019 podle předloženého návrhu
představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 4

Protest - Ing. René Holeček v zastoupení Mgr. Jiřího Kunáška - proti rozhodnutí valné hromady o
rozdělení zisku na základě návrhu představenstva.
Protest je v plném znění přílohou tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu Č. 12

K tomuto protestu včetně všech uvedených položek zdůvodnění se připojil Mgr. Ing. Miroslav Frank.

K bodu programu Č. 6: Předseda valné hromady přečetl návrh na odvolání Ing. Jiřího Špetly
z funkce člena představenstva a volbu Mgr. Petra Týfy a Mgr. Lucie Potůčkové členy představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 13

Mgr. Ing. Frank namítl, že hlasování o odvolání je nicoiné, pokud Ing. Špetla požádalo uvolnění z
funkce. Dotázal se, kdy tuto žádost představenstvo projednalo.
odp. .' 26. 3. 2020

Předseda valné hromady konstatoval, že formálně není nutné Ing. Špetlu odvolávat, nicméně
bude respektován pořad jednání valné hromady.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy, vyzval předseda valné
hromady k hlasování.

Na hlasovacím lístku "D" hlasovali akcionáři o odvolání Ing. Jiřího Špetly z funkce člena
představenstva. Pro hlasovalo 92,50 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada odvolala Ing. Jiřího Špetlu z funkce člena představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 4

Následně Ing. Aleš Babor vyzval navrženého kandidáta na funkci člena představenstva Mgr.
Petra Týfu, aby se stručně představil. Dále konstatoval, že Mgr. Lucii Potůčkové skončilo dnem konání
valné hromady funkční období a představenstvo ji navrhlo opětovně zvolit do funkce člena
představenstva společnosti.

Na hlasovacím lístku "E" hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Petra Týfy a Mgr. Lucie Potůčkové
členy představenstva. Pro volbu Mgr. Týfy hlasovalo 92,50 %, pro volbu Mgr. Potůčkové hlasovalo
92,50 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Petra Týfu, nar.: 7. 3. 1969, bytem Sluneční stráň 238, 542 24
Svoboda nad Úpou, členem představenstva.

Valná hromada zvolila Mgr. Lucii Potůčkovou, nar.: 1.9. 1975, bytem Hertvíkovice 104, 542
23 Mladé Buky, členkou představenstva,
viz - příloha zápisu Č. 4

K bodu programu Č. 7: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení smlouvy o
výkonu funkce pro členy představenstva.

Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva ve znění přílohy této

pozvánky, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.
viz - příloha zápisu Č. 14
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Mgr. Ing. Miroslav Frank vznesl námitku vůči formulaci čI. IV. odst. 4 návrhu smlouvy. Má za to, že by
mělo být uvedeno, za jakých podmínek je možné členovi představenstva tantiému vyplatit.

Ing. Moravec uvedl, že se jedná o standardní smlouvu, jejíž znění není třeba měnit, ustanovení by se
uplatnilo, pokud by byly naplněny předpoklady pro výplatu tantiém.

Ing. Jiří Lengál se připojil k námitce s tím, že tato formulace zmíněného článku může předpokládat, že
rozhodovat bude pouze představenstvo. Dále se dotázal, jestli nemá představenstvo pochybnost o
dodržení čI. I. odst. 2 smlouvy.

Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor zopakoval, že se jedná o standardní univerzální text
smlouvy. Zdůraznil, že základním předpokladem naplnění článku 1 odst. 2 je respektování příslušné
legislativy. .
Ing. Moravec uvedl, že představenstvo navrhuje kandidáta v souladu s legislativou.

Na hlasovacím lístku "F" hlasovali akcionáři o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy
představenstva. Pro hlasovalo 92,50 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvu o výkonu funkce člena představenstva dle předloženého
návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 4

K bodu programu Č. 8: Předseda valné hromady přečetl návrh na pověření představenstva
ke zvýšení ZK podle § 511 ZOK.
viz - příloha zápisu Č. 15

Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 19. 5. 2020 doručen
protinávrh společnosti PDF invest, s.r.o. k bodu programu Č. 8.
Protinávrh včetně stanoviska představenstva byl uveřejněn dne 22. 5. 2020 na webových stránkách
společnosti a byl akcionářům k dispozici na valné hromadě.
Představenstvo rovněž vypracovalo podrobnější zdůvodnění návrhů k bodům Č. 5 a bodu Č. 8 pořadu
jednání valné hromady. Toto zdůvodnění bylo k dispozici akcionářům na valné hromadě.
viz - příloha zápisu Č. 16

Mgr. Ing. Miroslav Frank podal soubor žádostí o vysvětlení.

Předseda valné hromady vyhlásil přestávku.

Valná hromada pokračovala odpověďmi na žádosti o vysvětlení.

Žádosti o vysvětlení - Mgr. Ing. Miroslav Frank
- které obce a města už majetek vkládaly, jestli i nepeněžitými vklady, schválením valnou hromadou
nebo pověřením představenstva, jaký zisk vložený majetek přinesl, kdo prováděl analýzu výhod
vkladů, proč má představenstvo dostat mandát operativně o vkladech rozhodovat,
- proč byly a budou vydávány jen akcie s omezenou převoditelností,
- jestli může vložit infrastrukturní majetek i jiný akcionář než obec nebo město,
- jak bude realizováno zvyšování ZK peněžitými vklady z vlastních zdrojů,
- proč není předložena zpráva představenstva o omezení přednostního práva,
- kdo připravoval hodnocení projektu dostavby kanalizace ve městě Svoboda nad Úpou, za jakých
podmínek byla uzavřena smlouva o zápůjčce, kým byla schválena, kdy budou finanční prostředky
vráceny,
- jestli se bude na modernizaci technologie VOJPark Trutnov podílet i město,
- budou investiční akce pro rozšíření kanalizační sítě na Babí, v Libči, ve Lhotě, Horním Maršově a
Velké Úpě prováděny se spoluúčastí obcí a měst,
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- jak bude rozhodováno o pořadí on UplSU nových akcií, jaká budou pravidla pro vkládání
nepeněžitých vkladů, jak se bude rozhodovat o emisním éžiu, o znalci pro ohodnocení vkladu,
- proč představenstvo navrhuje usnesení, kterým je jednoznačně porušena zásada rovného zacházení
s akcionáři,
- jak se bude o usnesení hlasovat.
Žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou Č. 17 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu Č. 17

Ing. Moravec odpověděl, že všechny obce i města v ketesiru společnosti už majetek vkládaly, a to jak
rozhodnutím valné hromady, tak představenstva v rámci jeho pověření. Majetek je ve smyslu zákona
ohodnocen znalcem. Přínosem je pro společnost provozování vloženého majetku. Operativní
rozhodování představenstva tak není vázáno na termín valné hromady.
Akcie budou vydávány stejně jako při založení společnosti.
U vkladatele záleží na tom, bude-Ii nabídka vložení majetku v souladu se zájmy společnosti.
Zpráva představenstva není připravena.
V souvislosti s městem Svoboda nad Úpou se jedná o společný projekt, část je řešena smlouvou o
zápůjčce.
Projekt s Trutnovemje ukončen, město se podílelo.
O investičních akcích, resp. nákladech na tyto akce - viz výše - bude rozhodnuto, až jak dopadne
soudní spor. Náklady na soudní jednání je třeba zohlednit.
Pořadí pro úpis není třeba stanovit, bude se projednávat postupně podle toho, jak budou předkládány
návrhy na vklady.
Celý proces probíhá podle ocenění od soudního znalce po vzájemné shodě.
Představenstvo postupuje v souladu se zákonem.
Hlasovat se bude v souladu se stanovami nejprve o návrhu představenstva.

Mgr. Ing. Frank se dotázal, jestli se zápůjčka od města Svoboda nad Úpou bude vracet.
Jaký je přínos vkladů, návratnost investic, zda existuje analýza výhodnosti.

Ing. Moravec odpověděl, že pokud bude zapsáno navýšení základního kapitálu, bude proti sobě
započtena výše vkladu a výše zápůjčky. Pokud ne, VAKpeníze vrátí.
Akce plánované ve spolupráci s Městem Trutnov byly pozastaveny vzhledem k aktuálnímu poklesu
tržeb.
VAK nesmí ze zákona provozovat nic, co by předpokládalo ztrátu. Společnost musí naplňovat
základní funkce ze zřizovací listiny. Snaží se získat nové zákazníky. Provozní výsledek je důležitý, ale
dobu návratnosti nelze určit.

Mgr. Jiří Kunášek se dotázal, jestli existuje plán na rozdělení nerozděleného zisku.

Ing. Moravec odpověděl, že dosud ne.

Ing. Jiří Lengál se dotázal, jaké dotace společnost obdržela.
Dále, jestli si představenstvo uvědomuje, že vydáním pouze akcií s omezením převoditelnosti předem
omezuje možné vkladatele.

Iryg. Moravec odpověděl, že od Státního fondu pro životní prostředí na kanalizaci ve Svobodě nad
Upou ve výši 60 % a na kalovou koncovku ČOV v Bohuslavicích 25 %.

Předseda valné hro:nady konstatoval, že pověření nevylučuje průběžně vkládat majetek schválením
valnou hromadou mimo rámec pověření představenstva.

Na hlasovacím lístku "G" hlasovali akcionáři o schválení pověření představenstva ke zvýšení
ZK. Pro hlasovalo 92,50 % přítomného počtu hlasů.

v v V~lná h.romada schválila pověření představenstva ke zvýšení ZK podle § 511 ZOK dle
predlozeneho navrhu.
viz - příloha zápisu Č. 4
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Protest - Mgr. Ing. Miroslav Frank - proti výsledkům hlasování k bodu Č. 8 pořadu jednání valné
hromady. Akcionář uvádí jako důvod protestu, že dle jeho názoru byl u přijatých usnesení této valné
hromady porušen právní řád.
Protest je v plném znění přílohou Č. 18 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu Č. 18

K bodu programu Č. 9: Předseda valné hromady přečetl návrh na určení auditora společnosti
na období 2020 - 2024
viz - příloha zápisu Č. 19

Mgr. Jiří Kunášek se dotázal, jestli se jedná o návrh na nového auditora.

Ing. Moravec odpověděl, že - jak je uvedeno ve zdůvodnění - navrhuje představenstvo stejného
auditora, který prováděl audit v minulých letech.

Ing. Jiří Lengál podal protinávrh - určit období pro audit pro tohoto auditora pouze na r. 2020 a 2021.

Na hlasovacím lístku "H" hlasovali akcionáři o schválení určení auditora podle návrhu
představenstva. Pro hlasovalo 92,50 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora dle předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 4

Mgr. Ing. Miroslav Frank - žádost o zaslání zápisu z valné hromady a notářského zápisu.
viz - příloha zápisu Č. 20

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu
ukončil v 12.35 hodin.

Dne 25. května 2020

Předseda .

Zapisovatelka ··· .

Ověřovatelé zápisu ·.············· a .
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Přílohy:
1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, protokol o prezenci na valné hromadě provedené v 10.00 hod.
3. Jednací a hlasovací řád
4. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích "A", "B", "C", ,,0", "E", "F", "G", "H".
5. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti včetně komentáře k účetní závěrce a
návrh na rozdělení zisku.
6. Zpráva dozorčí rady.
7: Protest a žádosti o vysvětlení - OSMA - ČR - OJ024,
8. Protinávrh k bodu Č. 5 - Mgr. Ing. Miroslav Frank
9. Stanovisko představenstva
10. Žádosti o vysvětlení - Mgr. Ing. Miroslav Frank
11. Žádosti o vysvětlení - Mgr. Ing. Miroslav Frank
12. Protest - Ing. René Holeček
13. Odvolání a volbu členů představenstva
14. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva
15. Návrh na pověření představenstva ke zvýšení ZK
16. Protinávrh POF invest, s.r.o.
17. Žádosti o vysvětlení Č. 4 - Mgr. Ing. Miroslav Frank
18. Protest - Mgr. Ing. Miroslav Frank
19. Návrh na určení auditora
20. Žádost o zaslání zápisu - Mgr. Ing. Miroslav Frank
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Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,

se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08711,
svolává na den 25. května 2020 v 10.00 hodin

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné

hromady.
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele,

ověřovatelů zapisu a osob pověřených
sčítáním hlasů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu majetku v roce
2019, zpráva představenstva o vztazích mezi
propojenými osobami v r. 2019, návrh
na schválení řádné účetní závěrky včetně
návrhu na rozdělení zisku a seznámení
se zprávou auditora.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné
účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku

za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami v r. 2019.

5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní
závěrky za rok 2019 a návrhu na rozdělení
zisku za rok 2019.

6. Odvolání a volba členů představenstva.
7. Schválení smlouvy o výkonu funkce pro

členy představenstva.
8. Pověření představenstva ke zvýšení ZK podle

§ 511 Zákona o obchodních korporacích na
dobu 5 let.

9. Určení auditora pro účetní období let 2020
až 2024.

10. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 18. květen 2020. Valné hromady jsou
oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří
jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří
vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného
papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené
s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo
k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady
se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným
průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc
pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena
pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc
platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své
oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci
na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmo f) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích.
Výroční zpráva a řádná účetní závěrka jsou k nahlédnutí od 24. dubna 2020 v pracovních dnech
od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti.

K bodu č. 2 - návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele,
2 ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.
Zdůvodnění: Toto usnesení vyplývá z § 26 odst. 1 stanov společnosti.

K bodu č. 3 - vyjádření představenstva: Představenstvo tímto plní svou povinnost dle ust. § 436 ZOK
zpracovat a předložit tyto dokumenty k projednání valné hromadě. O tomto bodu pořadu jednání se
nehlasuje.

K bodu č. 4 - vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady za rok 2019 obsahuje informace
o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019 ajejí stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2019,



k návrhu na rozdělení zisku za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2019,
vycházející z přezkoumání těchto dokumentů dozorčí radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.
O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

K bodu č. 5 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem
společnosti. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019. Valná hromada schvaluje
návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10354547,27 Kč po zdanění přidělit
750 000,- Kč do sociálního fondu a 500 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši
9 104 547,l3 Kč převést do fondu obnovy.
Zdůvodnění: Podle zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě výroční
zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
Podle ust. § 20 odst. 2 písmo m) stanov schvaluje výroční zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. § 20
odst. 2 písmo m) stanov společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku
po jejím projednání dozorčí radou a odsouhlasenou auditorem předkládá valné hromadě ke schválení
představenstvo společnosti. Na základě hospodářských výsledků společnosti předkládá představenstvo
podle ust. § 20 odst. 2 písmo m) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku. Příděly do sociálního a
stimulačního fondu slouží k plnění benefitů zaměstnanců, daných uzavřenou kolektivní smlouvou.
Finanční prostředky, generované přídělem do fondu obnovy, budou použity na splátky úvěrů. Na
základě uzavřených smluv s poskytovatelem úvěrů, kterým je Komerční banka, a.s., budou splátky
úvěrů v roce 2020 ve výši 16250 tis. Kč. Příděl do fondu obnovy tento závazek pokryje pouze z 56 %.
Zbývající prostředky musí společnost zajistit zjiných (vlastních) zdrojů. Tato situace je jedním
z důvodů, proč představenstvo nenavrhuje rozdělení části zisku mezi akcionáře. Představenstvo dále
postupuje v souladu se zásadou opatrnosti, a to vzhledem k současné ekonomické situaci, kdy lze
vlivem omezení provozu, případně dočasného uzavření významného počtu provozoven v oblasti
působnosti společnosti, očekávat snížení tržeb z vodného a stočného, a tím i snížení hospodářského
výsledku (zisku) v roce 2020.

K bodu č. 6 - návrh usnesení: Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva Ing. Jiřího
Špetlu, nar. 1.3.1965, bytem Nový svět 105, 542 24 Svoboda nad Úpou, a to ke dni konání valné
hromady. Valná hromada volí do funkce člena představenstva Mgr. Petra Týfu, nar. 7.3.1969, bytem
Sluneční stráň 238,54224 Svoboda nad Úpou, a to ke dni konání valné hromady.
Zdůvodnění: Pan Ing. Jiří Špetla oznámil, jako odstupující člen představenstva, své odstoupení
z funkce člena představenstva a požádal, aby jeho funkce zanikla v den konání valné hromady.
Z tohoto důvodu, a na základě návrhu akcionáře, navrhuje představenstvo odvolat Ing. Špetlu z funkce
člena představenstva a doplnit představenstvo společnosti novým členem - Mgr. Petrem Týfou, to vše
ke dni konání valné hromady.

Valná hromada volí členkou představenstva Mgr. Lucii Potůčkovou, nar. 1.9.1975, bytem
Hertvíkovice 104,54223 Mladé Buky, a to ke dni konání valné hromady.
Zdůvodnění: ke dni 25. května 2020 končí funkční období členky představenstva Mgr. Lucie
Potůčkové. Na základě návrhu akcionáře navrhuje představenstvo opětovně zvolit Mgr. Lucii
Potůčkovou členkou představenstva společnosti.

K bodu č. 7 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena
představenstva, ve znění přílohy pozvánky na valnou hromadu, uveřejněné na internetových stránkách
společnosti.
Zdůvodnění: Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánu a výši odměny za výkon
funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám. Smlouvu o výkonu funkce
schvaluje valná hromada v souladu s ustanovením § 59 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích.

K bodu č. 8 - návrh usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených
podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK upisováním
nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů
společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době
pověření. Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. I stanov
společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na



jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění
nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na
dobu 5 let, tedy do roku 2025.
Zdůvodnění: Představenstvo společnosti bylo v souladu s ustanovením § 511 Zákona o obchodních
korporacích valnou hromadou společnosti pověřeno ke zvyšování ZK způsobem uvedeným v zákoně a
ve stanovách společností od roku 2015, a to na dobu 5 let (což je v souladu s ustanovením § 512 odst.
2 Zákona o obchodních korporací). Toto pověření bylo využíváno ke zvyšování ZK zejména
nepeněžitými vklady akcionářů společnosti, přičemž nepeněžitými vklady byly zejména stavby
a zařízení související s vodovody a kanalizacemi. S ohledem na skutečnost, že platnost tohoto
předchozího pověření k letošnímu roku končí, navrhuje představenstvo společnosti, aby ho valná
hromada opětovně ke zvyšování ZK uvedeným způsobem pověřila.

K bodu č, 9 - návrh usnesení: Valná hromada určuje auditora k provedení povinného auditu pro
účetní období let 2020 až 2024, společnost FINCO - AUDIT, spol. s r. o., Komenského 63, Trutnov,
IČ 25252429.
Zdůvodnění: Podle zákona a stanov společnosti patří do působnosti valné hromady určení auditora.
Představenstvo navrhuje určení stejného auditora, který prováděl audit účetnictví v předchozích
účetních obdobích.

Tato pozvánka byla vystavena za předpokladu, že vláda ČR uvolní stávající mimořádná
opatření a valnou hromadu bude možno v navrženém termínu realizovat. V opačném případě
bude postupováno v souladu s ustanovením § 410 odst. 1 ZOK, tedy odvolání nebo odložení
konání valné hromady oznámí společnost akcionářům způsobem stanoveným tímto zákonem a
stanovami pro svolání valné hromady, a to alespoň 1 týden před původně oznámeným datem
konání valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2019 (v tis. Kč):

Aktiva celkem
Základní kapitál

905933
550222

Náklady celkem
Výnosy celkem

150616
160971

Hospodářský výsledek 10355

Představenstvo společnosti



rra Vodovody a kanalizace Trutnov
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

valná hromada konaná 25.5.2020 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí: 550222000,00 Kč

550222000,00 KčZákladní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí:

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:00:00 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastnící akcie v hodnotě

439739000,00 Kč

To představuje 79,92 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,

jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy je schopna se usnášet.

Konec sestavy Tisk Emitent 2003

Stránka: 25.5.2020 10:00:15



Vodovody a kanalizace Trutnov
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

valná hromada konaná 25.5.2020 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí: 550222000,00 Kč

550222000,00 KčZákladní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí:

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 11: 11 :37 hodin bylo zjištěno:

Na valné hromadě jsou osobně anebo v zastoupení na základě písemné plné moci přítomni akcionáři vlastnící akcie v hodnotě

439964000,00 Kč

To představuje 79,96 % základního kapitálu.

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie,

jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30,00 % základního kapitálu společnosti.

Valná hromada tedy je schopna se usnášet.

Konec sestavy Tisk Emitent 2003

Stránka: 25.5.2020 11:13:20
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JEDNACí A HLASOVACí ŘÁD VALNÉ HROMADY
VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, A.S.

1. Valné hromady jsou oprávněni zúčastnit se akcionáři společnosti:
- vlastníci zaknihovaných akcií na majitele, kteří jsou k rozhodnému dni, uvedenému na oznámení o svolání valné hromady

(v pozvánce), zapsáni v registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů,
- vlastníci listinných akcií na jméno, kteří jsou ke dni konání valné hromady zapsáni v seznamu vedeném společností
- jejich oprávnění zástupci,
- členové představenstva a dozorčí rady.
Další osoby se mohou valné hromady zúčastnit podle rozhodnutí představenstva jako hosté a pracovníci organizačního týmu

valné hromady.
2. Při prezenci na valné hromadě každý akcionář nebo jeho zástupce prokáže svoji totožnost, vyplní na prezenčním lístku své

rodné číslo a podepíše se na prezenční lístek. Zástupce fyzické osoby při prezenci předloží úředně ověřenou plnou moc.
Pokud se valné hromady za právnickou osobu zúčastní statutární zástupce, předloží při prezenci úředně ověřený výpis z
obchodního rejstříku (výpis z evidence u jiného správního orgánu). Zástupci akcionářů - právnických osob prokáží svoji
totožnost a předloží při prezenci plnou moc s úředně ověřenými podpisy oprávněných představitelů právnické osoby. S touto
plnou mocí je nutno předložit výpis z obchodního rejstříku (výpis z registrace u jiného správního orgánu) nebo jeho úředně
ověřenou kopii. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
Zástupce akcionáře - obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva
obce, města o delegaci zástupce na tuto valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmo f) zákona č. 128/2000 o obcích.

3. U akcionářů, kteří se budou prezentovat po zahájení valné hromady, bude do prezenční listiny zaznamenán čas jejich
příchodu. Při odchodu v průběhu valné hromady je akcionář povinen odepsat se z prezence a odevzdat nepoužité hlasovací
lístky.

4. Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ní přítomni osobně nebo prostřednictvím svých zástupců akcionáři, kteří
mají akcie představující více než 30 % základního kapitálu společnosti, se kterými je spojeno právo hlasovat.

Pokud nebude valná hromada v době zahájení schopna se usnášet, vyčká se jednu hodinu. Pokud ani po této době nebude
valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo, náhradní valnou hromadu a to tak, aby se konala, bude-Ii to stále
potřebné, nejpozději do šesti týdnů ode dne, kdy se měla konat původně svolaná valná hromada. Náhradní valná hromada
musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení za jakéhokoliv počtu přítomných.

5. Valnou hromadu zahajuje osoba pověřená představenstvem a řídí ji až do okamžiku, kdy je zvolen předseda valné
hromady.

6. Po zahájení seznámí zahajující valnou hromadu s opatřením představenstva k zajištění prezence, prvního hlasování a
zápisu do té doby, než budou řádně zvoleny orgány valné hromady. Poté předloží ke schválení návrh jednacího a
hlasovacího řádu a návrh na orgány valné hromady. Návrhy předkládá svolavatel. Po schválení návrhů se zvolení ujmou
svých funkcí a zvolený předseda převezme další řízení valné hromady.

7. Na valné hromadě mohou akcionáři osobně nebo prostřednictvím svých zástupců vykonávat svá práva, t. j. hlasovat k
navrženým bodům programu, požadovat a dostat k nim vysvětlení a uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Žádosti o vysvětlení a protesty podávají akcionáři nebo jejich zástupci, členové představenstva a dozorčí rady předsedovi
valné hromady buď písemně, předáním do informačního střediska, nebo požádají o ústní vystoupení. Ústní vystoupení je
limitováno na 5 minut. Hodlá-Ii akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromad, doručí ho společnosti
v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy určitých osob do orgánů společnosti.

8. Představenstvo společnosti je povinno zajistit odpovědi na všechny žádosti o vysvětlení a návrhy, podané podle tohoto
jednacího řádu k programu jednání valné hromady, a to v průběhu jednání.

9. Na valné hromadě se hlasuje nejdříve o návrhu orgánu, který valnou hromadu svolal. Jakmile je předložený návrh
schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje. Každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas.
Výkon hlasovacího práva je omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 37,5 % z celkového počtu hlasů
připadajících na vydané akcie společnosti.

10. Akcionáři hlasují na hlasovacím lístku, který má shodné pořadové číslo s prezenčním lístkem. Toto číslo je rovněž
uvedeno na prezenční listině. Hlasovací lístek musí být podepsán. Na hlasovacím lístku vyznačí křížkem svou vůli u otázky,
ke které se hlasuje. Pokud s předloženým návrhem souhlasí, označí křížkem v příslušné řádce políčko "PRO". Pokud
akcionář s návrhem nesouhlasí, označí křížkem políčko "PROTI", pokud se chce zdržet hlasování, označí křížkem políčko
"ZDRZEL SE" u bodu, o kterém se hlasuje. Akcionář má dále možnost nezúčastnit se hlasování tak, že neodevzdá
hlasovací lístek.

Neplatné jsou hlasovací lístky roztrhané, s nečitelnými informacemi a nepodepsané. Neplatný je rovněž hlasovací lístek
s jiným pořadovým číslem, než který byl akcionáři přidělen, a hlasovací lístek k jinému usnesení, než k němuž se hlasuje.
Dojde-Ii k omylu ve vyplňování hlasovacích lístků vyplněním křížku u nesprávné hodnoty, je nutno požádat o pomoc
skrutátora. Skrutátor upraví křížek na hvězdičku a čitelným podpisem společně s akcionářem (zmocněncem) potvrdí tuto
úpravu. V případě ztráty hlasovacího lístku je možno požádat skrutátory o vystavení duplikátu. O vystavení duplikátu je
nutno učinit zápis.

11. Skrutátoři po každém hlasování seberou hlasovací lístky a okamžitě zahájí sčítání hlasů. V okamžiku, kdy se zjistí, že bylo
dosaženo počtu hlasů potřebného k rozhodnutí o navrženém bodu, předsedající dostane od skrutátorů oznámení o tomto
předběžném výsledku hlasování.

Vyhodnocování zbývajících hlasů akcionářů pokračuje a úplné výsledky budou uvedeny v zápise z valné hromady.
Pokud první předložený návrh nebyl schválen a jsou předloženy jiné návrhy, hlasuje se o nich na náhradních hlasovacích

lístcích v pořadí, v jakém byly předloženy. Na náhradních hlasovacích lístcích se hlasuje stejným způsobem.
Akcionáři své hlasovací lístky odevzdají do hlasovací schránky nebo skrutátorům po jejich vyplnění.
12. Představenstvo má povinnost vydat na požádání akcionáři kopii zápisu nebo jeho části.
13. Zahajující i předseda dbají o důstojný a nerušený průběh valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni zakročit

nebo dát pokyn k zakročení proti komukoliv, kdo svým chováním, jednáním či vystupováním narušuje nebo ohrožuje průběh
jednání valné hromady. Zahajující i předseda jsou oprávněni takovou osobu vyloučit z dalšího jednání valné hromady a
vykázat ji z jednací místnosti.

14. V případě nejasnosti výkladu některého ustanovení tohoto jednacího řádu či nastane-Ii situace neřešená obecně
závaznými právními předpisy, stanovami společnosti či tímto jednacím řádem, rozhoduje o dalším postupu jednání valné
hromady předseda.

-



Vodovody a kanalizace Trutnov
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

valná hromada konaná 25.5.2020 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Usnesení valné hromady

Usnesení č. Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439739,00 hlasů.

406997,00 hlasů
0,00 hlasů

32742,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5542 %
0,0000 %
7,4458 %
0,0000 %

Usnesení č. 2 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439 739,00 hlasů.

406997,00 hlasů
0,00 hlasů

32742,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5542 %
0,0000 %
7,4458 %
0,0000 %

Usnesení č. 3 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439 739,00 hlasů.

406 997,00 hlasů
0,00 hlasů

32742,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5542 %
0,0000 %
7,4458 %
0,0000 %

Usnesení č. 4 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439 739,00 hlasů.

406997,00 hlasů
0,00 hlasů

32742,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5542 %
0,0000 %
7,4458 %
0,0000 %
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Usnesení valné hromady

Usnesení č. 5 Schválení výroční zprávy za rok 2019

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439739,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
32742,00 hlasů

1,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5540 %
7,4458 %
0,0002 %
0,0000 %

Usnesení č. 6 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439739,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
32742,00 hlasů

1,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5540 %
7,4458 %
0,0002 %
0,0000 %

Usnesení č. 7 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2019

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439964,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
32743,00 hlasů

225,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5067 %
7,4422 %
0,0511 %
0,0000 %

Usnesení č. 8 Odvolání člena představenstva - Ing. Jiří Špetla

Usnesení musí být schváleno
Během hlasováni bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439 964,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
0,00 hlasů

32742,00 hlasů
226,00 hlasů

92,5067 %
0,0000 %
7,4420 %
0,0514 %

Usnesení č. 9 Volba člena představenstva - Mgr. Petr Týfa

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439964,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
0,00 hlasů

32 968,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5067 %
0,0000 %
7,4933 %
0,0000 %
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Usnesení valné hromady

Usnesení č. 10 Volba člena představenstva - Mgr. Lucie Potůčková

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439964,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
0,00 hlasů

32 968,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5067 %
0,0000 %
7,4933 %
0,0000 %

Usnesení č. 11 Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439 964,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
225,00 hlasů

32743,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5067 %
0,0511 %
7,4422 %
0,0000 %

Usnesení č. 12 Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

alespoň 3/4 hlasů přítomných akcionářů
439 964,00 hlasů.

406 996,00 hlasů
32 968,00 hlasů

0,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5067 %
7,4933 %
0,0000 %
0,0000 %

Usnesení č. 13 Určení auditora k provedení auditu pro účetní období let 2020 až 2024

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
439 964,00 hlasů.

406997,00 hlasů
0,00 hlasů

32967,00 hlasů
0,00 hlasů

92,5069 %
0,0000 %
7,4931 %
0,0000 %

Osoby pověřené sčltánírn hlas"

Konec sestavy
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K bodu 3: Zpráva představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

jménem představenstva společnosti vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. za rok 2019.

Tato výroční zpráva je v pořadí již dvacátá šestá a dokumentuje stav a vývoj akciové
společnosti za uplynulé období. Slouží jako informační zdroj pro akcionáře, obchodní
partnery i pro veřejnost. Najdete zde požadované údaje dle zákona, ale také řadu dalších údajů
a informací nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejúplnější a nejpřehlednější
údaje o práci a výsledcích naší společnosti.

Hlavní činností společnosti bylo i ve sledovaném období provozování vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu. Při svém působení klademe důraz na systematickou a dlouhodobou péči
o stávající vodovody a kanalizace s cílem zajistit jejich trvalou provozuschopnost. V průběhu
celého roku byl, i přes dlouhotrvající sucho, zajištěn optimální průběh dodávek pitné vody,
její kvalita i odvádění a čištění vod odpadních. Kvalita pitné i čištěné vody, které je trvale
věnována zvýšená pozornost, je sledována ve vlastní akreditované laboratoři.

Zajištění plynulého zásobování pitnou vodou, stejně jako navazující odvádění a čištění
odpadních vod je tedy hlavní prioritou společnosti.

Naše společnost zásobovala v hodnoceném období 35 955 obyvatel pitnou vodou, od 28 990
obyvatel odváděla vody odpadní, vlastnila a provozovala 281 km vodovodů a 164 km
kanalizací.

Mimo provozování vlastního majetku provozovala dále společnost kanalizaci v oblastech
Bojiště a Volanov pro město Trutnov, a rovněž vodovod, kanalizaci a ČOV pro obec Malá
Úpa. S účinností od 1. 5. 2019 společnost zahájila provozování ČOV v oblasti Bobí Louky
v Peci pod Sněžkou. Majitelem této čistírny je společnost MEGA Plus, s. r. o., Janské Lázně.

Ve sledovaném roce došlo k rozšíření vodovodní sítě. Toto rozšíření však nebylo jinak
zásadní. Na základě kupní smlouvy byl pořízen vodovodní řad v Mladých Bukách. Město
Trutnov vložilo formou nepeněžitého vkladu nově vybudovaný vodovodní řad a městské části
Kryblice. Prioritou v oblasti pitné vody byly již od roku 2017 práce na vodojemech v parku
v Trutnově. Tyto práce byly v roce 2019 dokončeny. Celkem bylo vynaloženo téměř 20000
tis. Kč v rámci oprava více než 10 000 tis. Kč bylo profinancováno z investičních prostředků
na modernizaci technologie.

Cílem společnosti bylo, stejně jako v minulých letech, zajistit realizaci naplánovaných
investičních akcí a oprav. Pokud jde o oblast pitné vody, byly mimo vodojemů v parku
realizovány i další významné práce, ze kterých lze jako příklad uvést výměnu vodovodu
v ulici Lázeňská v Janských Lázních a o sanaci akumulační komory na ÚV v Peci pod
Sněžkou. Ve sledovaném roce byly rovněž zahájeny práce na opravě a modernizaci dalšího
významného vodojemu, a to na vodojemu v Horním Starém Městě. V tomto případě se
jednalo o projektovou přípravu s tím, že další práce budou pokračovat v roce 2020.



Celkem bylo na stavební opravy vodovodní sítě vynaloženo v roce 2019 více než 13 000 tis.
Kč. Další téměř 1 000 tis. Kč byl vydán na opravy strojní.
Rovněž na stokové síti a čistírnách odpadních vod bylo v roce 2019 provedeno několik
důležitých investičních akcí a oprav. Finančně nejnáročnější byla výměna kanalizace v ulici
Lázeňská v Janských Lázních, dále pak šlo o opravu kanalizace v Trutnově v ulici Exulantská
a na Komenského náměstí.

Celkové náklady na stavební opravy kanalizací a ČOV činily ve sledovaném roce objem více
než 13 500 tis. Kč.

Pokud jde o investiční prostředky, bezesporu nejvýznamnější bylo zahájení akce "ČOV
Trutnov Bohuslavice - kalová koncovka". Tato akce je podporována ze strany Ministerstva
životního prostředí. Celkové náklady budou i po obdržení dotace tak vysoké, že společnost
byla nucena na zabezpečení spolufinancování požádat o investiční úvěr. Komerční banka, a. s.
žádosti vyhověla a společnosti byl poskytnut úvěr v celkové výši 45 000 tis. Kč. V roce 2019
bylo z této částky vyčerpáno 29000 tis. Kč. Dalších téměř 15 000 tis. Kč bylo financováno
z vlastních prostředků společnosti.

Společnost se v roce 2019 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré
své závazky vyplývající z podnikatelské činnosti Hospodaření společnosti bylo na dobré
úrovni, což dokládá skutečnost, že společnost dosáhla zisku ve výši 10355 tis. Kč.

Z důvodu nutnosti udržet trend oprav vodohospodářských děl v oblasti působnosti
společnosti, došlo v roce 2019 k navýšení ceny vodného i stočného.

Představenstvo společnosti dlouhodobě úzce spolupracuje s vedením společnosti i s dozorčí
radou. Hospodaření společnosti je jedním z podstatných témat.

Součástí výroční zprávy je také "Zpráva představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
v roce 2019". Osobou ovládající je Město Trutnov. Zprávu o vztazích projednala dozorčí rada
a byla předložena ke kontrole auditorovi. Ve zprávě je popsána struktura propojení, a dále je
zde rovněž uvedeno, že ve sledovaném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy, nevýhodné
pro ovládanou osobu. .

Představenstvo rovněž předkládá této valné hromadě návrh na rozdělení zisku, který byl
v roce 2019 dosažen. Představenstvo společnosti navrhuj e:

do stimulačního fondu společnosti přidělit částku 500000,- Kč,
do sociálního fondu společnosti přidělit 750000,- Kč
do fondu obnovy převést částku 9 104547,13 Kč.

Závěrem mi dovolte citovat výrok auditora: "Podle našeho názoru účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiva pasiv společnosti k 31. 12. 2019 a nákladů a výnosů a výsledku
jejího hospodaření, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu za
rok končící 31. 12. 2019 v souladu s českými účetními předpisy".

Podrobnější údaje o těchto a dalších skutečnostech přináší předložená výroční zpráva.

Děkuji za pozornost
Alan Tomášek, místopředseda představenstva



K bodu 5: Návrh na rozdělení zisku

Zpráva auditora, ve které jsou ověřeny výsledky obsažené v účetnictví, konstatuje, že výše
zisku po zdanění za rok 2019 činí 10354547,13Kč.

Představenstvo nepředpokládá výplatu dividend za rok 2019 a navrhuje následné rozdělení
zisku takto:

Příděl do sociálního fondu 750000,- Kč

Příděl do stimulačního fondu 500000,- Kč

Příděl do fondu obnovy 9 104547,13 Kč

Zdůvodnění: Podle zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě
výroční zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu
majetku společnosti. Podle ust. § 20 odst. 2 písmo m) stanov schvaluje výroční zprávu valná
hromada. Ve smyslu ust. § 20 odst. 2 písmo m) stanov společnosti schvaluje valná hromada
řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku po jejím projednání dozorčí radou a odsouhlasenou
auditorem předkládá valné hromadě ke schválení představenstvo společnosti. Na základě
hospodářských výsledků společnosti předkládá představenstvo podle ust. § 20 odst. 2 písmo
m) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku. Příděly do sociálního a stimulačního fondu
slouží k plnění benefitů zaměstnanců, daných uzavřenou kolektivní smlouvou. Finanční
prostředky, generované přídělem do fondu obnovy, budou použity na splátky úvěrů. Na
základě uzavřených smluv s poskytovatelem úvěrů, kterým je Komerční banka, a.s., budou
splátky úvěrů v roce 2020 ve výši 16 250 tis. Kč. Příděl do fondu obnovy tento závazek
pokryje pouze z 56 %. Zbývající prostředky musí společnost zajistit z jiných (vlastních)
zdrojů. Tato situace je jedním z důvodů, proč představenstvo nenavrhuje rozdělení části zisku
mezi akcionáře. Představenstvo dále postupuje v souladu se zásadou opatrnosti, a to vzhledem
k současné ekonomické situaci, kdy lze vlivem omezení provozu, případně dočasného
uzavření významného počtu provozoven v oblasti působnosti společnosti, očekávat snížení
tržeb z vodného a stočného, a tím i snížení hospodářského výsledku (zisku) v roce 2020.

Mgr. Tomáš Hendrych
předseda představenstva a. S.



K bodu 4: Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala v hodnoceném období ve svém standardním tříčlenném složenÍ. V průběhu
loňského roku došlo ke změně členů dozorčí rady. Namísto Ing. Hany Horynové, předsedkyně dozorčí
rady, která odstoupila ze své funkce, jsem byl v rámci loňské řádné valné hromady novým členem, a
bezprostředně poté v rámci jednání dozorčí rady i novým předsedou, zvolen já, jako místostarosta
města Trutnova.

Dozorčí rada se v hodnoceném období sešla celkem pětkrát. Tři zasedání byla společná se zasedáním
představenstva společnosti. Bývalá předsedkyně dozorčí rady a následně její nový předseda se
pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva.

Dozorčí rada plní podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti funkci kontrolního
orgánu. Činnost dozorčí rady probíhala ve všech oblastech v úzké součinnosti s představenstvem a
vedením společnosti. Jako předseda dozorčí rady jsem se pravidelně zúčastňoval i zasedání
představenstva.

Na svých zasedáních byla dozorčí rada průběžně informována o vývoji hospodaření společnosti a o
její obchodní činnosti. Na zasedáních dozorčí rady byly rovněž projednávány technicko-provozní
záležitosti i investiční záměry společnosti. Na základě těchto informací dozorčí rada prohlašuje, že ve
sledovaném období neshledala nedostatky ani v hospodaření společnosti ani v její obchodní a provozní
činnosti.

Dozorčí rada se rovněž shoduje s návrhem představenstva společnosti o doplnění finančních
prostředků z dosaženého zisku do fondu obnovy, který je využíván k obnově a rozvoji
infrastrukturního majetku společnosti. Pro zajištění hlavní podnikatelské činnosti společnosti, kterou je
provozování vodovodů a kanalizací, a z toho vyplývající zajištění plynulosti výroby a dodávky vody a
odvádění a čištění odpadních vod, a to bez zbytečných ztrát, jsou další investice do oprav a
modernizace infrastruktury zcela nezbytné.

Dozorčí rada též průběžně sleduje vývoj soudního sporu, jehož předmětem je návrh sdružení OSMA
ČR - OJ024 na vyslovení neplatnosti usnesení řádné valné hromady z r. 2018 o způsobu rozdělení
zisku.

Pro účely jednání dnešní řádné valné hromady dozorčí rada konstatuje:
l. představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov jednalo v průběhu roku 2019 vždy

v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy, zejména se zákonem o obchodních
korporacích;

2. v průběhu roku 2019 neobdržela dozorčí rada žádnou stížnost či podnět, který by musela řešit vůči
společnosti nebo vůči představenstvu společnosti;

3. dozorčí rada na svém zasedání dne 27. března 2020 přezkoumala zprávu auditora k řádné účetní
závěrce a k výroční zprávě, a dále zprávu o vztazích mezi propojenými osobami, k jejímž obsahům
nemá připomínky. Zpráva auditora je součástí výroční zprávy. Dozorčí rada rovněž projednala
návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019.

4. Na základě uvedených zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě předloženou účetní závěrku
za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku z hospodaření společnosti v roce 2019 schválit.

Mgr. Tomáš Eichler
předseda dozorčí rady



Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,
se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 541 01, identifikační číslo: 601 08711 (dále jen

"Společnost ")

tímto:

1. Oznamuje protinávrhy uplatněné akcionáři k pořadu valné hromady, která byla svolaná na den
25. května 2020 v 10.00 hodin (dále jen" Valná hromada "), a to v souladu s ust. § 362 zákona
č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen "ZOK").

II. Sděluje své stanovisko k protinávrhům uplatněným akcionáři k pořadu Valné hromady
v souladu s ust. § 362 ZOK.

III. Doplňuje pořad Valné hromady o protinávrhy uplatněné akcionáři k pořadu Valné hromady
v souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojení s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že mu k pořadu Valné hromady byly doručeny dva
protinávrhy, a to konkrétně:

a) protinávrh ze dne 7.5.2020 akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka;

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 3,4 a 5 pořadu Valné hromady a zní: " Valná hromada
schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019. Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení
zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10.354.547,27 Kč po zdaněni přidělit 750.000,- Kč do
sociálního fondu, 500.000,- Kč do stimulačního fondu, 8.253.330,- Kč podíl na zisku akcionáři
(dividendy), 851.217,27 Kčpřevést do fondu obnovy. " Protinávrh dále obsahuje zdůvodnění a
popis způsobu, jakým by mělo dojít k vyplacení zisku akcionářům. Úplné znění tohoto
protinávrhu bude zveřejněno na internetových stránkách Společnosti.

b) protinávrh ze dne 13.5.2020 akcionáře OSMA - ČR - OJ024, IČO 01186353, se sídlem SNP
3876,43001 Chomutov, zaps. V OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L,
vložka 8823;

kdy tento protinávrh smeruje k bodu 5 pořadu Valné hromady a zní: "Valná hromada
schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10.354.547,27 Kč po
zdaněni přidělit 750.000,- Kč do sociálního fondu a 500000,- Kč do stimulačního fondu.
Částku ve výši 851.217,27 převést do fondu obnovy. Podíl na zisku akcionáři (dividendy):
8.253.330 Kč Valná hromada schvaluje způsob výplaty podilu na zisku (dividendy) za rok
2018". Protinávrh dále obsahuje protest proti usnesení Valná hromady (v případě přijetí
usnesení k bodu 5 pořadu Valné hromady ve znění navrhovaném představenstvem Společnosti
v pozvánce na Valnou hromadu) a žádost o vysvětlení k několika bodům pořadu Valné
hromady. Úplné znění tohoto protinávrhu bude zveřejněno na internetových stránkách
Společnosti.

II.

Představenstvo Společnosti tímto sděluje své stanovisko, které je shodné k oběma k protinávrhům
uvedený v čI. I tohoto oznámení.

Představenstvo Společnosti má za to, že jim navrhované usnesení k bodu 5 pořadu Valné hromady
je zcela v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti, v souladu s příslušnými právními
předpisy, ale také v souladu s ekonomickými zájmy společnosti.



Představenstvo Společnosti dále konstatuje, že všechny návrhy znění předmětného usnesení
souhlasí s přidělením částky ve výši 750.000,- Kč do sociálního fondu a částky 500.000,- Kč do
stimulačního fondu, což je v souladu s příslušnou kolektivní smlouvou uzavřenou s odborovou
organizací zaměstnanců.

Co se týká částky ve výši 9.104.547,13 Kč, je představenstvo přesvědčeno, že jediným
ekonomicky zodpovědným postupem je převod této částky do fondu obnovy. Fond obnovy bude
nadále sloužit k financování investic směřujících do obnovy a modernizace infrastrukturního
a provozního majetku Společnosti. Společnost se dlouhodobě potýká s problémy, které jsou
spojeny se zastaralou a technicky nedostačující infrastrukturou. Tyto problémy jsou o to
závažnější v době, kdy se (nejen) Česká republika potýká s extrémním suchem a nedostatkem
vody v krajině. Značné riziko s sebou nese rovněž současná situace související s epidemií viru
COVID-19, jejímž důsledkem může být významná ekonomická recese, která může ohrozit
financování potřebných budoucích projektů.

Ačkoliv protinávrhu Mgr. Ing. Miroslava Franka bylo uvedeno, že směřuje proti bodům pořadu
Valné hromady č. 3, 4, a 5, z jeho obsahu bylo patrné, že skutečně směřuje pouze proti bodu 5
pořadu Valné hromady. O bodech programu č. 3 a 4 navíc Valná hromada nehlasuje.

III.

Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valné hromadě nejprve hlasuje o návrhu akcionáře, neurčí-li
stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Společnosti se nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu,
který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších
návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto
návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

S ohledem na výše uvedené se bude k bodu 5 pořadu Valné hromady hlasovat o usnesení ve znění
návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu.

V případě, že by Valnou hromadou nebylo přijato k bodu 5 pořadu Valné hromady usnesení ve
znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu, bude se
následně hlasovat o protinávrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znění uvedeném v čl. I.
pod písmo a) tohoto oznámení.

V případě, že by Valnou hromadou nebylo přijato k bodu 5 pořadu Valné hromady ani usnesení ve
znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu ani ve
znění protinávrhu akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka uvedeném v čl. I. pod písmo a) tohoto
oznámení, bude se následně hlasovat o protinávrhu akcionáře OSMA - ČR - 01024 ve znění
uvedeném v čl. I. pod písmo b) tohoto oznámenÍ.

Představenstvo Společnosti
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PROTEST PROTI USNESENíVALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI
PROTINÁVRH K ZÁLEŽiTOSTEMZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNÉ HROMADY
ŽÁDOSTI O VYSVĚTLEN í

Vážení,

obracíme se na Vás v právním zastoupení spolku OSMA-ČR-OJ024, IČO 01186353, se sídlem:
Chomutov, SNP 3876, PSČ 430 Dl, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddfl L, vložka 8823 (dále jen "klient"), který je menšinovým akcionářem obchodní
společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava
Havla 19, Dolní Předměstí, PSČ 541 Dl, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006 (dále jen "Vodovody a kanaiizace Trutnov, 0.5." či
"společnost") v souvislosti s valnou hromadou společnosti svolanou na den 25.5.2020 v 10.00 hod.,
která se má konat v zasedací místnosti v sídle společnosti v Trutnově.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu
jednání valné hromady uvedeného v pozvánce ve znění:

"Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10354
547,27 Kč po zdanění přidělit 750.000,- Kč do sociálního fondu a 500 000.- Kč do stimulačního
fondu. Částku ve výši 9104547,13 Kč převést do fondu obnovy. 1/

Zdůvodnění:
V usnesení sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne 27. 3. 2019 Nejvyšší soud judikoval, že i po 1. 1. 2014
platí, že právo podílet se na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře (srov. § 256
odst. 1 z. o. k.); vytvoří-Ii akciová společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk
nebude rozdělen mezi akcionáře, pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu zneužití
větŠiny hlasů (§ 212 o. z.) a že již pozvánka na valnou hromadu musí dle § 407 odst. 1 písmo f) z. o. k.
obsahovat důležité důvody pro nerozdělení zisku mezi akcionáře tak, aby se akcionáři mohli na
valnou hromadu řádně připravit.
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V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě ke schválenínávrh usnesení,ze kterého
není patrné, jaké (konkrétní) důležité důvody brání tomu, aby mezi akcionářebyl rozdělen zisk ve výši
10354547,27 Kč (případnějeho část).

Jinými slovy, z pozvánkynení zřejmé, proč (tj. z jakých konkrétních a kvantifikovatelných důvodů) je
představenstvem navrhováno, aby zisk ve výši 10354 547,27 Kč byl převeden do sociálního,
stimulačního fondu a fondu obnovy. Paušální poukaz představenstva (bez doložení jakéhokoliv
propočtu), že zisk je třeba ponechat ve společnosti za účelem financování investic, nemůže obstát.
Toto paušální tvrzení představenstva nelze nijak přezkoumat (např. ověřit, zda investice nelze
financovat již ze stávajících zdrojů).

Poukaz představenstva na zvýšení splátek úvěrů a očekávané snížení tržeb taktéž nelze mít za
oprávněné, když z výroční zprávy za rok 2019, která bude schvalovánataktéž v rámci bodu Č. 5
pořadu jednání valné hromady uvedenéhov pozvánce,konkrétně z výhledu hospodařenívyplývá, že
společnost očekává: "Pro období let 2020 a 2021 společnost počítá s nárůstem tržeb, a to jak u
vodného, tak i u stočného, které bude dáno vyšší cenou." a dále: "Odpisy DHM se budou zvyšovat v
souladu s objemem dokončených investic. Lze říci, že pouze dokončení akce "ČOV Trutnov Bohuslavice
- kalová koncovka" se projeví v nákladech na odpisy částkou mezi 2 000 - 2 500 tis. Kč, ale velmi
pravděpodobně až v roce 2021. Přínosem zde bude snížení nákladů na služby. V souhrnu lze v těchto
letech očekávat zisk ve výši 10 000 tis. Kč (pro rok 2020), případně 15000 tis. Kč (pro rok 2021)."

Odůvodnění uvedené v pozvánce je tedy v přímém rozporu s textem výroční zprávy, která byla
zpracována již v období, kdy byl zřejmý vývoj zdravotní situace v České republice, včetně jeho
potencionálních dopadů. Nadto, s ohledem na strukturu odběratelů společnost, nelze dle názoru
klienta očekávatzhoršenítržeb v takové míře, kdy naopak lze očekávatzisk společnosti predikovaný
ve výroční zprávěve výši 10000 tis. Kč (pro rok 2020), případně15000 tis. Kč (pro rok 2021).

S ohledem na tuto skutečnost má klient za to, že valná hromada byla svolána v rozporu se
zákonem, a to konkrétně v rozporu s § 407 odst. 1 písmo f) z. o. k., a proto klient dopředu proti
případnému přijetí tohoto návrhu usneseníprotestuje.

Dle klienta žádné(natož pak důležité) důvody pro nevyplacenízisku mezi akcionářev daném případě
dány nejsou. Obchodní společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dlouhodobě svým
akcionářům nevyplácí dividendy a dosažený zisk rozděluje na různé fondy. Z dosahovaných
výsledků společnosti nadto vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti rozdělit celý (popř.
podstatnou část) zisku mezi akcionáře. Vyplacení celého zisku (popř. jeho části) tudíž tvrzenou
investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže.

Přijetím usnesenív představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního práva
akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 Z. O. k., ke zneužití většiny hlasů ve společnosti a ke
zneužití hlasovacíchpráv k újmě celku (§ 244 Z. O. k. a § 212 o. z.), ke zneužití vlastnického práva,
jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 z. O. k.], k porušení povinnosti představenstva
odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 z. o. k.).

Z umělého zadržování zisku ve společnosti přitom těží jen určitá část akcionářů (města a obce),
kteří tuto politiku nevyplácení dividend zneužívají k dosahování svých politických cílů, nadto jsou
prostředky investovány do vodárenské infrastruktury, která leží na území těchto měst a obcí, čímž
dochází k zhodnocování pozemků se zde nacházejících a zvyšování příjmů těchto měst a obcí
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z vybraných daní, přičemž ostatním minoritním akcionářům z účasti ve společnosti žádné takové
výhody neplynou.

Klient má dále za to. že dlouhodobá praxe společnosti. kdy je dosažený zisk přerozdělován do
různých fondů společnosti. je rozporná s dobrými mravy. Jelikožtímto mechanismem je natrvalo
vyloučeno základní právo akcionáře na zisk. Napadené usnesení je tudíž neplatné i pro rozpor
s dobrými mravy. V uvedeném případě totiž nejde o exces.nýbrž o dlouhodobě nastavený trend.

K tomu srov. závěry uvedené v komentářové literatuře, Štenglová, I., Havel, B., Cileček,F., Kuhn, P.,
Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348
odst. 1 z. o. k. uvádí:"Z §348 odst. 1 ve vazbě na § 34 odst. 1 větu druhou plyne, že rozdělení zisku
v akciové společnosti určují především stanovy - jen ty mohou určit, zda se bude zisk rozdělovat
pouze mez; akcionáře nebo ; mezi dolší osoby. V ráme; tohoto určení mohou stanovy upravit i
poměr, ve kterém se bude zisk rozdělovat mezi akcionáře a další osoby. Za/oží-Ii stanovy pouze
možnost rozdělení zisku mez;akcionáře a další osoby, aniž by určily, jaká část z rozdělovaného zisku
musí připadnout akcionářům, je toto rozdělení v působnosti valné hromady. Soudíme však. že
vzhledem k tomu, že právo na podíl no zisku je jedním ze základních práv akcionáře. o tedv i jedním
z důvodů, pro který akcionář akcie nabVvá, nemohou stanow právo akcionáře na podíl na zisku
trvale vyloučit a nemohou je ani omezit způsobem.který by odporoval dobrým mravům. /I

Nejvyšší soud přitom ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznil, že právo podílet se na zisku
společnosti je jedním ze základníchpráv akcionáře. Společnostje přitom akciovou společností, tedy
kapitálovou společností založenou za účelem dosaženízisku. Provozovánívodovodů a kanalizacía
úprava a rozvod vody je totiž ve smyslu živnostenskéhozákona živností volnou. Živnost je pak v § 2
stejnojmenného zákona definována následujícím způsobem: ,,živnostI je soustavná činnost
provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosaženízisku a za
podmínek stanovenýchtímto zákonem." Její definice v podstatě odpovídá definici podnikání uvedené
v § 420 občanského zákoníku. Není tedy pravdou, že by vodárenské společnosti byly založeny za
jiným než podnikatelským účelem, kupř. za účelem správy vlastního majetku. V jejich případě se
jedná o klasické akciové společnosti, tedy kapitálové obchodní korporace, které usilují o dosažení
zisku, kde minoritní akcionáři získali svůj podíl v privatizaci v devadesátých letech.

Plně se zde proto prosadí závěry uvedené v nálezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16, kde
Ústavní soud posuzoval, zdali je společnost ČEZ, a. s. veřejnou institucí pro účely zákona o
svobodném přístupu k informacím. V bodě 75 bylo konstatováno, že: "Dále bylo v napadených
rozhodnutlch uvedeno,že veřejný účel stěžovatelkyspočívá v jejl existenci a fungovánI, když hlavním
předmětemjej! činnostije výroba a prodej elektřiny a s tím souvisejícípodpora elektrizačnísoustavya
dále výroba, rozvod a prodej tepla. Nepochybnělze souhlasit, že existencea fungování stěžovatelkys
ohledem na předmět její činnosti plní určitý veřejný účel, takovéto hodnocení by však bylo možné
přiznat celé řadě soukromoprávních subjektů vykonávajících nejrůznější činnosti. Podstata její
existenceofungování spočívápředevším v podnikání, jehož účelemje dosahování zisku.II

V bodě 77 pak Ústavní soud zdůraznil, že: "Omezený význam uvedených argumentů připustil i
Nejvyššísprávnl soud ve svém vyjádření ze dne 10. února 2017. Stěžejníargument, na němžsprávní
soudyzaložily svůj závěr o povazestěžovatelkyjako veřejné instituce, je proto třeba spatřovat v tom,
že ji stát fakticky ovládá, kdyžjeho podll na základním kapitálu a na hlasovacíchprávech v posledních
letech činil (a i dnesčiní) přibližně 70 %. Stát má z tohoto důvodu i dominantnl vliv na vytvářeníjejích
orgánů. Ani zde však Ústavní soud nesdílí hodnocenísprávních soudů, že stěžovatelka má povahu
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veřejné instituce. Stát totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti pouze
vykonávásvá práva, jež mujako jakémukoliv jinému akcionáři přiznávajf předpisypráva soukromého.
Jeho většinový podfl sám o sobě nic neměnf na povaze stěžovatelky jako soukromoprávnlho
subjektu. Není ani zřejmé, od jaké výše uvedeného podílu by se mělo odvíjet IV. ÚS 1146/16 21
hodnocení,zdajde nebo nejde o veřejnou instituci,ani jaký vliv by z tohoto hlediska měla případná
změna podílu.u

Je třeba zdůraznit, že celá řada vodárenských společností v České republice, ačkoliv také investuje
prostředky do obnovy vodárenské infrastruktury, zisk mezi své akcionáře rozděluje a následně
vyplácí. Postup představenstva v tomto směru je tedy ryze účelový a protiprávní.

Klient dále odkazuje na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27.7.2016, sp. zn. 8 Cmo
122/2016 publikované v časopise Obchodněprávní revue, Č. 11-12, 2018, jehož závěry jsou
uplatnitelné i v tomto případě, a to tím spíše,že společnost nevyplácí dividendu svým akcionářům
po naprosto neúnosnou dobu: ,,lak správně poukázal soud prvního stupně, z ustálené judikatury
(použitelnéi za aktuálně platné úpravy)jednoznačněvyplývá,že k nerozděleníalespoňčástiziskumezi
akcionáře může dojít pouze z důležitého důvodu (viz např.29 Cdo 3059/2011). Společnost v tomto
řízeníjako důležitý důvod pro nerozdělenízisku neuvedlanic neobvykléhove vztahu k dlouhodobému
průběhu hospodaření. Tvrzenénáklady na opravy a investice vynakládala i v průběhu minulých let
a současnědosahovala zisku. Nerozdělenýzisk minulých let přitom neustále roste, a byla-Ii na tento
účet v roce 2014 současněpřevedena část ze zrušenéhorezervníhofondu (z uvedeného lze dovodit
dostatečnoufinanční rezervu i na tvrzené investice do majetku společnosti a jeho oprav, resp. opak
v řízení nebyl prokázán),pak není žádnéhoracionálního (důležitého)důvodu, proč by neměl být zisk
rozdělen mezi akcionáie" K obdobným závěrům dospěl i Krajský soud v Ostravě v usneseníze dne
9. 11.2016, č. j. 23 Cm 172/2016-131 (viz časopisObchodněprávní revue, Č. 11-12,2018,tamtéž).
Závěrem klient poukazuje na rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6.
2018 podle kterého platí, že: ,,Jestližepředstavenstvospolečnostinavrhuje valnéhromadě, abypřijala
určité usneseni,jímž se následně bude představenstvo řídit (jež bude realizovat), jsou jeho členové
povinni postupovat v souladu s požadavkempéčeřádného hospodáře(viz výše)již při svolávání valné
hromady, pří formulování návrhu usnesenl,jež má valná hromada přijmout, jakož í při poskytování
všechrelevantních informací akcionářům tak, aby mohli na valnéhromadě rozhodovat s dostatečnou
znalostí věci a při vědomí výhod, nevýhod a rizik spojených s (představenstvem navrhovaným)
usnesenímvalnéhromady. Nepostupují-Ii tak a valné hromadě navrhnou usnesení,o němž ví či musí
vědět (kdyby jednali s péčí řádného hospodáře), že je pro společnost nevýhodné (že není v jejím
zájmu) a může jí způsobit újmu, zásadně porušují povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a
odpovídají společnosti za jí způsobenou újmu realizací takového usnesení valné hromady stejně,
jako kdyby zde žádnéhopokynu nebylo. (I

Je zjevným, že představenstvemvyhotovená pozvánkaneobsahuježádnékonkrétní informace stran
důvodů rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 způsobem zde uvedeným. Akcionáři si
nemohli z této pozvánky učinit žádnýzávěr,proč má být hospodářskývýsledek za rok 2019 rozdělen
právě, tak jak je navrhováno. Zcelaabsentuje jakékoliv zdůvodnění poměru rozdělování zisku mezi
fond obnovy, stimulační fond a sociální fond a vysvětlení důležitých důvodů, proč nemá být (byť i
jen část zisku) rozdělena mezi akcionářejako dividenda.

Klient proto uzavírá, že v daném případě pozvánka na valnou hromadu společnosti neobsahuje
všechny náležitosti dané § 407 odst. 1, písmo f) z. o. k. a valná hromada společnosti proto v tomto
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rozsahu a k tomuto bodu není svolána řádně (představenstvo totiž nesplnilo svou povinnost
odůvodnit návrh na nerozdělení zisku).

Ekonomickásituace společnosti, kdy fondy ze zisku společnosti přesahují sic! cca 83 mil. Kč a vedle
toho nerozdělenýzisk z minulých let přesahujesic! cca 90 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činí sic!
cca 734 mil. Kč a cizí zdroje toliko cca 166 mil. Kč vyplacení zisku alespoň v částečné výši mezi
akcionáře nepochybně umožňuje (umožňovala), tak např. do fondu obnovy mohla být zcela jistě
přidělena nižšíčástka.

Je třeba zdůraznit, že jiné vodárenské společnosti (ačkoliv také investují do své vodárenské
infrastruktury) zisk mezi své akcionáře na rozdU od společnosti rozdělují.

Dle klienta je pak v rozporu s péčí řádného hospodáře, pokud statutárnf orgán zisk ve společnosti
zadržuje za každou cenu a nenavrhuje vyplacení alespoň části dividendy, ačkoliv společnost
dosahuje zisk v každém roce. Jak vyplývá totiž z odborné literatury: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL,
Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, SUK, Petr. § 34 [Podíl na zisku]. In: ŠTENGLOVÁ, Ivana, HAVEL,
Bohumil, ClLEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o obchodních korporacích. 2. vydánf. Praha:
NakladatelstvíC. H. Beck, 2017, s. 80. ISBN 978-80-7400-540-4: 1/ Vsouladu s péčí řádného hospodáře
však není zadržování zisku za každých okolností. Zejména pokud obchodní korporace není schopna
zadrženýzisk využít k udrženístability provozu závodu v očekávanémobdobí ztíženýchprovozních či
finančních podmínek anebo k vytvoření budoucí výšepeněžníchtoků odpovídajícísoučasnéhodnotě
nerozděleného zisku (tj. budoucí hodnotě po sražení rizikové přirážky), měl by statutární orgán
navrhnout rozdělenízisku ve výši, pro kterou nemá efektivn( využití, při splnění ostatních zákonných
požadavků (srov. NS 29 Cdo305912011)." Obdobné závěry (tj. že právo podílet se na zisku
společnosti je jedním ze základních práv akcionáře a že závěry Nejvyššího soudu uvedené v
29 Cdo 3059/2011 jsou použitelné i v režimu zákona o obchodních korporacích) je prezentován
v publikaci Čech, P., Šuk, P. Právo obchodníchspolečností v praxi a pro praxi (nejen soudní). Praha:
Bova Polygon,2016, str. 360.

Z výročních zpráv společnosti za roky 2009 až 2019 plyne, že společnost je dlouhodobě stabilní a
solventní obchodní korporací, která dosahuje každý rok zisk vyšší než 8 mil. Kč. Pakliže nebude ani
v roce 2019 schválena dividenda, je evidentní, že postup společnosti je ryze účelový, resp.
nerozdělení žádného zisku mezi akcionáře Je zcelaneodůvodněné.

o tomto svědčí ostatně i skutečnost. že společnost sama přiznává, že nemá stanovenou
dividendovou politiku - viz výroční zpráva za rok 2019 strana 6. Takovéjednání členů statutárního
orgánu, kteří se zodpovídají akcionářům coby vlastníkům obchodní korporace. zcela jistě za JSOUcí
v souladu s péčí řádného hospodáře označit nelze.

Společnost tak dle klienta nemá žádný racionální důvod pro nerozdělení i jen části dosaženého
zisku mezi akcionáře a jeho trvalé kumulování na různýchfondech je v rozporu se základnímprávem
akcionářů (zejména minoritních) na zisk. Je jistě zcela racionální a hospodárné vytvářet přiměřenou
rezervu na krytí neočekávanýchvýdajů, případně dočasného nepříznivého vývoje trhu (k případné
úhradě ztráty), avšak míru této racionality je nezbytné hodnotit taktéž optikou participace
(zejména minoritních) akcionářů na hospodářských výsledcích akciové společnosti, kteří jako
investoři krom dividendy od společnosti žádnéjiné plnění nedostávají.
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Doporučovaná advokátní kancelář v letech 2015- 2019

Je třeba přitom zdůraznit, že provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody je ve
smyslu živnostenského zákona živností volnou. Živnost je pak v
§ 2 stejnojmenného zákona definována následujícím způsobem: "Živností je soustavná činnost
provozovaná samostatně, vlastnímjménem, na vlastní odpovědnost,za účelem dosaženízisku a za
podmínekstanovenýchtímto zákonem." Její definice v podstatě odpovídá definici podnikání uvedené
v § 420 občanského zákoníku. Není tedy pravdou, že by vodárenské společnosti byly založeny za
jiným než podnikateíským účelem, kupř. za účelem správy vlastního majetku. V jejich případě se
jedná o klasické akciové společnosti, tedy kapitálové obchodní korporace, které usilují o dosažení
zisku. Stejnětak je tomu i v případěspolečnosti.

Plně se zde proto prosadí závěry uvedené v nálezu ze dne 20. 6_ 2017, sp. zn. IV. ÚS 1146/16, kde
Ústavní soud posuzoval, zdali je společnost ČEZ, a. s. veřejnou institucí pro účely zákona o
svobodném přístupu k informacfm. V bodě 75 bylo konstatováno, že: "Dále bylo v napadených
rozhodnutích uvedeno,že veřejný účel stěžovatelkyspočíváv její existenci a fungování, když hlavním
předmětemjejí činnostije výroba a prodej elektřiny a s tím souvisejícípodpora elektrizačnísoustavya
dále výroba, rozvod a prodej tepla. Nepochvbnělze souhlasit, že existencea fungování stěžovatelky
s ohledem na předmět její činnosti plní určitý veřejný účel, takovéto hodnocení by však bylo možné
přiznat celé řadě soukromoprávních subjektů vykonávajících nejrůznější činnosti. Podstata její
existencea fungování spočívápředevším v podnikání, jehož účelem je dosahovánízisku."

V bodě 77 pak Ústavní soud zdůraznil, že: "Omezený význam uvedených argumentů připustil i
Nejvyššísprávnísoud ve svém vyjádřeníze dne 10. února 2017. Stěžejníargument, na němž správnl
soudy založily svůj závěr o povaze stěžovatelky jako veřejné instituce, je proto třeba spatřovat v
tom, že ji stát fakticky ovládá, když jeho podíl na základním kapitálu a na hlasovaclch právech v
posledních letech činil (a i dnes činí) přibližně 70 %. Stát má z tohoto důvodu i dominantní vliv na
vytváření Jejich orgánů. Ani zde však Ústavní soud nesdílí hodnocení správních soudů, že
stěžovatelka má povahu veřejné instituce. Stát totiž bez ohledu na velikost svéhopodílu v obchodní
společnosti pouze vykonává svá práva, jež mu jako jakémukoliv jinému akcionáři přiznávají
předpisy práva soukromého. Jeho většinový podíl sám o sobě nic nemění na povaze stěžovatelky
jako soukromoprávního subjektu. Nenl ani zřejmé, od jaké výše uvedeného podílu by se mělo
odvljet IV. ÚS 1146/16 21 hodnocení, zda jde nebo nejde o veřejnou instituci, ani jaký vliv by z
tohoto hlediska měla případná změna podílu."

Pakliže § 1 odst. 1 a 2 zákona o vodovodech a kanalizacíchhovoří o veřejném zájmu a veřejné
potřebě, má tím dle klienta toliko na mysli, že v případech stanovenýchzákonemjím lze odůvodnit
zásah orgánů veřejné moci do práva povinností fyzických a právnickýchosob, a to směrem vně a
nikoliv dovnitř akciové společnosti. Půjde typicky o případy nuceného omezení či vyvlastnění
vlastnického práva, např. při zřizování věcnýchbřemen k pozemkům, v nichž (či okolo nichž) leží
vodárenská infrastruktura atp.

Města jako akcionáři společnosti (vodárenské společnosti) nejsou tedy oproti (minoritním) jiným
akcionářům (např. právě klient) nijak privilegovány, a i pro ně platí zákaz zneužití většiny.
Skutečnost, že do podnikání vložily svou vodárenskou infrastrukturu, není podstatná. Z hlediska
korporačního práva se jedná totiž o běžný nepeněžitývklad do základníhokapitálu, za který jim také
náleží odpovídající podíl na společnosti. Zákon přitom nikde nestanoví, že by kupř. peněžitý vklad
minoritních akcionářů byl v tomto směru méněcennějšía že by to mělo být důvodem pro nevyplácení
dividend. Rovněž je právně zcela irelevantní, že města mají (ohledně provozování vodárenské
infrastruktury) jiné představy (zájmy), než jsou zájmy minoritních akcionářů. Zájem měst coby jen
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Doporučovanáadvokátnfkancelářv letech 2015- 2019

jedné skupiny akcionářů (byť dominantní) totiž nelze automaticky spojovat se zájmem vodárenské
společnosti. Opět je možno v této souvislosti citovat závěry Ústavního soudu ze shora zmíněného
rozhodnutí (bod 69): "Obecně platí, že obchodní společnost představuje typický příklad
soukromoprávního subjektu, vůči němuž se, pokud jde o ukládání povinností, musí v plné míře
uplatnit ústavní záruky základních práva svobod. Nezáležína tom, zda je jejím společnfkem stát
nebo územně samosprávný celek, ani jaká je jejich účast v obchodnf společnosti a práva a
povinnosti z ní plynoucí. Obchodní společnost je samostatný subjekt, jehož zájmy nemusí být
totožné sezájmy jejího společníka."

v případě přijetí předmětného usnesení dojde z pohledu klienta ke zneužití většiny hlasů měst,
zejména Města Trutnov a Město Pec pod Sněžkou atd. (§ 244 ZOK a § 212 OZ), jejichž hlasy
představovaly na inkriminované valné hromadě většinu přítomných hlasů.

Města mají svézástupceve statutárním orgánu a kontrolním orgánu společnosti, přitom jejich počet
není zrovna zanedbatelný. Zisk přitom míří (nepřímo) opět jen k rukám akcionářům (měst), kdy je
investován do vodárenské infrastruktury v těchto městech, čímž dochází k uspokojování politické
poptávky u občanů těchto měst, z čehož těží opět jen funkcionáři těchto měst a ostatní minoritní
akcionáři na těchto benefitech nijak neparticipují, protože je jim v rozporu se zákonem upírána
dividenda. Jinými slovy, majoritě vyhovuje, že zisk není mezi akcionáře rozdělen. Sloužíjí totiž pro
její partikulární (politické) zájmy a nemusí se o něj dělit s ostatními minorltními akcionáři.

Tato praxe (kdy z dobrých výsledků hospodaření společnosti těží členové statutárního a kontrolního
orgánu coby delegovaní zástupci měst jako hlavních akcionářů společnosti) včetně toho, že zisk je
uměle udržován ve stejné (marginální výši oproti celkovým dosahovaným VÝsledkůmspolečnosti)
za účelem dosahování politických cílů jednotlivých měst a obcí jako majoritních akcionářů v oblasti
vodárenství (resp. jejich funkcionářů tak, aby byly v dalších volbách zvoleni) na úkor menšinových
akcionářů (fyzických osob, investorů, kteří nemusí uspokojovat tuto politickou poptávku), je zcela
nemravná, jelikož klient a ostatní menšinoví akcionáři (které nejsou městy) nečerpají na rozdíl od
měst z akciové účasti ve společnosti žádné takové požitky (výhody), a to ať už materiální či
imateriální, a proto je napadené usneseníneplatné také pro rozpor s dobrými mravy.

Opět je třeba poukázat na to, že podstata existence společnosti coby akciové společnosti a JeJI
fungování spočíváv podnikání, jehož účelem je dosahování zisku. Jde tudíž naprosto proti povaze
akciové společnosti, aby akcionář (investor) vložil své prostředky do akciové společnosti a na
podílu na zisku nedostával nic, zatímco zaměstnanci společnosti ano (v tom rovněž klient spatřuje
rozpor napadeného usnesenís dobrými mravy).

Tento způsob naložení se ziskemse dle klienta protiví zásaděvyložené v usneseníNejvyššíhosoudu
ze dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (a bezpochyby uplatnitelné i v režimu zákona o
obchodníchkorporacích),a to sice, že: " Valnáhromada nemůžestanovit podíl členůpředstavenstva a
dozorčírady na zisku(tantiému), aniž by schválilaziskk rozdělenía podíl akcionářů na takto určeném
zisku(dividendu)." a základnímu právu akcionáře na podíl na zisku.

Valná hromada totiž tímto svým rozhodnutím vytvoří materiální podmínky proto, aby byly
prostředky ze sociálního fondu následně Uiž mimo dosah akcionářů) vyplaceny jiným osobám než
akcionářům a v podstatě na úkor nich, a to v rozporu s § 34 odst. 1 z. o. k.: "Podíl na ziskuse stanoví
na základě řádné nebo mimořádné účetnízávěrkyschválenénejvyššímorgánem obchodní korporace.
Lze jej rozdělit pouzemezi společníky,ledaže společenskásmlouva určí jinak." Na uvedeném závěru
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nemohou ničeho změnit ani stanovy akciové společnosti, které s fondy počítají. Ani stanovy
společnosti totiž nemohou založit třetím osobám právo na prostředky z fondů ze zisku za podmínek
odporujících § 348 odst. 1 z. o. k. Je to totiž právě akcionář, a nikoliv zaměstnancispolečnosti (popř.
třetí osoby), kdo se prostřednictvím investice do akcií podílí na podnikání společnosti a mezi jehož
základnípráva podíl na jejím zisku patří.

Stanovy společnosti navícv rozporu § 34 odst. 1 z. o. k. nijak nekonkretizují komu vedle akcionářů
(dividenda) a členům orgánů společnosti (tantiéma) lze podíl na zisku vyplácet. Předmětné
usnesení valné hromady bude tudíž neplatné i pro rozpor s § 34 odst. 1
z. o. k. Ze stanov totiž nevyplývá,komu všemu lze prostředky ze sociálníhofondu vyplatit.

Dividendy nejsou akcionářům vypláceny dlouhodobě (nejméně po dobu deseti let). Taková praxe
nemůže být, jak výše řečeno,v souladu se základnímprávem akcionáře na zisk. Klient je přesvědčen,
že je (bylo) povinností představenstva naplánovat rozdělení zisku tak, aby mohla být rozdělena
mezi akcionáře alespoň část zisku. Ze současnésituace těží jen někteří akcionáři, a to města (kteří
vedle dividend čerpají z činnosti společnosti i jiné požitky), což správnéa jsoucí v souladuse zákonem
není. Je totiž notorietou, že stavba vodovodu nebo kanalizacezvyšuje hodnotu nemovitostí v dané
lokalitě, tj. opět v daných městech, což má pozitivní dopad také na rozpočtové příjmy měst, čili
z umělého zadržovánízisku těží toliko někteří akcionáři společnosti, což není přepad právě klienta,
který je tímto způsobem diskriminován.

Společnostdosahuje zisk sícI každoročněa přesto akcionářům žádnou dividendu nevyplácí. a to vše
za situace, kdy jiné vodárenské společnosti (které také ovládají města a obce a které také investují
do svého infrastrukturního majetku) svým akcionářům dividendu vyplácí. Zisk je namísto toho
společností dlouhodobě rozdělován kupř. mezi zaměstnance či odborovou organizaci. aniž by
minoritní akcionáři coby investoři měli ze své investice jakýkoliv profit. V uvedeném případě nejde
o ojedinělé nevyplácení dividendy mezi akcionáře. nýbrž o dlouhodobě nastolenou protiprávní
praxi (umělého zadržovánízisku ke škodě práv minoritních akcionářů, kteří nejsou městy a obcemi).

Ani kolektivní smlouva (ba ani stanovy, které se sociálnímfondem počítají) nemohou založit třetím
osobám právo na prostředky z fondů ze zisku za podmínek odporujících § 348 odst. 1 z. o. k. Je to
totiž právě akcionář, a nikoliv zaměstnanci společnosti (popř. třetí osoby), kdo se prostřednictvím
investice do akcií podílí na podnikání společnosti a mezi jehož základní práva podíl na jejím zisku
patří. V uvedeném případě to spíše svědčí o tom, že členové statutárního orgánu při sjednávání
kolektivní smlouvy nejednali s péčí řádného hospodáře a že by případnou škodu způsobenou
společnosti měli sami nahradit.

Právo akcionáře na podíl na zisku dle § 348 z. o. k. je totiž základním právem akcionáře a často
hlavním důvodem účasti akcionáře na akciové společnosti jakožto investici. Za situace, kdy
společnost vytvoří zisk, v zásaděmusí alespoň část zisku rozdělit mezi akcionáře. Vytvoří-Ii akciová
společnost zisk, může valná hromada rozhodnout o tom, že zisk nebude rozdělen a ponechán
společnosti a použit pro její podnikání, avšak pouze z důležitých důvodů. Nelze akceptovat závěr,
podle kterého by bez existence důležitého důvodu akcionáři společnosti fakticky úvěrovaly
společnost z nerozděleného zisku zadržovaného společností (pfrpadně rozhodnutím majoritních
akcionářů).

Klient souhlasí v obecné rovině s tezí, že je třeba zaměstnanceřádně odměnit. V žádném případě
však nelzetolerovat protiprávní postup společnosti, který tak činí dlouhodobě na úkor oprávněných
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Doporučovanáadvokátníkancelářv letech 2015• 2019

zájmů (minoritních) akcionářů. Jinak si totiž nelzevysvětlit postup, kdy společnost nejméně za dobu
deseti let rozdělil (určil k rozdělení) mezi zaměstnance a odborovou organizaci zisk ze sociálního
fondu ve výši přes 7,5 mil. Kč a ze stimulačního fondu ve výši přes 40 mil. Kč, zatímco mezi
akcionáře za stejné období nebyla rozdělena žádnádividenda.

Jak klient avizoval výše, má za to, že postup představenstva je v tomto případě protiprávní, neboť
představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout rozhodnutí o rozdělení zisku tak, že akcionářům
nemají být vyplaceny žádné dividendy bez důležitého důvodu. Takové rozhodnutí není v zájmu
společnosti a můžejí způsobit újmu.

Žádáme dále tímto o zaprotokolování celého shora uvedeného nezkrácenéhoprotestu do zápisu o
valné hromadě, a to včetně odpovědi na protest.

S ohledem na výše uvedené podáváme tímto protinávrh k bodu 5 pořadu jednání valné hromady
týkající se rozdělení zisku v následujícímznění:

1/ Valná hromada schvaluje návrh na rozdělenízisku, a to: z dosaženéhozisku ve výši 10354
547,27 Kč po zdaněnípřidělit 750000,- Kč do sociálníhofondu a 500 000.- Kč do stimulačního
fondu. Částku ve výši 851217,27 převést do fondu obnovy. Podíl na zisku akcionáři
(dividendy): 8253330,- Kč Valná hromada schvaluje způsob výplaty podílu na zisku
(dividendy)za rok 2018. 1111

Zdůvodnění:
Ekonomická situace společnosti (viz zejména prostředky akumulované ve fondech ze zisku a
v kapitálových fondech) umožňuje rozdělení celého zisku mezi akcionáře v navrhované výši.
Neexistujetedy žádnýdůležitý důvod pro nerozdělenícelého ziskumezi akcionáře.

Dálepodávámenásledujícížádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

1) Uveďte konkrétní důvody, o které navrhované (ne)rozdělení zisku představenstvo opírá a tyto
důvody doložte odpovídajícími informacemi, propočty dokumenty a tyto k záplsu z valné hromady
přiložte. Lze plánované investice na rok 2020 (spolu)financovat ze stávajících vnitřních zdrojů
společnosti tak, aby byla alespoň část zisku dosažená za rok 2019 rozdělena mezi akcionáře
společnosti?

2) Vysvětlete rozpory mezi údaji uvedenými v pozvánce na valnou hromadu a ve výroční zprávě
vztahující se k očekávanémuzisku společnosti.

3) Uveďte, jaký výsledek hospodaření dosáhla společnost za celou dobu její existence a jak bylo
v jednotlivých letech s výsledkem hospodaření naloženo (tj. jakým způsobem byl výsledek
hospodaření na základě rozhodnutí valné hromady v každém roce trvání společnosti rozdělen).
Tato informace je podstatná pro akcionáře pro posouzení návrhu představenstva na rozdělení
zisku dosaženéhoza rok 2020 tak, aby si akcionáři udělali úsudeko tom, zdali je či není zisk uměle
zadržován ve společnosti a zda případné přijetí návrhu usnesenípředloženého představenstvem
je či nenív rozporu s dobrými mravy.

VyzývámeVás k tomu, abyste se k žádostem o vysvětlení vyjádřili bez ohledu na skutečnost, zda se
klient valné hromady společnosti zúčastníči nikoliv.

ARROWSadvokátnrkanceláf. s.r.o.,IČO: 06717586,V Jámě 699/1,Nové Město, 110 00 www.arws.cz[Q+420910058058~office@arws.cz
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Doporučovaná advokátní kancelář v letech 2015 - 2019

v případě, že zčásti anebo zcela odmítnete poskytnout kterékoliv z požadovaných vysvětlení,
vyzýváme Vás, abyste takové odmítnutí písemně odůvodnili uvedením konkrétních důvodů
odmítnutí. Pro případ, že představenstvo odmítne podat vysvětlení dle předchozí věty, žádáme tímto
ve smyslu § 360 odst. 2. z. o. k. dozorčí radu společnosti, aby nejpozději na valné hromadě určila, že
podmínky pro odmítnutí poskytnutí vysvětlení představenstvem nenastaly, a představenstvo je nám
povinno požadované vysvětlení poskytnout.

Dále vás žádáme také o zaprotokolování všech celých nezkrácených žádostí o vysvětlení do zápisu o
valné hromadě, a to včetně odpovědí na tyto žádosti.

Podle § 425 odst. 1 z. o. k. platí: ,,Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo
jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-Ii zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě
podle § 423 odst. 1 na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady
společnosti. II

Podle §425 odst. 2 z. o. k. platí: "Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává
společnost po celou dobu své existence." Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004,
ze dne 14. 9. 2005 platí: "Zakládá-Ii ustanovení § 189 odst. 2 obch. zák. právo každého akcionáře na
vydání kopie zápisu z valné hromady bez jakéhokoli omezení co do jeho rozsahu, nelze z toho než
dovodit, že má akcionář právo na vydání kompletní kopie zápisu, včetně všech ptlton,"

Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 25.5.2020 spolu
se všemi přílohami včetně listiny přítomných, v případě že se tato valná hromada bude nakonec
konat.

Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře: ARROWS
advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové. Za kladné vyřízení
této naší žádosti předem děkujeme.

Plnou moc k zastupování našeho klienta má společnost k dispozici již z předchozí valné hromady.
Tato plná moc nám byla udělena na více valných hromad společnosti.

S pozdravem

Plná moc
Výpis ze spolkového rejstříku

za OSMA-ČR-OJ024
za ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
JUDr. Lukáš Slanina, jednatel a společník

Příloha:

ARROWS advokátnC kancelář. s.r.e.. 160: 06717586, V Jámě 699/1, Nové Město, 110 00 www.arws.cz[g+420910058058~office@arws.cz



PLNÁ MOC

Já, níže podepsaná, OSMA ČR OJ024, IČ 01186353, se sídlem:
Chomutov, SNP 3876, PSČ 430 01, zapsané vobchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostí nad Labem, oddíl L, vložka 8823, zastoupená předsedou Ladislavou
Kostyálovou

tímto zmocňuji

JUDr. Lukáše Slaninu, advokáta,ev. Č. ČAK 14200,
vykonávajfcihoadvokaciijako společníkobchodníspolečnostiARROWS,advokátníkancelář,
s. r. o., IČ 06717586, se sídlem: Praha 1, Nové Město,V Jámě699/1, PSČ 110 00, zapsané

v obchodnímrejstříkuvedeném Městskýmsoudemv Praze,oddíl C,' vložka 287750.". .... - .
aby mě jako zmocnitele obhajoval, resp. ve všech právních věcech zastupoval, vykonával
veškeré úkony a činil veškerá jednání, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a

. žádosti, uzavíral smíry a narovnání, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků, podával
řádné i mimořádné opravné prostředky, námitky nebo rozklad a vzdával se jich. vymáhal
nároky, plnění nároků přijfmal. jejich plnění potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednával
rozhodčísmlouvy,to vše i tehdy, kdyžje podle právníchpředpisůzapotřebízvláštní plné moci.
Zmocnitel tuto plnou moc uděluje i v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního
řádu, zákona o zvláštních řízeních soudních, správního řádu, zákona o obchodních
korporacích,trestního řádu a dalších procesních a hmotněprávníchpředpisů. Tato plná moc
současně zmocňuje advokáta v plném rozsahu k zastupování ve věcech mimořádných
opravných prostředků a v řízení o ústavní stížnosti. Tato plná moc se současně uděluje
jako zvláštní plná moc k zastupování zmocnitele jako akcionáře obchodní společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava
Havla 19, Dolní Předměsti, PSČ 541 01, zapsané vobchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl S, vložka 1006 (dále jen "Společnost") při
výkonu veškerých akcionářských, vlastnických, hmotněprávních a procesněprávních
práv spojených se všemi akciemi ve vlastnictví zmocnitele emitovaných Společnosti a
dále ke všem úkonům a jednáním s tím souvisejících. Zmocněnec je zejména oprávněn
účastnit se veškerých valných hromad Společností konaných v období od udělení této
plné moci do 31. 12. 2028, a vykonávat na těchto valných hromadách, pokud to právní
předpisy a stanovy Společnosti připouští tak i mimo ně, veškerá akcionářská práva,
která zmocniteli náleží, zejména (nikoliv však výlučně) plně a neomezeně hlasovat,
pOdávatnávrhy a protinávrhy, žádosti o vysvětlení a protesty atd.
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13.5.2020 Vefejný rejstfík a Sbrrka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem

oddíl L, vložka 8823

Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
1. ledna 2012
Spisová značka:
L 8823 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:
OSMA - ČR - OJ024
Sídlo:
SNP 3876, 430 01 Chomutov
Identifikační číslo:
011 86 353
Právní forma:
Pobočný spolek
Účel:
Prosazování zájm6 minorltních akctonářů v akciových společnostech.
Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada
Statutární orgán:

Předseda OJ:

LADISLAVAKOSTYÁLOVÁ,dat. nar. 11. července 1973
Pod Vodárnou 82/15, Lukášov, 466 OS Jablonec nad Nisou
Den vzniku funkce: 1. ledna 2012

Počet členň:
1

Způsob jednáni:
Za OJ je oprávněn jednat Předseda OJ. Jménem OJ podepisuje Předseda OJ tak, že k napsanému nebo vytištěnému
názvu OJ připojí svůj podpis s označením své funkce.
Zakladatel:
Ochranný spolek minoritních akcionářů OSMA, IČ: 228 79 587
SNP 3876, 430 01 Chomutov
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu Cb.tlp://www.justice.cz).
Dne: 13.5.2020 12:26
Údaje platné ke dni 13.5.202003:37

https:/lor.justice.czIias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektld=824457&typ=PLATNY 1/1



M~r. Ing. Miroslav Frank
RC 3D? 

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

.;

Čj 7J1.12.. t7~<'1 Ret e.
):šlo 1 1 -05- 2020:"e.

VAK TRUTNOV, a.s.
Představenstvo společnosti

Nábřeží Václava Havla 19
541 01 TRUTNOV

V Praze 7.5. 2020

Protinávrh k bodu 5 programu valné hromady Vodovodů a kanalizací Trutnov, a.s.,
IČO: 60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01, zapsaná

v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, konaná dne
25. května 2020 od 10.00 hodin v Trutnově

Vážené představenstvo,

Jako akcionář společnosti dávám protinávrh k bodu 5 pořadu jednání valné hromady - ávrh
na rozdělení zisku

Navrhuji, aby v rámci bodu 3,4 a 5 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh
na rozdělení zisku za rok 2019 tohoto znění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019. Valná hromada schvaluje návrh
na rozdělení zisku a to: z dosaženého zisku ve výši 10354547,27 Kč po zdanění přidělit

750000,- Kč do sociálního fondu
500000,- Kč do stimulačního fondu

8 253 330,- Kč podíl na zisku akcionáři ( dividendy)
851 217,27 Kč převést do fondu obnovy.

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy)
již několik let navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku ( hrubou
dividendu včetně daně z příjmu)určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 15,- Kč
na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu
podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím zpÚsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s. (dále jen .,společnost"), kteří jsou ke dni 25 .. 5. 2019 (rozhodný den) zapsáni
v seznamu akcionářů vedeném společností - centrální depozitáři cenných papírů.



2. Den zahájení výplaty je stanoven na 2.7. 2020. Řádný termín výplaty od 2.7. 2020 do
3l.7.2020.

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu
společnosti takto:

a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude
převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden
v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle
dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti.
Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými podepisovat za akcionáře.
Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění podepisovat za akcionáře musí být
doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost (originál nebo úředně ověřené kopie výpisu
z příslušného veřejného rejstříku např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než
3 měsíce. Právnické osoby - města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního
účtu, musí žádost opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec
či město. K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedaní
zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec
či město.

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude
převeden na číslo účtu který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je uveden
v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle
dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti.
Oznámení čísla účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.

4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku
evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, že
akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplaceni, nemá nárok na úrok z hodnoty
nevyzvednutého podílu na zisku.

a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán
na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky
oznámení uvedené v odstavci 3 písmo a).

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán na
bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky
oznámení uvedené v odstavci 3 písmo b).

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle
nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou mlouvu o postoupení pohledávky nebo její originál
s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:

a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 30.6.2018,
pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářuv bankovní účet.
b) Po uplynutí řádného terminu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl
podíl na zisku již vyplacen akcionáři. zašle výše uvedené materiály na adresu sídla



společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek jako
jiné oprávněné osobě.

6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu
na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění
a zákona o obchodních korporacích v platném znění.

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona Č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve
znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob budou
uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Dále navrhuji, aby v rámci bodu 5 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto
znění:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2019. Valná hromada schvaluje návrh
na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 10354547,27 Kč po zdanění přidělit

750000,- Kč do sociálního fondu
500000,- Kč do stimulačního fondu

8253 330,- Kč podíl na zisku akcionáři ( dividendy)
851 217,27 Kč převést do fondu obnovy.

Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti
a platnými právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany
akcionáře a se stanoviskem představenstva k těmto změnám.

S pozdravem

M ng. Miroslav FRANK

rodné číslo :
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Stanovisko představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.,
IČ 60108711, se sídlem: nábřeží Václava Havla 19, 541 01, Trutnov, k protinávrhům
a návrhům usnesení předložených společností ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.,
právním zástupcem akcionáře společnosti VAK, spolku OSMA - ČR - OJ024, dále
akcionářem Mgr. Ing. Miroslavem Frankem a akcionářem PDF invest, s. r. o., k pořadu
valné hromady svolané na 25. 5. 2020.

Stanovisko k bodu 5. pořadu Valné hromady

• Představenstvo společnosti má za to, že v pozvánce na valnou hromadu byl návrh na
nerozdělení zisku mezi akcionáře náležitě zdůvodněn. Nutnost hradit stávající úvěry
pokládá tedy za prioritu. Výše ročních splátek (16 250 tis. Kč) je na pozvánce rovněž
uvedena. Rovněž je uvedeno, že příděly do sociálního a stimulačního fondu slouží
k plnění benefitů zaměstnanců dle kolektivní smlouvy, která byla uzavřena
s odborovou organizací pro rok 2020.

• Pokud jde o financování investic, představenstvo dokládá tvorbu zdrojů a použití
finančních prostředků, vytvořených za celou dobu existence společnosti:

vodné stočné
1994- 2019 zdroje (vč. dotací) 349413 733 859

v tom: dotace 78857 324498
odpisy 215 554 260338
zisk 55002 149023

investice - 339459 - 864861
rozdíl zdroje - investice 9954 - 131002

Z tabulky je zřejmé, že veškeré finanční prostředky, které byly generovány tvorbou zdrojů,
byly použity na financování investic. Vzhledem k tomu, že ve stočném byla potřeba investic
vyšší, je jejich část financována z úvěru. Z této tabulky je zřejmé, že na financování investic
společnosti byly použity veškeré vlastní zdroje (včetně zisku), které generují použitelné
finanční prostředky. Tím je možno vyvrátit názor akcionáře OSMA - ČR - 01024,
zastoupeného advokátní kanceláří ARROWS, že nerozdělení žádného zisku mezi akcionáře je
zcela neodůvodněné. Rovněž je z uvedené tabulky zcela zřejmé, že je liché tvrzení, že
vyplacení celého zisku (či jeho části) by nemohlo ohrozit investiční politiku společnosti.
V případě vyplacení celého zisku (či jeho části) by společnost "chybějící" finanční prostředky
potřebné pro realizaci nezbytných investic musela zajišťovat formou úročených úvěrů, a to
navíc v době pravděpodobné ekonomické nestability, kdy nelze dopředu odhadovat, jaké
budou úvěrové podmínky ani podmínky pro získání úvěrů. Nutnost platit úroky z úvěrů by se
navíc negativně promítla do hospodářských výsledků společnosti v následujících letech a ve
výsledku by tak vyplacení zisku mělo do budoucna negativní vliv i na samotné akcionáře
společnosti (došlo by ke zhoršení hospodářských výsledků, snížení hodnoty akcií apod.).



• Představenstvo společnosti rovněž nesdílí názor, že výroční zpráva byla zpracována
v období, kdy již byl zřejmý vývoj zdravotní situace v České republice, včetně jeho
potencionálních dopadů. Vzhledem k množství informací, které výroční zpráva,
příloha k účetní závěrce a další dokumenty obsahují, a k nutnosti provedení auditu
hospodaření, je výroční zprávu nutné zpracovávat s předstihem. V době, kdy byla
výroční zpráva koncipována, bylo o dopadu nouzových opatření známo velice málo.
Představenstvo se tedy neztotožňuje s názorem, že údaje, uvedené v pozvánce na
valnou hromadu jsou v rozporu s výroční zprávou. Nad to je třeba konstatovat, že ani
ke dni konání valné hromady není vývoj zdravotní ani ekonomické situace (nejen)
v České republice znám. Probíhají odborné diskuze o potenciálním příchodu tzv.
druhé (a případně i dalších) vlny epidemie, což by mohlo mít za důsledek rovněž
zpřísnění vládních či ministerských opatření. Stejně tak probíhají diskuze
o ekonomické krizi, která pravděpodobně bude důsledkem epidemie, a která může mít
velmi široké dopady - do ceny práce, na platební morálku, do úrokových sazeb úvěrů
apod.

• Představenstvo společnosti nesouhlasí s tvrzením, že by "nastaveným mechanismem"
zacházení se ziskem bylo natrvalo vyloučeno právo akcionářů na zisk. Toto právo je
pouze dočasně omezeno, a to z důvodů nevyhnutelných investičních potřeb
společnosti. Jakmile se společnost dostane do situace, kdy dosažený zisk převýší
investiční potřeby, bude možné akcionářům vyplácet podíl na zisku.

• Představenstvo společnosti se rovněž ohrazuje proti formulacím, které naznačují, že
majoritní akcionáři zneužívají nevyplácení dividend k dosahování svých politických
cílů. Za dobu existence společnosti byl různými vklady měst a obcí zvýšen základní
kapitál společnosti o 182 633 tis. Kč.

• V této souvislosti je třeba zmínit i argument akcionáře OSMA - ČR - OJ024, kdy
namítá, že statutární orgán společnosti, pokud nenavrhuje vyplacení alespoň části
dividendy, nejedná s péčí řádného hospodáře. Dle názoru představenstva společnosti
je tomu právě naopak, což představenstvo opakovaně (nejen) na valných hromadách
společnosti vysvětluje. Navíc je nepochybné, že o přijetí návrhu představenstva na
rozdělení zisku nehlasují samotní členové představenstva, ale zástupci měst a obcí,
které určí jednotlivá zastupitelstva. Představenstvu není znám ani důvod, ze kterého by
se nechalo odvodit, že nevyplacení dividend by mohlo společnosti způsobit újmu.
Představenstvo má naopak za to, že s ohledem na vše výše uvedené, by společnosti
mohla být způsobena újma vyplacením dividend.

• Představenstvo společnosti rovněž považuje za nepřijatelné vázat vyplacení části zisku
jako dividendu na vlastní zdroje společnosti. To, jaký je vlastní kapitál společnosti,
nevypovídá nic o tom, jaké jsou její finanční možnosti. Z pohledu na výkaz "Rozvaha
v plném rozsahu" je zřejmé, že společnost nedisponuje takovým objemem finančních
prostředků, které by odpovídaly nerozdělenému zisku minulých let (tj. částce více než
90000 tis. Kč). V tomto ohledu je třeba považovat citaci na straně 5 protestu
(publikace Čech, P., Šuk, P. - Právo obchodních společností v praxi a pro praxi (nejen
soudní) za zcela irelevantní. Navíc uvedená citace uvádí, že v rozporu s péčí řádného



hospodáře je zadržování zisku "za- každých okolností", což (jak vyplývá z vyse
uvedeného) není tento případ. Naopak lze říci, že v rozporu s péčí řádného hospodáře
by za daných okolností představenstvo postupovalo v případě, že by rozhodlo
o vyplacení dividend.

Shrnutí:

Představenstvo společnosti zastává názor, že,
• (Ne)rozdělení zisku bylo na pozvánce na valnou hromadu náležitě zdůvodněno.
• Výroční zpráva společnosti za rok 2019 není v rozporu s údaji, uvedenými na

pozvánce.
• Ve společnosti nedochází k umělému zadržování zisku. Veškerý dosažený zisk byI

použit na financování investiční výstavby. V § 348, odst. 1, ZOK je stanoveno:
"Akcionář má právo na podíl na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení
mezi akcionáře." Navíc v § 244, odst. 1 ZOK je uvedeno, že "Společnost zachází za
stejných podmínek se všemi akcionáři stejně." Tato ustanovení společnost neporušuje.
§ 1012 ZOK neobsahuje.

• Stanovy společnosti právo akcionáře na podíl na zisku trvale nevylučují.
• Není si vědomo důvodu, zjakého by nevyplacení dividend mohlo způsobit újmu

společnosti.

Stanovisko k bodu 8. pořadu Valné hromady

Představenstvo konstatuje, že ustanovení § 511 ZOK ani § 9 stanov společnosti
nepředpokládají, že by usnesení valné hromady, kterým dochází k pověření představenstva ke
zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, muselo obsahovat konkrétní
omezení představenstva ve smyslu, v jakém jsou tato omezení navrhována v protinávrhu.
Naopak tato ustanovení uvádějí, že představenstvo při zvyšování základního kapitálu musí
postupovat v souladu se zákonem a v souladu se stanovami společnosti. Rovněž obecná
ustanovení ZOK a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále jen
"OZ"), např. ustanovení § 159 odst. 1 OZ, předpokládají, že každý člen voleného orgánu
společnosti bude svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi
a pečlivostí.

Představenstvo deklaruje, že při případném navyšování základního kapitálu na základě
předmětného pověření bude vždy postupovat s péčí řádného hospodáře a bude respektovat
výše uvedená ustanovení ZOK i stanov společnosti.

Vypracovala: Ing. Teichmanová
Trutnov, dne 22. 5. 2020



-

POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 1
K bodu č, 3,4 a 5 - pořadu jednání

Vodovody a kanalizací Trutnov, a.s.
IČO:60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01,

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
konaná dne 25. května 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Trutnově

1. Jaká výše kalkulovaného zisku byla v kalkulacích vodného a stočného na rok 2019 pro obce a
města? Jaká je plánovaná v roce 2020 ?

2. Získal VAKTrutnov do provozování nové lokality pro provozování vodovodů a kanalizací?Jaké
lokality získalv rámci koncesních řízení?Jaká je tam kalkulovaná míra zisku?

3. Účastnila se naše firma v roce 2019 koncesních a výběrových řízení? Kolika a s jakým
výsledkem?

4. Jaká výše zisku byla v kalkulacích vodného a stočného na rok 2019 pro tyto projekty?

5. Společnost v posledním roce 2019 investovala cca. 64,848 mil. Kč, jak uvádí ve své výroční
zprávě (str. 13). Výše odpisů v roce 2019 byla cca. 31,097 mil. Kč ( ř. 15 VZZ). Jak byly tyto
investice dále financovány (DOTACE, ÚVĚRY, ZÁPŮJČKY OBcí A MĚST) atd.?

6. Má společnost plán obnovy vodárenské infrastruktury, Na jaké období?

7. Jakýbyl plán na ro 2019 a jak byl splněn?

8. Jak byl plán obnovy financován? Z odpisů a vodného a stočného?

9. Jaký plán obnovy je na rok 2020 a jak bude financován?

10. Jaké existují finanční zápůjčky, které obdržela naše firma od měst a obcí? Co je jejich
obsahem, či předmětem, jaké jsou podmínky %?

11. Jaké existují finanční zápůjčky, které vydala naše firma městům a obcím? Co je jejich
obsahem, či předmětem, jaké jsou podmínky %?

12. Máme nerozdělený zisk je ve výši 90,316 mil. Kč (ř.095 RAV)? Co představenstvo zamýšlí
s touto částkou?

13. Na ř. 092 pasiv jsou uvedeny fondy ze zisku ve výši 83,596 mil. Kč. Jaké ostatní rezervní fondy
máme ve výši 60,378 mil. Kč (ř. 083 RAV)? Jakéstatutární fondy máme ve výši 23,208 mil. Kč (ř.
084 RAV) a kolik je v nich financí?

14. Je zde k nahlédnutí směrnice, nařízení nebo něco jiného co upravuje sociální a stimulační fond?
Žádám o jejich zaslání?

15. Jaké jsou pravidla pro čerpání fondů? Byl někdy čerpán? Čerpali z těchto fondů členové
statutárních orgánů - odměny k jubilejním výročím, věrnostní příspěvek nebo jakékoliv
příspěvky, atd.?



16. Kdo čerpání fondů kontroluje a bylo někdy čerpání kontrolováno a s jakým výsledkem?

17. Kdy byl zřízen fond obnovy a jaké jsou pravidla pro čerpání tohoto fondu? Je zde k nahlédnutí
směrnice, nařízení nebo něco jiného co to upravuje? Žádám o její zaslání?

18. Jaké jsou pravidla pro čerpání fondu obnovy? Byl někdy čerpán?

19. Kdo čerpání fondu obnovy kontroluje a bylo někdy čerpání fondu kontrolováno?

20. Jaké finanční prostředky byly na bankovních účtech a jaké na termínovaných vkladech

k 31.12.2019 ?

21. Kdy naposledy byly vypláceny dividendy v naší společnosti?

22. Naše společnost vlastnila v roce 2017 umělecká díla za pořizovací hodnotu 73 tis. Kč? Kde se
tato díla nyní nacházejí?

23. Jak funguje Nadace VAK Trutnov, IČ: 04828666? Kdo je jejím vlastníkem a co realizuje?

24. Nadace přijala v roce 2019 tyto příspěvky:
Z&D stavby, s.r.o 100 000,00 Kč
Vlasta Valkounová 30 000,00 Kč
Vlasta Valkounová 30 000,00 Kč
GASCO spol. s r.o 100 000,00 Kč
HST Hydrosystémy s.r.o 100000,00 Kč

Jsou tyto společnosti a FO (OMA V+P) smluvními partnery naší společnosti (Odběratelé,
dodavatelé nebo jiný smluvní vztah) ? Jaký vztah a celkový objem v Kč?

Od kdy jsou tyto subjekty napojeny na naší vodárenskou infrastrukturu?

Realizovali stavební společnosti pro naši firmu opakované zakázky?

Akcionář: Ing. Miroslav Frank, RČ :



v v,

POZADA VEK NA VYSVETLENI č. 2
K bodu ě, 3,4 a 5 - pořadu jednání

Vodovody a kanalizací Trutnov, a.s.
IČO:60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01,

zapsaná v DR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
konaná dne 25. května 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Trutnově

1. Jaké odměny za výkon funkce obdrželi za rok 2019 členové představenstva a dozorčí rady?
Byla odměna stanovena vždy na O Kč? Jak se odměny stanovují? Je zde někde příslušná
smlouva, směrnice, nařízení, nebo ten dokument, který to určuje?

2. Jsou někteří členové představenstva a dozorčí rady pojištěni? Jak a proti čemu? Jaké
naturální požitky dostávají jednotliví členové statutárních orgánů - počítač, osobní
automobil, atd.? Jaké jsou celkové náklady na členy statutárních orgánů za rok 2019 -
naturální požitky, telefony, auta, provozní náklady, atd. ?

3. Je zde někde příslušná smlouva, směrnice, nařízení, nebo ten dokument, který tyto věci
určuje?

4. Jaký byl plánovaný průměrný výdělek ve společnosti na běžné účetní období (kalendářní rok)
v roce 2019 a jaký byl dosažen u THP, ostatních profesí?

5. Jakýje plánovaný průměrný výdělek ve společnosti na běžné účetní období (kalendářní rok)
v roce 20207

6. Kolik odborových organizací máme? Existujeve společnosti kolektivní smlouva?

7. Jsou členy odborů i THP pracovníci včetně ředitele?

8 .

9 .

10 .



Protest akcionáře Reného Holečka, datum narození bytem
zastoupeného Mgr. Jiřím Kunáškem, advokátem

spolupracujícím se společností HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se
sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000 Praha 1

Platí, že:

společnost v účetním období od 1.1.2019 do 31.12.2019 dosáhla po zdanění
výrazně kladného hospodářského výsledku,
v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 společnost vykazuje nerozdělený
zisk minulých let ve výši 90.316 tis. Kč,
v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2019 společnost vykazuje na fondech
zisku částku ve výši 83.586 tis. Kč,
společnost vykazuje po dobu své existence dostatečnou finanční kondici pro to,
aby zisk, byť alespoň z části, pravidelně akcionářům vyplácela, a to i za
předpokladu využití cizích zdrojů.

Od okamžiku svolání valné hromady do okamžiku hlasovaní o rozdělení zisku
nebyly ze strany společnosti uvedeny žádné relevantní, kvalifikované a důležité
důvody pro zadržení zisku běžného účetního období ve společnosti (byť v různých
fondech) vedoucí k tomu, aby nebyl zisk rozdělen mezi akcionáře ve formě podílu
na zisku, a to ani zčásti. Ze strany společnosti nebylo uvedeno nic neobvyklého ve
vztahu k dlouhodobému průběhu hospodaření společnosti, přičemž pokud jde o
zmiňované náklady na opravy a investice, tyto náklady společnost vynakládala
i v minulých letech a současně dosahovala zisku. Jde tedy jen o účelové sdělení,
které má ve spojení se zvyšováním základního kapitálu ostatními akcionáři, a tady i
dalším ředěním akcionářských podílů (včetně podílu na zadržených ziscích) za cíl
soustavně protiprávně krátit základní akcionářská práva minoritních akcionářů.

Tento postup, prosazený hlasy spolupracujících akcionářů představující společně
potřebnou majoritu ve společnosti, se jeví jako svévolný a zneužívající většiny hlasů
ve společnosti na úkor menšinových akcionářů. Právo na podíl na zisku
je základním právem akcionáře, do kterého lze dle judikatury zasáhnout jen z
důležitých důvodů, které však v daném případě nejsou dány.

Rozhodnutí valné hromady je podstatným zásahem do práv akcionářů a je zjevně
v rozporu nejen se zákonem, ale vzhledem k dlouhodobosti počínání společnosti i
dobými mravy.

V Trutnově dně 25.5.2020

Ing. René Holeček
zastoupen

Mgr. Jiří Kunáškem, advokátem



K bodu 6: Odvolání a volba členů představenstva

Pan Ing. Jiří Špetla, nar. 1.3.1965, bytem Nový svět 105,54224 Svoboda nad Úpou, oznámil,
jako odstupující člen představenstva, své odstoupení z funkce člena představenstva a požádal,
aby jeho funkce zanikla v den konání valné hromady. Z tohoto důvodu, a na základě návrhu
akcionáře, navrhuje představenstvo odvolat Ing. Špetlu z funkce člena představenstva
a doplnit představenstvo společnosti novým členem - Mgr. Petrem Týfou, nar. 7.3.1969,
bytem Sluneční stráň 238,54224 Svoboda nad Úpou, to vše ke dni konání valné hromady.

Ke dni 25. května 2020 končí funkční období členky představenstva Mgr. Lucie Potůčkové,
nar. 1.9.1975, bytem Hertvíkovice 104, 542 23 Mladé Buky. Na základě návrhu akcionáře
navrhuje představenstvo opětovně zvolit Mgr. Lucii Potůčkovou členkou představenstva
společnosti, a to ke dni konání valné hromady.



Smlouva o výkonu funkce
uzavřená níže uvedeného dne, ve smyslu ust. § 59 a 60 zákona 90/2012 Sb. o obchodních

korporacích

Smluvní strany:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov
IČ: 60108711
DIČ CZ60108711
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
zastoupená: Ing. Josefem Moravcem ve funkci prokuristy
(dále jen společnost)

a

Pan , r. č •••••••••••••••••••

bytem na adrese , .
(dále jen člen představenstva)

za níže dohodnutých podmínek:

I.
Základní ustanovení

1. Člen představenstva společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady
ze dne 25.5.2020 na funkční období v trvání do 25.5.2025.

2. Člen představenstva prohlašuje, že splňuje zákonné podmínky pro výkon své funkce,
a zavazuje se pro případ, že by tyto podmínky přestal splňovat a že by na jeho straně
nastala právní překážka výkonu jeho funkce, oznámit to bez zbytečného odkladu
společnosti, nejpozději však do 7 dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozví.

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

a) vymezení činnosti voleného člena představenstva společnosti,
b) stanovení práva povinností obou smluvních stran,
c) závazek člena představenstva ve věcech jednání za společnost a zavazování

společnosti právními úkony,
d) závazek člena představenstva vykonávat funkci v sídle společnosti, podle potřeby

i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.



III.
Povinnosti při výkonu funkce

1. Člen představenstva se zavazuje, že bude po celé funkční období vykonávat svou
funkci s péčí řádného hospodáře, tedy s náležitou odborností a pečlivostí a s loajalitou,
trvale přihlížející k zájmům a potřebám společnosti.

2. Člen představenstva si je dále vědom, že je jeho povinností jednat v souladu se
zakladatelskou smlouvou, stanovami společnosti, právními předpisy, usneseními
a pokyny valné hromady, pokud tyto nejsou v rozporu s právními předpisy. Pokud
člen představenstva uvedené zásady poruší, je si vědom toho, že v případě vzniku
škody odpovídá vůči společnosti celým svým majetkem bez omezení na principu
objektivní odpovědnosti za škodu podle zákona.

3. V rámci těchto vymezení je člen představenstva povinen zejména:

a) pravidelně se účastnit zasedání představenstva a pracovních jednání nutných
k činnosti tohoto orgánu a aktivně se podílet na obchodním vedení společnosti,

b) dbát o řádný výkon působnosti představenstva v souladu se stanovami
společnosti, zejména co se týká profesionálního zajištění vedení předepsané
evidence po stránce účetní, hospodářské a obchodní,

c) reprezentovat společnost jako člen jejího představenstva v souladu se
stanovami,

d) podílet se na přípravě programu a svolání valné hromady a aktivně se účastnit
jejího průběhu,

e) respektovat přijatá zákonná usnesení valné hromady a představenstva
a podrobit se jim, stejně tak respektovat již přijatá usnesení představenstva,

f) dodržovat zákaz konkurence.

4. Člen představenstva bere na vědomí, že představenstvo jej může pověřit dozorem nad
určitým uceleným úsekem činnosti, vymezeným odborně nebo místně.

5. Člen představenstva je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech,
týkajících se společnosti, pokud mají takové skutečnosti být podle právních předpisů
nebo podle vnitřních norem společnosti utajeny (viz např. ochrana obchodního
tajemství, ochrana osobních údajů) nebo pokud by prozrazení určitých skutečností
mohlo společnosti přivodit újmu. Povinnost zachovávat mlčenlivost o uvedených
skutečnostech člena představenstva zavazuje i po skončení jeho funkce.

6. Svou funkci bude člen představenstva vykonávat osobně. Výkon funkce zmocněncem
je nepřípustný.



IV.
Odměna člena představenstva

1. Odměna představenstva je vyplácena za dále uvedených podmínek. Odměna bude
poukazována bankovním převodem na číslo účtu, které člen představenstva
společnosti nahlásí.

2. Měsíční odměnu schvaluje valná hromada a je splatná v termínech používaných ve
společnosti k výplatě mezd. Odměna kryje veškeré vzniklé náklady, které členům
představenstva vzniknou při výkonu funkce (cestovné, spoje, tiskopisy, poradenská
činnost apod.).

3. Odměny podle odst. 2 tohoto článku představenstva nepřísluší, jestliže výkon jeho
funkce zjevně přispěl k nepříznivým hospodářským výsledkům společnosti nebo při
zaviněném porušení povinností člena představenstva, V takovém případě je člen
představenstva povinen vyplacené odměny vrátit. O těchto skutečnostech
a konkrétních podmínkách rozhodne, na základě stanoviska představenstva, valná
hromada společnosti.

4. Kromě odměn podle odst. 2 tohoto článku muze valná hromada, na návrh
představenstva, přiznat členům představenstva tantiému, jejíž výše je závislá na
vytvořeném zisku společnosti.

5. Odměna podle odst. 2 se stanovuje na 0,- Kč (slovy: nula korun českých).

V.
Podmínky pro výkon funkce

1. Společnost se zavazuje poskytnout členu představenstva takovou součinnost, aby mohl
svoji funkci vykonávat v souladu se zákonem, společenskou smlouvou, stanovami
a touto smlouvou, tzn., poskytne mu veškeré informace a podklady potřebné pro řádný
výkon funkce, organizační, administrativní, právní a jinou nezbytnou podporu.

2. Společnost se zavazuje vytvořit členu představenstva náležité podmínky pro řádný
výkon jeho funkce také tím, že mu případně zapůjčí příslušné technické a softwarové
prostředky (např. personální počítač, osobní automobil, mobilní telefon, umožní mu
přístup do informačního systému společnosti apod.)

3. Převzaté pomůcky, pokud nejde o věci krátkodobé spotřeby, člen představenstva při
ukončení funkce opět vrátí.

VI.
Konkurenční doložka

1. Člen představenstva je povinen dodržovat omezení týkající se zákazu konkurence,
stanovená zákonem, případně další omezení vyplývající ze společenské smlouvy,
stanov společnosti nebo usnesení valné hromady. Člen představenstva je povinen



oznámit představenstvu neprodleně případy, kdy by mohlo dojít ke střetu zájmů jeho
vlastních nebo osob jemu blízkých se zájmy společnosti.

2. Člen představenstva je povinen oznámit společnosti své členství ve statutárních,
dozorčích, případně jiných orgánech a funkcích, zapisovaných do obchodního rejstříku
v dalších společnostech, nabytí a pozbytí živnostenského oprávnění nebo zahájení
neživnostenského podnikání.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, vymezenou funkčním obdobím podle či. I,
odst. 1. Bude-li člen představenstva zvolen znovu na bezprostředně následující
funkční období, je možno prodloužit platnost této smlouvy písemným dodatkem i pro
toto další funkční období.

2. Skončí-li člen představenstva výkon funkce dříve, ukončí se k tomuto datu zároveň
i závazky stran, založené touto smlouvou. Člen představenstva má nárok, při dodržení
všech ustanovení této smlouvy, na poměrnou část odměny, definované v či. IV této
smlouvy.

3. I po skončení závazků spojených s vlastním výkonem funkce zůstane nadále
v platnosti závazek člena představenstva zachovávat mlčenlivost i po zániku funkce
podle či. III, odst. 5.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana
obdrží jeden. Smlouva nabývá účinnosti schválením valnou hromadou společnosti.
Jakékoliv změny či doplňky smlouvy musí mít písemnou formu a musí je schvalovat
valná hromada společnosti.

5. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy připojují smluvní strany své
vlastnoruční podpisy.

V Trutnově, dne 25. 5. 2020

člen představenstva
Ing. Josef Moravec

prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., konané dne 25.5.2020.



K bodu 8: Návrh na pověření představenstva ke zvýšení ZK podle § 511 Zákona
o obchodních korporacích na dobu 5 let.

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. navrhuje valné hromadě
následující usnesení: Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených
podle § 511 Zákona o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK
upisováním nových akcií, podmíněným zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z
vlastních zdrojů společnosti s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní
výše ZK v době pověření. Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních
korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí VB o zvýšení ZK a
určuje, že budou vydávány kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1
000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne
představenstvo na základě posudku znalce. Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku
2025.

Zdůvodnění: Představenstvo společnosti bylo v souladu s ustanovením § 511 Zákona
o obchodních korporacích valnou hromadou společnosti pověřeno ke zvyšování ZK
způsobem uvedeným v zákoně a ve stanovách společností od roku 2015, a to na dobu 5 let
(cožje v souladu s ustanovením § 512 odst. 2 Zákona o obchodních korporací). Toto pověření
bylo využíváno ke zvyšování ZK zejména nepeněžitými vklady akcionářů společnosti,
přičemž nepeněžitými vklady byly zejména stavby a zařízení související s vodovody
a kanalizacemi. S ohledem na skutečnost, že platnost tohoto předchozího pověření
k letošnímu roku končí, navrhuje představenstvo společnosti, aby ho valná hromada opětovně
ke zvyšování ZK uvedeným způsobem pověřila.



Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,
se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 54101, identifikační číslo: 60108711 (dálejen

"Společnost ;')

tímto:

1. Oznamuje protinávrh uplatněný akcionářem k pořadu valné hromady, která byla svolaná na
den 25. května 2020 v 10.00 hodin (dále jen" Valná hromada"), a to v souladu s ust. § 362
zákona Č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v aktuálním znění (dále jen" ZOK").

II. Sděluje své stanovisko k protinávrhu uplatněnému akcionářem k pořadu Valné hromady
v souladu s ust. § 362 ZOK.

III. Doplňuje pořad Valné hromady o protinávrh uplatněný akcionářem k pořadu Valné hromady
v souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojení s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.

Představenstvo Společnosti tímto oznamuje, že mu k pořadu Valné hromady byl doručen další
protinávrh, a to konkrétně:

a) protinávrh ze dne 19.5.2020 akcionáře PDF invest, s. r. o., IČO 47803576, se sídlem
Rustaveliho 6, Bratislava - mestská časť Rača 831 06, Slovenská republika, zaps. v OR
vedeném Okresním soudem v Bratislavě I, oddíl Sro., vložka 121198/B,

kdy tento protinávrh směřuje k bodu 8 pořadu Valné hromady a zní: "Valná hromada
pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona o obchodních
korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK upisováním nových akcií, podmíněným
zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti s výjimkou
nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době pověření.

Pověření představenstva dle §511Zákona o obchodních korporacích a dle §9 odst. 1 stanov
společnosti nahrazuje rozhodnutí o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie na
jméno v listinné podobě a jmenovité hodnotě 1.000,- Kč s omezenou převoditelností a o
ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce.

Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2025.

Ocenění vydaných akcií bude na základe posudku znalce, zároveň musí být minimálně
v hodnote vlastního kapitálu (vlastného jmění) připadajícího na 1 akcii v hodnotě 1000 Kč
(dle účetní závěrky k 31.12. předchozího roku).

V súvislosti se zvyšováním základního kapitálu upisovanzm nových akcií, podmíněným
zvyšováním základního kapitálu, a to nepeněžitýmy vklady, mohou být vydány jen akcie
s emisnym ážiom. ktoré bude zohledňovať posudek znalce (emisné ážio minimálně v hodnote
kladného rozdílu mezi jmenovitou hodnotou akcie a vlastního kapitálu (vlastního jmění)
připadajícího na 1 akcii v hodnotě 1000 Kč (dle účetní závěrky k 31.12. předchozího roku).

Protinávrh dále obsahuje zdůvodnění. Úplné znění tohoto protinávrhu bude zveřejněno na
internetových stránkách Společnosti. S ohledem na pozdní doručení tohoto protinávrhu, není
možné toto oznámení před konáním Valné hromady zveřejnit způsobem, jakým se svolává
valná hromada, tj. toto oznámení nebude uveřejněno v Obchodním věstníku.



II.

Představenstvo Společnosti tímto sděluje své stanovisko k protinávrhu uvedenému v čl. I tohoto
oznámení.

Představenstvo Společnosti má za to, že jim navrhované usnesení k bodu 8 pořadu Valné hromady
je zcela v souladu s aktuálním zněním stanov Společnosti, v souladu s příslušnými právními
předpisy, ale také v souladu s ekonomickými zájmy Společnosti.

Představenstvo Společnosti konkrétně uvádí, že příslušná ustanovení § 511 ZOK ani § 9 stanov
Společnosti nepředpokládají, že by usnesení valné hromady, kterým dochází k pověření
představenstva ke zvyšování základního kapitálu upisováním nových akcií, muselo obsahovat
konkrétní omezení představenstva ve smyslu, v jakém jsou tato omezení navrhována
v protinávrhu. Naopak tato ustanovení uvádějí, že představenstvo při zvyšování základního
kapitálu musí postupovat v souladu se zákonem a v souladu se stanovami Společnosti. Rovněž
obecná ustanovení ZOK a dále zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění (dále
jen" OZ"), např. ustanovení § 159 odst. I OZ, předpokládají, že každý člen voleného orgánu
společnosti bude svou funkci vykonávat s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi a
pečlivostí.

S ohledem na výše uvedené považuje představenstvo doplnění usnesení dle znění uvedeného
v protinávrhu za nadbytečné a přehnaně formalistické.

III.

Podle ust. 364 odst. I ZOK se na valné hromadě nejprve hlasuje o návrhu akcionáře, neurčí-Ii
stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Společnosti se nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu,
který valnou hromadu svolal. V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších
návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud je některý z těchto
návrhů schválen, o dalším se již nehlasuje.

S ohledem na výše uvedené se bude k bodu 8 pořadu Valné hromady hlasovat o usnesení ve znění
návrhu představenstva Společnosti,jakje uveden v pozvánce na Valnou hromadu.

V případě, že by Valnou hromadou nebylo přijato k bodu 8 pořadu Valné hromady usnesení ve
znění návrhu představenstva Společnosti, jak je uveden v pozvánce na Valnou hromadu, bude se
následně hlasovat o protinávrhu akcionáře PDF invest, s. r. o. ve znění uvedeném v čl. I. tohoto
oznámení.

Dne 22.5.2020

Představenstvo Společnosti
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19
Dolní Předměstí
54101 Trumov
Česká republika

Bratislava, 15.5.2020

Uplatnenie práva podl'a § 361, ods. 1 zákona č. 90/2012 Sb. (zákon o obchodních korporacích)

Sme akcionárrni spoločnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. (IČO: 60108711, Spisová značka:
B 1006 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, Den zápisu: 1. ledna 1994, Sídlo: nábřeží
Václava Havla 19, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov, ďalej ako "VAK Trutnov"). Vlastníme 298 ks
akcií ISIN: CZ0009058657 (kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1000,- Kč). Týmto uplatňujeme právo na protinávrh podl'a § 361, ods. 1 zákona Č. 90/2012
Sb. (zákon o obchodních korporacích).

Póvodný návrh uznesenia k bodu č. 8:
Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona
o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK upisováním nových akcií,
podmíněným zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti
s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době pověření.
Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov
společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie
najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění
nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce.
Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2025.

Protinávrh uznesenia k bodu č. 8:
Valná hromada pověřuje představenstvo, aby za podmínek stanovených podle § 511 Zákona
o obchodních korporacích a stanovami společnosti, zvyšovalo ZK upisováním nových akcií,
podmíněným zvýšením ZK, a to nepeněžitými vklady, nebo z vlastních zdrojů společnosti
s výjimkou nerozděleného zisku, nejvýše však o 30 % dosavadní výše ZK v době pověření.
Pověření představenstva dle § 511 Zákona o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov
společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie
najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění
nepeněžítého majetku rozhodne představenstvo na základě posudku znalce.
Pověření se uděluje na dobu 5 let, tedy do roku 2025.

PDF invest, 5.r.O.
Rustaveliho 6, 831 06, Bratislava, Slovensko
IČO: 47 803 576, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121198/B
emai1: strana: 1/2



PDF invest, s.r.o.

Ocenění vydaných akcií bude na základe posudku znalce, zároveň musí být minimálně
v hodnote vlastního kapitálu (vlastného jmění) připadajícího na 1 akci v hodnotě 1000 Kč
(dle účetní závěrky k 31.12. předchozího roku).
V súvislosti se zvyšováním základního kapitálu upisovaním nových akcií, podmíněním zvyšováním
základního kapitálu, a to nepeněžitými vklady mohou být vydány jen akcie s emisným ážiom,
ktoré bude zohledňovať posudek znalce (emísné ážio minimálně v hodnote kladního rozdílu mezi
jměnovitou hodnotou akcie a vlastního kapitálu (vlastného jmění) připadajícího na 1 akci v hodnotě
1000 Kč dle účetní závěrky k 31.12. předchodzího roku).

Zdóvodneníe:
Dňa 25.5.2020 sa bude konať valné zhromaždenie akcionárov VAK Trutnov. Obsahuje aj Bod č.8
"Pověření představenstva ke zvýšení ZK podle §511 Zákona o obchodních korporacích na dobu
5 let". Podl'a pozvánky na toto valné zhromaždenie: "Pověření představenstva dle §511 Zákona
o obchodních korporacích a dle § 9 odst. 1 stanov společnosti nahrazuje rozhodnutí VH o zvýšení
ZK a určuje, že budou vydávány kmenové akcie najméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě
1 000,- Kč s omezenou převoditelností a o ocenění nepeněžitého majetku rozhodne představenstvo
na základě posudku znalce." Znalecký posudok je ale bezpedmíenečne nutný aj pri ocenení
vydávaných akcií spoločnosti VAK Trutnov. Nové akcie je možné vydat' iba s emisným ážiom,
ktoré zohl'adní vyššiu hodnotu akcií VAK Trutnov ako je samotné zvýšenie základného
ímania formou vkladu nepeňažného majetku. Je neprijatel'né, aby budúci akcionár za svoj vklad
1000 Kč získal majetok v hodnote viac ako 1000 Kč. Predstavenstvo musí postupovat' v súlade
s péčí řádného hospodáře.

Aktuálna hodnota vlastného kapitálu (vlastného imania) pripadajúca na 1 akciu v menovitej hodnote
1000 Kč je 1334 Kč. Pri zvýšení základného imania je nutné zohl'adnit' znalecký posudok 1 akcie
VAK Trutnov, pričom minimálna hodnota emisného kurzu nových akcií je hodnota vlastného
kapitálu pripadajúca na 1 akciu v menovitej hodnote 1000 Kč. Samotné zvýšenie základného imania
napríklad o 1 000 000 Kč by nebolo nepeňažným majetkom v hodnote 1 000 000 Kč ale akcie by sa
vydávali s ernisnýrn ážiom 334 000 Kč, které zodpovedá vyššej hodnote VAK Trutnov ako je
hodnota nepeňažného vkladu budúceho akcionára. Hodnota nepeňažného vkladu by preto musela
byť 1 334 000 Kč.

Tiež sa to dá počítat' aj opačne. Investor by do VAK Trutnov vkladal majetok ocenený znalcom
na 1 344000 Kč ale za tento vklad by získal iba 1000 akcií, každú v menovitej hodnote 1000 Kč,
lebo 1 akcia VAK Trutnov má minimálne hodnotu 1 334 Kč. Základné imanie by narástlo
o 1 000 000 Kč, emisné ážío by bolo 334 000 Kč. Týmto by sa dosiahla spravodlivosť
a predstavenstvo by konalo podl'a princípu "Péče řádného hospodáře".

S pozdravom

konatel' PDF invest, s.r.o.

PDF invest, s.r.o.
Rustaveliho 6, 831 06, Bratislava, Slovensko
IČO: 47803576, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 121198/B
email strana: 2/2
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Číslo dožiadania : el-116827/2020/8

VÝPIS Z OBCHODNÉHO REGISTRA
Okresného súdu Bratislava I

k dátumu 15.05.2020

Oddiel: Sro
Vložka číslo: 121198/8

I. Obchodné meno

PDF invest, s. r. o.

II. Sídlo

Názov ulice [iného verejného priestranstva) a orientačné číslo (prip. súpisné číslo):
Rustaveliho 6
Názov obce: Bratislava - mestská čast' Rača
PSČ: 831 06
Štát: Slovenská republika

III. IČO: 47 803 576

IV. Oeň zápisu: 17.06.2014

V. Právna forma: Společnost' s ručením obmedzeným

VI. Predmet podnikania (činnosti)

1. Činnost' podnikatel'ských, organizačných a ekonomických poradcov
2. Administratívne služby
3. Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti obchodu
4. Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti služieb
5. Sprostredkovatel'ská činnost' v oblasti výroby
6. Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebitel'ovi (maloobchod) alebo iným
prevádzkovatel'om živnosti (vel'koobchod)
7. Počítačové služby
8. Faktoring a forfaiting

VII. Štatutárny orgán: konatel'

Meno a priezvlsko: Peter Kňazeje
Bydlisko:
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Názov ulice (iněho verejného priestranstva) a orientačně číslo (príp. súplsné číslo):
Sládkovičova 744/42
Názov obce: Vráble
PSČ: 95201
Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia: 03.07.1977
Rodné číslo:

Vznik funkcie: 17.06.2014

Spňsob konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti s ručením obmedzeným:
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý konatel' samostatne

VIII. Spoločníci

Meno a priezvisko: Peter Kňazeje
Bydlisko:
Názov ulice (íného verejného priestranstva) a orientačně číslo (príp. súpísné čísle):
Sládkovičova 744/42
Názov obce: Vráble
PSČ: 95201
Štát: Slovenská republika

Výška vkladu: 5 000,000000 EUR ( Peňažný vklad)
Rozsah splatenia: 5 000,000000 EUR

IX. Výška základného imania

5 000,000000 EUR

X. Rozsah splatenia základného imania

5 000,000000 EUR

Výpis zo dňa 15.05.2020
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POZADA VEK NA VYSVETLENI č. 4
Vodovody a kanalizací Trutnov, a.s.

IČO:60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006

konaná dne 25. května 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Trutnově

1. Které obce a města již majetek vložila? Vkládal se v minulosti majetek nepeněžními
vklady?

2. Jak se vkládal - přes VH nebo jen pověřením představenstva jak máme schvalovat
nyní?

3. Protože byl již v minulosti vkládán majetek nepeněžitými vklady, jaký zisk a přínos dosáhla naše
společnost z převzetí takovéto vodárenské infrastruktury, která byla vložena do základního
kapitálu? Kdo prováděl analýzu a jaké jsou výsledky?

4. Proč má představenstvo operativně rozhodovat o vkládání nepeněžitých vkladů?

5. Proč byly a budou vydávány jen akcie s omezenou převoditelností?

6. Může i jiný akcionář než obce a města vložit infrastrukturní majetek do naší
společnosti?

7. Jak budou realizováno zvyšování ZK peněžitými vklady z vlastních zdrojů, když to
nebude ze zisku?

8. Proč není předložena písemná zpráva představenstva o omezení přednostního práva
akcionářům?

9. Kdo připravoval hodnocení projektu infrastruktury ( dostavba kanalizace) města
Svoboda nad Úpou, které poskytlo zápůjčku ve výši 5,4 mil Kč (spoluúčast
na financování projektu ve výši 16.538 mil. Kč? Jakébyly podmínky smlouvy o zápůjčce
- kdy budou vraceny finanční prostředky, byla smlouva schvalovánaVH?

10. Modernizace technologie VDJ park Trutnov bude prováděna vlastními prostředky
VAK-u,nebo se bude podílet i město Trutnov?

11. Jak budou prováděny investiční akce pro rozšíření kanalizačnísítě v okrajových částech
měst a obcí, a to na Babí, v Libči a ve Lhotě (Trutnov), Horním Maršově a Velké Úpě?
Budev nich spoluúčast obcí a měst?



12. Jak bude rozhodováno o pořadí při úpisu nových akcií? Podle pořadí podaných vkladů,

podle ekonomického přínosu pro naši společnost nebo to bude jen rozhodnutí

představenstva ?

13. Tedy jaké budou pravidla vkládání nepeněžitých vkladů? V jakém pořadí budou vklady

řazeny a realizovány?

14. Jak se bude rozhodovat o emisním ážiu, jak se bude rozhodovat o znalci, který určí

hodnotu vkladu?

15. Proč představenstvo navrhuje usnesení, které jednoznačně způsobuje porušení zákona, neboť
je jím porušena zásada rovného zacházení vyjádřená v ust. § 244 odst. 1 ZOK, jímž je
normováno, že "společnost zacházíza stejných podmínek se všemi akcionáři stejně" a dále pro
porušení ust. § 212 odst. 1 OZ, jímž je normováno, že "korporace nesmí svého člena
bezdůvodně zvýhodňovat ani znevýhodňovat a musí šetřit jeho členská práva i oprávněné
zájmy". Usneseníje v rozporu dále s ust. § 484, 487, 488 a § 417 odst.3 a § 428 odst. 2 ZOK,
dále § 3 odst. 2 písmo f) OZ a LPS)

16. Jak budeme o usnesení hlasovat?

Akcionář: Ing. Miroslav Frank, RČ :



Protest č. ':

Valná hromada společnosti

Vodovody a kanalizací Trutnov, a.s.
IČO: 60108711, se sídlem: Trutnov, Nábřeží Václava Havla 19, PSČ: 541 01,

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006
konaná dne 25. května 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti v Trutnově

1. Na základě ustanovení § 424 odst. 1 ZOK podávám protest proti výsledkům hlasování k bodu 8. - Pověření
představenstva ke zvýšení ZK podle § 511 ZOK na dobu 5 let

2. Důvodem protestu je skutečnost, že u těchto přijatých usnesení dnešní valné hromady byl porušen právní řád
ČR - zákon o obchodních korporacích Č. 90/2012 Sb. ( ZOK ), občanský zákoník ( NOZ ) Č. 89/2012 Sb.
a stanovy naší společnosti.

Na základě prmcipu o bezformálnosti právních jednání a v souladu s ustanovením
§ 559 OZ a ust. § 424 odst. 1 ZOK, že, vzhledem k průběhu VH, nejsem bezprostředně schopen na této valné
hromadě zjistit všechny existující důvody pro neplatnost tohoto usnesení, sděluji; že všechny přesné důvody
pro vyslovení neplatnosti tohoto usnesení budou uvedeny v návrhu žaloby.

A to proto, že v průběhu valné hromady, ze které se nemohu vzdálit, nelze provést přesnou a precizní
specifikaci všech důvod pro neplatnost přijatého usnesení. Podaný protest, dle mého názoru, nemá dle
právního řádu ČR suplovat žalobní návrh, kde budou uvedeny všechny přesné a precizní důvody.

Při posuzování, zda tento konkrétní protest obstojí požadavku na určitost a srozumitelnost je potřeba,
v souladu s ust. § 4 odst. 1 O.Z., vyjít z toho, že se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného
člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a toto od ní může v právním styku každý očekávat.
Akcionář proto v tomto směru poukazuje na to, že nelze po něm spravedlivě požadovat, aby byl do všech
podrobností povinen na valné hromadě precizovat veškeré skutečnosti a důvody, ze kterých lze usuzovat
na neplatnost přijatého usnesení.

Přesto zde uvádím alespoň základní důvody pro vyslovení neplatnosti: "~
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Přesto zde uvádím alespoň základní důvody pro vyslovení neplatnosti:

• Jednání valné hromady probíhalo v rozporu s dobrými mravy, protože diskriminačně přiznává
výhody městům a obcím, jejichž občané prokazatelně získávají výhody stavbou vodovodů
a kanalizací, čímž členové představenstva, jimiž jsou především komunální politici, získávají výhody
pro volební politický boj ( výhody pro svoje občany - nízká cena vodného a stočného, neekonomický
rozvoj infrastruktury, apod.) . Ostatní akcionáři - drobní investoři nezískávají nic

• Jednání je v rozporu s ustanoveními § 426 - zvýhodnění akcionářů, obcí a měst
• Jednání valné hromady schválilo usnesení na základě zneužití dominantního postavení majoritních

akcionářů - obcí a měst, které jednají ve shodě, a kterým představenstvo loajálně vyšlo vstříct.
• Jednání probíhalo v rozporu s ust. § 1,6 a 8 NOZ

3. Žádám, aby výše uvedený protest byl řádně zaprotokolován do zápisu z této valné hromady a byl přílohou
zápisu.

Akcionář: Ing. Miroslav Frank, RČ :

Podpis akcionáře ........ ~ . 

Hod.



K bodu 9: Návrh na určení auditora pro účetní období let 2020 až 2024

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem nábřeží Václava
Havla 19, 541 01 Trutnov, IČO: 601 08711, navrhuje na určení auditora k provedení
povinného auditu pro účetní období let 2020 až 2024, společnost FINCO - AUDIT,
spol. s r. o., Komenského 63, Trutnov, IČ 252 52 429.

Zdůvodnění: Podle zákona a stanov společnosti patří do působnosti valné hromady určení
auditora. Představenstvo navrhuje určení stejného auditora, který prováděl audit účetnictví
v předchozích účetních obdobích.



ŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

25. května 2020
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