Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.
nébieii Véclava Havla 19, Trutnov

ZAPIS o JEDNANi RADNE VALNE HROMADY
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
dne 31. kvétna 2021
v sidle spoleénosti

Valné hromada byla svoléna pozvénkou uverejnénou dne 29. 4. 2021 v Obchodnim véstniku,

na webovych strénkéch spoleonosti a v sidle spoleénosti.

viz - pfi/oha zépisu cf. 1

K bodu programu (“2. 1: Valnou hromadu zahéjil v 10.05 hodin predseda predstavenstva Mgr.
Toméé Hendrych. Privital pﬁtomné a oznémil, 2e organizaénim a technickym zajiéténim valné

hromady byla povérena akciové spoleénost CENTIN, a.s.

Jednéni byl pritomen notér JUDr. Jan Meduna.
Mgr. Toméé Hendrych déle oznémil vysledky prezence na valné hromadé provedené v 10.02
hodin. Pritomno bylo 8 akcionérﬁ, kterl' vlastni nebo zastupuji akcie, jejiché jmenovité hodnota
predstavuje 73,25 % zékladniho kapitélu akciové spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov. Valné

hromada byla usnééenischopné.

viz — pfiloha zépisu 6. 2

K bodu programu 6. 2: Mgr. Hendrych navrhl pritomnym akcionérﬁm zvolit orgény valné
hromady. Predstavenstvo navrhlo, aby predsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleé Babor, MBA,
zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichova, ovérovateli zépisu Jana Brétové a Ing. Aleé Babor, MBA a
skrutétorem Ing. Miroslav Cerny.

Mgr. Toméé Hendrych vyzval k hlasovéni.
Na hlasovacim listku ,,A“ hlasovali akcionéri o volbé orgénf] valné hromady. Pro volbu
predsedy valné hromady hlasovalo 99,99 %, pro volbu zapisovatelky hlasovalo 99,99 %, pro volbu
ovérovatelﬂ zépisu hlasovalo 100 %, pro volbu skrutétora hlasovalo 99,99 % pfitomného poétu hlasﬁ.
Valné hromada zvolila organy valné hromady dle predloieného névrhu predstavenstva.
viz — pfi/oha zépisu 6. 3

Predseda valné hromady Ing. Aleé Babor podékoval pritomnym akcionérﬂm za projevenou

dﬁvéru a konstatoval, 2e valné hromada proéla (Nodnimi procedurélnimi kroky.

K bodu programu 6. 3: Mistopredseda predstavenstva Alan Tomaéek prednesl zprévu

predstavenstva o podnikatelské éinnosti a stavu majetku spoleénosti za rok 2020, zprévu o vztazich
mezi propojenymi osobami v roce 2020, névrh na schvéleni rédné Uéetni zavérky, navrh na rozdéleni

zisku 2a rok 2020 a stanovisko auditora.
viz — pfi/oha zépisu 6. 4

rady.

K bodu programu 6. 4: Zprévu dozoréi rady pfednesl Mgr. Tomas Eichler, pfedseda dozoréi

viz — pfl’loha zépisu 6. 5
K bodu programu 6. 5: Pfedseda valné hromady Ing. Ales Babor pfeéetl névrh usneseni:

Valné hromada schvaluje vyroénl’ zprévu pfedloienou pfedstavenstvem spoleénosti.
Valné hromada schvaluje fédnou 06etni zévérku za r. 2020.
Valné hromada schvaluje névrh na rozdélenl’ zisku, a to:
Z dosaieného zisku ve vyéi 3.680.812,45 K6 p0 zdaném’ pfidélit

750.000 K6 do sociélniho fondu a
500.000 K6 do stimulaéniho fondu.

Castku ve vyéi 1.430.812,45 prevést do fondu obnovy.

Pr'edseda va/ne’ hromady dé/e konstatoval, Ze pr'edstavenstvu by/ dne 26. 5. 2021 doruéen
protinévrh na rozdé/eni zisku, protest proti pfipadne’mu pfijeti névrhu pfedstavenstva na rozdélni zisku
a z'édost o vysvét/eni akc/onéfe spolku OSMA — CR — OJ024, zastoupene’ho advokétni kanceléfi

ARROWS advokétni kance/éf s.r.o. Protinévrhy, protest a z'édosti o vysvét/enl’ v6etné s/vodnéni a
v6etné stanoviska pfedstavenstva byly uver’ejnény dne 27. 5. 2021 na weboch strénkéch
spoleénosti a byly akciona'rT/m k dispozici na va/né hromadé.
Protinévrhy, protest a Zédosti o vysvét/enijsou v plném znéni pfilohou 6. 6 tohoto zépisu.
viz - pfiloha zépisu 6. 6

Protinévrh akcionéfe OSMA — CR — OJ024:
"Valna’ hromada schvaluje névrh na rozdé/eni zisku, a to: z dosaz'ene’ho zisku ve vysﬁ

3. 68081245 K6 po zdanéni pfidélit 250 000 K6 do socié/m’ho fondu a 250.000 K6 do stimu/ac'niho
fondu. Céstku ve vys'i 423.157,45 K6 pr'evést do fondu obnovy. Podil na zisku akciona’fi (dividendy):

2. 757.655 K6. Va/né hromada schvaluje s'vsob vyp/aty podi/u na zisku (dividendy) za rok 2020. "

Na iédosti o vysve'tlem’ akcionéfe spolku OSMA — CR —- OJ024 odpovédé/ fed/tel spoleénosti Ing.
Josef Moravec, a to:
- pfedstavenstvo spoleénosti zdavodni/o névrh V pozvénce na valnou hromadu s tfm, z'e povaZuje za
prioritu abradu sp/étek ave'ru. Pfidé/y do socié/niho a stimulaéniho fondu 510q k p/ném’ benefm‘}
zaméstnancam pod/e kolektivni sm/ouvy na r. 2021,
- v dobé, kdy byla zpracovévéna vyroéni zpréva, bylo znémo je§té mé/o néslednych opatr'em’ v
souvislosti s vyvojem a daléim prﬂbéhem pandemie covid—19. V pozvénce je tak upfesnén

hospodéfsky vysledek spo/eénosti V r. 2021,

- veskery zisk od vzniku spo/ec'nost/ by/ vyuz'it k ﬁnancovénl’ nezbytnych investiénich akci v objemu
cca 1 , 182 mld. K6. Mezi akcionér'e iédny zisk rozdélen nebyl.

Pr'edseda va/né hromady déle konstatoval, Ze pfedstavenstvu by] dne 7. 5. 2021 doruéen
protinévrh akcionér'e Ing. Miros/ava Franka k névrhu na rozdé/eni zisku.

Protinévrh v6etné stanoviska pfedstavenstva by/ uvefejnén dne 13. 5. 2021 (resp. 18. 5. 2021) v

Obchodnim véstniku, na webovych sz‘rénkéch spo/e6nosti a by] akcionér’ﬁm k dispozici na valne’

hromadé.

Ing. Miros/av Frank oznémil, z"e $i protinévrh stahuje.

Pfedseda valné hromady dale konstatoval, 2e akcionéf Ing. Miroslav Frank podal iédosti o vysvétlem’.
Poté tyto zadosti o vysvétleni pfeéetl.

Zédosti o vysvét/eni - Ing. Miros/av Frank
— kde by/a zvefejnéna zpréva o vztazich,

- jaké byla vySe kalku/ovaného zisku u vodného a stoéného pro oboe a mésta v r. 2020, jakfrje plan na
r. 2021,
- jest/i ziskal VAK Trutnov, as. do provozovani nové lokality pro provozovanl’ vodovodt? a kanalizacr’,
kde a jest/i v rémci koncesnich r'izenl’, s jakou ka/ku/ovanou mirou zisku,
- Uéastni/ se VAK Trutnov, as. v r. 2020 koncesnich a vybérovych r'izeni, ko/ika,
- jaky byl pro tyto projekty kalku/ovany zisk,

- jak byly investice financovény,

- jaky byl plan obnovy vodarenske’ infrastruktury na r. 2020 a jest/i byl sp/nén, z jakych zdrojfl byl
financovan, jaky plan je na r. 2021,
- zjakych zdrojL? byly ﬂnanoovény investice ve vyéi cca 37, 712 mil. K6 uvedené ve VZ,
- jest/i existuji a co je obsahem finanénich zapdjéek 0d mést a obci, ev. pro mésta a oboe od
spo/eénosti,

- na co bude pouz’it nerozdé/eny zisk,

— jaké ostatni ev. statutarnl’ fondy spoleénost ma, vjaké vyéi,

— ia’da o poskytnutl' smérnice éi jiného nar'izeni, které upravuje socia/ni a stimulaéni fond, jaka jsou

pravid/a éerpani z téchto fonda, jest/i z nioh éerpali olenové organC/ spoleénosti, kdo éerpani z téohto

fondL"! kontro/uje,

- kdy by/ zr'izen a jaka jsou pravidla pro éerpa’ni z fondu obnovy, zda byl nékdy éerpan,
- jaké finanéni prostfedky ma spoleénost na bankovnich Uétech a na terminovanYch vk/adech k 31. 12.

2020,
- zda ma spoleénost néjakou dividendovou politiku,
- kde se nachazeji umélecké dila ve vlastnictvi spolec'nosti,

— jak funguje Nadace VAK Trutnov, a.s., kdo je v/astnikem, jsou poskytovate/é pr'r’spévkL": do nadace
smluvnimi pan‘nery VAKu Trutnov, a.s., odkdyjsou napojeny na vodarenskou strukturu VAKu Trutnov,

as,

— jest/i realizova/y stavebni spolec’fnosti pro VAK Trutnov, as opakované zakazky,

— jach vybérovych Fizeni se spoleénost L’Iéastni/a, s jakYm vysledkem,

- jaké byly konkrétni vysledky vybérového fizenl’ a posléze praci realizovanych fi. Aquavit spol s r.o. pfi

realizaci vény vodovodnich pfivadéét) v Peci pod Snéikou.

Zadost o vysvétlenije v plném znéni pfi/ohou c”. 7 tohoto zap/'su.

viz - priloha zapisu o. 7

Ing. Josef Moravec v odpovédich na fadosti o vysvét/eni uvedl, z"e zprava o vzfazich je souéasti
Vyroénl’ zpravy,
ekonomicky naméstek Bo. Lubos Spévak odkazal na Udaje uvedené ve Wroéni zpravé a uvedl, 2"e
kalku/ace, kterou spoleénost pfipravuje pro Ministerstvo zemédé/stvi, bude uvedena na webovych
stranka'ch spoleénosti,
— Ing. Moravec dale pokraéova/ s tim, 2e spo/eénost se neL'Jéastni/a koncesnich ani vybérovych akcr’,

- vérova r'izenijsou uvedena na webovych strankach spo/eénosti,

— k dotazovanYm investicim - financovano z odpisEI, L’IVérﬂ, dotaci a v/astnich ﬁnanénich prosffedkﬁ,
sfejné tak chce spo/eénost postupovat i letos,

— financ'ni zapdjoky spoleénost neposkyt/a,

— ziskje pouiit na investice a splatky L’rve'ru,

— spo/eénost ma fond obnovy ve vyéi 27. 332. 508,98 Kc", stimulaéni fond ve vys'i 2.574.307 K6 a socialni
fond ve vy§i 2. 35241239 Ké, Udaj ROA zisk ve vys'i 3. 68081245 /905. 933.01 7, 58 éini 0,4063 %,
— éerpa’ni socialniho a stimulaéni fondu - viz vys'e Fesi ko/ektivni sm/ouva
Ing. Miroslav Frank poiadal, aby mu byla zaslana kolektivni sm/ouva a smérnice pro éerpani fondu

obnovy

- éerpanl’ fondt‘] kontro/uje pr'edstavenstvo, je predmétem auditu, pro éerpanf fondu obnovy existuji
pravid/a - viz s'e,
- spoleénost nema Zédny zi‘rstatek na terminovaném vkladu,
— dividendovou politiku spoleénost nema, prioritné jsou feéeny invesfice do planu obnovy.
— Nadaéni fond je samostatnYm spravnim subjektem, jedinym zrizovate/em je VAK Trutnov, as.
ves’keré informace jsou uvedeny na webovych strankach.

Ing. Frank poiadal, aby v zapisu byly uvedeny informace 0 fi. Aquavit spol. s r. o.

U.)

Ing. Miros/av Frank se dale dotazal, jakje o'erpan fond obnovy, jest/fie je stale doplnovan a roste.

Ing. Josef Moravec odpovédél, Ze Uéetné éerpén nebyl, tvofen je proto, abyjednou éerpén byt mohi.

Ing. Pavel Dobransky se dotézal, jaké byly v r. 2020 ztréty na vodovodni siti a proé se nedafije sniz’it,

jest/i spo/eénost vlastni a vyuiivé moderni techniku pro detekova'ni ztrat.
Dale se dotézal, proé spoleénost diii na noteoh 51 mil. K6.

Vyrobné technicky némétek Ing. Petr Jirk0 konstatoval, z"e spoleonost viastni veékerou potr'ebnou
techniku, nicméné v pr'evéz“né horském regionu, pfi rozsahu vodohospodér'skych siti i specifiokyoh

klimaticch podminkéch je vyh/edévéni’ poruch i opravy s/oz'itéjs'i i financ‘fné néroénéjsi nez" u jinych
vodérensch spoleonosti.

Ing. Josef Moravec uvedl, 2e snamné éést investiénich prostfedki‘i je prévé na opravy siti. Co se
tyée financ'nich prostfedkL‘i na Uétech, jak jii bylo Feéeno, musi spoleénost sp/éoet Livér, dale
potfebovala mit finanéni rezervu na novy feké/ni v02 3 nutné bylo i vytvor'it rezervu v souvislosti s
opatfenimi pfijatymi k fes’eni’ situace ohledné covidu—19. Pfehled o finanénich tocich je ve VZ.

Ing. Miros/av Frank 39 dotézal, na co jsou C‘erpény Livery.
Odpovéd’ Ing. Moravoe: Uvéry byly oerpénv na tyto 3 akce a jejioh zﬂstatek k 31. 12. 2020 éini — 1.

Cisté Horni Upa ve vyis'i 24.033 tisic Ké, 2. Upravna pitné vody v Hornim Maréové ve vyéi 25.000 tisic
KC" a 3. Kalové koncovka ve vysi 42. 700 tisic KC".

JUDr. Jir"i Kunések, zastupujici akoionér'e Ing. René Ho/eéka, se dotézal, jest/i spoieénost bude ménit
svou dividendovou politiku vzhledem k Charakteru akciové spo/eénosti ve smys/u zékona o obchodnich
spoleénostech a druistvech.

Ing. Josef Moravec konstatoval, 2e vzhledem k ustanovenim ZOKje poéadavek na dividendy legitimni,
nicméné vodohospodéfské spoleénosti musi respektovat take’ daiéi zékony a legislativni podminky

ohledné éerpéni fondL? a pFidé/ovéni dotaci, regu/ovanou cenovou politiku a zékonem stanovene' plnéni

p/énu obnovy. Pokud spoleonost bude schopné tyto podminky splnit, pak bude moZné stanovit

dividendovou politiku. Ustaveni fondL‘i i pravid/a jejich éerpéni byla stanovena jiz' pfi zaioz‘eni
spo/eénosti. Néri’ist nékladfi oproti snifeni poétu zaméstnancfi odpovidé inﬂaci.

Na dotaz JUDr. Jifiho Kunééka tykajici se dopadu ’proticovidovych” opatr'eni na hospodafeni

spoleénosti Ing. Josef Moravec uvedl, 2e byl sniien objem prodane’ vody, jak uvédi VZ. V nejiste’

situaci nelze dals"i voj predikovat a je tfeba zajistit, aby se spoleénost nedostala do diuhL'i. Opravy
vodovodni a kanalizaoni sité ne/ze zastavit.
lnformace o pri’ibéhu soudnich sporL'i je ve VZ.

Ing. Jir'i Lengé/ poiéda/ o vysvétleni Lidaje tykajiciho se oprav, ev. vymény vodovodnich siti
uvedeného na str. 17 V2.

Ing. Petr JirkL": vysvét/i/ rozdi/ mezi vénou a opravou. Dale uvedl, 2e ztraty jsou vyéisleny rozdi/em

mezi vyrobenou a fakturovanou vodou a zopakoval informace tykajioi se zejména vyhleo’avéni L’inikL‘i
vody - viz vyée rozdi/y oprotijinym regionEIm.

Pfedseda valné hromady konstatoval, Ze akoionér' Ing. Miroslav Frank 89 om/uvil z daisiho jednani
valné hromady.
Om/uva Ing. Miroslava Franka je v plném znéni pFi/ohou o. 8 tohoto zépisu.
viz - pr'iloha zépisu 6. 8

Ing. Aleé Babor konstatoval, 2e bylo odpovézeno na iédosti o vysvétleni k bodu (3. 5 poiadu

jednéni valné hromady a podle stanov spoleénosti se nejprve bude hlasovat o névrhu piedstavenstva.

Na hlasovacim listku ,,B“ hlasovali akcionaﬁ o schvéleni vyroénf zpravy a Fadné L'Jéetni zavérky

za rok 2020. Pro schvéleni vyroéni zpravy hlasovalo 92,47 %, pro sohvéleni tadné Uéetni zavérky

hlasovalo 92,48 "/0 pfl’tomného pootu hlasﬂ.
Valna’ hromada schvélila vyroéni zprévu za rok 2020.
Valné hromada schvélila Fédnou UCetni zavérku za rok 2020.
viz — pr'iloha zépisu 6. 3

Na hlasovacim listku ,,C“ hlasovali akcionati o schvéleni navrhu na rozdélenl' zisku za rok 2020

podle navrhu ptedstavenstva. Pro hlasovalo 92,47 % ptl’tomného poétu hlasﬂ.

Valné hromada schvaliia névrh na rozdéleni zisku za rok 2020 podle pfedloieného navrhu

ptedstavenstva.
viz - pr'iloha zépisu (3‘. 3

Protest akcionafe OSMA —- CR — OJ024 proti pfipadnému pfijeti navrhu usneseni pod bodem 5 pofadu
jednani va/né hromady uvedeného v pozvénce je v plném znéni v pfi/oze 6. 6 tohoto zépisu - viz vySe.

Protest — ing. Miroslav Frank - proti vys/edkt’lm hlasovani k bodu (5. 5 - Schvaieni vyroéni’ zpravy, Fadné
L’Iéetni zé vérky za rok 2020 a navrhu na rozdé/eni zisku za rok 2020.
Protest je v plném znéni pr'ilohou C". 9 tohoto zépisu.
viz - pfi/oha zapisu C“. 9
K protestu Ing. Miros/ava Fran/<3 v plném znéni se pr'ipojil ing. Jir“/’ Lengé/

Protest - ing. René Holec'ek v zastoupeni Mgr. Jir'iho Kunés'ka - proti rozhodnuti’ vainé hromady o
rozdéleni zisku na zékladé névrhu pfedstavenstva.

Protest je v plném znéni pr'i/ohou (5. 10 tohoto zapisu.
viz - pfi/oha zapisu 6. 10

K protestu Ing. René Holeéka v plném znéni se pfipojil ing. Pavel Dobransky.

Kbodu programu c. 6: Predseda valné hromady pfeéetl navrh na rozhodnuti o vykupu
vlastnich akcil’ spoleénosti.
Usneseni:

Valné hromada spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, as. konana dne 31. 5. 2021 schvaluje:
- nabytl’ vlastm’ch akcii spoleénosti, znéjicich na majitele v zaknihované podobé ve jmenovité hodnoté
1 000 K63, a to do poétu 20 000 kusﬂ kmenovych akcii o celkové jmenovité hodnoté 20.000.000,— Kt":
- uréuje, 2e spoleénost mﬂie nabyvat vlastni akcie spoleénosti do 31. 12. 2021
— uréuje, 2e spoleénost si mﬁie ponechat vlastni akcie spoleonosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnuti
valné hromady
— uréuje cenu za nabyti vlastnich akcii spoleénosti ve vyéi 500 Kr”: za 1 ks akcie
- povéfuje spoleénost CENTIN, as, abyjménem spoleonosti vykup realizovala

Pfedseda valné hromady konstatoval, 2e navrh véetné zdﬂvodném’ je souéasti pozvanky na valnou
hromadu

Protinavrh Ing. Miros/av Frank Valna hromada spo/eénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, as. konana dne 31. 5. 2021 schvaiuje:
- Nabyti viastnich akcii spoieénosti, znéjicich na majite/e v zaknihovane’ podobe" ve jmenovité hodnoté
1 000 K6, a to do poétu 20 000 kust) kmenovych akcii o celkové jmenovité hodnoté 20. 000, 000,— K6
- Urc'uje, 2e spo/eénost mL‘tzve navat vlastni akcie spo/eénosti do 31. 12. 2021

- Uréuje, Ze spo/eénost si maze ponechat vlastni akcie spo/eénosti na dobu 5 let 0d tohoto rozhodnuti
vainé hromady

— Uréuje cenu za nabyti v/astnich akcii spo/eénosti ve vys"i 500 Ké - 1.200 KC" za 1 ks akcie. Uroeni

ﬂnélni ceny nabytl’ akcii provede pfedstavenstvo, ktere’ schvé/I' podminky pro uréeni vykupni ceny
pod/e poétu akcii.
- Povér’uje spo/eénost CENT/N, a.s., abyjménem spo/eénosti vup realizovala.

Protinévrh véetné stanoviska pfedstavenstva by! uvefejnén na webovych strénkéch spoleénosti a by!
akcionémm k dispozici na valné hromadé.
Protinévrh je v plném znéni véetné svodnénI’ pr'l'lohou o. 11 tohoto za’pisu.

viz - pfi/oha zépisu (‘5. 11

Pr'edseda valné hromady dale konstatoval, z"e pfedstavenstvu by/ doruc'en protinévrh
akcionéfe OSMA — CR — OJ024 k bodu programu o. 6 a zédosti o vysvét/em’ k bodu c”. 6
Protinévrh véetné stanoviska pfedstavenstva by/ uver'ejnén na webovych strénkéch spoleénosti a by!

akcionér'i’rm k dispozici na valne’ hromadé ve znéni:

Valné hromada spo/eénosti Vodovody a kana/izace Trutnov, as. konané dne 31. 5. 2021 schva/uje:

— nabyti v/astnich akcil’ spoleénosti, znéjicich na majitele v zaknihované podobe ve jmenovité hodnoté

1 000,— K6, a to do poétu 20 000 kUSL°I kmenovych akcii o ce/kové jmenovité hodnoté 20.000. 000,- K6
- urc'uje, 2e spoleénost mL‘Jz"e navat v/astnl’ akcie spoleénosti do 31 . 12. 2021
- uréuje, z"e spo/eénost si m02“e ponechat vlastni akcie spoleénosti na dobu 5 let od tohoto rozhodnuti

valné hromady

- uréuje cenu za nabyti v/astnl’ch akcii spoleénosti ve vys"i 1.800 Ké za 1 ks akcie.

- povéfuje spo/eénost CENT/N, a.s., abyjménem spo/eénosti vykup realizova/a.
viz vyée- pfiloha zépisu 6. 6

Na Zédosti o vysvét/enl' odpovédé/ Ing. Moravec, a to:
spo/eénost stanovi/a vupni cenu 1 akcie na zékladé situace na trhu a obdobnYch vupL"!

vodérenskych spoleénosti v CR.

Takto nabyte’ akcie hodlé spoleénost nésledné vydat oproti vkladam do svého za’kladnr’ho kapitélu,

éimz by optimalizova/a akcionér'skou strukturu tak, aby akcie spoleénosti byly v 00 nejvétéi mife
soustr'edény v rukou vefejnoprévnich korporaoi, zejména mést a obci.
Snizeni poétu drobnYch akcionéfﬂ — aktuélne' 2637 zjednoduéi administrativni néroc‘fnost a zpfehledm’
akcionér'skou strukturu.

lng. Jifi Lengé/ se dotézal, proé névrh nesmér'uje ke véem akciim. Jak bude o’éie postupovéno.

Pan Alan Tomééek konstatoval, Ze takto rozhod/o pfedstavenstvo a své rozhodnuti povaz'uje za

optimé/nl’.

Se souh/asem pfedstavenstva seznémi/ va/nou hromadu s da/éim postupem lng. Ale§ Babor s tim, 2e

néklady se budou pohybovat od nutnych nékladt) na korespondenci do maximélni vyée 8 mil. Kc'.

Ing. Jir'i Lengé/ namitl, z“e pokud budou osloveni akcionér'i, poruéi tak spoleénost ustanoveni zékona.

Pfedseda valne

predstavenstva.

hromady vyzval

k

hlasovéni

podle stanov

spoleénosti

nejprve

o

navrhu

Na hlasovacim Il’stku ,,D“ hlasovali akcionafi o schvélenl' névrhu na vykup akcil'. Pro hlasovalo
92,47 % pfitomného poétu hlasi’J.
Valné hromada schvélila névrh na vykup akcii podle pfedlozeneho névrhu pfedstavenstva.
viz — pr'i/oha zépisu C". 3

lng. Pavel Dobransky podal protest proti pﬁjeti rozhodnuti k bodu 6 va/né hromady o vykupu vlastnich
akcil’. Konstatoval, z“e d/e jeho nézoru se jedné o p/téni ﬁnanénl’mi prostfedky spo/eénosti.

K bodu programu <3. 7: Predseda valné hromady oznémil, 2e Ing. Jiri Hradecky rezignoval ke

dni konéni valné hromady na funkci élena predstavenstva.

Dale preéetl na’vrh na odvoléni Ing. Jiﬁho Hradeckého z funkce élena predstavenstva
a volbu Petra HFebaéky, nar, 28. 4. 1969, bytem Cernohorské 292, Janské La’zné do funkce (:Iena
piedstavenstva.

Predstavenstvo déle navrhuje opétovné zvolit Ing. Zdeﬁka Virta, nar. 15. 10. 1957, bytem Pec pod
Snéikou 29, Pec pod Snéikou do funkce élena dozoréi rady.
viz - pfi/oha zépisu 6. 12

Na dotaz Ing. Pavia Dobranského oh/edné davodu k rezignaci Ing. Hradeckého uvedl ing. Josef

Moravec, z'e Ing. Hradecky skonéil ve funkci starosty v Jénskych Iézni’ch.

Vzhledem ktomu, ze nebyly podény jiné névrhy ani protinévrhy, vyzval pfedseda valné

hromady k hlasovéni.

Na hlasovacim listku ,,E“ hlasovali akcionéri o odvoléni Ing. Jiﬁho Hradeckého z funkce (Elena
pfedstavenstva. Pro hlasovalo 92,48 % pritomného poétu hlasfi.
Valné hromada odvolala ke dni konéni valné hromady Ing. Jirl’ho Hradeckého z funkce élena

pfedstavenstva.
viz — pfiloha zépisu i5. 3

JUDr. Jir"/' Kunééek se dotézal, jest/i dojde ke zméné pozic u (Elem? v orgénech spo/eénosti.
Mgr. Toméé Hendrych odpovédél, z'e nikoliv.

Na hlasovacim listku ,,F“ hlasovali akcionéri o volbé Petra ebaéky (":Ienem pfedstavenstva a

Ing. Zdeﬁka Virta élenem dozoréi rady. Pro volbu Petra ebaéky hlasovalo 92,48 %, pro volbu Ing.

Zdeﬁka Virta élenem dozoréi rady hlasovalo 92,47 % pritomného poétu hlasﬂ.

Valné hromada zvolila ke dni kona’m’ valné hromady Petra Hrebaéku, nar.: 28. 4. 1969, bytem

Cernohorské 292, 542 25 Janské Lézné Clenem pfedstavenstva.

Valné hromada zvolila ke dni konéni valné hromady Ing. Zdeﬁka Virta nar.: 15. 10. 1957,
bytem Pec pod Snézkou 29, 542 21 Clenem dozoréi rady,

viz — pFi/oha zépisu (5. 3

Protest — Ing.

Jifi Lengé/ - proti schvé/eni rozhodnuti' o

pr'edstavenstvem.
Protest je v p/ne’m znéni pfi/ohou C". 13 tohoto zépisu.
viz-pfi/oha zépisu 5. 13

vupu akcii ve formé navrzené

Kbodu programu c. 8: Predseda valné hromady pfeéetl névrh na schvélenl' smlouvy o
vykonu funkce pro Cleny predstavenstva a dozoréi rady

Névrh usneseni:
Valné hromada schvaluje smlouvu o vykonu funkce élena predstavenstva a dozoréi rady ve

znéni pfilohy této pozvanky, uverejnéné na internetovfich strénkéch spoleénosti.
viz — pfiloha zépisu 6. 14

Ing. Jir'i Lengé/ se dotézal, jest/i u smluv pro éleny orgéni’i spo/ec'nosti dochézi proti dfi’véjéi’m

smlouvém k néjakym zméném.

Ing. Josef Moravec odpovédél, z“e se jedné o vzorovou sm/ouvu.

Na hlasovacim Iistku ,,G“ hlasovali akoiona’fi schvéleni smluv o vykonu funkce élena
pfedstavenstva a dozoréi rady. Pro schvéleni smlouvy o vykonu funkce (:lena pfedstavenstva
hlasovalo 92,47 %, pro schvéleni smlouvy o vykonu funkce (Elena dozoréi rady hlasovalo 92,48 %
pﬁtomného poétu hlasﬂ.
Valné hromada schvélila smlouvy o vykonu funkce élena pfedstavenstva a élena dozorél' rady.
viz — pfi/oha zépisu c". 3

O zas/anl’ zépisu z va/né hromady poZéQa/i Ing. Miros/av Frank, Ing. Jifi Lengél, Ing. Pavel Dobransky,
JUDr. JIFI’ Kunés'ek a akciona’r' OSMA — CR — OJ024.
Pfedseda valné hromady oznémil koneéné vysledky véech hlasovéni a valnou hromadu

ukonéil v 12.25 hodin,
Dne 31. kvétna 2021

Pfedseda .......................................................

Zapisovatelka ........................................................

Ovéfovatelé zépisu ........................................................ a ........................................................

Pﬁlohy:
1. Kopie oznémem’ o konani valné hromady.
2. Prezenéni listina akcionarﬂ, élenﬁ organﬂ a hosttl, protokol o prezenci na valné hromadé provedené
v 10102 hod.

3. Protokoly o vysledku hlasovani na hlasovacich Iistcich ,,“,A ,,“,B ,,“,C ,D“, ,,"E ,,“,F "G"
4. Zprava predstavenstva o podnikatelské éinnosti spoleénosti véetné komentare k Uéetni zévérce a

navrh na rozdéleni zisku.
5. Zprava dozoréi rady.

6: Protinavrhy, protest a iadosti o vysvétleni — OSMA —- CR — 0J024,

7‘ Poiadavky na vysvétleni - Ing. Miroslav Frank
8. Omluva zjednani VH - Ing. Miroslav Frank
9. Protest k bodu 5 - Ing. Miroslav Frank
10. Protest- Ing. René Holeéek
11. Protinavrh k bodu 6. 6 - Ing. Miroslav Frank
12. Odvolanl’ a volbu élenﬁ predstavenstva a dozoréi rady

13. Protest proti rozhodnuti o vykupu akcii — Ing. Jiri Lengal
14. Smlouva o vykonu funkce (Elena predstavenstva

Pf'edstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané v obchodm’m rejstﬁku vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové oddil B, Vloika 1006
3
se sidlem: Trutnov, nébfeii Véclava Havla 19, PSCV 541 01, identiﬁkaéni éislo: 601 08 711,
svolévé na den 31. kvétna 2021 v 10.00 hodin

RADNOU VALNOU HROMADU,

které se bude konat v zasedaci mistnosti v sidle spoleénosti v Trutnové.

Pof‘ad jednéni:
1. Zahéjeni, ovéfeni usnééenischopnosti valné
hromady.
2. Volba pfedsedy valné hromady,zapisovatele,
ovéfovatelﬁ zépisu
aosob povéfenych
séiténim hlasﬁ.
3. Vyroém' zpréva za rok 2020, zpréva
pfedstavenstva o podnikatelské oinnosti
spoleénosti aostavu majetku v roce 2020,
Zpréva pfedstavenstva o vztazich mezi
propojenjrmi osobami v r. 2020, névrh
na schvéleni fédné I'Jéetnl' zévérky véetné
névrhu na rozdélenl' zisku a seznémenl’
se zprévou auditora.

4. Zpréva dozoréi rady o pfezkouméni Fédné
ﬁéetnl’ zévérky, névrhu na rozdéleni zisku
za rok 2020 a zprévy o vztazich mezi
propojenymiosobamivr.2020.
5. Schvéleni vyroéni zprévy, fédné ﬁéetm’
zévérky za rok 2020 anévrhu na rozdélem’
zisku 2a rok 2020.
6. Rozhodnuti ovykupu vlastnich akcil’
7. Odvoléni a volba élenﬁ pfedstavenstva a
dozoréirady
8. Schvélem’ smluv o vykonu funkce élenﬁ
pfedstavenstvaadozoréirady
9. Zévér.

Rozhodn)? den: Rozhodnym dnem k ﬁéasti na valné hromadé je 24. kvéten 2021. Valné hromady jsou
oprévnéni se ﬁéastnit a vykonévat na ni hlasovaci prévo pouze ti akcionéfi s akciemi na jméno, kteﬁ
jsou zapséni v seznamu akcionéfﬁ vedeném spoleénosti, a déle akcionéﬁ s akciemi na majitele, ktefl’
vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i V pfipadé, 26 p0 rozhodném dnu dojde k pfevodu cenného
papiru. V pﬁpadech uréeny’rch zékonem mﬁie samostatné pfevoditelné, popf‘ipadé jiné prévo spojené
s cennymi papiry, uplatﬁovat vﬁéi spoleénosti pouze osoba, které je oprévnéna vykonévat toto prévo
k rozhodnému dni.

Prezence akcionéf'ﬁ bude zahzijena v 9.30 hodin v misté konéni valné hromady. Valné hromady
se mﬁie zﬁéastnit kaidy akcionz’ﬁ‘ osobné, nebo na zékladé plné moci. Akcionéf" se prokéie platnym
prﬁkazem totoinosti, zéstupce déle plnou moci s (lfedné ovéf‘enym podpisem akcionéfe. Plnél moc
pro zastupovéni na valné hromadé musi byt pisemné a musi 2 n1’ vyplyvat, zda byla udélena
pro zastoupeni 11a jedné nebo na vice valnych hromadéch. Zéstupce prévnicke’ osoby pfedloii navic
platny vypis zobchodm’ho rejstfiku. Zéstupce akcionéfe — oboe (mésta) je povinen prokézat sve'
oprévnéni k ﬁéasti na valné hromadé rozhodnutim zastupitelstva obce (mésta) o jeho delegaci
na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 pism. f) zék. (‘2. 128/2000 Sb. 0 obcich.
vyroéni zpréva, Fédné ﬁéetm’ zévérka, zpréva dozoréi rady a névrh smluv o vykonu funkce pro (“:16n
piedstavenstva a dozoréf rady jsou k nahlédnuti od 30. dubna 2021 V pracovnich dnech od 9.00
do 13.00 hod. v sidle spoleénosti a souéasné uvefejnény na www strénkéch spoleénosti wavaktupz.

K bodu é. 2 — névrh usneseni: Valné hromada voli pfedsedu valné hromady, zapisovatele,
2 ovéfovatele zépisu a osobu povéfenou séitém’m hlasﬁ.
Zdﬁvodnéni: Toto usneseni vyplyvé 2 § 26 odst. 1 stanov spoleénosti.

K bodu E. 3 — vyjédfeni pfedstavenstva: Pfedstavenstvo timto plni svou povinnost dle ust. § 436 ZOK
zpracovat a pfedloiit tyto dokumenty k projednéni valné hromadé. O tomto bodu pof‘adu jedna’mi se
nehlasuje.

K bodu 6. 4 — vyjédfeni pfedstavenstva: Zpréva dozor6i rady za rok 2020 obsahuje informace
0 kontrolni 6innosti dozor6i rady V roce 2020 ajeji stanovisko kfédné 1'16etn1' Zévérce m rok 2020,
k névrhu na rozdélem’ zisku za rok 2020 a zprévy o vztazich mezi propojenymi osobami v r. 2020,
vychézejici zpfezkouméni t6chto dokumentﬁ doz0r61' radou v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.
O tomto bodu pof‘adu jednéni se nehlasuje.
K bodu 6. 5 — ne'wrh usneseni: Valné hromada schvaluje Vyro6n1' zprévu pfedloienou pfedstavenstvem
spole6nosti. Valné hromada schvaluje Fédnou 116etm' zeivérku za r. 2020. Valné hromada schvaluje
névrh na rozdéleni zisku, a to: z dosaieného zisku ve vy§i 3.680.812,45 K6 p0 zdanéni pfidélit
750.000,00 K6 do sociélniho fondu a 500.000,00 K6 do stimu1a6niho fondu. Céstku ve vyéi
2,430,812,45 K6 pfeve’st do fondu obnovy.
Zdﬁvodnéni: Podle zékona a stanov spole6nosti pfedklédé pfedstavenstvo valné hromadé Vyroém’
zprévu, jejii sou6ést1' je zpréva pfedstavenstva o podnikatelské 6innosti a stavu majetku spole6nosti.
Podle ust. § 20 odst. 2 pism. m) stanov schvaluje Vyro6n1' zprévu valné hromada. Ve smyslu ust. § 20
odst. 2 pism. m) stanov spole6nosti schvaluje valné hromada fédnou 1'16etni zévérku. Uéetni zévérku
p0 jejim projedném’ dozor6i radou a odsouhlasenou auditorem pfedklédé valné hromadé ke schvéleni
piedstavenstvo spole6nosti. Na zékladé hospodéf‘skych vysledkﬁ spole6nosti pfedklédé pfedstavenstvo

névrh na rozdéleni zisku valné hromadé, do jejii Vylu6ne' pﬁsobnosti rozhodnuti o rozdéleni zisku
nebo ﬁhradé ztréty a stanoveni podilu na zisku (dividend) a tantiém néleil’ (ust. § 20 odst. 2 pism.

m) stanov spole6nosti). O rozdéleni zisku sp01e6nosti rozhoduje valné hromada na névrh
pfedstavenstva p0 pfezkouméni tohoto névrhu dozor61’ radou (ust. § 44 odst. 1 stanov spole6nosti).
Pfedstavenstvo navrhuje rozdélit dosaieny zisk pfidélenim jeho déle ur6enych 6ésti do fondﬁ
spole6nosti, zfizenych V souladu s ust. § 49 stanov spole6nosti. Pfidély do sociélniho a stimu1a6niho
fondu slouii k plnéni beneﬁtﬁ zaméstnancﬁ, danyeh uzavfenou kolektivni smlouvou. Finanéni
prostfedky, generovane’ pfidélem do fondu obnovy, budou pouiity na splétky ﬁvérﬁ. Na zékladé
uzavfenych smluv sposkytovatelem ﬁvérﬁ, ktelym je Komer6ni banka, a.s., budou splétky ﬁvérﬁ
v roce 2020 ve vy§i 16 250 tis. K6. Pfidél do fondu obnovy tento zévazek pokryje pouze 214 %.

Zbyvajici prostfedky musi spole6nost zajistit zjinych (Vlastnich) zdrojﬁ. Tato situace je jedm’m
z dﬁvodﬁ, pro6 pfedstavenstvo nenavrhuje rozdéleni 6ésti zisku mezi akcionéfe. Pfedstavenstvo déle

postupuje V souladu se zésadou opatmosti, a to vzhledem k sou6asné ekonomické situaci, kdy lze
vlivem omezeni provozu, pfipadné doéasného uzavfem’ vyznamného po6tu provozoven voblasti

pﬁsobnosti spole6nosti, o6ek2’wat sniieni trieb z vodného a sto6ného, a um i sniiem’ hospodéfského

vysledku (zisku) V roce 2021.

K bodu 6. 6 — névrh usneseni: Valné hromada spole6nosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. 5.,
konané dne 31. 5. 2021, schvaluje:
nabyti Vlastm'ch akcii spole6nosti, znéjicich na majitele v zaknihované podobé ve jmenovite’
—
hodnoté 1 000,- K6, a to do po6tu 20 000 kusﬁ kmenovych akcii o celkové jmenovité hodnoté
—
-

-

20 000 000,— K6

ur6uje, 2e spole6nost mﬁie nabyvat Vlastm' akcie spole6nosti do 31. 12. 2021
ur6uje, ie spoleénost si mﬁie ponechat vlastni akcie spole6nosti na dobu 5 let od tohoto
rozhodnuti valne' hromady
ur6uje cenu za nabytl' Vlastm'ch akcii spole6nosti ve vyéi 500,- K6 za 1 ks akcie
povéfuje spole6nost CENTIN, 21.5., aby jménem spoleénosti vykup realizovala

Zdﬁvodnéni: Navriené schvéleni nabytl' vlastnich akcii spole6nosti se tyké kmenovych akcii, zn6j1’cich
na majitele o jmenovité hodnoté 1000,- K6, tedy akcil', rozdélenych mezi privétni akcionéfe, ktefi
nej sou municipélm’mi akcionéfi. Takto nabyte' akcie by spole6nost nésledné vydala oproti Vkladﬁm do
svého zékladniho kapitélu, 61'mi by optimalizovala akcionéfskou strukturu tak, aby akcie spole6nosti
byly V c0 nejvétéi mﬁ‘e soustfedény V rukou vef‘ejnoprévnich korporaci, zejména mést a obci.

K bodu 6. 7 — névrh usnesenl': Valné hromada odvolévé Z funkce 6lena pfedstavenstva Ing. Jiﬁho
Hradeckého, nar. 4. 1 1. 1956, bytem ul. Lyiafské 287, 542 25, Janské Lézné, a to ke dni kone’mi valné
hromady. Valné hromada voli do funkce 61ena pfedstavenstva Petra eba6ku, nar. 28. 4. 1969, bytem
éemohorské 292, 542 25 Janské Lézné, a to ke dni konéni valné hromady.

Zdi’lvodnéni: Pan Ing. Jifi Hradecky oznémil, jako odstupujici élen pfedstavenstva, své odstoupeni
qnkce élena pfedstavenstva a poiédal, aby jeho funkce zanikla v den konéni valne' hromady.
Ztohoto dﬁvodu, a na zékladé névrhu akcionéfe, navrhuje pfedstavenstvo odvolat Ing. Jiﬁho
Hradeckého zfunkce élena pf‘edstavenstva a doplnit pfedstavenstvo spoleénosti novy'm élenem —

Petrem ebaékou, to V§e ke dni koném' valné hromady.

Névrh daléiho usneseni: Valné hromada voli Elena dozoréi rady Ing. Zdeﬁka Virta, nar. 15. 10. 1957,
bytem Pec pod Snéikou 29, 542 21 P60 pod Snéikou, a to ke dni konéni valné hromady.
dlvodnéni: ke dni 30. kvétna 2021 konéi funkéni obdobi Elena dozoréi rady Ing. Zder'lka Virta. Na
zékladé névrhu akcionéfe navrhuje pfedstavenstvo opétovné zvolit Ing. Zdeﬁka Virta élenem dozoréi
rady spoleénosti.

K bodu E. 8 w névrh usneseni: Valné hromada sohvaluje smlouvu o vykonu funkce (Elena
piedstavenstva a dozoréi rady, ve znéni pﬁlohy pozvénky na valnou hromadu, uvefejnéné na
internetovych strénkéch spoleénosti.
Zdﬁvodnéni: Smlouva o vykonu funkce upravuje povinnosti élenﬁ orgénu a v51§i odmény za vy’kon
funkce élenﬁ orgénﬁ spoleénosti, event. dal§i plném’ Vﬁéi témto osobém. Smlouvu 0 vy’konu funkce
schvaluje valné hromada v souladu s ustanovenim § 59 odst. 2 Zékona 0 obchodnich korporacich.

Hlavni lidaje z i‘édné ﬁéetni uzzivérky za rok 2020 (v tis. Ké):
Aktiva celkem
Zékladni kapitél

915 536
553 531

Néklady celkem
Vynosy celkem

159 177
162 858

Hospodéf’sky vysledek

3 681

Pfedstavenstvo spoleénosti

Vodovody a kanalizace Trutnov

se sidlem nébfeii Véc|ava Havla 19, 54101 Trutnov
valné hromada konané 31.5.2021 0d 10:00 hodin
v zasedaci mistnosti spoleénosti. nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnééenisohopnosti valné hromady

Zékladni kapitél spoleénosti (“:ini :

553 531 000,00 Kc":

Zékladni kapitél sniieny o akcie bez hlasovaciho préva éini :

553 531 000,00

Pﬁ kontrole usnééenischopnosti valné hromady v

10:02:24

Ké

hodin bylo zjiéténo:

akcie v hodnoté
Na valné hromadé jsou osobné anebo v zastoupem’ na zékladé pisemné plné moci pfitomni akcionéfi vlastm’ci

405 463 000,00 K6

T0 pfedstavuje

73,25 % zék|adniho kapitélu.

Valné hromada je schopna se usnééet, pokud pfitomni akcionéfi maji akcie,

30,00

jejichijmenovité hodnota pfesahuje

Valné hromada tedy

je

% zékladniho kapitélu spoleénosti,

schopna se usnééet.

Tisk Emitent 2003

Konec sestavy

Strénka'

1

3152021

100500

Vodovody a kanalizace Trutnov
se sidlem nébfeil' Va'clava Havla 19. 54101 Trutnov
valné hromada konané 31.5.2021 0d 10:00 hodin
v zasedaci mistnosti spoleénosti, nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usnééenischopnosti valné hromady

Za’kladni kapitél spoleénosti Cini :

553 531 000,00

Ké

Za’kladni kapitél snl’ieny o akcie bez hlasovaciho préva éini:

553 531 000,00

K5:

Pfi kontrole usnééenischopnosti valné hromady v

11:00:56

hodin bylo zjiéténo:

Na valné hromadé jsou osobné anebo v zastoupeni na za’kladé pisemné plné moci ph’tomni akcionéﬁ vlastm’ci akcie v hodnoté

438 429 000,00 KE

To pfedstavuje

79,21

% zékladniho kapitélu.

Valné hromada je schopna se usnééet, pokud pﬁtomni akcionéfi majl’ akcie,

jejichijmenovité hodnota piesahuje

Valna’ hromada tedy

30,00

je

°/o zékladmho kapita’lu spoleénosti.

schopna se usnééet.

Konec sestavy

Svénka:

Tisk Emmem 2C03

1

31512021

1101:12

§€

Vodovody a kanalizace Trutnov
se sidlem nébfeil’ Véclava Havla 19, 54101 Trutnov
valné hromada konané 31.5.2021 0d 10:00 hodin

v zasedaci mistnosti spoleénosti, nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Listina pﬁtomm'Ich

1 00278149
Zaregistrova1 akcie

Méstys Mladé Buky

Méstys Mladé Buky

Mladé Buky 186, 54223 Mladé Buky

Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky

21 315 000,00Ké

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

2 5802201988
Zaregistroval akcie

Dobranskv Pavel Ing.

Dobransky Pavel Ing.

21 315 000,00 Ké
Peélova 94/6, 19000 Praha 9 - Vysoéany

Peélova 94/6,19000 Praha 9 — Vysoéany

13 000,00Ké

Zaregistrované akcie v nomina’lnl’ hodnoté:

3 6109060199

Frank Miroslav Ing.

13 000,00 Ké

Krakovské 12/1363, 11000 Praha - Nové Mésto

Béhem valné hromady se odregistroval
Zareglslroval akcte

Frank Miroslav Ing.

Krakovské 12/1363,11000 Praha - Nové Mésto

1 000,00Ké

Zaregistrované akcie v nomina'lnl' hodnoté:

4 00278360
Zaregistroval akcie

Mésto Trutnov

Mésto Trutnov

1 000,00 KE

Slovanské na’mésti 165, 54116 Trutnov

Slovanské némésti 165,54116 Trutnov

207 574 000,00Ké

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

5 391128004
Zaregistroval akcie

Vrbécky Jaroslav Ing.

Vrbécky'l Jaroslav Ing.

207 574 000,00 K6
M. D. Rettigové 308, 54101 Trutnov

20 000,00KE
20 000,00 KE

M. D. Rettigové 308,54101 Trutnov

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:
6 00278335
Zaregistroval akcie

Mésto Svoboda nad Upou

Mésto Svoboda nad Upou

Na’m. Svornosti 74, 54224 Svoboda nad Upou

Ném. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Upou

20 973 000,00Ké

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:
7 00278181
Zaregisiroval akcie

Mésto Pec pod Snéikou

Mésto Pec pod Snéikou

20 973 000,00 K6
Pec pod Snéikou 230, 54221 Pec pod Snéékou

Pec pod Snéikou 230,54221 Pec pod Snéikou

110 951 000,00KE

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

8 00277967
Zaregistroval akcie

Mésto Janské La’zné

Mésto Janské La’zné
Mésto Janské Lézné

110 951 000,00 K5
Na’m. Svobody 273, 54225 Janské Lézné

Ném. Svobody 273,542251anské Lézné

41 307 000,00KE
3 309 000,00 KC:

Ném. Svobody 273,54225 Janské Lézné

Zaregistrované akcie v nomina’lni hodnoté:

9 8808270977
Zaregislroval akcie

Kunééek JiFI’ JUDr.

Holeéek René Ing.

44 616 000,00 K5:

Jar. Vrchlického 1023/68,

éa’slav

Ménesova 475,73801 FrYdek-Ml'stek

32 742 000,00 K3:

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:

10 6307040432
Zaregistroval akcx‘e

Lengél JiFI’ Ing

Lengél JiFI’ Ing

32 742 000,00 KC
MikulEicka’ 10, 62700 Brno

Mikuléické 10,62700 Brno

225 000,00Ké

Zaregistrovane’ akcie v nominélm’ hodnoté:

225 000,00 K(":

V prﬁbéhu valné hromady byly celkem zaregistrovény akcie v nominélm’ hodnoté:

430 000,00 K0

predseda valné hromady
Konec sestavy
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Vodovody a kanalizace Trutnov

se sidlem nébfeii Véclava Havla 19. 54101 Trutnov

valné hromada konané 315.2021 00 10:00 hodin
v zasedaci mistnosti spoleénosti, nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Listina pﬁtomnych

1 00278149
Zareg1stroval akcie

Méstys Mladé Buky

Méstys Mladé Buky

Mladé Buky 186, 54223 Mladé Buky

Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky

21315 000,00Ké

Zaregistrované akcie v nomina’lm’ hodnoté:

2 5802201988
Zaregistroval aKCIe

Dobransky'l Pavel Ing.

DobranskV Pavel Ing.

21 315 000,00 KC

Peélova 94/6, 19000 Praha 9 - VysoEany

Peélova 94/6,19000 Praha 9 - Vysoéany

13 000,00 KE

Zaregistrované akcie v nominélni hodnoté:
3 6109060199

Frank Miroslav Ing.

13 000,00 KC":

Krakovské 12/1363, 11000 Praha — Nové Mésto

Béhem valné hromady se odregistroval

Zaregislroval akcie

Frank Miroslav Ing.

Krakovské 12/1363,11000 Praha — Nové Mésto

1 000,00Kc“:

Zaregistrované akcie v nomina’lnl' hodnoté:
4 00278360
Zareglstroval akcie

Mésto Trutnov

Mésto Trutnov

1 000,00 Ké
Slovanské némésti 165, 54116 Trutnov

207 574 000,00 Kr:
207 574 000,00 K1":

Slovanské na’méstl' 165,54116 Trutnov

Zaregistrované akcie v nominélm’ hodnoté:
5 391128004
Zaregistroval akcie

Vrbécky Jaroslav Ing.

Vrbécky Jaroslav Ing.

M. D. Rettigové 308, 54101 Trutnov

M. D. Rettigové 308,54101 Trutnov

20 000,00 K6

Zaregistrované akcie v nomina’lnl’ hodnoté:
6 00278335
Zareglstroval akcie

Mésto Svoboda nad Upou

Mésto Svoboda nad Upou

20 000,00 K5

Na’m. Svornosti 74, 54224 Svoboda nad Upou

Ném. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Upou

20 973 000,00 K6

Zaregistrované akcie v nominélnl' hodnoté:
7 00278181
Zaregistroval akcie

Mésto Pec pod Snéikou

Mésto Pec pod Snéikou

20 973 000,00 K0
Pec pod Snéikou 230, 54221 Pec pod Snéikou

110 951 000,00Ké
110 951 000,00 K6

Pec pod Snéikou 230,54221 Pec pod Snéikou

Zaregistrované akcie v nominélni hodnoté:

8 00277967
Zareglstroval akcie

Mésto Janské Lézné

Mésto Janske’ Lézné

Ném. Svobody 273, 542251anské Lézné

Ném. Svobody 273,54225 Janské La’zné

Mésto Janske’ Lézné

41 307 000,00 K5:

Ném. Svobody 273,54225 Janské Lézné

3 309 000,00 K6

Zaregistrované akcie v nomina’lm’ hodnoté:

9 8808270977
Zaregistroval akcre

Kuna’éek Jiﬁ JUDr.

Holeéek Rene’ Ing.

44 616 000,00 K6

Jar. Vrchlického 1023/68,

Céslav

Ménesova 475,73801 Frydek-Mistek

32 742 000,00KE

Zaregistrované akcie v nominélni hodnoté:

10 6307040432
Zareg1stroval aKCIe

Lengél Jiﬁ Ing

Lengél Jiri Ing

32 742 000,00 K5
Mikuléicka’ 10, 62700 Brno

Mikuléické 10,62700 Brno

225 000,00KE

Zaregistrovane’ akcie v nominélm’ hodnoté:

225 000,00 Ki

V prﬁbéhu valné hromady byly celkem zaregistrovény akcie v nominélni hodnoté:

predseda valné hromady

430 000,00 KE

zapisovatel

Konec sestavy

Strénka.

Tisk Emilent 8,0
1

31752021

12:24.16

PREZENCNi LISTINA W
V
PREDSTAVENSTVO A DOZORCI RADA
VALNA HROMADA
6 AW W”)?

4/

14/31/2401)“ L

8725/ ﬂygb

(”I

.u.............u.----In........--..............-.--.........uuuuuuuuuuuuuuuu

JMENO PRiJMENi

7/?{M7
Z/

/7J/4/w

£///(3¢~
/
/77%

New nax

77%e 7/: { Cl?" [5/]:

VH9 mam am

PREZENCNi I7IST|NA
HOSTE
VALNA HROMADA

V V VV'VV'ZV’AAV. ”f .5/77741@416? m: Way
:31 if, 251/

JMENo PRiJMENi
J V/{L/é’k

’5 O ' I dV

,r/VWI“ ‘ P 7 w?—

/7‘ ///¢ /2 57/4”

,x W3 J! :5?“- ﬁ’o lid/A531?
;/ .-

'95

,

_

_/

PODPIS

(2:1?

Vodovody a kanalizace Trutnov
se sidlem nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov
valné hromada konané 31.5.2021 0d 10:00 hodin
v zasedaci mistnosti spoleénosti, nébfeii Véclava Havla 19, 54101 Trutnov

Usnesem’ valné hromady

1

Usnesem’ E.

Volba pfedsedy valné hromady

Usnesenl’ musi byt schvaleno
Béhem hlasovéni bylo pﬁtomno:
vysledky hlasovéni:
Pro
Proti
Zeelo se

nadpoloviém’ vétéinou hlast'J pfitomnych akcionéfﬂ

405 463,00 hlasil.

405 450,00 hlasﬁ
0,00 hlasﬁ
0,00 hlasﬂ

NeodevzdanYch

13,00 hlal

99,9968 %
0,0000 %
0,0000 %

0,0032 %

Usnesem’ bylo pfijato.

Usneseni C.

2

Volba zapisovatele valné hromady

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pﬁtomno:

nadpoloviém’ vétéinou hlasﬂ pfl’tomnych akcionéfﬂ
405 463,00 hlasﬂ,

vysledky hlasovéni:

Pro

405 450,00 hlasﬂ

Proti
Zdrielo se
Neodevzdanych

0,00 hlasu
13,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

99,9968
0,0000
0,0032
0,0000

%
%
“/0
%

Usnesenl’ bylo pfijato,

3

Usnesem’ é.

Volba ovéFovatelﬂ za’pisu o valné hromadé

Usneseni musi byt schvéleno

nadpoloviéni Vétéinou hlasﬁ pfitomnych akcionéfﬂ

Béhem hlasovénl' bylo pfitomno:

405 463,00 hlasﬂ,

vysledky hIasovam’:

Pro
Proti
Zeelo se

405 463,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

Neodevzdanych

0,00 hlasﬂ

100,0000 %
0,0000 %
0,0000 %

0,0000 %

Usneseni bylo pfijato.
Usneseni (3,

4

Volba osob povéfenych séiténim hlasﬂ

Usnesem’ musi byt schvéleno
Béhem hlasovénl’ bylo pfitomno:
vysledky hlasovéni:
Pro
Proti
Zdrielo se

Neodevzdanych

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬂ
405 463,00 hlasU.

405 450,00 hlasﬂ
13,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

0,00 hlasﬂ

99,9968 %
0,0032 %
0,0000 %

0,0000 %

Usneseni bylo pFijato.

Stra‘nka:

1

315 2021

Usneseni valné hromady

aeseni 6;.

5

Schvélenl' Wroém’ zprévy za rok 2020

Usneseni musi byt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pfl'tomno:

vysledky hlasovém’:

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬂ
438 429,00 hlasﬂ.

Pro

Proti
Zdrielo 5e

Neodevzdanych

405 449,00 hlasﬂ

92,4777 %

13,00 hlasﬂ
32 967,00 hlasﬂ

0,0030 “/0
7,5193 %

0,00 hlasﬂ

0,0000 %

Usneseni bylo pfijato.

Usnesem’ (E.

6

Schvéleni Fédné UCetm’ zévérky za rok 2020

Usneseni musi byt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pfl’tomno:
vysledky hlasovéni:

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pﬁtomnych akcionéfﬂ
438 429,00 hlasﬂ.

Pro

405 462,00 hlasﬂ

proti

0,00 hlasﬂ

Zdrielo se
Neodevzdanych

32 957.00 hlasﬂ
0,00 hlasil

92.4807 “/0

0,0000 %
7,5193 %
0,0000 %

Usnesenl’ bylo pfijato.

Usnesenl' ('3.

7

Schvéleni névrhu na rozdéleni zisku za rok 2020

Usneseni musi byt schvéleno

Béhem hlasovém’ bylo pﬁtomno:

nadpoloviéni vétéinou hlasCI pfitomnych akcionéfﬂ

438 429,00 hlasﬂ.

vysledky hlasovéni:
pro

405 449,00 hlaso

pro“

32 980,00 hlasﬂ

Zdrielo se
Neodevzdanych

0,00 hlasﬂ
0,00 NESU

92,4777 %

7,5223 %

0,0000 %
0,0000 %

Usnesem’ bylo pfijato.
Usneseni (3,

8

Rozhodnuti o Wkupu vlastnich akcil'

Usneseni musi byt schvéleno
Béhem hlasovém’ bylo pfitomno:
vysledky hlasovéni:

pro

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬂ
438 429,00 hlasﬂ,

405 449,00 hlasf]

Proti
Zdrielo se

Neodevzdanych

225,00 hlasﬁl
32 755,00 hlasﬂ

0,00 hlasﬂ

92,4777 %
0,0513 %
7,4710 %

0,0000 %

Usneseni bylo pfijato.

Usneseni (2.

9

Odvolém’ élena pfedstavenstva - Ing. Jiﬂ' Hradecky

Usneseni musi byt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pfitomno:
vysledky hlasovém’:
Pro
Proti
Zdrielo se

NeodevzdanYch

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcionafﬂ
438 429,00 hlasU.

405 462,00 hlasﬁ
0,00 hlasﬁ
32 967,00 hlasﬂ

0,00 hlasﬂ

92,4807 %
0,0000 %
7,5193 %

0,0000 %

Usneseni bylo pfijato.

Strénkat
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Usneseni valné hromady

Usneseni ("3.

10

Volba Clena pfedstavenstva — Petr ebaéka

Usneseni musi bylt schvéleno

Béhem hlasovéni bylo pﬁtomno:
vysledky hlasovéni:
Pro

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnYch akcionéfﬂ
438 429,00 hlasﬁ.

Proti

405 462,00 hlasﬂ

92,4807 %

32 967,00 hlasCI

7,5193 %

0,00 hlasﬂ

Zdrielo se

NeodevzdanYch

0,00 hlasﬁ

0,0000 %

0,0000 %

Usneseni bylo pfijato.
Usnesem’ (:1

11

Volba (:Iena dozoréi rady - Ing. Zdenék Virt

Usneseni musi byt schvéleno

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬂ

Béhem hlasovéni bylo pﬁtomno:
vysledky hlasovéni:

438 429,00 hIasCI.

Pro

405 449,00 hlasﬂ

Proti
Zdrielo se

Neodevzdanych

92,4777 %

13,00 hlasﬁ

0,0030 "/0

32 967,00 hlast]

7,5193 %

0,00 hlasﬂ

0,0000 %

Usneseni bylo pﬁjato.
Usnesem’ <5.

12

Smlouva o vykonu funkce (Elena pfedstavenstva

Usneseni musi byt schvéleno

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcioném

Béhem hlasovéni bylo pﬁtomno:

438 429,00 hlasﬂ.

VS/sledky hlasovéni:

pro

405 449,00 hlasﬂ

Proti
Zdrielo se
Neodevzdanych

13,00 hlasﬂ
32 967,00 hlasﬂ
0,00 hlasﬂ

92,4777 %
0,0030 %
7,5193 %
0,0000 %

Usneseni bylo pfijato.

Usnesem’ 6.

13

Smlouva o vykonu funkce élena dozoréi rady

Usneseni musi byt schvéleno
Béhem hlasovéni bylo pfitomno:
vyisledky hlasova’ni:
Pro
Proti
Zdrielo se

Neodevzdanych

nadpoloviéni vétéinou hlasﬂ pfitomnych akcionéfﬂ
438 429,00 hlasﬂ.

405 462,00 hlasD
0,00 hlasL’J
32 957,00 hlasﬂ

0,00 hIaJ

92,4807 %
0.0000 %
7,5193 %

0,0000 %

Usneseni bylo pﬁjato.

Osoby povéfené séiténim hlasﬂ :

Konec seslavy
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K bodu 3:

Zpréva pi‘edstavenstva
Véiem’ akcionafi, démy a pénové,

jme’nem pfedstavenstva spoleénosti Vém predklédém vyroém’ zprévu o hospodafeni a stavu
majetku spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 2a rok 2020.

Tato Vyroéni zpréva je Vporadi jiZ dvacété sedmé a dokumentuje SUN 21 Vyvoj akciové
spoleénosti 2a uplynulé obdobi. SlouZi jako informaéni zdroj pro akcionére, obchodni
partnery i pro vefejnost. Najdete zde poZadované lidaje die zérkona, ale také radu daléich ﬁdajﬁ
a informaci nad rémec zékonnYch povinnosti, abyste ziskali co nejl’iplnéjéi a nejprehlednéjéi
udaje o préci a Vysledcich naéi spoleénosti.
Hlavni éinnosti spoleénosti bylo i ve sledovaném obdobi provozovémi vodovodﬁ a kanalizaci
pro verejnou potrebu. Pri svém pﬁsobeni klademe dﬁraz na systematickou a dlouhodobou pééi
o stévajici vodovody a kanalizace s cilem zajistit jejich trvalou provozuschopnost. V prﬁbéhu
celého roku byl, i pres dlouhotrvajici sucho, zajiétén optimélm’ prﬁbéh dodévek pitné vody,
jejr' kvalita i odVédéni a éi§téni vod odpadnich. Kvalita pitne’ i éi§téné vody, ktere’ je trvale
Vénove'ma zvy§ené pozornost, je sledovéna ve Vlastni akreditované laboratofi.

Zaji§téni plynulého zésobovéni pitnou vodou, stejné jako navazujici odvédéni a éiéténi
odpadnich vod je tedy hlavni prioritou spoleénosti.

Naée spoleénost zasobovala V hodnoceném obdobi 35 955 obyvatel pitnou vodou, od 29 990
obyvatel odVédéla vody odpadni, Vlastnila a provozovala 283 km vodovodﬁ a 179 km
kanalizaci.

Mirno provozovélni Vlastniho majetku provozovala déle spoleénost kanalizaci voblastech

Boji§té a Volanov pro mésto Trutnov, a rovnéZ vodovod, kanalizaci, COV pro obec Malé Upa

a COV V oblasti Bobi Louky VPeci pod SnéZkou. Majitelem této éistirny je spoleénost
MEGA Plus, s. r. 0., Janské Lézné.

Ve sledovaném roce doélo krozéifeni vodovodm' sité. Toto rozéirem’ Véak nebylo jinak
zésadm’. Mésto Janské Lézné VloZilo formou nepenéiitého Vkladu nové vybudovany
vodovodni a kanalizaéni rad V lokalité Janské Lézne — Zlatér Vyhlidka. Prioritou V oblasti pitné
vody bylo zahéjem’ stavebnich préci na vodojemu ,,HSM“ V Trutnové. Celkem bylo
vynaloieno ve sledovaném roce 7 138 tis. K6 vrémci opraV. Préce na vodojemu budou
pokraéovat i V roce 2021.
Cilem spoleénosti bylo, stejné jako V minulych letech, zajistit realizaci naplénovanych
investiénich akci a oprav. Pokud jde o oblast pitné vody, byly mimo vodojemu ,_.HSM“
realizove’my i daléi Vyznamné préce, ze kterych lze jako priklad uVést Vyménu vodovodu
V ulici Lézeﬁské V J anskych Léznich.
Celkem bylo na stavebm’ opravy vodovodni sité vynaloieno V roce 2020 Vice nei 19 000 tis.
Ké. Daiéich Vice nei 1 200 tis. Kc”: byl vydén na opravy strojni.

Rovnéi na stokové siti a éistirnéch odpadnich vod bylo V roce 2020 provedeno nékolik

V Trutnové vulici Zelezniééfskéﬁ dale pak élo o vyména kanalizace V ulici Lézeﬁské
V Janskych Léznich.
Celkové néklady na stavebni opravy kanalizaci a COV éinily ve sledovaném roce objem vice

nei 13 000 tis. Ké.

Pokud jde o investiém’ prostfedky. bezesporu nejvyznamnéjéi bylo dokonéeni stavby a
spuéténi zkuéebm’ho provozu - akce ,,COV TrumoV Bohuslavice — kalové koncovka“. Tato

akce je podporovéna ze strany Ministerstva Zivotniho prostfedi. Celkové néklady budou 1 p0
obdrieni dotace tak vysoké, 2e spoleénost byla nucena na zabezpeéeni spoluﬁnancovéni
poiédat o investiém’ 1'1Vér. Komeréni banka, a. s. Zédosti vyhovéla a spoleénosti byl poskytnut
ﬁvér V celkové Vy§i 45 000 tis. Ké. V roce 2020 bylo z této ééstky doéerpéno 16 000 tis. K6.

Spoleénost 36 V roce 2020 nedostala do iédnych ﬁnanénich proble’mﬁ a fadné hradila veékeré
své zévazky vyplyvajici z podnikatelske’ éinnosti. Hospodafeni spoleénosti bylo na dobré

urovni, coZ doklédé skuteénost, 26 spoleénost doséhla zisku ve Vy§i 3 680 tis. Ké.

Z dﬁvodu nutnosti udriet trend oprav vodohospodéfskych dél
spoleénosti, do§lo V roce 2020 k navyéeni ceny vodného i stoéného.

V oblasti pﬁsobnosti

Pfedstavenstvo spoleénosti dlouhodobé 112cc spolupracuje svedenim spoleénosti i s dozoréi
radou. Hospodafeni spoleénosti je jednim z podstatnych témat.

Souéésti vy'roéni zprévy je také ,,Zpréva pfedstavenstva o \Iztazich mezi propojenymi osobami
V roce 2020“. Osobou ovlédajici je Mésto Trutnov. Zprévu o vztazich projednala dozoréi rada
a byla pfedloZena ke kontrole auditorovi. Ve zpréVé je popséma struktura propojeni, a déle je
zde rovnéz uvedeno, Z6 ve sledovaném obdobi nebyly uzavfeny Zzidné smlouvy, neé’hodné
pro ovlédanou osobu.

Pfedstavenstvo rovnéi pfedklédé te’to valné hromadé névrh na rozdéleni zisku, ktery byl
V roce 2020 dosaZen. Pfedstavenstvo spoleénosti navrhuje:

—
-

do stimulaéniho fondu spoleénosti pfidélit ééstku 500 000,- K6,
do sociélniho fondu spoleénosti pfidélit 750 000,- K6
do fondu obnovy pfeVést ééstku 2 430 812,45 Ké.

Zévérem mi dovolte citovat Vyrok auditora: ,,Pod1e naéeho nézoru ﬁéetm’ zélvérka podéVé

Vérny a poctivy obraz aktiv a pasiV spoleénosti k 31. 12. 2020 a nékladﬁ a Vynosﬁ a VVsledku
jejiho hospodafeni, pfehledu o penéinich tocich, pfehledu o zménéch Vlastniho kapitétlu za
rok konéici 31. 12. 2020 V souladu s éeskymi ﬁéetnimi pfedpisy“.
Podrobnéjéi udaje o téchto a daléich skuteénostech pfinééi pfedloiené Wroém’ zpréva.
Dékuji za pozornost
Alan Tomééek, mistopfedseda pfedstavenstva

K bodu 4:

Zpréva dozoréi rady
Dozoréi rada pracovala V hodnoceném obdobi ve svém standardnl'm tfiélenne’m sloZeni. V prﬁbéhu loﬁského
roku nedoélo kc zméné Elenﬁ dozoréi rady.

Dozoréi rada 56 V hodnoceném obdobi seéla celkem Ctyfikrat. DVé zasedéni byla spoleéné se zasedénim
pfedstavenstva spoleénosti.
Dozoréi rada plm' podle zékona 0 obchodnich k01p0racich a stanov spoleénosti funkci kontrolniho orgénu.
Cinnost dozoréi rady probihala ve V§ech oblastech V uzké souéinnosti s pfedstavenstvem a vedenim
spoleénosti. Jako pfedseda dozoréi rady jsem se pravidelné zﬁéastﬁoval i zasedém’ pfedstavenstva.

Na svych zasedénich byla dozoréi rada prﬁbéiné informovéna 0 Vj’Voji hospodafem' spoleénosti a o jeji
obchodni éinnosti. Na zasedénich dozoréi rady byly rovnéi projednévény technickO—provozni zéleiitosti i
investiéni zéméry spoleénosti. Na zékladé téchto informaci dozoréi rada prohlaéuje, Ze ve sledovaném
obdobi neshledala nedostatky ani V hospodafenl' spoleénosti ani V jeji obchodni a provozm' éinnosti.
Dozoréi rada se rovnéi shoduje s névrhem pfedstavenstva spoleénosti 0 doplnéni ﬁnaném’ch prostf-edkﬁ
z dosaieného zisku d0 fondu obnovy, ktery je \ryuZivén k obnové a rozvoji infrastrukturniho majetku
spoleénosti. Pro zajiéténi hlavni podnikatelské éinnosti spoleénosti, kterou je provozovéni VOdOVOdﬁ a
kanalizaci, a z toho vyplyvajici zajiéténi plynulosti Vyroby a dodévky vody a odvédéni a éiétém’ odpadnich
VOd, a to bez zbyteénjlch ztrét, jsou daléi investice do Oprav a modemizace infrastruktury zcela nezbytné.

Dozoréi rada téi prﬁbéiné sleduje vyvoj soudnich sporﬁ, jejichi pfedmétem jsou névrhy sdruiem’ OSMA
CR v OJ024, resp. akcionéfe spoleénosti - Ing. Rene’ho Holeéka. na vyslovem’ neplatnosti usneseni valné
hromady z let 2018 a 2020 a to o zpﬁsobu rozdéleni vykézaného zisku a 0 povéfeni pfedstavenstva k
rozhodovéni 0 zvy’éem’ zékladniho kapitélu spoleénosti.
Pro uéelv iednéni dneém’ fédné valné hromadV dozoréi rada konstatuie:

1. pfedstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov j ednalo V prﬁbéhu roku 2020 Vidy V souladu
se stanovami spoleénosti a prévnimi pfedpisy, zejména se Zékonem 0 obchodnich korporacich;

2. V prﬁbéhu roku 2020 neobdriela dozoréi rada iédnou konkrétni stiznost éi podnét, ktery’ by musela feéit
Vﬁéi spoleénosti nebo Vﬁéi pfedstavenstvu spoleénosti;
3. dozoréi rada na svém zasedémi dne 15. dubna 2021 pfezkoumala zprévu auditora k fédné ﬁéetni zévérce a
k VYroéni zpréwé, a déle Zprévu 0 vztazich mezi propojenymi osobami, k jejl'mi Obsahﬁm nemé
pfipoml'nky. Zpréva auditora je souéélsti Vy'roém' zpréVy. Dozoréi rada rovnéi projednala néwrh
pfedstavenstva na rozdéleni zisku za rok 2020.

4. Na zékladé uvedenych zjiétém’ dozoréi rada doporuéuje valné hromadé pfedloienou uéetni zéVérku za rok
2020 a névrh na rozdélem’ zisku z hospodafeni spoleénosti V roce 2020 schvélit.

Mgr. Toméé Eichler
pfedseda dozoréi rady
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Doporuéované advokétm’ kancela’? v letech 2015 - 2019

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

na’bFeii Véclava Havla 19
Dolnl' PFedméstI'
541 01 Trutnov

Doporuc’ené, 5 dodejkou
Datovou zprdvou
Na§e zn.:

1001/2021

VyFizuje:

Mgr. Jan Medek, advokét

Telefon:

+

Email:
Datum:

25.5.2021

PROTEST PROTI USNESENI' VALNE’ HROMADY SPOLECNOSTI
PROTINAVRH K ZALEiITOSTEM ZARAZENY’M NA PoRAD VALNE HROMADY
2ADOSTI o WSVETLENI
Véiem’,
obracime se na Vés v prévm’m zastoupem’ spolku OSMA-CR-OJOZ4, [CO 01186353, se sidlem: Chomutov,
SNP 3876, PSC 430 01, zapsaného ve spolkovém rejstﬁ'ku vedeném Krajsky’lm soudem v Usti nad Labem,
oddil L, vloika 8823 (déle jen ,,klient"), kterV je menéinov akcionéFem obchodnl' spoleénosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s., ICO 60108711, se sfdlem: Trutnov, nébFeiI' Véclava Havla 19, Dolnl’ PFedméstI’,

PSC 541 01, zapsané v obchodm’m rejstﬁku vedeném Krajsk soudem v Hradci Krélové, oddI’l B, vloika
1006 (déle jen ,,Vodovody a kanalizace Trutnov, ms.” Ei ,,spoleEnost") v souvislosti s valnou hromadou

spoleénosti svolanou na den 31.5.2021 v 10.00 hod., které se ma’ konat v zasedaci mistnosti v sidle
spoleénosti v Trutnové.

Bod 5 pofadu jednénl’ valné hromadv dle pozvénkv

Podévéme tl'mto dopFedu grotest proti pfipadnému pFijetI' névrhu usnesem’ pod bodem 5 poFadu
jednénivalné hromady uvedeného v pozvénce ve znénl':
,,Valnd hromada schvaluje ndvrh no rozdélen/ zisku, a to: z dosaz'eného zisku ve W57 3.680.812,45
Kc" po zdanén/ pfidélit 750.000,- KE do socidlm’ho fondu 0 500.000,- KE do stimu/oém'ho fondu.

Cdstku ve v7§i 2.430.812,45 K5 pfevést do fondu obnovy.”

Zdﬂvodném’:
V usnesem’ sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, 2e dne 27. 3. 2019 Nejvy§§f soud judikoval, ie i p0 1.1.2014 platI’, 2e
prévo podilet se na zisku spoleénosti je jedm’m ze zékladm’ch prév akciona’Fe (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.);
vytvoFi—li akciové spoleénost zisk, mﬁie valné hromada rozhodnout 0 tom, ie zisk nebude rozdélen mezi
akcionéfe, pouze z dﬁleiith dﬂvodCI a pFi respektovém’ zékazu zneuiitl' vétéiny hlasCI (§ 212 o. z.) 3 2e jii
pozvénka na valnou hromadu musf dle § 407 odst. 1 pl'sm. f) z. o. k. obsahovat dﬁleiité dﬂvody pro
nerozdélem’ zisku mezi akcionéFe tak, aby 5e akcionéfi mohli na valnou hromadu Fédné pFipravit.
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Doporuéované advokétni kancela‘? v letech 2015 « 2019

Vtomto ph’padé pFedstavenstvo pFedklédé valné hromadé ke schvélem’ névrh usnesenl', 2e kterého nem’
patrné, jaké (konkrétm’) dﬁleiité dﬂvody brénl’ tomu, aby mezi akcionéFe byl rozdélen zisk ve vyéi
2.430.812,45 KE(pF1’padnéjehoéa’st).

Jinf/mi slow, 2 pozvénky nenl’ zFejmé, proé (ti. z jakVCh konkrétm’ch a kvantifikovateach dﬂvodﬂ) je
pFedstavenstvem navrhovéno, aby zisk ve vyéi 2.430.812,45 KE byl pFeveden do sociélnfho, stimulaénl’ho
fondu a fondu obnovy. Pauéélm’ poukaz pFedstavenstva (bez doloienl' jakéhokoliv propoEtu), ie zisk je
tFeba ponechat ve spoleEnosti za UEelem financovém’ investic, nemﬂie obstét. Toto pauéélni tvrzem’
pFedstavenstva nelze nijak pFezkoumat (napF. ovéfit, zda investice nelze financovat jii ze stévajicich
zdrojﬁ).

Poukaz pfedstavenstva na zvy’léenl' splétek Livérﬂ a oéekévané sm’iem’ trieb taktéi nelze mit 23 oprévnéné,
kdyi z vyroém' zpra’vy za rok 2020, které bude schvalovéna taktéi v rémci bodu E. 5 poFadu jednénl' valné
hromady uvedeného v pozvénce, konkrétné z Whledu hospodafenl’ vypvé, ie spoleénost oéekévé: ,,Pro
obdobi let 2021 a 2022 spoleEnost poEI'td s ndrﬁstem trfeb, a to jak u vodného, tak i u stoéného, které
bude ddno vy5"§l’ cenou.” a déle: ,,Odpi5y DHM 5e budou zvys"ovat v sou/adu 5 objemem dokonéenych
investic. Lze Fl'ci, z"e pouze dokonéeni akce ”50V Trutnov Bohuslavice — ka/ovd koncovka” se projew' v
ndk/adech na odpisy East/(cu mezi 2 000 — 2 500 tis. Kc" v roce 2021. Pﬁnosem zde bude snr’fen/ ndkladt? na
sluiby. Vsouhrnu /ze v téchto letech ofekdvat zisk ve W51" 10 629 tis. K6 (pro rok 2021), pfipadné 10 000 tis.
Kc" (pro rok 2022). ”
Odﬁvodnéni uvedené v pozvénce je tedy v pFI'mém rozporu s textem vyroém' zprévy. Nadto, s ohledem na
strukturu odbératelﬂ spoleénost, nelze dle nézoru klienta oéekévat zhoréenl' trieb vtakové mife, kdy
naopak lze oEekévat zisk spoleénosti predikovam’l ve eoEnI' zprévé ve WEI 10 629 tis. KE (pro rok 2021),
pFI’padné 10 000 tis. KE (pro rok 2022).

Obdobné obecné a nic neFl’kajI'CI' odﬂvodnénf uvédéla ostatné spoleénostjii v minulém roce v pozvénce na
valnou hromadu, kdy také nerozdélila zisk mezi akciona’f‘e. Nicméné i faktickv prﬁbéh roku 2020 (i pFes
nepﬁznivy vy'lvoj pandemie) dal za pravdu klientovi, kterV uvédél, ie je na misté rozdélovat zisk mezi
akcionéFe (nebo jeho éést). Jiai slovy — spoleénost generovala zisk i pFes tvrzené investice a mé ve
finaném’m plénu jej generovat déle, ale spoleEnost nemé stanovenou dividendovou politiku, kdy zisk
pouze zadriuje a vypléci do fondﬂ, mimo dosah akcionéFCI, a to bez zékonné opory a opory ve stanovéch.
S ohledem na tuto skuteénost mé klient za to, ie valné hromada byla svola’na v rozporu se zékonem, a

to konkrétné v rozporu 5 § 407 odst. 1 pl'sm. f) z. o. k., a proto klient dopfedu proti pFI’padnému pFijetI’
tohoto névrhu usnesenl’ protestuje.
Dle klienta iédné (natoi pak dﬂleiité) dﬂvody pro nevyplacem’ zisku mezi akcionéFe v daném pﬁ’padé dény
nejsou. Obchodnl' spoleénost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dlouhodobé s akcionéfﬁm
nevypla’ci dividendy a dosaiem] zisk rozdéluje na rﬁzné fondy. ZdosahovanVch Wsledkﬁ spoleénosti
nadto vypvé, 2e je ve finanénich moinostech spoleénosti rozdélit cely'l (popF. podstatnou Eést) zisku
mezi akcionéfe. Vyplacem’ celého zisku (popf. jeho Eésti) tudl’i tvrzenou investiém’ politiku spoIeEnosti
nijak ohrozit nemﬁie.

PFijetI'm usnesem’ v pPedstavenstvem navrhovaném zném’ tedy dojde k poru§eni zékladm’ho préva
akciona’Fe na podl'l na zisk dle 1:} 348 odst. 1 z. o. k., ke zneuiitl' vét§iny hlasﬁl ve spoleEnosti a ke zneuiitl'
hlasovacich pra’v k Cljmé celku (§ 244 z. o. k. 3 § 212 o. 2.), ke zneuiiti vlastnického préva, jehoi hlavnl’m
UEeIem je po§kodit jiného (§ 1012 2. o. k.), k poru§eni povinnosti pfedstavenstva odﬁvodnit névrh na
(ne)rozdélenl' zisku (§ 357 2.0. k.).
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Doporuéované advokétni kancelé? v letech 2015 - 2019

Z umélého zadriova’ni zisku ve spoleénosti pFitom téil’ jen uréita’ Eést akcionéiﬁ (mésta a obce), ktei‘i
tuto politiku nevypléceni dividend zneuiivaji k dosahovéni ch politickﬁch cilfx, nadto jsou prostFedky
investovény do voda’renské infrastruktury, které leii na dzeml’ téchto mést a obci, Eimi dochézi k
zhodnocova’mi pozemkﬁ se zde nachézejicich a zvy§ovéni pi‘ijmﬁ téchto mést a obci z vybram’ich dani,
piiéemi ostatm’m minoritm’m akcionéiﬁm z diasti ve spoIeEnosti iédné takové Whody neplynou.
Klient ma’ déle 23 to, ie dlouhodobé praxe spoleénosti, kdv ie dosaiem’l zisk pierozdélovén do rﬁzm’lch
fondﬁ spoleénosti, je rozporné sdobn’lmi mravv, jelikoi timto mechanismem je natrvalo vylouéeno
zékladni prévo akciona’ie na zisk. Napadené usneseni je tudii neplatné i pro rozpor s dobn’lmi mravv.

V uvedeném pil’padé totii neide o exces, mibri o dlouhodobé nastavem’l trend.

K tomu srov. za’véry uvedené v komenta’Fové literatuFe, §teng|ové, l., Havel, B., Cileéek, F., Kuhn, P., §uk,
P.: Zékon o obchodnich korporacich. Komentéf. 2. vydéni. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z.
o. k. uvédi:,,Z § 348 odst. 1 ve vazbé na § 34 odst. 1 vétu druhou pIyne, z'e razde'leni zisku v akciové

spoIeEnosti urEuji pfedevs'im stanovy — jen ty mohou urEit, zda se bude zisk rozdélavat pouze mezi
akciondFe nebo i mezi dals'i osaby. V rdmci tohoto urEem' mohou stanovy upravit i pomér, ve kterém 5e
bude zisk rozdélovat mezi akcionciFe a dal§i osaby. ZaZi-Ii stanovy pouze moz'nost rozdéleni zisku mezi
akciondr'e a dals'i osaby, aniz" by urEi, jakd Edst z rozdélovaného zisku musi pfipadnout akciondFL‘im, je
toto rozdéleni v pﬁsobnosti valné hromady. Soudime vs'ak, z'e vzhledem k tomu, z'e prdvo na podil na
zisku ie jednim ze zékladnich prdv akcionéfe, a tedy i jednim z dL‘ivodL‘i, pro kterv akciondF akcie nabyvd,
nemohou stanovy prdvo akciondfe na podil na zisku trvale vylouEit a nemohou je ani omezit zpﬁsobem,
které by odporoval dobrﬁm mravﬁm. ”

Nejvyééi soud pFitom ve shora citovaném rozhodnuti draznil, 2e prévo podilet se na zisku spoleEnosti je
jednim ze zékladm’ch pra’v akcionéFe. Spoleénost je pFitom akciovou spoleénosti, tedy kapitélovou
spoleénosti zaloienou za Liéelem dosaiem’ zisku. Provozovéni vodovodﬂ a kanalizaci a L'Jprava a rozvod
vody je totii ve smyslu Zivnostenského zékona iivnosti volnou. iivnost je pak v § 2 stejnojmenného
zékona definovéna nésledujicim zpﬂsobem: ,,Zivnostije soustavnd Einnost provozovand samostatné,
v/astnim jménem, na vlastnl' odpovédnost, za life/em dosazvem' zisku a 20 podml’nek stanovenych tl’mto
zdkonem." Jejl' definice v podstaté odpovidé definici podnikéni uvedené v § 420 obéanského zékom’ku.
Neni tedy pravdou, ie by vodérenské spoleénosti byly zaloieny za jia nei podnikatelsky’m Liéelem,
kupi. za uEelem sprévy vlastniho majetku. V jejich pi'ipadé se jedné o klasické akciové spoleénosti, tedy
kapitélové obchodm’ korporace, které usiluji o dosaieni zisku, kde minoritni akcionéFi ziskali svﬁj podil v
privatizaci v devadeséth letech.

Plné se zde proto prosadi zévéry uvedené v nélezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. US 1146/16, kde Ustavm’

soud posuzoval, zdali je spoleénost CEZ, a. s. veiejnou instituci pro 05e zékona o svobodném pﬁstupu k
informacim. V bodé 75 bylo konstatova’no, ie: ,,Ddle bylo v napadenych rozhodnutich uvedeno, 2e veFejny
UEeI stéiovatelky spoél’vd v jeji existenci a fungovdni, kdyz“ hlavm’m pfedmétem jeji Einnosti je vyroba a
prodej e/ektFiny a s tim souvisejici podpora elektrizaém’ soustavy a ddle vyroba, rozvod a prodej tepla.
Nepochybné Ize souhlasit, z“e existence 0 fungova'nl’ stéfovate/ky 5 oh/edem na pFedmét jeji Einnosti plni
uréity vefejny UEeI, takovéto hodnocem’ by v§ak bylo moiné pfiznat celé fadé soukromoprdvnich subjektt‘}
vykona’vaj/cich nejrtﬁznéjS'f C'innosti. Podstata jeji existence 0 fungovdni spoEivd pFedev§im v podnikdni,
jehoz“ Life/em je dosahovdni zisku. “
V bodé 77 pak Ustavm’ soud zdﬁraznil, ie: ”Omezeny vyznam uvedenych argumentﬂ pfipustil i Nejvy§§i
sprdvnl’soud ve svém vyjddfenize dne 10. Elnora 2017. Stéiejni argument, na némz" sprdvnisoudy zaloz“i/y
svi’lj zdvér o povaze stéiovatelky jako vefejné instituce, je proto tFeba spatfovat v tom, fe ji stdt fakticky
ovldda’, kdyz“ jeho podl’l na za’kladnim kapitdlu a na h/asovacich prcivech v posledm’ch letech Einil {a i dnes
Eim') pfiblifné 70 %. Stdt md z tohoto dﬂvodu i dominantn/ v/iv nu vytvdfem’jejich orgdnﬁ. Ani zde v§ak
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Doporuéované advokétm’ kancelé? v letech 2015 - 2019

Ustavni soud nesdl’li hodnoceni sprdvnl'ch soudﬂ, Ze stéiovate/ka md povahu ver'ejne' instituce. Stdt tot/2’
bez ohledu no ve/ikost své/10 podilu v obchodni spoIeEnosti pouze vykondvd své prdva, jef mu jako
jakémukoliv jinému akciondfi pfizndvaj/ pfedpisy prdva soukromého. Jeho vét§inovy podil sdm o sobé m'c
nemém' na povaze stéiovatelky jako soukromoprdvm’ho subjektu. Nem’ ani zfejmé, od jaké vys"e
uvedeného podilu by se me'lo odw’jet IV. 05 1146/16 21 hodnoceni, zda jde nebo nejde o ver'ejnou
instituci, anijaky vliv by z tohoto hlediska méla pFipadnd zména podilu. “
Je tlv'eba zdﬁraznit. ie celé Fada vodérenskych spoleénosti vCeské republice, aEkoliv také investuje

prostFedky do obnovy vodérenské infrastruktury, zisk mezi své akcionéfe rozdéluje a nésledné vypléci.

Postup pfedstavenstva v tomto sméru je tedy ryze ﬁéelovy’ a protiprévni.

Klient déle odkazuje na usnesem’ Vrchm’ho soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016
publikované v éasopise Obchodnéprévm’ revue, 6. 11-12, 2018, jehoi za'véry jsou uplatnitelné i v tomto
pFI’padé, a to tl’m spi§e, 2e spoleénost nevypléci dividendu svym akcionéfﬁm po naprosto net'mosnou
dobu: ,,Jak sprdvné pouka’zal soud prvn/ho stupné, z ustdlené judikatury (poufitelné i za aktudlné plotne’
Ugravy) jednoznacvné vyplyvd, z"e knerozdé/en/ alespoﬁ Edsti zisku mezi akciondfe mﬂie dojit pouze
zdd/eiitého dﬁvodu (viz napf. 29 Cdo 3059/2011), Spo/eénost vtomto Fizeni jako dﬁleiity dﬁvod pro
nerozdéleni zisku neuvedla nic neobvyk/ého ve vztahu kd/ouhodobému prﬁbéhu hospodaFeni. Tvrzené
ndklady na opravy ainvestice vynaklddala iv prﬁbéhu minulych let asoufasné' dosahovala zisku.
Nerozdé/eny zisk minu/ych let pfitom neustdle roste, abyia-li na tento UEet vroce 2014 souEasné
pfevedena Edst ze zru§eného rezervniho fondu (z uvedene’ho lze dovodit dostateénou finanEni rezervu i no
tvrzené investice do majetku spo/eénosti ajeho oprav, resp. opak vFizenf nebyl prokdzdn), pak nem’
dného raciondlnfho (daleéitého) dL‘ivodu, proE by nemél byt zisk rozdélen mezi akciondfe." K obdobnym
zévérﬂm dospél i Krajsky soud v Ostravé v usnesenl' ze dne 9.11.2016, E. j. 23 Cm 172/2016-131 (viz
Easopis Obchodnéprévnl’ revue, 6. 11-12, 2018, tamtéi).
Zévérem klient poukazuje na rozsudek Nejvy§§iho soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018
podle kterého platf, ie: ”lest/fie pfedstavenstvo spo/eEnosti navrhuje valné hromadé, aby pfija/a uréité
usnesem’, jl'mz" 5e nds/edné bude pfedstavenstvo Fl'dit (jez' bude realizovat), jsou jeho Elenové povinni
postupovat v sou/adu 5 poiadavkem péEe Fddného hospoddr'e {viz vy§e) jii pFi svoldvdm' valné hromady, pFi
formu/ovdni ndvrhu usnesem’, jeé md va/nd hromada pfijmout, jakoz“ i pFi poskytovdm’ v§ech relevantm’ch
informaci akciondfilm tak, aby mohli no valné hromadé rozhodovat 5 dostateénou znolosti véci a pFi
védomi vyhod, nevyhod a rizik spojenych 5 (pfedstavenstvem novrhovanym) usnesem’m valné hromady.
Nepostupuji-Ii tak a valné hromadé navrhnou usneseni, o némz“ vi Ei musi védét {kdyby jednali s péEI'
Fédného hospoddfe), z"e je pro spoleénost nevyhodné (z'e nem’ v jejim zdjmu) a méie jI’ zpdsobit éjmu,
zdsadné poru§uji povinnost jednat s péEi Fddného hospodéi‘e a odpovidaji spoIec'nosti 20 if zpﬁsobenou
djmu realizaci takového usneseni valné hromady stejné, jako kdyby zde iédného pokynu nebylo.”

Je zjevny’m, ie pFedstavenstvem vyhotovené pozvénka neobsahuje iédné konkrétm’ informace stran
dﬁvodﬂ rozdélenl' hospodéfského vysledku za rok 2020 zpﬁsobem zde uvedenym. Akcionéfi si nemohli z
této pozvénky uéinit ia’dny’ zévér, proé mé byt hospoda’Fsky vysledek za rok 2020 rozdélen prévé, tak jak
je navrhovéno. Zcela absentuje jakékoliv zdﬁvodném’ poméru rozdélovénf zisku mezi fond obnovy,
stimulaénl’ fond a sociélni fond a vysvétlenl' dﬁleiity’ch dﬁvodﬁ, prof: nemé by’t (byt’ i jen éést zisku)
rozdélena mezi akcionéfe jako dividenda.

Klient proto uzaviré, ie V daném pFI'padé pozvénka na valnou hromadu spoleénosti neobsahuje v§echny
néleiitosti dané § 407 odst. 1, pl'sm. f) z. o. k. a valné hromada spoleénosti proto v tomto rozsahu a k
tomuto bodu nenl’ svola’na Fédné (pFedstavenstvo totii nesplnilo svou povinnost odﬁvodnit névrh na
nerozdélenl' zisku).
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Doporuéovana’ advoka’tm’ kancela’? v letech 2015 - 2019

Ekonomické situace spoleénosti, kdy fondy ze zisku spolecnosti pFesahuji’ sic! cca 92,63 mil. Kc a vedle
toho nerozdéleny'l zisk z minuhjch let pFesahuje sic! cca 90,316 mil. KE. Vlastni' kapitél spolecnosti Eini’ sic!
cca 741,337 mil. Ké a cizi zdroje toliko cca 169,52 mil. Ké vyplaceni' zisku alespor'i v Eésteéné vvsi mezi
akcionéi‘e nepochybné umoiﬁuje (umoiﬁovala), tak napi". do fonclu obnovy mohla t zcela jisté
pFidélena niisi’ ééstka.
Je tFeba diraznit, ie jiné vodérenské spoleénosti

(aékoliv také investuji' do své voda’renské

infrastrukturv) zisk mezi své akcionéFe na rozdi’l od spoleénosti rozdéluji.

Dle klienta je pak vrozporu spéEi' Fédného hospodéfe, pokud statutérni' orgén zisk ve spoleEnosti
zadriuje za kaidou cenu a nenavrhuje vyplaceni alespoﬁ Eésti dividendy, aEkoliv spoleénost dosahuje

zisk v kaidém roce. Jak vyplWa’ totii 2 odborné literatury: 5TENGLOVA, lvana, HAVEL, Bohumil, CILECEK,
Filip, KUHN, Petr, §UK, Petr. § 34 Wed“ na zisku]. In: sTENGLovA, lvana, HAVEL, Bohumil, ClLECEK, Filip,
KUHN, Petr, 5UK, Petr. Zékon o obchodni'ch korporacich. 2. vydéni’. Praha: Nakladatelstvi C. H. Beck, 2017,

s. 80. ISBN 978—80-7400—540-4: ,,Vsouladu spéEi Fddného hospoddfe vs'ak neni’ zadriovdni zisku za

kaidz’ch okolnosti. Zejména pokud obchodni' korporace neni schopna zadrfen)? zisk vyuzﬂ't kudrieni'
stability provozu zdvodu v oEekdvaném obdobi zti'ienych provozni'ch Ei finanéni'ch podmi’nek anebo
k vytvofeni’ budouci vyse penéz'ni'ch toki‘} odpovidajici souEasné hodnoté nerozdéleného zisku (tj. budouci
hodnoté p0 sraéeni rizikové pfirdfky), mé’l by statutdrm' orgdn navrhnout rozdéleni zisku ve WSW", pro
kterou nemd efektivm’ vyuz'iti, pFi splné’ni ostatnich zdkonnVch poiadavkﬁ (srov. NS 29 Cdo 3059(2011). ”
Obdobné zévéry (tj. ie prévo podilet se na zisku spoleEnosti je jedni'm ze zékladnich prév akcionéf‘e a 2e

zévérv Nejvv§§iho soudu uvedené v 29 Cdo 3059/2011 jsou pouiitelné i v reiimu zékona o obchodm’ch
korgoracich) je prezentovén v publikaci Cech, P., 50k, P. Prdvo obchodm’ch spa/ecnosti’ v praxi a pro praxi
(nejen soudni). Praha: Bova Polygon, 2016, str. 360.
Z Wroéni’ch zprév spoleEnosti za rokv 2009 a2 2020 plvne, ie spoleénost ie dlouhodobé stabilni' a solventni

obchodni korporaci, které dosahuje kaidv rok zisk. Pakliie nebude ani v roce 2020 schvélena dividenda,
je evidentni’, 2e postup spoleénosti je rvze L'iéelovv, resp. nerozdélem’ ia’dného zisku mezi akcionéfe je
zcela neodﬁvodnéné.
O tomto svédéi’ ostatné i skuteénost, 2e spoleénost sama pi‘iznévé, ie nemé stanovenou dividendovou

politiku — viz Wroém’ zpra’va za rok 2019 strana 6. Takové jedna’ni' Eleni: statutérniho orgénu, ktei'I' se
zodpovidaji' akcionéfﬁm coby vlastm’kﬂm obchodni' korporace, zcela iisté za jsouci vsouladu s pééi’

Fa’dného hospodéfe oznaéit nelze.

Spoleénost tak dle klienta nemé iédny’ racionélni’ dﬁvod pro nerozdéleni’ i jen Eésti dosaieného zisku
mezi akciona’Fe a jeho trvalé kumulovéni’ na rif’izm'lch fondech je v rozporu se zékladnim prévem akcionéfﬂ
(zejména minoritni'ch) na zisk. Je jisté zcela racionélni’ a hospodérné vytvéFet pFiméFenou rezervu na kryti'
neoéekévam’tch Wdaji‘li, pFi’padné doéasného nepFi'znivého vVvoje trhu (k pFi’padné Uhradé ztréty), avsak
mi'ru této racionality je nezbytné hodnotit taktéi optikou participace (zejména minoritni’ch) akcionéi’ﬁ
na hospodéfskf/ch WSledcich akciové spoleénosti, kteFi' jako investofi krom dividendv od spoleénosti
ia’dné jiné plnéni nedostévaji.

Je tfeba pFitom zdﬁraznit, ie provozovéni’ vodovodﬁ a kanalizaci a Oprava a rozvod vody je ve smyslu
v
pak
je
Zivnost
volnou.
iivnosti
za'kona
iivnostenského
§ 2 stejnojmenného zékona definovéna nésleduji’cim zpfisobem: ,,Zivnosti' je soustavnd Einnost
provozovand samostatné, vlastm’m jménem, na v/astni’ odpovédnost, za ace/em dosafeni zisku a 20
podm/nek stanovenych ti’mto zdkonem." Jeii' definice v podstaté odpovidé definici podnikéni’ uvedené v §
420 obéanského zékoni'ku. Neni' tedv pravdou, ie by voda’renské spoleEnosti bylv zaloienv za jimim nei
godnikatelsky'm dielem, kupF. za Uéelem sprévy vlastni'ho majetku. V jejich pi‘i’padé se jedné o klasické
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Doporuéovana‘ advokétni kancelé? v letech 2015 - 2019

akciové spoleénosti, tedy kapitélové Obchodni korporace, které usilujl’ o dosaieni zisku. Stejné tak je
tomu iv pFI’padé spoleénosti.

Plné se zde proto prosadl’ za’véry uvedené v nélezu ze dne 20.6. 2017, sp. zn. IV. US 1146/16, kde Ustavni
soud posuzoval, zdali je spoleénost CEZ, a. s. veFejnou instituci pro 06e za’kona o svobodném pﬁstupu k
informacim. V bodé 75 bylo konstatovéno, 2e: ”Dd/9 bylo v napadenych rozhodnutich uvedeno, fe vefejny
UEeI stéZovate/ky SpOEivd v jeji existenci a fungovo’mi, kdyz” h/avnim pfedmétem jeji cvinnosti je vyroba a
prodej elektfiny a 5 mm souvisej/ci podpora elektrizaEn/ soustavy a da’le vyroba, rozvod a prodej tep/d.
Nepochybné Ize souhlasit, z“e existence a fungovdni stéiovatelky s ohledem na pFedme't jeji Einnosti plm'
urc'ity veFejny dEeI, takovéto hodnoceni by v§ak bylo moz'ne' pFiznat celé Fade soukromoprdvnich
subjektﬁ vykonévajicich nejrﬁznéj§i Einnosti. Podstata jeji existence 0 funqovdm’ spoEfvé pFedevs v
podnikdni, jehoz' dielem je dosahovdm’ zisku."

V bodé 77 pak Ustavm’ soud zdﬁraznil, 2e: "Omezeny vyznam uvedenych argumentfl pfipustil i Nejvy§§i
sprdvn/soud ve svém vyjédfeni ze dne 10. Unora 2017. Stéiejni argument, na némi sprdvni soudy zaioiiiy
svﬁj zdve'r o povaze stéiovatelkyjako ver'ejné instituce, je proto tr'eba spatfovat v tom, z"e ji stdt fakticky
ovlc’vdd, kdyz' jeho podil na zdkladnl'm kapitdlu a na hlasovacich prévech v poslednich Ietech Einii (a i
dnes Eini) pfibliiné 70 %. Stdt md z tohoto dﬁvodu i dominantni vliv na vytvcifenijejich orgdm‘i. Ani zde
v§ak Ustavm’ soud nesdili hodnoceni sprévnich saudﬁ, z'e stéz'ovatelka md povahu vef’ejné instituce. Stdt
totii bez ohledu na velikost svého podilu v Obchodni spoleEnosti pouze vykonévd svd prdva, jez' mu jako
jakémukaliv jinému akcionér'i pFizndvaji pfedpisy prdva soukromého. Jeho vét§inovy podil 56m 0 sobé
nic nemém’ na povaze stéz'ovatelky jako soukromoprdvniho subjektu. Neni ani zr'ejmé, od jaké vy§e
uvedeného podilu by 5e me'lo odvijet IV. 05 1146/16 21 hodnoceni, zda jde nebo nejde o vefejnou

instituci, aniiaky vliv by z tohoto hlediska méla pfipadnd zména podilu.”

Pakliie § 1 odst. 1 a 2 zékona o vodovodech a kanalizacich hovoFI’ o vei'ejném 251i a vei'ejné potFebé,
mé tI'm dle klienta toliko na mysli, ie v pFI’padech stanovenych zékonem jim Ize odﬁwodnit zésah orgénﬁ
veFejné moci do prév a povinnosti fyzickych a prévnickych osob, a to smérem vné a nikoliv dovnitf
akciové spoleénosti. Pﬂjde typicky o pFI’pady nuceného omezeni c'i vyv/astnéni vlastnického prdva, napf.
pfi zfizovdni vécnych bfemen k pozemkl‘im, v nichz' (6i oko/o nichz”) lez"i voddrenskd infrastruktura atp.

Mésta jako akcionéi‘i spoleénosti (vodérenské spoleEnosti) nejsou tedy oproti (minoritnim) jinym
akcionéi’ﬂm (nap‘r‘. prévé klient) nijak privilegovény, a i pro né platl' zékaz zneuiiti vét§iny. Skuteénost, 2e
do podnikéni vloiily svou vodérenskou infrastrukturu, nem’ podstatné. Z hlediska korporaéniho préva se
jedné totii o béinf/ nepenéiity vklad do zékladniho kapitélu, za ktery’ jim také néleii odpovidajici podil na
spoleénosti. Zékon pFitom nikde nestanovi, ie by kupF. penéiity vklad minoritnich akcionéh‘] byl v tomto
sméru ménécennéj§i a ie by to mélo byt dﬁvodem pro nevypla'ceni dividend. Rovnéi je prévné zcela
irelevantni, 2e mésta majl’ (ohledné provozovém’ vodérenské infrastruktury) jiné pFedstavy (zéjmy), nei
jsou zéjmy minoritnich akcionéiﬂ. Zéjem mést coby jen jedné skupiny akcionéh‘] (byt’ dominantm’) totii
nelze automaticky spojovat se zéjmem vodérenské spoleénosti. Opét je moino v této souvislosti citovat
zévéry Ustavm’ho soudu ze shora zminéného rozhodnuti (bod 69): ”Obecne" plati, z"e Obchodni spoIeEnost
pfedstavuje typicky pfiklad soukromoprdvniho subjektu, vﬁEi némuz" se, pokud jde o uklddéni
povinnosti, musi v plné mir'e uplatnit dstavni zdruky zdkladnich prdv a svobod. Nezdlez'i na tom, zda je
jejim spolefnikem stdt nebo dzemné samosprdvny celek, anijakd je jejich dEast v Obchodni spoIeEnosti a
prdva a povinnosti z ni plynouci. Obchodni spoIeEnost ie samostatny subjekt, jehoz' zdjmy nemusi byt
totoiné se zéjmyjejiho spoleEnika."

V piipadé piijeti pFedmétného usnesem’ dojde z pohledu klienta ke zneuiiti vét§iny hlasﬁ mést, zejména
Mésta Trutnov a Mésto Pec pod Snéikou atd. (§ 244 ZOK a § 212 02), jejichi hlasy piedstavovaly na
inkriminované valné hromadé vét§inu pi'itomnych hlasﬁ.
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Doporuéované advokétni kanceléf v letech 2015 - 2019

Mésta maji své zéstupce ve statutérnim orga’nu a kontroinim orgénu spoleEnosti, pritom jejich poéet

neni zrovna zanedbatelnv. Zisk pFitom miFi (nepFimo) opét jen krukém akcionéfﬂm (mést), kdy je
investovén do vodérenské infrastruktury vtéchto méstech, éimi dochézi kuspokojovéni politické
poptévky u obéanﬁ téchto mést, zéehoi téii opét jen funkciona’Fi téchto mést a ostatni minoritni
akciona’ri na téchto benefitech nijak neparticipuji, protoie je jim vrozporu se zékonem upiréna
dividenda. Jiny’mi slovy, majorité vyhovuje, ie zisk neni mezi akcioné‘re rozdélen. Slouii jI’ totii pro jejl'
partikulérni (politické) za‘jmy a nemusi se 0 néj déiit s ostatnimi minoritnimi akcionéri.
Tato praxe (kdv z dobn’lch Wsledki’i hospodareni spoleénosti téii élenové statuta’rm’ho a kontrolniho
orgénu cobv delegovani zéstupci mést jako hlavnich akcioné‘rﬁ spoleénosti) véetné toho, ie zisk je
uméle udriovén ve stejné (margina’lm’ vv§i oproti celko dosahovaa Wsledkﬂm spoleénosti) za

L'Iéeiem dosahovéni politicch cilﬁ jednotliWch mést a obci jako maioritnich akcionérﬁ voblasti
vodérenstvi (resp. jejich funkcionéfﬁ tak, abv byly vda|§ich volbéch zvoleni) na akor menéinovﬁch
akcionérﬂ (fyzicch osob, investorﬂ, kteFi nemusi uspokojovat tuto politickou poptévku), je zcela
nemravné, jelikoi klient a ostatni men§inovi akcionéri (které nejsou méstv) neEerpaji na rozdil od mést

z akciové ﬂéasti ve spoleénosti iédné takové poiitkv (Whodv), a to at' ui materiélni Ei imateriélni, a

proto je napadené usneseni neplatné také pro rozpor s dobei mravv.

Opét je tFeba poukézat na to, ie podstata existence spoieénosti cobv akciové spoleEnosti a jeji fungovéni

spoéivé v podnikéni, jehoi LiEelem je dosahovéni zisku. Jde tudii naprosto proti povaze akciové

spoleénosti, abv akcioné? (investor) vioiil své prostredkv do akciové spoleénosti a na podilu na zisku
nedostéval nic, zatimco zaméstnanci spoleénosti ano (v tom rovnéi klient spatfuje rozpor napadeného
usneseni s dobg’mi mraﬂ).

Tento zpﬁsob naloieni 5e ziskem se dle klienta protivi zésadé vyloiené v usneseni Nejvy§§iho soudu ze
cine 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (3 bezpochyby uplatnitelné i v reiimu zaikona o obchodnich
korporacich), a to sice, 2e: ,,Valnd hromada nemﬁfe stanovit podil Eleni) pfedstavenstva a dozorc“! rady na
zisku (tantiému), anif by schvdlila zisk k rozdé/em' a podil akcionéh? na takto uréeném zisku {dividendu).“ a
zékladnimu prévu akcionére na podil na zisku.

Valné hromada totii timto svy’m rozhodnutim vytvoFi materiélni podminky pro to, aby byly prostFedky
ze sociélniho fondu nésledné (jii mimo dosah akcionéfﬁi) vyplaceny jinf/m osoba’m nei akcionéfﬁm a v
podstaté na L'Ikor nich, a to v rozporu 5 § 34 odst. 1 z. o. k.: ,,P0dI'/ na zisku se stanow’ na zdk/adé Fddné

nebo mimofddné Lifetni zdvérky schvdlené nejvy§§l'm orgdnem obchodm’ korporace. Lze [ef rozdé/it gauze
mezi sgo/eénikz, Iedaz'e spoleEenskd smlouva urc'ijinak.“ Na uvedeném zévéru nemohou niéeho zménit
ani stanovy akciové spoleénosti, které sfondy poéitaji. Ani Stanovy spoleénosti totii nemohou zaloiit
tFetim osobém prévo na prostFedky z fondl‘] 2e zisku 2a podminek odporujicich § 348 odst. 1 2. o. k. Je to
totii prévé akcionéF, a nikoliv zaméstnanci spoleﬁnosti (popF. treti osoby), kdo 5e prostrednictvim
investice do akcii podiii na podnikéni spoleénosti a mezi jehoi za’kladni préva podil najejim zisku patri.

Stanovy spoleénosti navic vrozporu § 34 odst. 1 z. o. k. nijak nekonkretizuji komu vedle akcionérﬁ
(dividenda) a Elenﬁm orgénﬁ spoleénosti (tantiéma) Ize podil na zisku vyplécet. Pfedmétné usneseni
l
odst.
34
§
3
rozpor
pro
i
neplatné
tudii
bude
hromady
vainé
2. o. k. Ze stanov totii nevyplf/vé, komu véemu Ize prostredky ze sociélniho fondu vyplatit.

Dividendy nejsou akcionérﬂm vypléceny dlouhodobé (nejméné po dobu deseti let). Takové praxe
nemﬁie t, jak Wée Feéeno, v souladu se zékladnim prévem akcionére na zisk. Klient je pfesvédéen, ie je
(bylo) povinnosti predstavenstva naplénovat rozdéleni zisku tak, aby mohla t rozdélena mezi
akcionéfe alespoﬁ éést zisku. Ze souéasné situace téii jen nékteFi akcionéri, a to mésta (kteri vedle
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Doporuéovana' advokétnl’ kanceléi v letech 2015 — 2019

dividend éerpaji z Einnosti spoleEnosti i jiné poiitky), coi sprévné a jsouci v souladu 5e zékonem neni. Je
totii notorietou, 2e stavba vodovodu nebo kanalizace zvy§uje hodnotu nemovitosti v dané lokalité, tj.
opét v dany’ch méstech, coi mé pozitivni dopad také na rozpoétové ph’jmy mést, Eili z umélého
zadriovéni zisku teZI toliko néktei‘i akcionéFi spoleénosti, coi neni pFipad prévé klienta, ktery’ je timto
zpCIsobem diskriminova’n.
Mleénost dosahuie zisk sic! kaidoroéné a pfesto akcioné‘r‘ﬁm iédnou dividendu nevypla'ci, a to v§e za
situace, kdy jiné vodérenské spoleénosti (které také ovlédaji mésta a obce a které také investuii do
svého infrastrukturniho majetku) svym akcionéfﬁm dividendu vypla’ci. Zisk je namisto toho spoleénosti
dlouhodobé rozdélovén kupF. mezi zaméstnance (":i odborovou organizaci, anii by minoritni akciona’Fi

coby investoi'i méli ze své investice jakykoliv profit. V uvedeném pFipadé nejde o ojedinélé nevypléceni
dividendy mezi akcionéFe, nybri o dlouhodobé nastolenou protipra’vm’ praxi (umélého zadriovéni zisku

ke §kodé prév minoritnich akcionél’ﬁ, ktei‘l’ nejsou mésty a obcemi).

Ani kolektivni smlouva (ba ani stanovy, které se sociélnim fondem poél'tajl') nemohou zaloiit tFetim
osobém prévo na prostFedky z fondO ze zisku 2a podminek odporujicich § 348 odst. 1 z. o. k. Je to totii
prévé akcionéi, a nikoliv zaméstnanci spoleénosti (popF. tFeti osoby), kdo se prostiednictvim investice do
akcii podill’ na podnikéni spoleénosti a mezi jehoi zékladni préva podil na jejim zisku patFI'. Vuvedeném
ph’padé to spi§e svédéi 0 tom, ie élenové statutérniho orgénu pFi sjednéva’m’ kolektivni smlouvy
nejednali spééi Fédného hospodéie a ie by pfipadnou §kodu zpﬁsobenou spoleénosti méli sami
nahradit.

Prévo akcionéfe na podil na zisku dle § 348 z. o. k. je totii zékladm’m prévem akciona’Fe a Easto hlavm’m

dﬁvodem ﬂéasti akcionéf'e na akciové spoleénosti jakoito investici. Za situace, kdy spoleénost vytvoFi

zisk, v zésadé musi alespoﬁ Eést zisku rozdélit mezi akciona’Fe. VytvoFi-li akciové spoleénost zisk, mﬂie
valné hromada rozhodnout 0 tom, ie zisk nebude rozdélen a ponechén spoleénosti a pouiit pro jejl'
podnikém’, av§ak pouze z dﬂleiitych dCIvodL‘]. Nelze akceptovat zévér, podle kterého by bez existence
dﬁleiitého di’ivodu akciona’Fi spoleEnosti faktickv (wérovaly spoleénost z nerozdéleného zisku
zadriovaného spoleénostl’ (ph’padné rozhodnutim majoritnich akcionéh‘i).

Klient souhlasi v obecné roviné s tezi, 2e je tFeba zaméstnance fédné odménit. V iédném pfi’padé v§ak
nelze tolerovat protiprévni postup spoleénosti, ktery tak Einl’ dlouhodobé na dkor oprévnény’ch zéjmu
(minoritnich) akcionéi'ﬁ. Jinak si totii nelze vysvétlit postup, kdy spoleEnost neiméné za dobu deseti let
rozdélil (uréil k rozdélenl’) mezi zaméstnance a odborovou organizaci zisk ze sociélniho fondu ve vy§i
pies 7,5 mil. KE a ze stimulaéniho fondu ve vy§i pies 40 mil. KE, zatimco mezi akcionéFe za steiné obdobi
nebyla rozdélena iédné dividenda.

Je pFitom evidentni, ie zisk v tomto pfipadé (a také v minulosti) mezi akcionéi’e byt rozdélen mohl, kdyi
spoleénost mé prostFedky na to, aby byl zisk rozdélovén do fondﬂ ve prospéch zaméstnancﬁ
spoleénosti. Je tudii nemravné, pokud na zisku participuji toliko zaméstnanci, kteFI’ iii za svou préci
dostévaji mzdu a akcionéFi (zejména minoritni, kteFi nejsou obcemi a mésty) z Liéasti na spoleénosti nijak
neprofituji.
Uéelovost névrhu pFedstavenstva o nevyplacenl’ dividend dokla’dé rovnéi fakt, ie pfedstavenstvo
souéasné v rémci bodu E. 6 poFadu jednéni valné hromady navrhuje, aby spoleénost mohla odkoupit
vlastni akcie v poétu a2 20 000 za Eéstku 500,- Ké. Vtomto pﬁpadé by spoleEnost vynaloiila na nékup
vlastm’ch akcii sic! Eéstku ai cca 10 mil. KE. Je tedy evidentni, ie spoleénost volné zdroje ve vyéi cca 10
mil. Kc”: mil 3 mezi akcionéFe je nechce v rozporu se zékonem bez dﬁleiitych dﬂvodﬂ rozdélit.
J
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Doporuéované advoka’tnl’ kanceléf v Ietech 2015 - 2019

Zévérem klient poukazuje na rozsudek Nejvy§§iho soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze clne 27. 6. 2018
podle kterého plati, ie: "Jest/izve pr'edstavenstvo spoleEnosti navrhuje valné hromadé, aby pfijala urEité
usneseni, j/mz“ se nds/edné bude pfedstavenstvo F/dit (jei bude realizovot), jsou jeho c'lenové povinnr'
postupovat v sou/adu 5 poiadavkem péée Fddného hospoddfe (viz v95?) jiz" pFi svoldvdni valné hromady, pr?
formu/ovdnl' ndvrhu usneseni, jei md va/nd hromadu pfijmout, jokoi i pfi poskytova'm’ v§ech relevantnich
informacr' okciondh‘im tok, aby mohli no valné hromadé rozhodovat s dostateﬁnou zna/osti véci a pfi
védom/ vyhod, nevyhod a rizik spojenych 5 (pfedstavenstvem navrhovanym) usnesenim valné hromady.
Nepostupuji-Ii tak a valné hromade" navrhnou usneseni, o némz“ w’ c'i musr' védét (kdyby jednali s péEi
Fddného hospoddfe), z'e je pro spoIeEnost nevyhodné (z"e neni v jejim zdjmu) a mdz'e ji zpﬁsobit djmu,
zdsadné porus"uji povinnost jednat s péEi Fddného hospoddFe a odpovidaji spoleé'nosti za ji zpésobenou
(iu realizaci takového usneseni valné hromady stejné, jako kdyby zde iddného pokynu nebylo."
Jak klient avizoval vﬁe, mé za to, ie postup predstavenstva je vtomto pfl’padé protipra’vnl', nebot’
predstavenstvo navrhuje valné hromadé pFijmout rozhodnutl' o rozdélenl' zisku tak, ie akcionéfﬁm
nemajl' bit vyplaceny iédné dividendy bez dﬂleiitého dﬁvodu. Takové rozhodnutl' nem' vzéjmu
spoleEnosti a mﬂie jI' zpﬂsobit L'Ijmu.
iédéme déle tl'mto o zaprotokolovém' celého shora uvedeného nezkréceného protestu do zépisu o valné
hromadé, a to véetné odpovédi na protest.

Sohledem na vy’ée uvedené podévéme tl’mto grotinévrh kbodu 5 poi‘adu jedném‘ valné hromady
tajici se rozdélem' zisku v nésledujicim zném’:
,,Va/nd hromadu schvaluje ndvrh no rozdélenl' zisku, a to: z dosaéeného zisku ve v95? 368081245
K5 p0 zdanéni pfidé/it 250.000,- KE do socidlnl'ho fondu 0 250.000; KE do stimulofnr'ho fondu.
Cost/(u ve vysvi 423.157,45 pfevést do fondu obnovy. Pod/I no zisku akciona'ﬁ (dividendy):
2. 757. 655,— KE. Va/na' hromadu schvaluje zpﬁsob vyp/aty pod/'lu no zisku (dividendy) za rok 2020. ”
Zdﬂvodném’:

Ekonomické situace spoleénosti (viz zejména prostredky akumulované ve fondech ze zisku a
vkapitélch fondech) umoiﬁuje rozdélem’ celého zisku mezi akcionére v navrhované WEI. Neexistuje
tedy iédny’l dﬂleiity’l dﬁvod pro nerozdélenl’ celého zisku mezi akcionére.

Déle podévéme nésledujr’cn’ iédosti o ﬂsvétleni k tomuto bodu 5. poFadu jedném’valné hromady.
l) Uved’te konkrétnl’ dﬂvody, o které navrhované (ne)rozdé|em’ zisku predstavenstvo opl’ré a tyto dfxvody
doloite odpovidajl’cimi informacemi, propoéty dokumenty a tyto k zépisu z valné hromady pFiloite. Lze
plénované investice na rok 2021 (spolu)financovat ze stévajicfch vnitrnich zdrojﬂ spoleénosti tak, aby
byla alespoﬁ Eést zisku dosaiené za rok 2020 rozdélena mezi akciona’Fe spoleénosti?
2) Vysvétlete rozpory mezi udaji uvedemimi v pozvénce na valnou hromadu a ve Wroénl’ zpra’vé vztahujl'cf
5e k oéekévanému zisku spoleénosti.
3) Uved'te, jak»? vysledek hospodarenl’ doséhla spoleénost 2a celou dobu jejl’ existence a jak bylo
vjednotlivh |etech s vy'lsledkem hospodafem’ naloieno (tj. jak zpﬂsobem byl sledek hospodarem'
na zékladé rozhodnutl’ valné hromady v kaidém roce trvéni spoleénosti rozdélen). Tato informace je
podstatné pro akcionéFe pro posouzem’ na’vrhu predstavenstva na rozdélenl’ zisku dosaieného za rok
2020 tak, aby si akcionéri udélali Usudek 0 tom, zdali je Ei nem’ zisk uméle zadriovén ve spoleénosti a
zda pﬁpadne’ prijeti névrhu usnesenl’ predloieného predstavenstvem je Ei nem’ v rozporu s dobei
mravy.
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Doporuéované advokétm’ kanceléf v Ietech 2015 ~ 2019

Vyzyva'me Vés k tomu, abyste se k iédostem o vysvétlem’ vyja’dFili bez ohledu na skuteEnost, zda 5e klient
valné hromady spoleénosti zﬂéastm’ 6i nikoliv.

V pFI’padé, ﬁe zEa’sti anebo zcela odml'tnete poskytnout kterékoliv z poiadovanVch vysvétleni, vyzyvéme
Vés, abyste takové odml’tnutl' pisemné odﬂvodnili uvedenl’m konkrétm’ch dﬂvodfj odml'tnutl’. Pro pFI’pad, 2e
pFedstavenstvo odml'tne podat vysvétlenl' dle pFedchozf véty, iédéme tl'mto ve smyslu § 360 odst. 2. z. o.
k. dozorél' radu spoleénosti, aby nejpozdéji na valné hromadé uréila, 2e podminky pro odml'tnutl'
poskytnutl' vysvétlem’ pfedstavenstvem nenastaly, a pFedstavenstvo je ném povinno poiadované
vysvétlenl’ poskytnout.

Déle Vés iédéme také o zaprotokolovénl' véech calf/ch nezkrécenych iédostl' o vysvétlem’ do zépisu o valné
hromadé, a to véetné odpovédl' na tyto iédosti.

Bad 6 pofadu jednénl'valné hromady dle pozvénkv

Podévéme tl’mto dopfedu grotest proti pFI’padnému pFijetI’ na’vrhu usnesem’ pod bodem 6 poFadu
jednéni valné hromady uvedeného v pozva’nce ve zném’:
”Va/mi hromada spoleEnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, 0.5. konand dne 31. 5. 2021
schvaluje:

- nabyt/ vlastm'ch akci/ spoleénosti znéjicich na majite/e v zakn/hované podobé ve
jmenovité hodnoté 1 000,- K5 0 to do poétu 20 000 km!) kmenovych akcil' o ce/kové
jmenovite’ hodnoté 20 000 000,— Kc"
— urEuje, 2e spoIeEnost maie nabyvat v/astni akcie spoIeEnosti do 31. 12. 2021
- uréuje, fe spoleEnost 5/ wife ponechat v/astni akcie SpoIeEnosti na dobu 5 let 0d tohoto
rozhodnuti valné hromady
- urEuje cenu za nabyt/ vlastnich akciiSpo/eénosti ve WEI 500,- K6 za 1 k5 akcie
— povéfuje spoleénost CENTIN 0.5., abyjménem spoleénosti vykup realizovala. ”

Zdﬁvodném’:
Klient mé 2a to, ie v pFI'padé pFijetI' navrhovaného usnesenl' dojde k poruéeni dobrych mravﬂ, jelikoi je
navrhovén odkup vlastm’ch akcil’ 0d minoritm’ch akcionéFG (tzv. dikﬁ) z kupénové privatizace za naprosto
podhodnocenou cenu za situace, kdy akcionéFﬂm nenl' dlouhodobé vyplécena dividenda, Eimi jsou prévé
minoritm’ akcionéFi (kteFI’ nejsou obcemi a mésty) tzv. vyhladovéni a vystaveni tlaku prodat své akcie
spoleénosti za tento neﬁmérné nI's pem'z. Klient proti pFI’padnému pFijetI' tohoto na'vrhu usnesenl'
z téchto dﬁvodﬂ protestuje.

iédéme déle tl’mto o zaprotokolovém’ celého shora uvedeného nezkréceného protestu do zépisu o valné
hromadé, a to véetné odpovédi na protest.

Déle podévéme nésledujici iédosti o ﬂsvétlem’ k tomuto bodu 6. pofadu jedném’valné hromady.
1) Uved’te na zékladé jakych informacn’, podkladﬂ, vypoétﬂ a listin spoleénost dospéla ke kupnl’ cené 500,Ké 2a vykupované akcie?
2) Uved'te komu, vjakém poétu a za jakou cenu spoleénost hodla’ prodat vlastm’ (vykoupené) akcie,
pFI’padné jak hodlé s akciemi naloiit?
3) Vysvétlete hosgodéfsky' dﬁvod pro navénI'akciI’.
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Vsvéme Vés k tomu, abyste se k iédostem o vysvétlem’ vyjédFili bez ohledu na skuteénost, zda se klient
valné hromady spoleénosti zdéastm’ (:i nikoliv.

V pFI’padé, 2e zéésti anebo zcela odml'tnete poskytnout kterékoliv z poiadovam’tch vysvétlem’, vsVéme
Vés, abyste takové odml'tnutl’ pisemné odﬂvodnili uvedenl'm konkrétm’ch dl‘ivodﬂ odml’tnutf. Pro pFipad, 2e

pFedstavenstvo odml'tne podat vysvétlem’ dle pFedchozi véty, iédéme tl’mto ve smyslu § 360 odst. 2. z. o.
k. dozorél' radu spoleénosti, aby nejpozdéji na valné hromadé uréila, ie podml'nky pro odml'tnutl'
poskytnutl’ vysvétlem’ pfedstavenstvem nenastaly, a pFedstavenstvo je ném povinno poiadované
vysvétlem’ poskytnout.
Déle Vés iédéme také o zaprotokolova’m’ véech cech nezkrécenych iédostl' o vysvétlem’ do zépisu o valné
hromadé, a to véetné odpovédi na tyto ia’dosti.

S ohledem na v9§e uvedené podéva’me timto grotina’vrh k bodu 6 poFadu jedném’ valné hromady ve
znént
”Va/na’ hromada spoleEnosti Vodovody a kana/izace Trutnov, 0.5. konand dne 31. 5. 2021
schva/uje:
- nabyti v/astnich akcii spo/eénosti znéjicich na majitele v zaknihované podobé ve
jmenovité hodnoté 1 000,- KC“ 0 to do poEtu 20 000 kusﬂ kmenovych akcil' o celkové
jmenovité hodnoté 20 000 000,- KE
- urEuje, z"e spoleEnost sVe nobyvat v/ostni akcie spoleEnosti do 31. 12. 2021
- urEuje, 2e spo/eénost 5i mdie ponechat vlastni akcie 5poleénosti no dobu 5 let 0d tohoto
rozhodnutl' valné hromady
— urc'uje cenu 2a nabyt/ vlastm’ch akciI'Spo/eEnosti ve vy§i 1.800; KC“ 20 1 ks akcie
— povéfuje spoleénost CENT/N (7.5., abyjménem spo/eEnosti vykup realizovola. ”
Zdﬁvodnénk
Majetek spoleénosti je k 31.12.2020, dle UEetnl’ za'vérky, ve vy§i 915,535 mil. K6, coi odpovida’ podl'lu ve
vyéi 1.654; Ké na 1 kus akcie. Spoleénost ve svych finaném’ch piénech a vyhledech plénuje generovat zisk
nejméné lOmil. KE roéné. Je tedy nutné uréit spravedlivou vyéi kupnl’ ceny 2a 1 kus akcie, kterou bude
spoleEnost navat 0d akcionéFL'], vzhledem kdlouhodobé nevyplaceny'lm dividendém a plénovam'lm
ziskﬁm v budoucich Ietech.

Podle § 425 odst. 1 z. o. k. plati: ,,Akciondf mﬂée poz'ddat pfedstavenstvo o vyddni kopie zdpisu nebo jeho
Edsti p0 ce/ou dobu existence spo/eénosti. Nejsou-li zdpis nebo jeho Edst uvefejnény ve lhlﬁté pod/e § 423
odst. 1 no internetovych strdnkdch spo/eEnosti, poFizuje 5e jejich kopie na ndk/ady spoleénosti.”
Podle § 425 odst. 2 z. o. k. plati: ,,disy, pozvdnky na valnou hromadu a Iistiny pfitomnych uchovdvd
spoleénost po celou dobu své existence.” Podle usnesem’ Nejvyéél’ho soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, 2e
dne 14. 9. 2005 platf: ,,Zak/ddd-li ustanoveni § 189 odst. 2 obch. zdk. pra’vo kaide’ho okciondfe no vyddm’

kopie za’pisu z valné hromady bez jakéhokoli omezen/ co do jeho rozsahu, nelze z toho nez“ dovodit, 29 md
akciondf prdvo na vyddni komp/etni kopie zdpisu, vEetné v§ech pfiloh.”
Né§ klient Vés timto iédé o zaslém’ kopie zépisu z valné hromady spoleénosti ze dne 31.5.2021 spolu se
véemi pFilohami véetné listiny pﬁ’tomnVch, v pfl’padé 2e se tato valné hromada bude nakonec konat.

ARROWS advokétni kanceléf, s.r.o., :00; 06717586, v Jémé 699/1, Nové Mésto, no 00

www.arws.cz [S] +420 910 058 058 Eofﬁce©arwscz
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Doporuéované advoka’tm‘ kanceléf v letech 2015 — 2079

Zédéme Vés o doruéem’ kopie zépisu spolu s pFilohami na adresu na§i advoka’tnl’ kanceléFe: ARROWS
advokétm’ kanceléF, s.r.o., se sfdlem: Klicperova 1266/1, 500 O3 Hradec Krélové. Za kladné vI'zem' této

naél’ iédosti pFedem dékujeme.

‘

Plnou moc kzastupovém’ naéeho klienta mé spoleénost k dispozici jiE z pFedchozi valné hromady. Tato
plné moc ném byla udélena na vice valnych hromad spoleénosti.
S pozdravem

za OSMA-CR-OJOZ4
2a ARROWS advoka’tnl' kanceléF, s.r.o.

JUDr. Lukéé Slanina,jednatel a spoleénl’k

Pfl'loha:
Plnd moc
Wpis 2e spolkového rejstfl'ku

ARROWS advokétni kanceléf, s.r.o. , [(302 06717586, V Jémé 699/1, Nové Mésto, 110 00

www.arws.cz E +420 910 058 058 Eloffice@arws.cz

PLNA MOC
Jé,

niie

podepsané,

OSMA

-

CR

—

OJ024,

IC

01186353,

se

sidlem:

Chomutov, ISNP 3876, PSC 430 O1, zapsané vobchodnim rejstfiku vedeném Krajskym

soudem sti nad Labem, oddil L, vloika
Kostyélovou

8823, zastoupené pfedsedou Ladislavou

timto zmocﬁuji

JUDr. Lukéée Sianinu, advokéta, ev. é. CAK 14200,

vykonévajiciho advokacii jako spoleénik obchodni spoleénosti ARROWS, advokétni kanceléF,
s. r. 0., IC 06717586, se sidlem: Praha 1, Nové Mésto, V Jémé 699/1, PSC 110 00, zapsané

v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Page, oddil C, vloika 287750

aby mé jako zmocnitele obhajoval, resp. ve véech prévnich vécech zastupoval, vykonéval

veékeré
:Zédosti,
fédné i
na’roky,

0kony a éinil veékeré jednéni, pFijimaI doruéované pisemnosti, podéval na’vrhy a
uzaviral smiry a narovnéni, uznéval uplatnéné néroky, vzdéval 5e nérokﬂ, podéval
mimofédné opravné prostfedky, némitky nebo rozklad a vzdéval se jich, vyméhal
plnéni néroku pfijimal, jejich plnéni potvrzoval, jmenoval rozhodce a sjednéval

rozhodéi smlouvy, to vée i tehdy, kdyi je pod1e prévnich pfedpisﬂ zapotfebi zvléétni plné moci.

Zmocnitel tuto plnou moc udéluje i v rozsahu prév a povinnosti podle obéanského soudm’ho
Fédu, zékona o zvléétnich Fizenich soudm’ch, sprévniho Fédu, zékona o obchodnich

korporacich, trestniho Fédu a daléich procesnich a hmotnéprévnich pfedpisﬂ. Tato pfné moc
souéasné zmocﬁuje advoka’ta v plném rozsahu kzastupovéni ve vécech mimofédnych

opravnych prostfedkﬂ a v ﬁzeni o Ustavni stéinosti. Tato plné moc se souéasné udéluje

jako zvléétni plné moc k zastupovéni gmocniteie jako akcionéf‘e obchodni spoleénosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, 51.5., IC 60108711, se sidlem: Trutnov, nébfeii Véciava

Havla 19, Dolni PFedmésti, PSC 541 01, zapsané vobchodnim rejstfiku vedeném
Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil B, vloika 1006 (déle jen ,,Spoleénost“) pfi
vykonu veékerych akcionéfskych, vlastnickych, hmotnéprévnich a procesnéprévnich

prév spojenych se véemi akciemi ve vlastnictvi zmocnitele emitovanych Spoleénosti a

déle ke véem 0kom°1m a jednénim s tim souvisejicich. Zmocnénec je zejména oprévnén

uéastnit se veékech valnYch hromad Spoleénosti konanYch v obdobi od udéleni této

plné moci do 31. 12. 2028, a vykonévat na téchto valnYch hromadéch, pokud to prévni
pfedpisy a stanovy Spoleénosti pfipouéti tak i mimo né, veékeré akcionél‘ské préva,
které zmocniteli néleii, zejména (nikoliv véak vyluéné) plné a neomezené hlasovat,

podévat névrhy a protinévrhy, iédosti o vysvétleni a protesty atd.

za OSMA - (3 , .
Ladislava KostYéloVé, pfedseda
(Ur'edné ovéfem'y podpis)
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Doloika konverze do dokumentu obsaieného v datové zprévé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedenim vstupu V listinné podobé do podoby elektronické pod pof‘adovy’m
éislem 138657146-223371410525143444. sklédajici se 2 l listu, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Zajiétovaci prvek: bez zajiEt’ovaciho prvku

Jméno a pﬁjmem’ osoby, které konverzi provedla: PAVEL STANEK
Vystavil: JUDr. PAVEL STANEK, advokﬁtni kanceléi"
Pracoviété: JUDr. PAVEL STANEK, advokétni kanceléf',

Hradec Krzilové dne 25.05.2021

" '“ ' " IHH

138657146—223371—210525143444

Poznz’lmka:
Konlrolu této ovéfovaci doloiky lze provc’st V ccntrz’dni evidenci ovéfovacich doloiek pfislupné zpﬁsobem umoZﬁujicim déllkmj’
pﬁstup na adrcse hﬂps:x’W'www.czechpoin1.cz/over0\=acidolozky.

13. 5. 2020

Vefejny rejstﬁk a Sbl’rka listin - Ministerstvo spravedlnosti Ceske’ republiky

Vf/pis
ze spolkového rejstﬁku, vedeného

Krajskym soudem v Usti nad Labem
oddI'I L, vloika 8823

Datum zépisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
1. ledna 2012

Spisové znaéka:

L 8823 vedené u Krajského soudu v Usti nad Labem

Na'lzev:

OSMA - 6R - 01024
Sidlo:
SNP 3876, 430 01 Chomutov

Identifikaéni éislo:
011 86 353

Prévnl’ forma:
Poboény spolek

ﬁéel:
Prosazovéni zéjmﬁ minoritnich akcionéFﬁ v akciovy’lch spoleénostech.

Nézev nejvy§§iho orgénu:
Valné hromada
Statutérni orgén:
PFedseda OJ:

LADISLAVA KOSTYALOVA, dat. nar. 11. éervence 1973

Pod Vodérnou 82/15, Luka'éov, 466 05 Jablonec nad Nisou

Den vzniku funkce: 1. ledna 2012

Poéet élenﬁ:
Zpﬁsob jedna’ni:
Za OJ je oprévnén jednat PFedseda OJ. Jménem OJ podepisuje PFedseda OJ tak, 2e k napsanému nebo
vytiéténému
na’zvu OJ pFipoji svﬁj podpis s oznaéem’m své funkce.

Zakladatel:

Ochranm't spolek minoritnich akcionéFﬁ OSMA, I52: 228 79 587

SNP 3876, 430 01 Chomutov
Tento vy'lpis je neprodejnv a byl poFizen na Internetu (mpﬁwwwjgitigﬂ).
Dne: 13.5.2020 12:26

Udaje platné ke dni 13.5.2020 03:37

https://or.justice.cz/iaslui/rejstrik~ﬁrma.vysledky?subjekt|d=824457&typ=PLATNY

1/1

Pi‘edstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané v obchodm’m rejstf‘iku vedeném KrajskYm soudem v Hradci Kréllové odd1'1 B, vloika 1006,
se sidlem: Trutnov, nébfeii Véclava Havla 19, P86: 541 01, identiﬁka6ni 61510: 601 08 711 (délejen
,,Spolec”n0st“)
timto:

I.

Oznamuje protinévrh uplatnény akcionéfem k pofadu valné hromady, které byla svolané na
den 31. kvétna 2021 V 10.00 hodin (déle jen ,, Valnd hromada“), a to v souladu s ust. § 362

zékona 6. 90/2012 Sb._, zékon 0 obchodm’ch korporacich, v aktuélnim znéni (déle jen ,,ZOK").
11. Sdéluje své stanovisko k protina’wrhu uplatnénym akcionéﬁ‘em k pofadu Valné hromady
v souladu s ust. § 362 ZOK.
III. Doplﬁuje pofad Valné hromady 0 protinévrh uplatnény akcionéfem k pof‘adu Valné hromady
v souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojeni s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.
Pfedstavenstvo Spole6nosti timto oznamuje, 263 mu kpoFadu Valné hromady by] doru6en
protinélvrh, a to konkrétné:
a)

protinéwrh ze dne 26.5.2021 akcionéfe OSMA — CR - 01024, 1630 01186353, 56 Sidlem SNP

3876, 430 01 Chomutov, zaps. V OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil L,
vloika 8823;

kdy tento protinévrh sméfuje k bodu 5 pof‘adu Valné hromady a 2111': ,,Valnd hromadcz
schvaluje ndvrh 11a rozdéleni zisku, a {0: zdosaz'eného zisku ve 1981’ 3.6808124)” K6 p0
zdaném' pfidélit 250.000,— K6 d0 socia’lm'ho fbndu, 250.000,— K5 do stimulac'm’ho fondu
Cast/(u ve 1936i 423.157,45 pfevést do fbna’u obnovy. Padil na zisku akciondfi (dividendy):
2. 75 7. 655,— K6. Valnd hromada schvaluje zpﬁsob vyplaly podilu na zisku (dividendy) za rok
2020.“ Uplné zném’ tohoto protinévrhu bude zvefejnéno na internetovych strémkéch
Spoleénosti.
II.

Pfedstavenstvo Spole6nosti timto sdéluje své stanovisko k protinévrhu uvedenYm v 61. 1 tohoto
oznémeni.

Pfedstavenstvo Spole6nosti mé 2a to, ie jim navrhované usneseni k bodu 5 pofadu Valné hromady
je zcela V souladu s aktuélnim zném’m stanov Spoleénosti, v souladu s pfislu§ny'mi pra’wnimi
pFedpisy, ale také v souladu s ekonomickymi zéjmy spole6nosti.

PPedstavenstvo Spole6nosti déle konstatuje, Ze véechny néwrhy znéni pf‘edmétného usnesem’
souhlasi s pﬁdélem’m 6éstky ve vy§i 750.000; K6 do sociélm’ho fondu a 6astky 500.000; K6 d0
stimulaéniho fondu, coi je v souladu s pi‘isluénou kolektivni smlouvou uzavfenou s odborovou
organizaci zaméstnancﬁ.

Co SC tyké ééstky ve vyéi 2.430.812,45 K6, je pfedstavenstvo pfesvédéeno. ie jedinym
ekonomicky zodpovédnym postupem je pfevod této ééstky do fondu obnovy. Fond obnovy bude
nadéle slouiit kﬁnancovéni investic sméf‘ujicich do obnovy a modernizaoe infrastruktumiho
aprovozniho majetku Spoleénosti. Spoleénost se dlouhodobé poty'kei sproblémy, které jsou
spojeny se zastaralou a technicky nedostaéujici infrastrukturou. Znaéné riziko s sebou nese rovnéi
souéasné situace souvisejici s epidemii viru COV1D-19, jejimi dﬁsledkem mﬁie b51t vy’znamné
ekonomické recese, které mﬁie 0hrozit ﬁnancovém’ potf‘ebny'ch budoucich projektﬁ.

III.
Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valne’ hromadé nejprve hlasuje o névrhu akcionéfe, neuréi—li
stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Spoleénosti se nejdﬁve hlasuje 0 névrhu orgénu, ktery’
valnou hromadu svolal. V pfipadé, Ze tento néwrh neni schvélen, hlasuje se 0 daléich névrzich k
pf‘edloienému bodu v tom p0?ad1’,jak byly pfedloieny. Pokudje néktery z téchto neivrhﬁ schvélen,
0 dalél’m sejii nehlasuje.

S ohledem na vy§e uvedené se bude k bodu 5 pofadu Valné hromady hlasovat 0 usnesem' ve znéni
névrhu pf‘edstavenstva Spoleénosti, jak je uveden V pozvénce na Valnou hromadu.

V pﬁpadé, ie by Valnou hromadou nebylo pfijato k bodu 5 pofadu Valné hromady usnesem’ ve
znéni néwrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je 11vede11 v pozvémce 11a Valnou hromadu, bude se
nésledné hlasovat o protinévrhu akcionéfe Mgr. 111g. Miroslava Franka doruéeného due 7.5.2021
ve znénl’ uvedeném v él. l. pod pism. a)t0110to oznémeni.

V pr1padé ze by Valnou hromadou nebvlo prijato k bodu 5 poradu Valné hromady usneseni ve
zném’ vyse uvedenych navrhﬁ bude se nasledné hlasovat 0 protinavrhu akcionare OSMA— CR —
OJ024 ve znéni uvedeném v C]. l. pod 1313111. 21) tohoto oznamem.

Pfedstavenstvo Spoleénosti

Pi‘edstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané V obchodmm 1ejst1iku V'edeném K1ajsky'm soudem v Hradci Kralové oddil B Vlozka 1006
se Sldlem: Trutnov nablezi Vaclava Havla 19 PSC 541 01 identiﬁkacni 01310: 601 08 711 (dale Jen
”Spolecnost )
timto:

I.

Oznamuje protinévrh uplatnény akcionéfem k pof‘adu valné hromady, které byla svolané na
den 31. kvétna 2021 v 10.00 hodin (dale jen ,, Valnd hromada“), a to v souladu s ust. § 362
zékona (3 90/2012 Sb.zé1k011 0 obchodnich korporacich v aktualnim zneni (dale Jen” ZOK ).
11. Sdéluje své stanovisko k protinavrhu uplatnény’m akcionarem k poradu Valné hromadV
V souladu s ust. § 362 ZOK.
III. Doplnuje porad Valné hromady 0 protinévrh uplatnény akcionéf‘em k pofadu Valné hromady
v souladu s ust. § 361 odst. 2 ve Spojem' s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.
Pfedstavenstvo Spoleénosti timto 0211amuje, 26 mu kpofadu Valné hromady byl doruéen
protinévrh, a to konkrétné:
-

a) protinévrh ze dne 26.5.2021 akcionéfe OSMA — CR 01024, 1&0 01186353, se sidlem SNP

3876. 430 01 Chomutov, zaps. V OR vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, oddil L,
Vlcika 8823;

kdy tento protinévrh sméfuje k bodu 6 poi‘adu Valné hromady a zni: ,, Valnci hromada
spoleénosti Vodovody a kanalizace Trun/1011, (LS. konand dne 31.5.2021 schvaluje:
— nabytz’ vlastnich akcil’ spolec’nosti, znéjl'cich 11a n1ajitele vzaknihované podobé ve
jmenovité hodnoté I 000,- Kd a [0 do poétu 20.000 kuszi kmenovych akciz' 0 celkové
jmenovité hodnoté 20. 000.000,~ K6
- urézg'e, 2e spa/eénost mziz‘e nabyvat akcz'e spoiec’nosti do 31.12.2021
— urézg'e, ée spoleénosr Si mz‘iée ponechat Vlaslm' akcie Spoleénosti na dobu 5 let 0d
tohoto rozhodnuti valné hromady
— urcvuje cenu 2a nabyti vlasz‘nich akcil' Spoleéiwsti ve vy’s’i 1.800,- K5 za 1 ks akcie
— povéi‘uje spa/(361105! CENTIN a. s., abyjménem spoleénosli vykup realizovala. “

Protinéwrh dale obsahuje zduvodném a popis zpﬁsobu stanoveni Vysi protiplnéni za jednu akcii
Uplné zneni tohoto p1 otmavrhu bude zverejnéno na internetovy’ch strankach Spolecnosti.

II.
Pfedstavenstvo Spoleénosti timto sdéluje své stanovisko k protinévrhu uvedenym v 61. 1 tohoto
oznémeni.
Pf‘edstavenstvo Spoleénosti mé 2a to, ie jim navrhované usneseni k bodu 6 pofadu Valné hromady
je zcela V souladu s aktuéllnim znénim stanov Spoleénosti, v souladu s pFisluény'rmi prévnimi
pfedpisy, ale take' v souladu s ekonomickymi zéjmy spoleénosti.

III.

Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valné 11101nadé nejprve hlasuje 0 112'1vrhu akcionafe, neuréi-Ii
stanovyjinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Spoleénosti se nejdfive l11asuje 0 naivrhu orgému, ktery
valnou hromadu svolal. V pﬁpadé, ie tento névrh neni schvélen, l11asuje se 0 daléich névrzich k

pfedloienému bodu v tom pofadi, jak byly pf‘edloieny. Pokud je néktery z téchto névrhﬁ schvélen,
o dal§im sejii nehlasuje.

S ohledem na v37§e uvedené se bude k bodu 6 pofadu Valné hromady hlasovat 0 usneseni ve zném’
néwrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden v pozvénce na Valnou hromadu.

V pf‘ipadé, ie by Valnou hromadou nebylo pf‘ijato k bodu 6 pofadu Valné hromady usneseni ve
zném’ névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden v pozvénce 11a Valnou hromadu, bude se
nésledné hlasovat 0 protinévrhu akcionéf'e Mgr. Ing. Miroslava Franka doruéeného dne 7.5.2021
ve zném’ uvedeném v 61. I. pod pism. a) tohoto oznémeni.

V pfipadé, ie by Valnou hromadou nebylo pfijato k bodu 6 pof‘adu Valné hromady usnesem’ ve
znéni vy’ée uvedenych névrhﬁ, bude se nésledné hlasovat 0 protinéwrhu akcionéfe OSMA - CR OJ024 ve znéni uvedeném v (:1. I. pod pism. a) tohoto oznémem’.

Pfedstavenstvo Spoleénosti

POZADAVEK NA VYSVETLENi E. 1
K bu 1:; E. 3,4 a 5 - poFadu jedna’m’

Vodovody a kanalizaci Trutnov, 21.5.
v
ICO:60108711, se sidlem: Trutnov, NébFeii Véclava Havla 19, PSC: 541 01,

zapsané v OR vcdeném KrajsH’m soudem V Hradci Krzilové, oddil B, vﬁoika [006

konané due 31. kvéltna 201‘] 0d 10.00 hodin V sidle spoleénosté v Trutnové

Kde byla nebo je zveFejnéna zpra /& o vztazich?

Jaké vyée kalkulovaného zisku b, la v kaikulacich vodného a stct’2ného na rok 2020 p '0 crbce a
mésta? Jaka’ je plénované v roce $1021 ?.

Zl'skal VAK Trutnov do provozovdm’ nové Iokality pro provozovénf vodovodﬁ a kanalizaci? Jaké
Iokality ziskal v rémci koncesnich Fizenl’? Jaké je tam kaikulované mira zisku?

Uéastnila se naée firma vroce 2020 koncesn‘ch a 'bérowch Fizem’? Kolika 2 sjakym
sledkem?
Jaké vy§e zisku byla v kalkulacich vodného a stoéného na rok 2020 pro tyto projekty?

Kolik vy’tbérowch Fizenl’ realizouala na§e ﬁrma qa stavebm’ pra’ce a kclik jich za(‘a|a na§e
spoleénost v roce 2020?

Jaké bylo poFadI' firem vjednotlivych Fizenich? Které ﬁrma poté zakézku realizovala e za jakou
cenu?

Spoleénost v poslednim roce 2C 10 investovaia cca. 37,712 mil, Ké, jak uvédi ve své Wroém’
zprévé (str. 13). vyée odpisﬂ v rote 2020 byla (:ca. 31,564 mil. KE ( F. 15 VZZ). Jak byly tyto

investice déle financovény (DOTACE, UVERY, ZAPCUCKY 030’ A MEST) atd.?

Jaky by! plan obnovy na rok 2020 a jak by! spinén?
10.

1ak byl tento plén obnovy ﬁnanc: vén? Z odpisﬂ a ‘dnéhO a stoéflého?

[.3
h)

Jak\,’/ plén obnovyje na rok 20202 jak bude ﬁnancovén?

13.

14.

15.

ﬁnanénl’ zépﬂjéky které obdriela naée ﬁrma
obsahem, Ei pFedmétem, jaké jsm podml'nky %?

Jaké existuji

Jaké existuji finaném’ zépﬂjéky,. které vydala r.a§e firma
obsahem, 6i pFedmétem, jaké jSOJ podminky %?

0d mést a obci? Co je jejich

méstﬂm a obcim? Co je jejich

venstw zemyéli
Méme ncrozdéleny zisk je vs ‘I‘C’ii 90.316 mil. K6 (F.19 RAV)? C0 pa‘adsta
s toulo éastkou?
rezer/ni fondy
Na F. 15 pasiv jsou uvedeny foncly ze zisku ve vVéi 92,637 mil. ké. Jaké cstatm’
32,259 Nil. K6
vyéi
méme ve vyéi 60,378 mil. K6 (F. 16 RAV)?LJ\aké Statutérm' fondy méme v.2
. .1;
(F. 17 RAV) a kolikje v nich financ'?
?/ S'
:95

71/1

16.

Je zde knahlédnuti smérnice, naﬁ'zenf nebo néco jiného c0 upravuje
a sfimulaéniho fondu? Zédém o jejich zasléni?

17.

Jaké jsou pravidla pro éerpém’ fondL"? By! nékdy ée'pén? Cerpali ztéchto fondﬁ élenové
sta'éiutérnich orgém‘) — odmény kjutilejnl'm vyroél’m. vérnostni pFI’spévek nebo jakékoliv
pﬁspévky, atd.?

18.

Kdo éerpém’ téchto fondﬂ kontroluje a bylo nékdy éerpéru’ kontrolovéno a s 13k vysledkem?

19.

Jak vysokf/ byl fond obnovy k 31.12. 2021 a jaké jsou pravidla pro Eerpém’ tohoto fondu? Je zde
k nahlédnutl’ smérnice, narv‘l'zeni nebo néco jiného co tc «Ipravuje? Zédém o jeji zasléni?

20.

Byl fond obnovy v roce 2020 éerpén? Na co? Jak 0 tom bylo Uétovéno?

21.

Kdo éerpénl’ fondu obnovy kontroluje a bylo nékdy (:erpz’mi fondu kontrolovéno?

22.

Jaké finaném’ prostfedky byly na provozm’ch bankovnfch détech a jaké na terminovamjch
vkladech k 31.12.2020 ?

23.

Ma’ naée spoleénost néjakou dividendovou politiku, kdyi dosud nebyly vnaéi spoleénosti
vypléceny dividendy?

24.

VEastm’ naée spoleénost jeété néjaké umélecké dila? Kc 3 56 mm dI’Ia nynf nachézeji a jak jsou
ocenéna?

25.

Jak funguje Nadaéni fond VAK Trutnav, [0: 048286653? Kdo je nym’ jeho vlastnl'kem a co
realizuje? Kde jsou ve Wroéni zprévé informace o tomtc fondu?

26.

Naviace pfijala v roce 2020 tyto pfispévky:

éerpém’ sociélm’ho

2&0 stavby, s.r.o. ................................................................................................ 100 000,00 K6
Z80 stavby, s.r.o. .................... 7 .......................................................................... 100 000,00 K6
Vlasta Valkounové .................................................................................................... 40 000,00 Ké
Vlasta Valkounové .................................................................................................. 40 000,00 K6
Vfasta Vaikounové ........................................................... V ..................................... 20 000,00 K5
AQUAVIT s.r.0. ...................................................................................................... 100 000,00 K5

Tyta spoleénosti a F0 (OMA V+P) jzsou smluvnimi [:rartnery naéi spoleénosti (dodavatelé
stavebnich praci) ? Jak!) maji vztah kosoba’m v naéf (poleénosti, jsou to osoby blizké? Jaky
celkovy’t objem oraci reaﬁzovali v K5?
Realizovali tyto stavebné’ spoleénosti pro naéi firmu opakované zakézky?
27.

Jak‘ych Wbérovy‘ch ﬁzem’ (poéet) se tyto firmy déastnili, :teré vyhréli a vjakém objemu KE?

28.

Firma Aquavit 3.r.o. reaiizovala v Peci pod Snéikou vyn'énu vodovodm’ch pFivadééﬁ, Trutnov —
ul. Na Pléni (kanalizace) ? Sdélte o jaky objem stavebm’ch praci §lo, kdo se vybérového Fizeni
doastnil, jaké bylo poFadi na prvm’ch tFech mistech.

Akcionéi: Ing Mirnslav Frank RC:

/

Omluva
Vaiizlai hromada spoleénosti
Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.

se sidlem nébFeii Vétrava Havla 19, 541 01 Trutnov, 15:60108711

konané dne_'lfl. kvétna 2021 v sidle spolefﬁrwsti

[J

l . Na zélkladé uslanovcni ZOK se omlmmnn z ﬁéasti na jednéni této valnré hromaiy, protOZe
5-3 musim osobné
(Iéastnit \Halné hromady spoleénosli Kovoplast Chlumcc nad Cidlinou, 21.5.: 1C0: 60108606
, se sidlem
Kozclkova 13]. 503 51 Chlumcc nad Cidlinou . které se koné m] 13.00 hod. V CHumci nad Cidlinou,
a kterou
budu jako pfedseda vallné hromady Fidit.

. Zédém. ab)“ vyéc uvedcné omluva byla i‘éuJHé zaprotokolcvéna do ZépiSJ z této vzlné hromady a byla pﬁlohou
zépisu.

Akcionéf‘: Ing. Miroslav Frank. RC :

Protest 0. 1
V21111111 hromada spoleénosti
Vodovocl‘v a kanalizaci Trutr.103',a s.

1C0: 60108711, se sidlem: Trutnov, Nabrem VacEava Havla 19, PSC: 541 (31,

zapsané v OR vedeném Krajslq‘m soudem v Hradci Kralov’e, oddil B, Vﬂozka 1006
konana dne 31. kvEtna 20?.) 0d 10. 00 hod:1n v sidle spolecnosti V Trutnovc?

1. Na Zékladé ustanovem’ § 424 odst. 1 ZOK podévém protest prcti 3'3'Isledkﬁm hlagovéni k be du 5. - Schv'cileni
V3/roéni zprévy. f‘édné 11661111 7.2'13'é1‘k3' 221 10k 2020 a névrhu 11a r02délen" zisku za mk 2020

2.

[)fwodem proteslu je skuteénosl. 2e 11 113 31110 pf'ijatych us 1ese111' dneéni 3'a1né hro111ady byl p1 ru§en pré13'ni f'éd
CR 2 22111011 0 obchodnieh k01‘p01‘ac1’c? 13. 90/2012 Sb. ( ZOK ), obéiansky 2511.11n1'k ( NOZ ) 6. 89/2012 Sb.
a 3121110313: 11a§1 spoleénosti.

5'. ustanovenim
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a
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przwm'ch
be7‘01 111111110511
0
principu
zéklzldé
Na
112116310 valné
p61
scl1(
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J
50
nej
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k
32h1edem
2e
ZOK
1
odst
424
§
1151.
§ 559 OZ 3
dflVOdy
presné
3'secl113'
26
sdéluji
usnesam
101101)
neplalnost
p10
:13'
d113'1.
1110111adé 7115111 31'secl1113' existujwl'
value
prubehu
31
2e
pr010,
32:..10byA10
1151311111
3'
1110 3'1'35103-e111 neplatnosti 1011010 usnesem budou u3ed1r11y
neplatnost
pro
3d
du3'
vsech
111‘20111ad3 ze k1e1é se nemohu 3'2d2'1111,11elze provést ples mu 3 precizni speciﬁkui
pIiiateho usneseni. P0da1137 p101est.dle 111éh0 112120111 nema dle pravmho radu CP suplovat 211011ni 11dv1 .1 kde
budou u3 edL113 3'Sec11113 presne a plecimf d113'0d3'.

P11 11051120321111.2118 161110 101111101111 1 01est 0b510j1 1102ada3'ku 1121.11citost :; sr0211mi1e 110111 je potfeba,
3 souladu s 1151 § 4 0dst.1 0 Z. 3'3j112 :,0110 2e SC 11121 22 10, 2e kazdﬁ s3' épravné asobc. ma r( 21111 prumémého
1:103eka 1 501101311051 uZivat jej s béznou )1501' a opatrnostl a 1010 Cd mi 1111;:e v p1 avmm styku k: 2d) 0ceka3 at
Akcionzn proto v 1011110 sme1 u poukar :1. e na 10, 2e nelze p0 ném spmvedlivé nozadovatﬂ by b31 d0 vsech
p0d10bnos1i 1103i11e11 11a valné 11101113115 prccizovat veskeIe 51u1e0n0:5:i a dﬁwdy, ze kte1'/ch 17e 11511203211
11a nep1a111os1 prijate’ho usnesem.
P1esto 2de 11311111111 alespon zakladm df130d3/ p10 3'3'5103'6111 11ep121n051i
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Presto zd=.: uvédim altrspoﬁ zékladni dfwody p ‘0 vysloveni nCpatnosti:
0

J .3dnémi valré hromady probihalo v rozporu s dobrymi mravy, protoie diskriminaéné pfiznévé
vy’hody méstﬁm a nbcim, jejichi Obéané prokazatelné ziskévaji vyhody stavbou vodovodﬁ
a kanalizaci. 6imZ éleno‘vé pfedstavenstva, jimisou rn‘edevﬁm komunélm' politici, ziskévaji vyhody
pro volebni lzcliticky noj ( vyhody pm svoje obéany 7* ilizké ccna vodného a stoéného. neekonon’licky
mzvoj infrasiruktury, ﬂood.) . Ostatni akcionéf‘i i drob 1i imestof‘i neziskz’waji nic.

0

J23dnén1’ je tedy v rozporu s ustanovenimi
navych sitl’ a levnym \xodnym a stoénym.

-

Jednéni je v rozporu s ustanovenim § 407 ZOK - piiedstavenstvo E‘édné neodfwodnilo nerozdéieni
zsku, tak ja}; pf‘edpoﬂédaji ustanovmi ZOK a judifmtura cvy§§iho soudu ve svych rozhodnutich

o

Jsdnéni valnzé hromady schvéj‘ilo usreseni na za’klac'é zneuZiIi dominantniho postavem' majoritnich
akcionéfﬁ — Chef 3 mést, které jednaji ve shodé, a kterym pfedstavenstvo loajélné vy§lo vstf‘ict.
T‘feustéle odmité a nenavrhuje nevyplécet podil na zisku, protoie provozovéni vodovodfl a kanalizaci
jc sluibou VB vei'ejném zeijmu a jedinym cilem tvorhy zisku je vyuiiti pro invesliéni vystavba pro
0béany téchto mést a obci. V souéasnosti je fondech .539 zisku cca. 92,6 mil K6 3 nerozdéleném zisku
niinulych Obﬁobi 90,3 56 mil. Ké.

0

cnéni probzldalo v rozporu s ust. § 1“ 6 a 8 NOZ, omezovénim akcionéf‘skjch prziv na informace

§ 426 — z‘x'yhodnéni akcionéfﬁ, Obci a mést budovz'ml’m

sg). zn. 29 Odo 984/2005, 29 C10 3059/20] 1 a zdfxvodl ém’ zpracovalo takﬁ aby obe§lo zékon.

3. Zz’ldém, aby vy'ée uvadeny protest by] Fédné zaprotokolovén 6:0 zépisu z této valné hromady a by] pfﬂohou
zépisu.

Akcionéf : Ing. Miroslav Frank, RC :

L

Protest akcionéi'e Reného Holeéka, datum narozem’

31243“

5

/

, bytem

zastoupeného JUDr. Jii'i’m Kuna’§kem, advokétem
spolupracujl’cim se spoleEnostI' HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokétm’ kanceléi’, se sidlem
Na Florenci 2116/15, Nové Mésto, 110 00 Praha 1.
PFedné se akcionéF pFipojuje ke \Iéem doposud vznesea protestﬁm ktomuto bodu
poFadu jednéni valné hromady, zejména protestu akcionéi‘e OSMA-CR-OJOZ4, ICO
01186353 ze dne 25.5.2021.

Déle plati, ie:
—

spoleEnost v L’Iéetnim obdobl' od 1.1.2020 do 31.12.2020 doséhla po zdanéni
vyrazné kladného hospodéi’ského Wsledku (3 681 tis. KE),

—

v Fédné OEetni zévérce sestavené k 31.12.2020 spoleEnost vykazuje vf/raznf/
nerozdélenv zisk minuch let v desitkéch milionﬁ korun éeskﬁch (90 316 tis. KE),

-

v Fédné Ciéetnl' zévérce sestavené k 31.12.2020 spoleénost vykazuje na fondech ze
zisku v desitkéch milionﬂ korun Eesky’ch (92 637 tis. KE),

-

spoleEnost vykazuje po dobu své existence dostateénou finanEnI' kondici pro to, aby

zisk, byt' alespoﬁ zéésti, pravidelné akcionéi'ﬂm vyplécela, a to i za piedpokladu
vyuiiti cizich zdrojﬂ.

0d okamiiku svola’ni valné hromady do okamiiku hlasovam’ o rozdéleni zisku, nebyly ze
strany spoleénosti uvedeny iédné relevantm’, kvalifikované a dﬂleiité dﬂvody pro

zadriem’ zisku béiného ﬁéetnl’ho obdobi ve spoIeEnosti (byt' v rﬁznf/ch fondech) vedouci
k tomu, aby nebyl zisk rozdélen mezi akcionéi‘e ve formé podilu na zisku, a to ani zéa’sti.

Ze strany spoleEnosti nebylo uvedeno nic neobvyklého ve vztahu kdlouhodobému
prﬁbéhu hospodai'enl' spoleEnosti, pFiEemi pokud jde o zmiﬁované nékiady na opravy a
investice, resp. splétky uvérﬁ, tyto néklady spoleénost vynaklédala, resp. Liver spla’cela
iv minuch letech a souEasné dosahovala zisku. Timto dﬁvodem nemﬁie by’t ani zcela

obecné konstatovém’ o vlivu COVlD-19, bez jakékoliv analyzy a podloieni tohoto tvrzeni
relevantm’mi podklady. Jde tedyjen o uéelové sdélem’, které mé ve spojenl' s neustél

zvy§ovénim zékladniho kapitélu ostatnimi vybraai akcionéfi (obcemi a mésty), a
tedy i da|§im Fedénim akcionéFskY/ch podilﬂ (vEetné podI'Iu na zadrienVch ziscich) za cil
soustavné protiprévné krétit zékladm’ akciona’Fské préva minoritm’ch akcionéi‘ﬁ. Tento
fakt podporuje i skuteEnost, 2e spoleEnost je pfipravena vykoupit vlastnl'ch akcie a
investovat do tohoto vykupu ai 10.000.000 KE, tedy pouiit defacto prostFedky
zadriené ve spoieénosti, a to za eazné niiEI’ Eéstku, neije hodnota akcil'.

Mimoto, ie neexistuje dﬁleiitv dﬂvod, proi': nerozdélit zisk mezi akcionéi'e, da|§i
navrhované rozdélem’ (pil’dély do sociélniho a stimulaéniho fondu) je poruienim stanov
spoleénosti a zékona. Dﬂvodem je ta skuteénost, ie prostfedky z toho fondu jsou déle
vypléceny zaméstnancﬁm (nikoliv Elenﬁm piedstavenstva a dozorEI’ rady) spoleénosti,
kdy podil na zisku lze v podobé tantiémy vyplatit pouze Elenu piedstavenstva a dozoréi
rady, iénm dal§im tFetu'm osobém (ani zaméstnancﬂm), nelze dle stanov zisk rozdélit.

Tento celkovy’l postup (zpCIsob rozdélem’ zisku, neexistujl'ci dividendové politika, kup
vlastnl'ch akcil'), prosazenv hlasy spolupracujn’cn’ch akcionéFi’J pFedstavujI'ci spoleEné

potFebnou majoritu ve spoleénosti, se jevu’jako svévolnv a zneuil‘vajici vétéiny hlasﬂ ve
spoleénosti na Clkor men§inov9ch akcionéFﬁ. Prévo na podI'I na zisku je zékladm’m
prévem akcionéFe, do kterého lze dle judikatury zasa’hnout jen z dﬁleiitflch dﬂvodﬂ,
které v§ak v daném pﬁ'padé nejsou dény.
Rozhodnutl' valné hromady je podstatm’lm za’sahem do prév akcionéf'ﬁ a je zjevné
vrozporu nejen se zékonem, stanovami, ale vzhledem kdlouhodobosti poél’néni

spoleénosti i dobf/mi mravy.
V Trutnové dné 31.5.2021

\

Ing. René HoleEek
zastoupen

JUDr. JiFim Kunéékem, advokétem

Mgr. Ing. Miroslav Frank

RC:

‘ '

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Predstavenstvo spoleénostl

Nébfeii Véclava Havla 19
54101 TRUTNOV

:13: 133’“ W

-

» ‘

. 12:; MM“:
'
V Prazb 5.5. 2021

YE;

Pgotinévrh k bodu ﬁGprogramu valné hromady Vodovodﬁ a kanalizaci Trutnov, a.s.,
1C0: 60108711, se sidlem: Trutnov, Nébf'eii Véclava Havla 19, PS(VZ: 54101, zapsané
v OR vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddﬂ B, vloika 1006, konané due
31. kvétna 2021 0d 10.00 hodin v Trutnové

Véiené pfedstavenstvo,
Jako akcionéj spoleénosti dévém protinévrh kbodu 6 pofadu jedném’ valné hromady ~
Rozhodnuti o Vqpu Vlastnich akcii
Navrhuji, aby v rémci bodu 6 pofadu jedném’ projednala valné hromada tento protinévrh na
Wkup Vlastnich akcii tohoto zném':

Valné hromada spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, as. konané dne 31.5.2021
schvaluje:
—

-

Nabytl' Vlastnich akcii spoleénosti, znéjl'cich na majitele vzaknihované podobé
ve jmenovité hodnoté 1.000,- Ké, a to do poétu 20.000 kusﬁ kmenovich akcii 0
celkové jmenovité hodnoté 20.000.000,—Ké
Uréuje, Ze spoleénost mﬁie nabyvat akcie spoleénosti do 31.12.2022
Uréuje, 26: spoleénost si mﬁie ponechat Vlastni akcie spoleénosti na dobu 5 let
0d tohoto rozhodnuti valne’ hromady

-

-

Uréuje cenu za nabytl' Vlastm’ch akcii spoleénosti ve vyéi 500 ai 1.200,— K6 za 1 ks
akcie. Uréeni ﬁnélni ceny nabyti akcil' provede pfedstavenstvo, které schvéli
podminky pro uréem’ vikupni ceny podle poé-tu akcii.
Povéfuje spoleénost CENTIN a.s., aby jménem spoleénosti Vykup realizovala

Zdﬁvodném’:

Protoie na§e spoleénost dlouhodobé nevypléci podﬂy na zisku svim akcionéfﬁm (dividendy)
jii nékolik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schvélit v souladu s ust. § 301
a nésledujl'cich zékona é. 90/2012 Sb. ( ZOK).

Majetek spoleénosti je k 31.12. 2020, dle fédné ﬁéetni zévérky, ve vyéi 915,535 mil. K6, coi
pfedstavuje podil na 1 akcii 1654; K6. Proto je nutno uréit spravedlivou vyéi protiplnéni
za jednu akcii. .

Na zékladé rozhodnuti pfedstavenstva, které stanovi podminky pro uréeni Vqpni ceny podle
poétu akcii, pak bude provédét spoleénost CENTIN a.s. vikup 0d jednotlich akcioneii'ﬁ.

Dale navrhuji, aby v rémci bodu 6 pofadu jednémi pfijala valné hromada usneseni tohoto
znéni:

Valné hromada spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. konané dne 31.5.2021
schvaluje:

-

-

-

-

Nabyti vlastnich akcii spoleénosti, znéjicich 11a majitele v zaknihované podobé
ve jmenovité hodnoté l.000,— Ké, a to do poétu 20.000 kusi’l kmenovych akcii
o celkové jmenovité hodnoté 20.000.000,—Ké
Uréuje, ie spoleénost mﬁie nabjrvat akcie spoleénosti do 31.12.2022
Uréuje, ie s’poleénost si mﬁie ponechat vlastni akcie spoleénosti na dobu 5 let

0d tohoto rozhodnuti valné hromady
Uréuje cenu za nabyti vlastnich akcii spoleénosti ve vy§i 500 21% 1.200,- Ké za 1 ks
akcie. Uréeni finélni ceny nabyti akcii provede pfedstavenstvo, které schvéli
podminky pro uréeni vykupni ceny podle poétu akcii.
Povéi‘uje spolcénost CENTIN a.s., aby jménem spoleénosti vykup realizovala

Zédém, aby shora uvedeny protinévrh byl V souladu se stanovami spoleénosti
a platny'Imi prévnimi pfedpisy zvefejnén, a to se zdﬁvodnénim podéni névrhu ze strany
akcionéfe a se stanoviskem pfedstavenstva k témto zménéun.
S pozdravem

M

Ing. Miroslav FRANK

rodné éislo :

Pf'edstavenstvo spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

zapsané V obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové 0dd1'1 B, Vloika 1006,
se sidlem: Trutnov, nébx‘eil' Véclava Havla 19, P56: 541 01, identiﬁkaéni 51510: 601 08 71 1 (délejen
,,Spoleén0st“)

timto:

I.

Oznamuje protinéwrh uplatnény akcionéf‘em k pofadu valné hromady, které byla svolané na
den 31. kvétna 2021 V 10.00 hodin (dale jen ,,Va1nd hromada“), a to V souladu s ust. § 362
zékona 6. 90/2012 Sb., zékon o obchodnich korporacich, V aktuélnim znéni (dale jen ,,ZOK“).
II. Sdéluje své stanovisko k protinévrhu uplatnény’m akcionéfem k pofadu Valne’ hromady
V souladu s ust. § 362 ZOK.
III. Doplﬁuje pofad Valné hromady o protinévrh uplatnény’ akcionéfem k pofadu Valné hromady
v souladu s ust. § 361 odst. 2 ve spojeni s ust. § 369 odst. 2 ZOK.

I.
Pfedstavenstvo Spoleénosti timto oznamuje, Ze mu kpofadu Valne’ hromady byl doruéen
protinévrh, a to konkrémé:

a) protinévrh 26 due 7.5.2021 akcionéfe Mgr. Ing. Miroslava Franka;
kdy tento protinévrh sméfuje k bodu 6 pofadu Valné hromady a mi: ,,Valnd hromada
spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, as. konand dne 31.5.2021 schvaluje.
— Nabyz‘i vlastm'ch akciz' spoleénosti, znéjz’cz’ch na majitele vzaknihované podobé ve
jmenovité hodnoté 1000— K5, a to do poétu 20. 000 kuszi kmenovych akcii 0 celkové
—
—

jmenovité hodnoté 20.000. 000,- K6

—

Uréuje, ie spoleénost mﬁz'e nabyvat akcie Spoleénosl‘i do 31.12.2022
Uréuje, Ze spolec'nost 31' 1121129 ponechat Vlasz‘m' akcie spoleénosli na dobu 5 let 0d
tohoto rozhodnuti valné hromady
Uréuje cenu za nabyz‘l' Vlastm'ch akcil' Spoleénosti ve vys'i 500 612 1.200,- K6 2a 1 ks

-

podmz'nky pro uréem' vykupm' ceny pod/e poélu akcii.
Povéfuje spoleénost CENT[N 61.3., abyjménem spoleénosti vykup realizavala

akcie. (ﬁ‘éeni ﬁndlm' ceny nabytz' akciz' provede pfedstavenstvo, které schvdlz’

Protinévrh déle obsahuje Zdﬁvodnéni a popis zpﬁsobu stanoveni vy§i protiplnéni za jednu akcii.
Uplné znéni tohoto protinévrhu bude zvefejnéno na intemetovych strénkéch Spoleénosti.
II.
Pfedstavenstvo Spoleénosti timto sdéluje své stanovisko kprotinévrhu uvedenym V 51. I tohoto
oznémeni.
Pf'edstavenstvo Spoleénosti mé za to, ie jim navrhované usnesem’ k bodu 6 pofadu Valné hromady
je zcela v souladu s aktuélm’m zném’m stanov Spoleénosti, v souladu s pﬁsluénymi prévm'mi
pfedpisy, ale také V souladu s ekonomickymi zéjmy spoleénosti.
III.
Podle ust. 364 odst. 1 ZOK se na valné hromadé nejpr've hlasuje o névrhu akcionéfe, neuréi—li
stanovy jinak. Podle ust. 27 odst. 9 stanov Spoleénosti se nejdﬁ've hlasuje o névrhu orgému, ktery
valnou hromadu svolal. V pﬁpadé, ie tento névrh nem’ schvélen, hlasuje se 0 daléich névrzich k

pfedloienému bodu v tom pofadi, jak byly pfedloieny. Pokud je néktery z téchto névrhﬁ schvélen,

0 dalél’m se jii nehlasuje.

S ohledem na vyée uvedené se bude k bodu 6 pofadu Valné hromady hlasovat o usneseni ve znéni
névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden v pozvénce na Valnou hromadu.

V pfipadé, ie by Valnou hromadou nebylo pfijato k bodu 6 pofadu Valné hromady usneseni ve
znéni névrhu pfedstavenstva Spoleénosti, jak je uveden V pozvénce na Valnou hromadu, bude se
nésledné hlasovat o protinévrhu akcionéfe Mgr. Ing. Miroslava Franka ve znéni uvedeném v (:1. I.
pod pism. a) tohoto oznémeni.

Pfedstavenstvo Spoleénosti

K bodu 7:

Odvoléni a volba Elenﬁ pi‘edstavenstva a dozoréi rady
Pan Ing. Jifi Hradecky oznémil, jako odstupujici élen pfedstavenstva, sve’ odstoupeni z funkce
élena pfedstavenstva a poZédal, aby jeho ﬁmkce zanikla v den kone’mi valné hromady, tedy

31. 5. 2021. Z tohoto dﬁvodu, a na zékladé névrhu akcionéfe, navrhuje pfedstavenstvo odvolat

Ing. Jifiho Hradeckého z funkce élena pfedstavenstva a doplnit pfedstavanstvo spoleénosti
novym élenem - Petrem ebaékou, mar. 28. 4. 1969, bytem Cemohorské 292, 542 25 Janské
Lézné, to Vée ke dni koném’ valné hromady.

Ke dni 30. kvétna 2021 konéi funkém’ obdobi élena dozorél’ rady Ing. Zdeﬁka Virta, mar.
15. 10. 1957, bytem Pec pod Snéikou 29, 542 21 Pec pod Snéikou. Na zékladé névrhu
akcionéfe navrhuje pfedstavenstvo opétovné zvolit Ing. Zdeﬁka Virta élenem dozoréi rady
spoleénosti, a to ke dni konénl' valné hromady.

RADNA VALNA HROMADA
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

31. kvétna 2021
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Ulice :

Smlouva o vykonu funkce

uzavfené niie uvedeného dne, ve smyslu ust. § 59 a 60 zékona 90/2012 Sb. 0 obchodnich
korporacich

Smluvni strany:
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

nébfeii Véclava Havla 19, 541 01 Trutnov

16::

DIC

60108711

CZ60108711

zapsané v obchodnim rej stﬁku u Kraj ského soudu V Hradoi Krélové, oddﬂ B, Vloika 1006
zastoupené: Ing. Josefem Moravcem ve funkci prokuristy
(déle jen spoleénost)

bytem na adrese ...........................................
(déle jen élen piedstavenstva/dozoréi rady)

221 11116 dohodnutSIch podminek:

I.
Zékladni ustanoveni
1. (31611 pfedstavenstva/dozoréi rady spoleénosti by1 zvolen do své funkce usnesenim
valné hromady 26 due 31. 5. 2021 na funkéni obdobi V trvéni do 31. 5. 2026.

2. (Ilen pfedstavenstva/dozoréi rady proh1a§uje, ie splﬁuje zéLkonné podminky pro Vykon
své funkce, a zavazuje 56 pro pfipad, Ze by tyto podminky pfestal splflovat a ie by na
jeho strané nastala prévni pfekéika Vykonu jeho funkce, oznémit to bez zbyteéného
odkladu spoleénosti, nejpozdéji V§ak do 7 dnﬁ ode dne, kdy se 0 takové pfekéice
dozvi.

II.

Pf'edmét smlouvy
Pfedmétem smlouvy je:

a) vymezeni éinnosti voleného élena pfedstavenstva/dozoréi rady spoleénosti,
b) stanoveni prév a povinnosti obou smluvm’ch stran,
c) zévazek olena pfedstavenstva/dozoréi rady ve Vécech jednéni za spoleénost a
zavazovéni spoleénosti prévm'mi ﬁkony,
d) zévazek (Elena pfedstavenstva/dozoréi rady vykonévat funkci v sidle spoleénosti, podle
potfeby i mimo toto sidlo, eventuélné mimo ﬁzemi Ceské republiky.

III.
Povinnosti pFi vykonu funkce
1. Clem pfedstavenstva/dozoréi rady se zavazuje, 2e bude p0 celé funkéni obdobi
vykonévat svou funkci s pééi fédného hospodéfe, tedy snéleiitou odbornosti a
peélivosti a s loajalitou, trvale pfihliZejici k zéjmﬁm a potfebém spoleénosti.

2. Clen pfedstavenstva/dozoréi rady si je déle Védom, Ze je jeho povinnosti jednat
vsouladu se zakladatelskou smlouvou, stanovami spoleénosti, préwnimi pfedpisya
usnesenimi a pokyny valne' hromady, pokud tyto nejsou V rozporu s prévnimi
pfedpisy. Pokud élen pfedstavenstvw’dozoréi rady uvedene’ zésady poruéi, je si Védom
toho, 2e V pfipade vzniku ékody odpovidé Vﬁéi spoleénosti celym svym majetkem bez
omezeni na principu objektivni odpovédnosti za ékodu podle zékona.

3. V rémci techto vymezeni je élen pfedstavenstva/dozoréi rady povinen zejména:
a) pravidelné se uéastnit zasedéni pfedstavenstva/dozoréi rady a pracovnl'ch
jednénl' nutnych k éinnosti tohoto orgénu a aktivné se podilet 11a obchodnim
vedeni spoleénosti,
b) dbét o fédny Vykon pﬁsobnosti pfedstavenstva/dozoréi rady V souladu se
stanovami spoleénosti, zejména co se tyké profesionélniho zajiéteni vedeni
pfedepsane’ evidence p0 strénce ﬁéetni, hospodéfské a obchodni,
c) reprezentovat

spoleénost jako

V souladu se stanovami,

élen jejl'ho

pfedstavenstva/dozorél'

rady

d) podﬂet se na pfipravé programu a svoléni valné hromady a aktivné se I'léastnit
jejl’ho prﬁbéhu,
e) respektovat pfijaté zékonné usneseni valné hromady a pfedstavenstva/dozoréi
rady a podrobit se jim, stejné tak respektovat jii pfijaté usnesem’
pfedstavenstva/dozoréi rady,
f) doeovat zékaz konkurence.
4. Clen pfedstavenstva/dozoréi rady bere na Védomi, ie pfedstavenstvo/dozoréi rada jej
mﬁie povéfit dozorem nad uréitym ucelenym ﬁsekem éinnosti, vymezenym odborné
nebo mistné.
5. Clen pfedstavenstva/dozoréi rady je pOVinen zachovévat mléenlivost 0 V§ech
skuteénostech, tykajicich se spoleénosti, pokud maji takove’ skuteénosti byt podle
prévnich pfedpisﬁ nebo podle vnitf‘nich norem spoleénosti utajeny (Viz napf. ochrana
obchodniho tajemstvi, ochrana osobm’ch ﬁdajﬁ) nebo pokud by prozrazeni uréitych
skuteénosti mohlo spoleénosti pfivodit ﬁjmu. POVinnost zachovévat mléenlivost 0
uvedenych skuteénostech élena pfedstavenstva/dozoréi rady zavazuje 1 p0 skonéeni
jeho funkce.
6. Svou funkci bude élen pfedstavenstva/dozoréi rady vykonévat osobné. Vykon funkce
zmocnéncem je nepﬁpustny.

IV.
Odména Elena dozoréi rady
Odména élena pfedstavenstva/dozoréi rady je vyplécena za de’tle uvedenych podminek.
Odména bude poukazovéna bankovnim pfevodem na éislo ﬁétu, které élen
pfedstavenstva/dozoréi rady spoleénosti nahlési.
Mésiéni odménu schvaluje valné hromada a je splatné vterminech pouZivanj/ch ve
spoleénosti iIplaté mezd. Odména kryje veékeré vzniklé néklady, které élenﬁm
pfedstavenstva/dozoréi rady vzniknou pfi VjIkonu funkce (cestovné, spoje, tiskopisy,
poradenské éinnost apod.).
Odmény podle odst. 2 tohoto élénku élenu pfedstavenstva/dozoréi rady nepﬁsluéi,
jestliie VYkOI’l jeho funkce zjevné pfispél knepfiznivym hospodéfskym vysledkﬁm
spoleénosti nebo pfi zavinéne’m poruéeni povinnosti élena pfedstavenstva/dozoréi
rady. Vtakovém pﬁpadé je élen pfedstavenstva/dozoréi rady povinen vyplacené
odmény vrétit. O téchto skuteénostech a konkrétnich podminkéch rozhodne, na

zékladé stanoviska pfedstavenstva/dozoréi rady, valné hromada spoleénosti.

Kromé odmén podle odst. 2 tohoto élénku mﬁZe valné hromada, na névrh
pfedstavenstva/dozoréi rady, pfiznat élenﬁm pfedstavenstvau’dozoréi rady tantiému,
jejii vyée je zévislé na vytvofeném zisku spoleénosti.
Odména podle odst. 2 se stanovuje na O,- K6 (slovy: nula korun éeskjrch).

V.

Podminky pro Vikon funkce
Spoleénost se zavazuje poskytnout élenu pfedstavenstva/dozoréi rady takovou
souéinnost, aby mohl svoji funkci vykonévat V souladu se zékonem, spoleéenskou
smlouvou, stanovami a touto smlouvou, tzn. poskytne mu veékeré infonnace a

podklady potfebné pro fédny Vj/kon funkce, organizaéni, administrativni, prévni a
jinou nezbytnou podporu.
Spoleénost se zavazuje vytvofit élenu pfedstavenstva/dozoréi rady néleiité podminky
pro fédny VSIkon jeho funkce také tim, ie mu pfipadné zapﬁjéi pfisluéné technické a
softwarové prostfedky (napf. personélni poéitaé, osobm' automobil, mobilni telefon,
umoini mu pfistup do informaém’ho systému spoleénosti, apod.)

krétkodobé
Véci
0
116i
pokud
pomﬁcky,
Pfevzaté
pfedstavenstva/dozoréi rady pfi ukonéeni funkce opét vréti.

spotfeby,

élen

VI.
Konkurenéni doloika
Clen pfedstavenstva/dozoréi rady je povinen dodriovat omezem' tykajici se zékazu
konkurence, stanovené zékonem, pﬁ'padné dal§i omezem’ vypljwajici ze spoleéenské

smlouvy,
stanov
spoleénosti
nebo
usneseni
valné
hromady.
Clen
pfedstavenstva/dozoréi rady je povinen oznémit pfedstavenstvu/dozoréi radé
neprodlené pfipady, kdy by mohlo dojit ke stfetu zéjmﬁ jeho Vlastnich nebo osob jemu
blisIch se zéjmy spoleénosti.

2. Clen pfedstavenstva/dozoréi rady je povinen oznémit spoleénosti své élenstvi ve
statutérnich, dozoréich, pfipadné jinYch organech a funkcich, zapisovanYch do
obchodniho rejstfiku v daléich spoleénostech, nabyti a pozbyti Zivnostenského
Oprévnéni nebo zahéjeni neiivnostenského podnikém’.

VII.
Zévéreénzi ustanoveni
1. Tato smlouva se sjednévé na dobu uréitou, vymezenou funkénim obdobl’m podle (:1. I,
odst. 1. Bude-li élen dozoréi rady zvolen znovu na bezprostfedné nésledujici funkéni
obdobi, je moino prodlouiit platnost této smlouvy pisemnym dodatkem i pro toto
da1§1' funkéni obdobi.
2. Skonéi—Ii élen pfedstavenstva/dozoréi rady vy’kon funkce dfive, ukonéi se ktomuto
datu zziroveﬁ i zévazky stran, zaloiené touto smlouvou. Clen pfedstavenstva/dozoréi

rady mé nérok, pfi dodrieni véech ustanoveni této smlouvy, na pomémou éést
odmény, deﬁnované V 61. IV této smlouvy.
3. I p0 skonéeni zévazkﬁ spojenych svlastnim Vikonem funkce Zﬁstane nadéle
Vplatnosti zévazek élena pfedstavenstva/dozoréi rady zachovz’ivat mléenlivost 1 p0
zéniku funkce podle (:1. III, odst. 5.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichz kaidé smluvni strana
Obdrii jeden. Smlouva nabivé L'léinnosti schvélem’m valnou hromadou spoleénosﬁ.
Jakékoliv zmény éi doplﬁky smlouVy musi mit pisemnou formu a musi je schvalovat
valné hromada spoleénosti.
5. Na dﬁkaz souhlasu s celjnn obsahem smlouvy pfipojujl' smluvni strany své
Vlastnoruém' podpisy.

V Trutnové, dne 31. 5. 2021

...........................
élen pfedstavenstva/dozoréi rady

Ing. Josef Moravec
prokurista a feditel a. s.

Tato smlouva by1a schvélena usnesem’m va1né hromady spoleénosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., konané dne 31. 5. 2021

