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

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

dne 28. května 2018
v sídle společnosti

Valná hromada byla svolána pozvánkou uveřejněnou dne 27. 4. 2018 v Obchodním věstníku,
na webových stránkách společnosti a v sídle společnosti.
viz - příloha zápisu Č. 1

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

Jednání byl přítomen notář JUDr. Jan Meduna.

Mgr. Hendrych dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin.
Přítomno bylo 10 akcionářů, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje
80,84 % základního kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., sníženého
o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada byla usnášeníschopná.
viz - příloha zápisu Č. 2

Poté navrhl přítomným akcionářům schválit trvalý jednací a hlasovací řád, který navrhuje
představenstvo a akcionáři ho obdrželi při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo
navrhlo, aby předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, zapisovatelkou PhDr. Marcela
Ulrichová, ověřovatelkou zápisu Michaela Stránská a skrutátorem Ing. Miroslav Černý.

Protinávrh - Ing. Pavel Dobranský - zvolit ověřovateli zápisu Michaelu Stránskou a Ing. Pavla
Dobranského.

Ing. Dobranský se dotázal, co bude na valné hromadě přítomný notář ověřovat.

Mgr. Hendrych odpověděl, že volbu členů orgánů společnosti.

Mgr. Hendrych konstatoval, že o protinávrhu bude hlasováno, nebude-Ii schválen návrh
představenstva, a vyzval k hlasování.

Na hlasovacím lístku nA" hlasovali akcionáři o schválení trvalého jednacího a hlasovacího řádu
a volbě orgánů valné hromady. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu hlasovalo 92,48 %
přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy, zapisovatelky a ověřovatele zápisu hlasovalo vždy
91,07 %, pro volbu skrutátora hlasovalo 91,08 % přítomného počtu hlasů.



Valná hromada schválila trvalý jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady dle
předloženého návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 10

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

K bodu programu Č. 3: Místopředseda představenstva Alan Tomášek přednesl zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2017, zprávu o vztazích
mezi propojenými osobami v roce 2017, návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na rozdělení
zisku za rok 2017 a stanovisko auditora.
viz - příloha zápisu Č. 3

K bodu programu Č. 4: Zprávu dozorčí rady přednesla Ing. Hana Horynová, předsedkyně
dozorčí rady.
viz - příloha zápisu Č. 4

Předseda valné hromady oznámil, že dne 22. 5. 2018 byl představenstvu společnosti doručen
protinávrh akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka k návrhu na rozdělení zisku.
Protinávrh:
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 13 510 023,58 takto:
(a) podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 10774000 Kč
(b) příděl do sociálního fondu 750 000 Kč
(c) příděl do stimulačního fondu 1986023,58 Kč.
Protinávrh je včetně zdůvodnění přílohou Č. 5 tohoto zápisu
viz - příloha zápisu Č. 5

Předseda valné hromady dále konstatoval, že představenstvu byl dne 22. 5. 2018 doručen
protest, protinávrh a žádost o vysvětlení akcionáře spolku OSMA - ČR - OJ024, zastoupeného
advokátní kanceláří ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
Akcionář podává dopředu protest proti případnému přijetí části návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu
jednání valné hromady uvedeného v pozvánce týkající se návrhu na rozdělení zisku.
Protinávrh:
Valná hromada sctiveluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 tak, že zisk po zdanění ve
výši 13 510 023,58 se rozděluje mezi akcionáře.
Žádosti o vysvětlení:

Kdy od r. 2013 dosáhla společnost zisku, v jaké výši a jestli byl vyplacen akcionářům.
Co bránf tomu, aby byl zisk akcionářům vyplacen.
Jaká je plánovaná dividendová politika společnosti, hodlá představenstvo rozdělení zisku mezi
akcionáře navrhnout.
Zda zaměstnává společnost osoby blízké členům představenstva a dozorčí rady, za jakou
odměnu.
Jaká plnění byla poskytnuta členům orgánů společnosti.
K čemu slouží sociální a stimulační fond.

Protest, protinávrh a žádosti o vysvětlení jsou v plném znění přílohou Č. 6 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu Č. 6

Ředitel společnosti Ing. Josef Moravec uvedl, že údaje o konkrétní výši zisku společnosti za jednotlivá
účetní období jsou uvedeny ve výročních zprávách a akcionářům je tato informace vždy dostupná. Od
roku 2013 do roku 2017 dosáhla společnost celkového zisku ve výši 64 933 tis. Kč.
Dividendy společnost dosud nevyplácela. Zisk je použit na splácení investičních úvěrů, které byly
čerpány na spolufinancovánf zásadních investičních akcí, které ve spolupráci s obcemi společnost
realizovala.
Ve společnosti nejsou zaměstnány osoby blízké členům představenstva a dozorčí rady.
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Clenové orgánů společnosti nepobírají jako uvolnění funkcionáři zastupitelstev ze zákona žádné
odměny za výkon své funkce.
Ze sociálního a stimulačního fondu poskytuje společnost zaměstnancům například odměny, které
bezprostředně nesouvisejí s pracovní náplní zaměstnance. Dále se vyplácejí zejména odměny při
pracovních a životních jubileích, příspěvky na rekreaci zaměstnanců, na stravování, na nákup léků
a zdravotnických pomůcek, na zdravotní masáže. Zaměstnancům je 1 x ročně poskytován rovněž
příspěvek na vodné a stočné. Společnost rovněž přispívá na kulturní činnost odborové organizaci.
Všechny tyto benefity vyplývají z platné kolektivní smlouvy. Tvorbu těchto fondů řeší § 49 stanov
společnosti.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, proč společnost investuje ze zdaněného zisku a ne přímo. Na co byla
vynaložena částka převyšující 1 250 mi/. Kč.

Bývalá místopředsedkyně dozorčí rady a ekonomka společnosti Ing. Soňa Teichmanová uvedla, že
pokud společnost proinvestuje odpisy související s příjmy za vodné a stočné, musí zbývající
prostředky doplnit ze zisku.
Společnost má za povinnost vůči Ministerstvu zemědělství vykazovat prostředky obnovy majetku. Více
než 1,25 mld. Kč bylo vloženo do vodovodní a kanalizační sítě včetně dalšího vodohospodářského
majetku, a to jak na rekonstrukce či opravy, tak na nové investiční akce.
Ing. Moravec uvedl, že splátka jistiny není daňově uznatelná. Tento způsob považuje společnost za
ekonomický.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jaká byla celková výše úvěrů.

Ing. Teichmanová uvedla, že poskytnuté úvěry byly ve výši 300 mil. Kč, splátka činí 14 mil. Kč ročně.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal na obchodovatelnost akcií společnosti.

Ing. Moravec uvedl, že společnost nemá kotované akcie, 80 % akcií společnosti je převoditelných
pouze se souhlasem valné hromady, ostatní jsou volně převoditelné, ale do těchto případných
transakci společnost nezasahuje.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, proč nemá společnost zřízen výbor pro a udit.

Předseda valné hromady konstatoval, že jí to platná legislativa neukládá.

Mgr. David Neveselý, zastupující na valné hromadě akcionáře Ing. Reného Holečka, se dotázal, jestli
společnost očekává v roce 2018 významnější změnu ohledně zisku. Jaká plnění pobírají členové
orgánů společnosti.

Ing. Moravec uvedl, že zásadní změny se neočekávají, společnost nadále musí splácet úvěry na
investiční akce, které měly v době poskytnutí splatnost 20, resp. 10 let.
Jak již bylo uvedeno, členové orgánů společnosti nepobírají žádné odměny ani jiné finanční náhrady.

Ing. Pavel Dobranský namítl, že 20 % akcionářů je diskriminováno tím, že se nepodílí na investicích ve
společnosti a nemůžou tak čerpat ani výhody, které jinak plynou obcím a městům, například z ceny
vodného a stočného.

Ing. Moravec uvedl, že tvorba ceny vodného a stočného je vázána určitými předpisy, na které města a
obce nemají žádný vliv. Při žádosti o dotace předložila společnost finanční analýzu na 20 let, a co se
týče tvorby cen, musí se pohybovat v rámci velmi přísných omezení.
Je třeba vzít v úvahu, že ve srovnání s jinými vodohospodářskými společnostmi je společnost při
zřizování vodovodní i kanalizační sítě ve zcela odlišné situaci vzhledem ke geografickému prostředí,
kdy musí své služby pro odběratele zajišťovat na velké vzdálenosti.

Mgr. David Neveselý se dotázal, jestli má společnost regulovaný zisk.

Ing. Teichmanová odpověděla, že společnost může zvýšit úroveň zisku z vodného a stočného na 1 m3

vždy pouze o 5 % ročně. Cene vodného a stočného je podle Zákona č. 526/1990 Sb. věcně
usměrňovanou cenou.
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K bodu programu č. 5: Předseda valné hromady Ing. Babor přečetl návrhy usnesení.
Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem společnosti.
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2017.
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku, a to:
Z dosaženého zisku ve výši 13 510 023,58 Kč po zdanění přidělit 750000 Kč do sociálního
fondu a 4 000 000 Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši 8760 023,58 převést do fondu
obnovy.

Ing. Aleš Babor konstatoval, že nejprve se bude hlasovat o návrhu představenstva.

Na hlasovacím lístku "B" hlasovali akcionáři o schválení výroční zprávy a řádné účetní závěrky
za rok 2017. Pro schváleni výroční zprávy hlasovalo 92,48 %, pro schválení řádné účetní závěrky
hlasovalo 92,48 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila výroční zprávu za rok 2017.
Valná hromada schválila řádnou účetní závěrku za rok 2017.

viz - příloha zápisu č. 10

Na hlasovacím lístku .C' hlasovali akcionáři o schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017
podle návrhu představenstva. Pro hlasovalo 92,48 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila návrh na rozdělení zisku za rok 2017 podle předloženého návrhu
představenstva.
viz - příloha zápisu č. 10

Protest akcionáře OSMA - ČR - OJ024, zastoupeného advokátní kanceláří ARROWS advokátní
kancelář, s.r.o. - proti přijetí části návrhu usnesení pod bodem 5 pořadu jednání valné hromady.
viz výše - příloha zápisu č. 6

Protest akcionáře Ing. Reného Holečka - proti rozdělení zisku s tím, že nebyly uvedeny kvalifikované
důvody pro zadržení celého zisku běžného účetního období ve společnosti, zisk nebyl rozdělen mezi
akcionáře ve formě podílu na zisku, a to ani z části.
Protest je v plném znění přílohou č. 7 tohoto zápisu.
viz - příloha zápisu č. 7

Ing. Pavel Dobranský uvedl, že se připojuje k protestu proti rozdělení zisku.

K bodu programu č. 6: Předseda valné hromady přečetl návrh na volbu členů představenstva
a dozorčí rady.
Valná hromada volí členy představenstva Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška a Ing. Pavla
Mrázka.
Valná hromada volí členy dozorčí rady Ing. Hanu Horynovou a Ing. Petra Jirků.
Ing. Babor konstatoval, že akcionářům jsou k dispozici životopisy kandidátů.

Ing. Pavel Dobranský se dotázal, jestli jsou kandidáti na funkce členů orgánů přítomni na valné
hromadě, jestli vyjádřili písemný souhlas s volbou a prohlášení o neexistenci překážky pro výkon
funkce.

Předseda valné hromady konstatoval, že všichni kandidáti jsou na valné hromadě přítomni a všichni
splnili svou zákonem stanovenou povinnost pro volbu člena orgánu akciové společnosti.

Ing. Pavel Dobranský požádal, aby mohl do požadovaných dokladů nahlédnout.

Notář JUDr. Meduna konstatoval, že mu byly předány všechny doklady pro ověření volby a toto bude
potvrzeno vyhotoveným notářským zápisem.

Vzhledem k tomu, že nebyly podány jiné návrhy ani protinávrhy, vyzval předseda valné
hromady k hlasování
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Na hlasovacím lístku "O" hlasovali akcionáři o volbě členů představenstva. Pro volbu
Mgr. Tomáše Hendrycha hlasovalo 92,48 %, pro volbu Alana Tomáška hlasovalo 92,48 %, pro volbu
Ing. Pavla Mrázka hlasovalo 92,48 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Mgr. Tomáše Hendrycha, nar.: 12. 5. 1959, bytem Úpské nábřeží 224,
541 01 Trutnov členem představenstva.

Valná hromada zvolila Alana Tomáška, nar.: 27. 7. 1967, bytem č. p. 304, 542 21 Pec pod
Sněžkou členem představenstva.

Valná hromada zvolila Ing. Pavla Mrázka, nar.: 23. 9. 1967, bytem Temný důl 3, 54226 Horní
Maršov členem představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 10

Na hlasovacím lístku "E" hlasovali akcionáři o volbě členů dozorčí rady. Pro volbu Ing. Hany
Horynové hlasovalo 92,48 %, pro volbu Ing. Petra Jirků hlasovalo 92,48 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada zvolila Ing. Hanu Horynovou, nar.: 23. 3. 1953, bytem V domcích 129,
541 01 Trutnov členkou dozorčí rady.

Valná hromada zvolila Ing. Petra Jirků, nar.: 22. 7. 1962, bytem Vlčická 346, 541 02 Trutnov
členem dozorčí rady.
viz - příloha zápisu Č. 10

K bodu programu Č. 7: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení smluv o výkonu
funkce.

Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady ve
znění přílohy této pozvánky, uveřejněné na internetových stránkách společnosti.
viz - příloha zápisu Č. 8

Na hlasovacím lístku "F" hlasovali akcionáři o schválení smluv o výkonu funkce členů
představenstva a dozorčí rady. Pro hlasovalo 92,48 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady.
viz - příloha zápisu Č. 10

K bodu programu Č. 8: Předseda valné hromady přečetl návrh na schválení určení auditora
společnosti.

Valná hromada schvaluje určení auditora společnosti pro rok 2018 až 2019.
viz - příloha zápisu Č. 9

Na hlasovacím lístku "G" hlasovali akcionáři o schválení určení auditora. Pro hlasovalo
99,99 % přítomného počtu hlasů.

Valná hromada schválila určení auditora FINCO - AUOIT, spol. sr. o. podle předloženého
návrhu představenstva.
viz - příloha zápisu Č. 10

Žádost o zaslání zápisu - ARROWS advokátní kancelář, s.r.o.
viz výše - příloha zápisu Č. 6

Předseda valné hromady oznámil konečné výsledky všech hlasování a valnou hromadu
ukončil v 11.40 hodin.

Dne 28. května 2018

l
Předseda /. / ~.) .

Zapisovatelka Ověřovatelka zápisu .

5



Přílohy:
1. Kopie oznámení o konání valné hromady.
2. Prezenční listina akcionářů, členů orgánů společnosti a hostů a protokol o prezenci na valné
hromadě provedené v 10.00 hod., trvalý jednací a hlasovací řád.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti včetně komentáře k účetní závěrce a
návrh na rozdělení zisku.
4. Zpráva dozorčí rady.
5. Protinávrh k bodu 5 programu - Mgr. Ing. Miroslav Frank.
6: Protest, protinávrh a žádosti o vysvětlení - OSMA - ČR - OJ024.
7. Protest -Ing. René Holeček.
8. Návrh smlouvy o výkonu funkce.
9. Návrh na určení auditora společnosti.
10. Protokoly o výsledku hlasování na lístcích "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G".
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Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1006,

se sídlem: Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, PSČ 54101, identifikační číslo: 601 08711,
svolávána den 28. května 2018 v 10.00 hodin

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

Pořad jednání:
1. Zahájení, ověření usnášeníschopnosti valné

hromady a schválení trvalého jednacího
a hlasovacího řádu.

2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele,
ověřovatelů zápisu a osob pověřených
sčítáním hlasů.

3. Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a o stavu majetku v roce
2017, zpráva předsta venstva o vztazích mezi
propojenými osobami v r. 2017, návrh
na schválení řádné účetní závěrky včetně
návrhu na rozdělení zisku a seznámení
se zprávou auditora.

4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné
účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku
za rok 2017 a zprávy o vztazích mezi
propojenými osobami vr. 2017.

5. Schválení výroční zprávy, řádné účetní
závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení
zisku za rok 2017.

6. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
7. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy

představenstva a dozorčí rady.
8. Určení auditora společnosti.
9. Závěr.

Rozhodný den: Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 2l. květen 2018. Valné hromady jsou
oprávněni se účastnit a vykonávat na ní hlasovací právo pouze ti akcionáři s akciemi na jméno, kteří
jsou zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností, a dále akcionáři s akciemi na majitele, kteří
vlastnili tyto akcie k rozhodnému dni, a to i v případě, že po rozhodném dnu dojde k převodu cenného
papíru. V případech určených zákonem může samostatně převoditelné, popřípadě jiné právo spojené
s cennými papíry, uplatňovat vůči společnosti pouze osoba, která je oprávněna vykonávat toto právo
k rozhodnému dni.

Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady. Valné hromady
se může zúčastnit každý akcionář osobně, nebo na základě plné moci. Akcionář se prokáže platným
průkazem totožnosti, zástupce dále plnou mocí s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Plná moc
pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena
pro zastoupení najedné nebo na více valných hromadách. Zástupce právnické osoby předloží navíc
platný výpis z obchodního rejstříku. Zástupce akcionáře - obce (města) je povinen prokázat své
oprávnění k účasti na valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva obce (města) o jeho delegaci
na valnou hromadu v souladu s ust. § 84 odst. 2 písmo f) zák. Č. 128/2000 Sb. o obcích.
Výroční zpráva a řádná účetní závěrka jsou k nahlédnutí od 27. dubna 2018 v pracovních dnech
od 9.00 do 13.00 hod. v sídle společnosti.

K bodu č. 1- návrh usnesení: Valná hromada schvaluje trvalý jednací a hlasovací řád.
Zdůvodnění: Trvalý jednací a hlasovací řád upravuje podrobněji pravidla průběhu jednání valné
hromady společnosti tak, aby byla dodržena příslušná ustanovení ZOK a stanov společnosti, kterým se
bude valná hromada při svém jednání řídit. Toto usnesení vyplývá z ust. § 27 odst. 9 stanov
společnosti. Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejdříve se hlasuje o návrhu orgánu,
který valnou hromadu svolal.

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

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



K bodu č. 4 - vyjádření představenstva: Zpráva dozorčí rady za rok 2017 obsahuje informace
o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2017 ajejí stanovisko k řádné účetní závěrce za rok 2017,
k návrhu na rozdělení zisku za rok 2017, vycházející z přezkoumání těchto dokumentu dozorčí radou
v souladu s ust. § 447 odst. 3 ZOK.

K bodu č. 5 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje výroční zprávu předloženou představenstvem
společnosti. Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za r. 2017. Valná hromada schvaluje
návrh na rozdělení zisku, a to: z dosaženého zisku ve výši 13510023,58 Kč po zdanění přidělit
750000,- Kč do sociálního fondu a 4 000 000,- Kč do stimulačního fondu. Částku ve výši
8760023,58 Kč převést do fondu obnovy.
Zdůvodněni: Podle zákona a stanov společnosti předkládá představenstvo valné hromadě výroční
zprávu, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti.
Podle LISt. § 20 odst. 2 písmo m) stanov schvaluje výroční zprávu valná hromada. Ve smyslu ust. § 20
odst. 2 písmo m) stanov společnosti schvaluje valná hromada řádnou účetní závěrku. Účetní závěrku
po jejím projednání dozorčí radou a odsouhlasenou auditorem předkládá valné hromadě ke schválení
představenstvo společnosti. Na základě hospodářských výsledků společnosti předkládá představenstvo
podle ust. § 20 odst. 2 písmo m) stanov společnosti návrh na rozdělení zisku.

K bodu č. 6 - návrh usnesení: Valná hromada volí členy představenstva Mgr. Tomáše Hendrycha,
Alana Tomáška a Ing. Pavla Mrázka. Valná hromada volí členy dozorčí rady Ing. Hanu Horynovou
a Ing. Petra Jirků.
Zdůvodnění: ke dni 28. května 2018 končí volební období členů představenstva: Mgr. Tomáše
Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka a členky dozorčí rady: Ing. Hany Horynové.
Představenstvo navrhuje zvolit Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška, Ing. Pavla Mrázka členy
představenstva, na místa stávajících členů představenstva: Mgr. Tomáše Hendrycha, Alana Tomáška,
Ing. Pavla Mrázka. Na základě usnesení zastupitelstva města Trutnov představenstvo navrhuje zvolit
Ing. Hanu Horynovou členkou dozorčí rady, na místo stávající členky dozorčí rady: Ing. Hany
Horynové. Člence dozorčí rady: Ing. Soně Teichmanové skončilo volební období 1. března 2018.
Dne 22. března 2018 byl, do doby zvolení valnou hromadou, kooptován Ing. Petr Jirků.
Představenstvo navrhuje zvolit valnou hromadou Ing. Petra Jirků členem dozorčí rady, na místo člena
dozorčí rady Ing. Petra Jirků.

K bodu č. 7 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce členů
představenstva a dozorčí rady, ve znění přílohy této pozvánky, uveřejněné na internetových stránkách
společnosti. Smlouva o výkonu funkce upravuje povinnosti členů orgánu a výši odměny za výkon
funkce členů orgánů společnosti, event. další plnění vůči těmto osobám.

K bodu č. 8 - návrh usnesení: Valná hromada schvaluje určení auditora společnosti pro rok 2018
až 2019, společnost FINCO - AUDIT, spol. s r. o., Komenského 63, Trutnov, IČ 252 52 429.
Zdůvodnění: ukončení činnosti auditora schváleného valnou hromadou společnosti na období pěti let
dne 30. května 2016.

Hlavní údaje z řádné účetní uzávěrky za rok 2017 (v tis. Kč):

Aktiva celkem
Základní kapitál

884959
538700

Náklady celkem
Výnosy celkem

133 167
146677

Hospodářský výsledek 13 510

Představenstvo společnosti



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

valná hromada konaná 28.5.2018 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Listina přítomných

1 Vrběcký Jaroslav Ing.
Zaregistroval akcie

Vrběcký Jaroslav Ing.

KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

200278149 Městys Mladé Buky Mladé Buky 186, 54223 Mladé Buky
Zaregistroval akcie

Městys Mladé Buky Mladé Buky 186,54223 Mladé Buky 21315000,00Kč
21 315 000,00 KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

3 00278181 Město Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 230, 54221 Pec pod Sněžkou
Zaregistroval akcie

Město Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 230,54221 Pec pod Sněžkou 110951000,00Kč

110 951 000,00 KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

400278335 Město Svoboda nad Úpou Nám. Svornosti 74, 54224 Svoboda nad Úpou
Zaregistroval akcie

Město Svoboda nad Úpou Nám. Svornosti 74,54224 Svoboda nad Úpou 20973000,00Kč
20 973 000,00 KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

5 Dobranský Pavel Ing.
Zaregistroval akcie

Dobranský Pavel Ing.

KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

6 00277967 Město Janské Lázně Nám. Svobody 273, 54225 Janské Lázně
Zaregistroval akcie

Město Janské Lázně Nám. Svobody 273,54225 Janské Lázně 41 307 OOO,OOKč

41 307 000,00 KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

7 Kopecký Jaroslav
Zaregistroval akcie

Kopecký Jaroslav

KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

8 00278360 Město Trutnov Slovanské náměstí 165, 54116 Trutnov
Zaregistroval akcie

Město Trutnov Slovanské náměstí 165,54116 Trutnov 202 013 OOO,OOKč
202 013 000,00 KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

9 Neveselý David
Zaregistroval akcie

Holeček René Ing.

KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

10 00277878 Obec Horní Maršov Bertholdovo náměstí 102, 54226 Horní Maršov
Zaregistroval akcie

Obec Horní Maršov Bertholdovo náměstí 102,54226 Horní Maršov 6117000,00Kč

6 117 000,00 KčZaregistrované akcie v nominální hodnotě:

V průběhu valné hromady byly celkem zaregistrovány akcie v nominální hodnotě: 435 481 000,00 Kč

předseda valné hromady zapisovatel

Konec sestavy Tisk Emitent 6.0
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Vodovody a kanalizace Trutnov
se sídlem nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

valná hromada konaná 28.5.2018 od 10:00 hodin

v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Kontrola usná�eníschopnosti valné hromady

Základní kapitál společnosti činí: 538700000,00 Kč

538700000,00 KčZákladní kapitál snížený o akcie bez hlasovacího práva činí:

Při kontrole usnášeníschopnosti valné hromady v 10:02:08 hodin bylo zjištěno:

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

435481 000,00 Kč

To představuje 80,84 % základního kapitálu.

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

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

Valná hromada tedy je schopna se usnášet.

Konec sestavy Tisk Emitent 2003
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JEDNACiAHLASOVACi~ÁDVALN~HROMADY
VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, A. S.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



K bodu 4. Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada pracovala i v hodnoceném období ve tříčlenném složení, které se proti minulému období
nezměnilo. Dozorčí rada se v hodnoceném období sešla celkem čtyřikrát. Některá zasedání byla společná se
zasedáním představenstva.

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

Na svých zasedáních byla dozorčí rada pravidelně informována zejména o plnění finančního plánu,
obchodní politice i se záležitostmi souvisejícími s právním statutem společnosti. Na zasedáních byly rovněž
diskutovány technické záležitosti a investiční záměry společnosti. Na základě těchto informací dozorčí rada
konstatuje, že ve sledovaném období nezjistila nedostatky v hospodaření společnosti. Rovněž se nevyskytly
závažné provozní problémy.

Dozorčí rada rovněž posoudila rozhodnutí představenstva společnosti o zřízení fondu obnovy. Prostředky
tohoto fondu budou sloužit výhradně pro financování obnovy majetku. Toto rozhodnutí považuje dozorčí
rada za opodstatněné. Svůj názor opírá o skutečnost, že objem finančních prostředků, které byly
vynaloženy na obnovu infrastrukturálního majetku formou investiční výstavby, přesáhly za dobu
existence společnosti jednu miliardu korun. Přitom společnost z vlastních zdrojů, to znamená z odpisů a
ze zisku, vytvořila pouze 49 % této částky. Zbývající objem je pokryt dotacemi a úvěrem.

Pokud jde o péči o maj etek, je třeba ještě dodat, že další prostředky, a to téměř čtvrt miliardy, společnost za
dobu svého trvání uhradila z nákladů v rámci oprav.

Společnost je nucena do obnovy majetku věnovat stále větší prostředky. O tom, že zejména vodovodní síť je
v nevyhovujícím stavu, svědčí i skutečnost, že se v roce 2017 poměrně výrazně zvýšily ztráty vody v trubní
síti. Musíme mít na zřeteli, že provozujeme majetek, a to zejména v oblasti akumulace pitné vody, který byl
pořízen ještě za Rakouska - Uherska.

Pro další rozvoj a existenci společnosti, jejíž hlavní činností je provozování vodovodů a kanalizace, nejen
pro veřejnou potřebu, jsou další investice do oprava modernizace infrastruktury zcela nezbytné.

Pro účely konání dnešní valné hromady dozorčí rada konstatuje:

1. Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. jednalo v průběhu roku 2017 vždy
v souladu se stanovami společnosti a s platnou legislativou, zejména se zákonem o obchodních
korporacích.

2. V průběhu roku 2017 neobdržela dozorčí rada žádnou stížnost či podnět, který by musela řešit vůči
společnosti či vůči představenstvu společnosti.

3. Na svém zasedání dne 25. 4. 2018 dozorčí rada projednala zprávu auditora k řádné účetní závěrce a
výroční zprávě, a dále zprávu o propojených osobách. Zpráva auditora je součástí výroční zprávy.
Dozorčí rada rovněž projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017.

4. Na základě uvedených zjištění dozorčí rada doporučuje valné hromadě předloženou účetní
závěrku za rok 2017 a rozdělení zisku za rok 2017 schválit.

Ing. Hana Horynová, v. r., předsedkyně dozorčí rady



K bodu 5. Návrh na rozdělení zisku

Zpráva auditora, ve které jsou ověřeny výsledky obsažené v účetnictví, konstatuje, že výše
zisku po zdaněni za rok 2017 činí 13 510 023,58 Kč.

Představenstvo nepředpokládá výplatu dividend za rok 2017 a navrhuje následné rozdělení
zisku takto:

Příděl do sociálního fondu 750000,- Kč
I I

Příděl do stimulačního fondu 4 000 000,- Kč

Příděl do fondu obnovy 8 760 023,58 Kč

Mgr. Tomáš Hendrych
předseda představenstva a. s.



M~r. Ing. Miroslav Frank
RC:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Představenstvo společnosti

Nábřeží Václava Havla 19
541 01 TRUTNOV

V Praze 21.5. 2018

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

v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, konaná dne
28. května 2017 od 10.00 hodin v Trutnově·

Vážené představénstvo,

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

Navrhuji, aby v rámci bodu 5 pořadu jednání projednala valná hromada tento protinávrh na
rozdělení zisku za rok 2017 tohoto znění:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Výsledek hospodaření před zdaněním
Rezervní fond
Sociální fond
Podíl na zisku akcionáři ( dividendy)
Stimulační fond

13 510023,58 Kč
0,00 Kč

750 000,00 Kč
10774000,00 Kč

1 986 023,58 Kč

Zdůvodnění:

Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy)
již několik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku ( hrubou
dividendu včetně daně z příjmu)určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 20,- Kč
na jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu
podílu na zisku akcionářům.

Výplatu společnost provede následujícím způsobem:

1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. S. (dále jen "společnost"), kteří jsou ke dni 18.5. 2018 (rozhodný den) zapsáni
v seznamu akcionářů vedeném společností - centrální depozitáři cenných papírů.



2. Den zahájení výplaty je stanoven na 2.7. 2018. Řádný termín výplaty od 2.7. 2018 do
31.7.2018.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Dále navrhuji, aby v rámci bodu 8 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto
znění:

Valná hromada schvaluje rozdělení zisku za rok 2017 ve výši 13510 023,58 Kč takto:

(a)podíl na zisku určený k vyplacení akcionářům (dividendy) činí 10774000,00 Kč,
(b)příděl do sociálního fondu 750.000,- Kč
(c) příděl do stimulačního fondu 1 986 023,58 Kč

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

S pozdravem

Mgr. #~roslav FRANK
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí

541 01 Trutnov

DOPORUCENĚ S DODEJKOU
Naše zn.: 1192/2018
Vyřizuje: Mgr. Vladimír Janošek, advokát
Telefon:
Email:
Datum: 14.5.2018

PROTEST PROTI USNESENi VALNé HROMADY SPOLEČNOSTI
PROTINÁVRH K ZÁLEŽiTOSTEM ZAŘAZENÝM NA POŘAD VALNé
HROMADY

ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENí

Vážení,

obracíme se na Vás v právním zastoupení spolku OSMA - ČR - OJ024, IČ 01186353, se sídlem:
Chomutov, SNP 3876, PSČ 430 01, zapsaném ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 8823 (dále jen "klient"), která je menšinovým
akcionářem obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711, se sídlem:
Trutnov, nábřeží Václava Havla 19, Dolní Předměstí, PSČ 541 01, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 8, vložka 1006 (dále jen "Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s." či "společnost") v souvislosti s valnou hromadou společnosti
svolanou na den 28. 5. 2018 v 10:00 hod., která se má konat v zasedací místnosti v sídle
společnosti.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí části návrhu usnesení pod bodem 5
pořadu jednání valné hromady uvedeného v pozvánce týkající se návrhu na rozdělení zisku.

Zdůvodnění:

V usnesení ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3059/2011 Nejvyšší soud judikoval, že:

"Jakkoliv to zákon neurčuje výslovně, lze z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku
(srov. dále), jakož i z ustanovení § 198 obch. zák. dovodit, že představenstvo je povinno návrh
na rozdělení zisku, předkládaný valné hromadě, odůvodnit. Má-Ii se totiž dozorčí rada k návrhu
na rozdělení zisku kvalifikovaně vyjádřit, musí představenstvo uvést důvody, o které navrhované
(ne)rozdělení zisku opírá. Stejně tak, meji-li akcionáři o (ne)rozdě/ení zisku kvalifikovaně
rozhodnout, musí jim být sděleny důvody předkládaného návrhu.

Právo na vysvětlení důvodů, pro které je navrhováno zisk (ne)rozdělit, neplynou-Ii z návrhu
představenstva a jeho odůvodnění, akcionářům dává i ustanovení § 180 odst. 1 obch. zák. Z §
180 odst. 4 věty první obch. zák. pak plyne, že informace obsažená ve vysvětlení musí být určitá
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a musí poskytovat dostatečný obraz o skutečnosti; názor odvolacího soudu, podle něhož
"rozsah, v jakém se má akcionářům vysvětlení dostat, z právního předpisu nevyplývá", tudíž
není správný.

Absence relevantního odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku, jakož i porušení
práva akcionářů na vysvětlení navrhovaného (ne)rozdělení zisku podle § 180 odst. 1 a 4 obch.
zák., představují porušení zákona, jež může - podle okolností případu - vyústit ve vyslovení
neplatnosti usnesení valné hromady (k důsledkům porušení práva na vysvětlení srov. např
důvody usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ledna 2009, sp. zn. 29 Cdo 3009/2007,
uveřejněného v časopise Soudní judikatura číslo 11, ročník 2009, pod číslem 169, jakož i
judikaturu tam citovanou).

Výkladem ustanovení § 178 odst. 1 obch. zák. se Nejvyšší soud zabýval již v usnesení ze dne
25. února 2010, sp. zn. 29 Cdo1326/2009, publikovaném pod číslem 13/2011 Sbírky soudních
rozhodnutí a stanovisek (dále jen "R 13/2011 "), v němž (mimo jiné) uzavřel, že právo podílet se
na zisku společnosti je jedním ze základních práv akcionáře, přičemž předpokladem vzniku
nároku akcionáře na vyplacení podílu na zisku je nejen vytvoření zisku společností, ale taktéž
rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku. Obchodní zákoník předpokládá, že představenstvo
akciové společnosti zpracuje návrh na rozdělení zisku (§ 192 odst. 1 obch. zák.), jenž se
společně s vyjádřením dozorčí rady (§ 198 obch. zák.) předkládá valné hromadě k rozhodnutí
o rozdělení zisku (§ 187 odst. 1 písm. f/obch. zák.). Valná hromada sice může rozhodnout tak,
že zisk nebude mezi akcionáře (ani jiné osoby - § 178 odst. 3 a odst. 4 obch. zák.) rozdělen a
bude, po povinném přídělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. (a případně dalších, v
souladu se zákonem a stanovami vytvořených fondů), ponechán společnosti a použit pro její
podnikání, avšak smí tak učinit pouze z důležitých důvodů a při respektování zákazu
formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák.

V usnesení ze dne 26. června 2007, 'sp: zn. 29 Odo 984/2005, uveřejněném pod čistem 30/2008
Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (dále jen "R 30/2008''), pak Nejvyšší soud vysvětlil, že
soud při rozhodování o neplatnosti usnesení valné hromady zpravidla neposuzuje, zda opatření,
o kterém rozhodla valná hromada, je věcně důvodné, zda odpovídá zájmu společnosti, resp. je
v širším smyslu materiálně opodstatněné. Napadené usnesení může zpravidla posoudit
nanejvýš z hlediska, zda se jeho obsah či okolnosti přijetí nepříčí zákonu či stanovám. Jen
výjimečně, stanoví-Ii tak zákon nebo vyplývá-Ii to z něj, je soud povolán přezkoumat, zda je
usnesení valné hromady věcně důvodné či zda je v zájmu společnosti či akcionářů. V těchto
případech zákon významně posiluje ochranu (minoritních) akcionářů, a proto je zásadně
omezuje na vážné zásahy do práv akcionářů.

V posledně označeném rozhodnutí pak Nejvyšší soud při výkladu §204a obch. zák. uzavřel, že
jerjním z takových případů je usnesení o vyloučení přednostního práva akcionářů na úpis
nových akcií při zvyšování základního kapitálu společnosti. Proto soud musí při posuzování
splnění podmínek vyloučení přednostního práva zkoumat, nakolik je vyloučení přednostního
práva způsobilé tvrzený důležitý zájem společnosti naplnit a nakolikje pro naplnění tohoto zájmu
nezbytné, resp. nakolik bude tento zájem ohrožen, nebude-Ii navrhované opatření schváleno. K
uvedeným dvěma předpokladům (existence důležitého zájmu společnosti a nezbytnost zásahu
do práva akcionářů, aby tento zájem mohl být naplněn) ještě přistupuje třetí podmínka, totiž aby
míra důležitosti identifikovaného důležitého zájmu společnosti nebyla zjevně nepřiměřená
významu práva, do něhož má navrhované opatření zasáhnout, a intenzitě tohoto zásahu.

Plyne-Ii z právní úpravy práva akcionáře na podíl na zisku (§ 155 odst. 1 § 178, § 192 odst. 1
obch. zák.), že k rozhodnutí o nerozdělení zisku a jeho ponechání na účtu nerozděleného zisku
může dojít pouze z důležitých důvodů (které musí být, jak vysvětleno výše, konkrétně popsány
v odůvodnění návrhu představenstva na rozdělení zisku) a při respektování zákazu
formulovaného v ustanovení § 56a obch. zák. (srov. R 13/2011), musí soud v řízení o vyslovení
nepteinosii, usnesení valné hromady o (ne)rozdě/ení zisku (§ 183 a 131 obch. zák.) taktéž
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zkoumat (v mezích uplatněných důvodů neplatnosti - srov. napf důvody usnesení Nejvyššího
soudu ze dne 29. srpna 2001, sp. zn. 29 Odo 71/2001), zda byl dán důležitý důvod, pro který je
na místě zisk mezí akcionáře nerozdělit a ponechat jej společnosti (R 30/2008). Přitom
posuzuje, zda konkrétní důvod čí důvody, pro které nebyl zisk mezí akcionáře rozdělen, jsou (s
ohledem na všechny relevantní skutečnosti a z pohledu ex ante) způsobilé Uak co důležitosti,
tak i z hlediska proporcionality) vyloučit jedno ze základních práv akcionářů, totiž právo podílet
se na zisku."

V tomto případě představenstvo předkládá valné hromadě návrh usnesení ohledně rozdělení
zisku ve výši cca 13,5 mil. Kč spočívající v tom, že akcionářům nemají být vyplaceny žádné
dividendy za situace, kdy fondy ze zisku společnosti přesahují sicl cca 67 mil. Kč a vedle toho
nerozdělený zisk z minulých let přesahuje sicl cca 86 mil. Kč. Vlastní kapitál společnosti činí sicí
cca 700 mil. Kč a cizí zdroje toliko cca 187 mil. Kč. Tento postup se protiví výše uvedeným
závěrům Nejvyššího soudu. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že společnost nevyplácí
svým akcionářům v rozporu se zákonem dividendy dlouhodobě a dosažený zisk opakovaně
převádí na různé fondy. Nejde tedy o exces, ale o dlouhodobě nastavený trend.

Předmětný návrh usnesení předložený představenstvem přitom neobsahuje žádné zdůvodnění,
proč by akcionářům neměly být vyplaceny žádné dividendy.

Pakliže by důvodem pro nevyplacení zisku akcionářům měly být plánované investice
společnosti, pak přistoupeno na tuto logiku by akcionářům žádné společnosti nemohli být nikdy
vyplaceny dividendy s odkazem na to, že je přeci třeba dosažený zisk reinvestovat. V daném
případě tedy nejde o ojedinělé nevyplacení zisku, ale o dlouhodobě nastavenou politiku
nevyplácení dividend s cílem vyhladovět menšinové akcionáře.

Nejvyšší soud ve shora citovaném rozhodnutí zdůraznil, že právo podílet se na zisku společnosti
je jedním ze základních práv akcionáře. Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. je
přitom akciovou společností, tedy kapitálovou společností založenou za účelem dosažení zisku.
Z ekonomických výsledků společnosti vyplývá, že rozdělení zisku vykázaného za rok 2017 ve
výši cca 13,5 mil. Kč mezi akcionáře investiční politiku společnosti nijak ohrozit nemůže.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění tedy dojde k porušení základního
práva akcionáře na podíl na zisk dle § 348 odst. 1 ZOK, ke zneužití většiny hlasů ve společnosti
a ke zneužití hlasovacích práv k újmě celku (§ 244 ZOK a § 212 OZ), ke zneužití vlastnického
práva, jehož hlavním účelem je poškodit jiného (§ 1012 OZ), k porušení povinnosti
představenstva odůvodnit návrh na (ne)rozdělení zisku (§ 357 ZOK), dosavadní absence
odůvodnění návrhu usnesení předloženého představenstvem totiž představuje toliko
sofístikované protlačení zjevné nespravedlnosti, a jako takové nemůže tváří tvář právu
akcionáře na zisk v testu ústavní (zákonné) konformity obstát (čI. 11 LZPS), a proto je také
v rozporu s dobrými mravy. Z těchto důvodů proti případnému přijetí tohoto usnesení tímto
dopředu protestujeme.

Klient má za to, že pokud by valná hromada opět vahou hlasů ovládající osoby (Město Trutnov)
přijala návrh daného usnesení, pak se menšinový akcionáři mohou dovolávat vůči ovládající
osobě práva na vykoupení svých akcií dle § 89 zákona o obchodních korporacích za cenu
určenou nezávislým a nestranným znalcem jmenovaným za tím účelem soudem z důvodu
podstatného poškození jejich oprávněných zájmů, resp. z důvodu podstatného zhoršení
postavení menšínového akcionáře, jak uvádí odborná literatura, srov. kupř. ŠTENGLOVA
Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. § 89 [Právo na odkup]. In:
ŠTENGLOVA Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK, Filip, KUHN, Petr, ŠUK, Petr. Zákon o
obchodních korporacích. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 240. ISBN 978-
80-7400-540-4: " .. .podstatným zhoršením postavení společníka může být např. opakovaná
ztráta práva na zisk, opakované faktické potlačení hlasovacích práv nebo, vymezíme-Ii
podstatné poškození jiných oprávněných zájmů, masivní poškození hodnoty majetku ovládané
nebo řízené osoby nebo její dobré pověstí, a tím poškození hodnoty podílu společníka, resp .

._-_ _-------_._-_ .._._-_ __ ----_ ..__.__ ._.._---
ARROWS advokátnf.kancelář, s.r.o.
V Jámě 1, 11000 Prahal
lil office@arws.cz ~420 910 058 058
www.arws.cz

. .
: e015.~
• prtlvnk:lté •~ ~~ o·

• a..~..
i2Cl18.~ i2017 "o:.
• pTtlvnlcl,.. •• práyntcká •
� Hnnn � � řírma .,
� roku.. � roku e0#. �

4. ••••• • ••••

IČ:06717586
Datová schránka: 2ryxset
Č. ú.: 5132000339;0800

mailto:office@arws.cz
http://www.arws.cz


poškození ceny podílu na trhu." či DOLEŽIL, Tomáš. In LASÁK, Jan a kol. Zákon o obchodních
korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, výklad k § 89 z. o. k.: "Zhoršení
či poškození musí způsobit faktickou či právní eliminaci nebo znehodnocení práv společníka
např. znemožněním jakékoliv reálné možnosti se podílet na řfzení společnosti vzhledem ke
skutečné výši podílu společníka, znehodnocením hodnoty podílů v důsledku změny koncernové
politiky, dlouhodobým zastavením výplaty zisku, vyvedením podstatných aktiv, podstatnou
změnou účelu korporace, sporností o výši újmy a nejasností o její úhradě či vypořádání (za tímto
účelem může společník využít práva na přezkum zprávy o vztazích podle § 85 a 88) apod.
Uvedená změna okolností musí ve svém důsledku vést k podstatnému znehodnocení investice
společníka a k popření smyslu jeho další účasti v korporaci."

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

S ohledem na výše uvedené podáváme tímto protinávrh k bodu 6 pořadu jednání valné hromady
týkající se návrhu na rozdělení zisku v následujícím znění:

"Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku společnosti za rok 2017 tak, že zisk po
zdanění ve výši 13.510.023,58 Kč se rozděluje mezi akcionáře."

Zdůvodnění:

Ekonomická situace společnosti (viz zejména prostředky akumulované ve fondech ze zisku a
v kapitálových fondech a na účtech společnosti a v pokladně) umožňuje rozdělení zisku mezi
akcionáře v navrhované výši. Neexistuje tedy žádný důležitý důvod pro nerozdělení zisku.

Dále podáváme následující žádosti o vysvětlení k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady.

1) Uveďte, v kolika případech od roku 2013 dosáhla společnost zisku, o jakou výši zisku se
jednalo a v kolika případech byl zisk vyplacen mezi akcionáře a v jaké výši. .

2) Uveďte, jaké konkrétní důvody brání tomu, aby společnost rozdělila zisk vykázaný v roce
2017 mezi své akcionáře.

3) Uveďte, s ohledem na plánovou investiční politiku společnosti na roky 2018 - 2021, jaká
je plánovaná dividendová politika společnosti na tyto roky. Hodlá představenstvo
navrhnout v těchto letech rozdělení zisku mezi akcionáře? Zdůvodněte včetně uvedení
výše předpokládané dividendy, která by se měla případně mezi akcionáře rozdělit.

4) Uveďte, zda společnost zaměstnává osoby blízké členům představenstva a dozorčí rady
společnosti, v případě že ano, tak o jaké osoby se jedná, jaká mzda (odměna) byla
v jednotlivých měsících roku 2017 těmto zaměstnancům vyplacena a na základě jakého
právního titulu.

5) Uveďte, jaká plnění (ať už peněžitá či nepeněžitá) byla jmenovitě jednotlivým členům
představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit společnosti poskytnuta v jednotlivých
měsících roku 2017 a na základě jakého právního titulu.

6) Uveďte k jakým účelům slouží sociální a stimulační fond společnosti, kolik prostředků
z nich bylo v roce 2017 čerpáno a komu byly poskytnuty.

Podáváme tímto dopředu protest proti případnému přijetí návrhu usnesení pod bodem 6 pořadu
jednání valné hromady uvedeného v pozvánce týkající se volby členů představenstva a dozorčí
rady společnosti. . .

Zdůvodnění:

Do funkcí členů představenstva a dozorčí rady společnosti jsou nominovány osoby, které se
v minulosti (a rovněž v tomto případě) podíleli na předložení protiprávních návrhů na rozdělení
zisku mezi akcionáře valné hromadě ke schválení (viz shora citovaná judikatura). Podstatou
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těchto návrhů bylo Ue), že mezi akcionáře nemá být v rozporu se zákonem (tj. konkrétně pak se
základním právem akcionáře na podíl na zisku) rozdělena žádná dividenda. Tento exces
představenstva nenapravila ani dozorčí rada v rámci přezkoumávání návrhu představenstva na
rozdělení zisku. Je nepřípustné a v jsoucí v rozporu s dobrými mravy, aby se ve funkcích orgánů
společnosti ocitly osoby, které se chovají protiprávně a které pošlapávají práva minoritních
akcionářů. Z tohoto důvodu proto proti případnému přijetí předmětného návrhu usnesení
dopředu protestujeme.

Přijetím usnesení v představenstvem navrhovaném znění dojde dále ke zneužití většiny hlasů
ve společnosti (§ 244 ZOK a § 212 OZ) a ke zneužití vlastnického práva, jehož hlavním účelem
je poškodit jiného (§ 1012 OZ).

Vyzýváme Vás k tomu, abyste se ke všem výše uvedeným žádostem o vysvětlení vyjádřili bez
ohledu na skutečnost, zda se klient valné hromady společnosti zúčastní či nikoliv.

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

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

Podle § 425 odst. 1 ZOK platí: "Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu
nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-Ii zápis nebo jeho část uveřejněny
ve lhůtě ooale § 423 odst. 1 na intemetovycnstrenkéch společnosti, pořizuje se jejich kopie na
náklady společnosti."

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

Náš klient Vás tímto žádá o zaslání kopie zápisu z valné hromady společnosti ze dne 28. 5.
2018 spolu se všemi přílohami včetně listiny přítomných.

Žádáme Vás o doručení kopie zápisu spolu s přílohami na adresu naší advokátní kanceláře:
ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem: Praha 1, V Jámě 1, PSČ 110 00. Za kladné
vyřízení této naší žádosti předem děkujeme.

V příloze zasíláme plnou m c k zastupování našeho klienta.
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Stanovisko představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČ 60108711,
se sídlem: nábřeží Václava Havla 19, 541 01, Trutnov (dále jen VAK), k protinávrhům
a návrhům usnesení předložených společností ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., právním
zástupcem akcionáře společnosti VAK spolku OSMA - ČR - OJ024 a dále akcionářem
panem Mgr. Ing. Miroslavem Frankem k pořadu valné hromady svolané na 28. 5. 2018.

Trutnov, dne 24. 5. 2018

1. Úvod

Právní zástupce spolku OSMA - ČR - OJ024, IČ 01186353 (dále jen OSMA) akcionáře

společnosti VAK, společnost ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., IČ 06717586 (dále jen

ARROWS), svým dopisem ze dne 14. 5. 2018, který byl společnosti VAK doručen doporučeně

dne 22. 5.2018, podává protest proti případným přijetím návrhů usnesení pod bodem 5. a 6.

pořadu jednání valné hromady společnosti VAK dne 28. 5. 2018.

Akcionář společnosti VAK, Mgr. Ing. Miroslav Frank, svým dopisem ze dne

21. 5. 2018, který byl společnosti VAK doručen doporučeně dne 22. 5. 2018, požádal

představenstvo společnosti VAK o zařazení projednání svého protinávrhu na program valné

hromady společnosti VAK.

2. Shrnutí protinávrhů

2.1 Právní zástupce akcionáře OSMA, společnost ARROWS k bodu 5. pořadu jednání valné

hromady týkající se návrhu na rozdělení zisku uplatňuje protinávrh, kterým navrhuje

rozdělení zisku společnosti za rok 2017 tak, že zisk po zdanění ve výši 13.510.023,58 Kč se

rozděluje mezi akcionáře. Zároveň proti případnému přijetí části návrhu usnesení pod

bodem 5 pořadu jednání valné hromady, uvedeného v pozvánce, týkající se návrhu na

rozdělení zisku podává předem protest.

2.2 Právní zástupce akcionáře OSMA, společnost ARROWS dále podává protest proti

případnému přijetí návrhu unesení pod bodem 6. pořadu jednání valné hromady, týkající se

volby členů představenstva a dozorčí rady společnosti.

Právní zástupce akcionáře OSMA, společnost ARROWS zdůvodňuje svůj protest tím, že "do

funkcí členů představenstva a dozorčí rady společnosti VAK jsou nominovány osoby, které se

v minulosti (a rovněž v tomto případě) podílely na předložení protiprávních návrhů na

rozdělení zisku mezi akcionáře valné hromadě ke schválení. Podstatou těchto protinávrhů

bylo (je), že mezi akcionáře nemá být, v rozporu se zákonem (tj. konkrétně pak se základním

právem akcionáře na podíl na zisku), rozdělena žádná dividenda. Tento exces představenstva

nenapravila ani dozorčí rada v rámci přezkoumávání návrhu představenstva na rozdělení

zisku. Je nepřípustné a jsoucí v rozporu s dobrými mravy, aby se ve funkcích orgánů

společnosti ocitly osoby, které se chovají protiprávně a které pošlapávají práva minoritních
akcionářů."



2.3 Akcionář Mgr. Ing. Miroslav Frank k bodu 5. pořadu valné hromady týkající se návrhu

na rozdělení zisku uplatňuje tento protinávrh:

Návrh na rozdělení zisku za rok 2017

Výsledek hospodaření před zdaněním
Rezervní fond
Sociální fond
Podíl na zisku akcionáři (dividendy)
Stimulační fond

13 510023,58 Kč
0,00 Kč

750 000,00 Kč
10744000,00 Kč
1 986023,58 Kč

3. Stanovisko představenstva

K bodu 2.1.

Představenstvo společnosti odůvodňuje svůj návrh na rozdělení zisku (viz pozvánka na

valnou hromadu) takto:

- příděl do sociálního fondu (750000,- Kč) a do stimulačního fondu (4000000,- Kč)

korespondují s platnou Kolektivní smlouvou pro rok 2018, která byla uzavřena dne

23. 2. 2018 mezi statutárním orgánem společnosti a zástupci odborové organizace v rámci

kolektivního vyjednávání. Pokud by nedošlo k navrhovanému přídělu do obou uvedených

fondů, společnost VAK by nebyla schopna splnit povinnosti, k nimž se v Kolektivní smlouvě

pro rok 2018 zavázala. Částku 8760023,58 Kč navrhuje představenstvo společnosti přidělit

do fondu obnovy, který slouží výhradně k financování investičních potřeb společnosti.

Představenstvo tento návrh odůvodňuje skutečností, že veškeré finanční prostředky,

generované odpisy dlouhodobého hmotného majetku, byly v roce 2017 použity na

financování investic. Jak vyplývá z údajů výroční zprávy, jednalo se o 30069000,- Kč.

Společnost má ale rovněž dlouhodobé závazky z titulů investičních úvěrů, na které připadají

každoročně splátky 14000000,- Kč. Dlouhodobé úvěry byly použity zejména na financování

zásadních modernizací na ČOV v Trutnově - Bohuslavicích a ÚV v Temném Dole. Jedná se

o strategické objekty, které slouží jak pro zásobování pitnou vodou pro část regionu, tak i pro

čištění odpadních vod z celého regionu. Představenstvo společnosti je toho názoru, že

hlavním cílem společnosti je obnovovat a modernizovat infrastrukturální i provozní majetek

tak, aby si z dlouhodobého hlediska udržel svoji provozuschopnost. Z tohoto důvodu

společnost VAK plánuje v roce 2018 proinvestovat 34227000,- Kč. Jedná se především

o modernizaci části technologického zařízení na VDJ "Park", přeložku vodovodu v Janských

Lázních v lokalitě Duncan, posílení vodního zdroje Jelení Louky v Peci p. Sněžkou, dostavbu

kanalizace ve Svobodě n. Ú. a o rozšíření plynového hospodářství o nový plynojem na ČOV

Trutnov - Bohuslavice. Pro rok 2019 je předběžně počítáno s objemem až 75 000000,- Kč.

Zde bude zásadní akce ČOV Trutnov Bohuslavice - kalová koncovka.



Společnost VAK je povinna plnit limity a normy jak v oblasti životního prostředí, tak v oblasti

pitné vody. K tomuto účelu čerpala dotace z Evropské unie a Státního fondu životního

prostředí ČR, přičemž z vlastních zdrojů, příp. úvěrů zajišťovala spolufinancování.

Společnost VAK byla zřízena za účelem zabezpečování veřejného zájmu, kterým je zejména

zásobování regionu pitnou vodou a odvádění a likvidace odpadních vod. Na tvorbu cen

vodného a stočného se vztahuje Zákon č. 526/1990 Sb., tedy Zákon o cenách. Ceny vodného

a stočného jsou věcně usměrňovanými cenami. Dodržování zásad věcné regulace je

sledováno Ministerstvem financí ČR. Společnost VAK je dále sledována Ministerstvem

zemědělství a Ministerstvem životního prostředí a je povinna plnit své závazky v oblasti

obnovy majetku, které jsou v souladu s finančními modely závaznými pro konečné příjemce

dotací z fondů EU. Z výše uvedených důvodů tedy nesdílí představenstvo společnosti VAK

názor, že je kapitálovou společností, jejímž prvotním cílem je dosahování zisku.

K bodu 2.2

V rámci tohoto protestu nebyl podán akcionářem žádný protinávrh na volbu jiných členů

představenstva a dozorčí rady společnosti VAK. Lze proto pouze konstatovat, že návrhy na

znovuzvolení stávajících členů představenstva a dozorčí rady, kterým končí funkční období,

schválila zastupitelstva měst, případně obcí, jichž se tato volba týká. Představenstvo se dále

ohrazuje proti nařčením, že v minulosti porušovalo nebo porušuje práva minoritních

akcionářů. Pokud toto tvrzení dává protestující akcionář do souvislosti s tím, jak 'bylo

v minulých letech naloženo s vytvořeným ziskem, je třeba zdůraznit, že o rozdělení/použití

zisku bylo pokaždé v souladu se stanovami řádně rozhodnuto valnou hromadou jako

nejvyšším orgánem společnosti VAK.

K bodu 2.3

Viz bod 2.1

Celá znění sdělení ARROWS advokátní kanceláře, s.r.o. zastupující akcionáře OSMA - ČR -

OJ024 a akcionáře Mgr. Ing. Miroslava Franka jsou k nahlédnutí na webových stránkách
společnosti.

Představenstvo společnosti VAK Trutnov, a.s.



Protest akcionáře Reného Holečka, datum narození bytem
zastoupeného Mgr. Davidem Neveselým,

advokátem spolupracujícího se společností HAVEL & PARTNERSs.r.o., advokátní
kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

I přesto, že:

společnost účetní období od 1.1.2017 do 31.12.2017 dosáhla kladného
hospodářského výsledku ve výši 13.510 tis. Kč,
v řádné účetní závěrce sestavené k 31.12.2017 vykazuje nerozdělený zisk
minulých let ve výši 90.316 tis. Kč,
v řádné účetní závěrce sestavené k 30.12.2017 vykazuje dostatek volných
peněžních prostředků pro výplatu podílu na zisku,

nebyly uvedeny žádné relevantní, kvalifikované důvody pro zadržení celého zisku
běžného účetního období ve společnosti, nebyl zisk rozdělen mezi akcionáře ve
formě podílu na zisku, a to ani zčásti.

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



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

korporacích

Smluvní strany:

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

a

Pan .. , , r. Č .

bytem na adrese , .
(dále jen člen představenstva)

za níže dohodnutých podmínek:

J.
Základní ustanovení

1. Člen představenstva společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady
ze dne 28.5.2018 na funkční období v trvání do 28. 5. 2023.

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

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

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

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

i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.



III.
Povinnosti při výkonu funkce

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

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

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

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

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

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

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

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

f) dodržovat zákaz konkurence.

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

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

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



IV.
Odměna člena představenstva

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

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

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

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

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

V.
Podmínky pro výkon funkce

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

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

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

VI.
Konkurenční doložka

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



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

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

VII.
Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

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

V Trutnově, dne 28.5.2018

člen představenstva
Ing. Josef Moravec

prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., konané dne 28.5.2018.



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

korporacích

Smluvní strany:

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

a

Pan , r. č ••••••••••••••••••••

bytem na adrese .
(dále jen člen dozorčí rady)

za níže dohodnutých podmínek:

I.
Základní ustanovení

1. Člen dozorčí rady společnosti byl zvolen do své funkce usnesením valné hromady ze
dne 28.5.2018 na funkční období v trvání do 28.5.2023.

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

II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:

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

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

i mimo toto sídlo, eventuálně mimo území České republiky.



III.
Povinnosti při výkonu funkce

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

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

3. V rámci těchto vymezení je člen dozorčí rady povinen zejména:

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

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

c) reprezentovat společnost jako č1enjejí dozorčí rady v souladu se stanovami,

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

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

f) dodržovat zákaz konkurence.

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

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

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



IV.
Odměna člena dozorčí rady

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

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

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

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

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

V.
Podmínky pro výkon funkce

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

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

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

VI.
Konkurenční doložka

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



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

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

VII.
Závěrečná ustanovení

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

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

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

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

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

V Trutnově, dne 28.5.2018

člen dozorčí rady
Ing. JosefMoravec

prokurista a ředitel a. s.

Tato smlouva byla schválena usnesením valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s., konané dne 28.5.2018



K hodu 8. Určení auditora společnosti

Valná hromada, která se konala dne 30.5.2016, schválila tento návrh na určení auditora:

.Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., se sídlem Revoluční 19,
541 01 Trutnov, IČO: 601 08711, navrhuje na určení auditora pro roky 2016 - 2021, tj. 5 let,
společnost KRESTON A&CE Audit, s.r.o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ 416 01 416.
Audit provede regionální kancelář Trutnov vedená auditorem Ing. Františkem Kořínkem,
osvědčení Č. 269."

Ing. Kořínek ukončil činnost auditora.

Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení návrh na určení auditora takto:

"Valná hromada schvaluje určení auditora společnosti pro rok 2018 až 2019, společnost
FINCO - AUDIT, spol. s LO., Komenského 63, Trutnov, IČ 25252429."



Vodovody a kanalizace Trutnov

se sídlem nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

valná hromada konaná 28.5.2018 od 10:00 hodin
v zasedací místnosti společnosti, nábřeží Václava Havla 19, 54101 Trutnov

Usnesení valné hromady

Usnesení č. Schválení trvalého jednacího a hlasovacího řádu

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
13,00 hlasů

32 722,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %
0,0030 %
7,5140 %
0,0000 %

Jsnesení č. 2 Volba předsedy valné hromady

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

396 629,00 hlasů
32722,00 hlasů

0,00 hlasů
6 130,00 hlasů

91,0784 %
7,5140 %
0,0000 %
1,4076 %

Jsnesení č. 3 Volba zapisovatele valné hromady

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

396629,00 hlasů
32 722,00 hlasů

13,00 hlasů
6117,00 hlasů

91,0784 %
7,5140 %
0,0030 %
1,4047 %

Jsnesení č. 4 Volba ověřovatelů zápisu o valné hromadě

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

396629,00 hlasů
32 735,00 hlasů

0,00 hlasů
6 117,00 hlasů

91,0784 %
7,5170 %
0,0000 %
1,4047 %
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Usnesení valné hromady

Jsnesení č. 5 Volba osob pověřených sčítáním hlasů

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

396 642,00 hlasů
32 722,00 hlasů

0,00 hlasů
6117,00 hlasů

91,0814 %
7,5140 %
0,0000 %
1,4047 %

Jsnesení č. 6 Schválení výroční zprávy za rok 2017

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přitomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzda ných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435 481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
32 735,00 hlasů

0,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %

7,5170 %
0,0000 %
0,0000 %

Jsnesení č. 7 Schválení řádné účetní závěrky za rok 2017

Usneseni musí být schváleno
Během hlasování bylo přítornno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402 759,00 hlasů
32722,00 hlasů

0,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4860 %
7,5140 %
0,0000 %
0,0000 %

Usnesení č. 8 Schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2017

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přitomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
32 722,00 hlasů

13,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %
7,5140 %
0,0030 %
0,0000 %

Usnesení č. 9 Volba člena představenstva

Mgr. Tomáš Hendrych

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Usnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
32 735,00 hlasů

0,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %
7,5170 %
0,0000 %
0,0000 %
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Usnesení valné hromady

Jsnesení č, 10 Volba člena představenstva

Alan Tomášek

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
32722,00 hlasů

13,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %
7,5140 %
0,0030 %
0,0000 %

Jsnesení č, 11 Volba člena představenstva

Ing. Pavel Mrázek

Usneseni musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402 759,00 hlasů
32722,00 hlasů

0,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4860 %
7,5140 %
0,0000 %
0,0000 %

Jsnesení č. 12 Volba člena dozorčí rady

Ing. Hana Horynová

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesen[ bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402759,00 hlasů
0,00 hlasů

32722,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4860 %
0,0000 %
7,5140 %
0,0000 %

Jsnesení č, 13 Volba člena dozorčí rady

Ing. Petr Jirků

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
13,00 hlasů

32 722,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %
0,0030 %
7,5140 %
0,0000 %

Jsnesení č, 14 Schválení smluv o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

Jsnesení bylo přijato.

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

402746,00 hlasů
32722,00 hlasů

13,00 hlasů
0,00 hlasů

92,4830 %
7,5140 %
0,0030 %
0,0000 %
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Usnesení valné hromady

Jsnesení č. 15 Určení auditora společnosti

Usnesení musí být schváleno
Během hlasování bylo přítomno:

Výsledky hlasování:
Pro
Proti
Zdrželo se
Neodevzdaných

nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů
435481,00 hlasů.

435468,00 hlasů
0,00 hlasů

13,00 hlasů
0,00 hlasů

99,9970 %
0,0000 %
0,0030 %
0,0000 %

Jsnesení bylo přijato.

Osoby pověřené sčítáním hlasů:

Konec sestavy Tisk Emitent 2003
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