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Představenstvo společnosti 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 

se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště  

IČO 49453866, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, 

oddíl B, číslo vložky 1164 

svolává 

 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU, 

která se bude konat dne 11. 6. 2020 od 9:00 hodin 

ve velkém sále Reduty v Uherském Hradišti, U Reduty 256 

 

 

 

Pořad jednání valné hromady: 

1. Zahájení 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v r. 2019 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2019 a návrhu na 

rozdělení zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům 

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 včetně návrhu na projednání a schválení rozdělení 

zisku za rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a rozdělení jiného 

výsledku hospodaření minulých let  

6. Projednání a schválení pověření představenstva společnosti k rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu 

společnosti 

7. Závěr valné hromady 

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 2: 

 „Valná hromada volí předsedu valné hromady, valná hromada volí zapisovatele valné hromady, valná hromada 

volí dva ověřovatele zápisu a valná hromada volí osoby pověřené sčítáním hlasů“. 

 

Zdůvodnění:  

Do výlučné působnosti náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, dva 

ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. 

 

K bodu programu 3: 

Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího 

majetku v roce 2019. K tomuto bodu programu není přijímáno usnesení. 

 

 K bodu programu 4: 

Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a 

podle zákona své vyjádření předkládá valné hromadě před hlasováním o těchto otázkách. K tomuto bodu 

programu není přijímáno usnesení. 

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 5: 

 „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2019“. 

 

 „Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2019 takto: 

 

Zisk běžného roku k rozdělení 15 255 329,17 Kč, příděl do sociálního fondu 2 400 000,00 Kč, příděl do 

stimulačního fondu 300 000,00 Kč, vyplacení podílu na zisku akcionářům 3 546 928,00 Kč a příděl do fondu 

obnovy a rozvoje 9 008 401,17 Kč“. 

 

Zdůvodnění: 

Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle zákona a stanov společnosti do výlučné 

působnosti valné hromady. 

Představenstvo v souladu s ustanovením § 421 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění a 

stanov společnosti předkládá valné hromadě ke schválení Účetní závěrku za rok 2019, Návrh na rozdělení zisku za 

rok 2019 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům a Návrh na rozdělení jiného 

výsledku hospodaření.  Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, který je předkládán valné hromadě 
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ke schválení, respektuje na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2019 strategii, 

potřeby a poslání společnosti.  

Návrh rozdělení zisku do jednotlivých fondů je v souladu s čl. 49, 50, 51 a 52 Stanov společnosti. 

Příděl do sociálního fondu a stimulačního fondu, které jsou zaměstnaneckými fondy, slouží pro vyplácení bonusů 

s cílem zajištění stabilizace zaměstnanců. Popis konkrétních účelů použití je obsažen ve zprávě představenstva o 

podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a v příloze k účetní závěrce. 

Představenstvo v souladu s čl. 47 Stanov společnosti navrhuje valné hromadě, aby část zisku dosaženého za účetní 

období roku 2019 ve výši 3 546 928,00 Kč byla rozdělena akcionářům za účelem výplaty podílu na zisku, kdy 

podíl na zisku na 1 akcii činí 4,00 Kč před zdaněním. 

Zbývající část vytvořeného zisku v celkové výši 9 008 401,17 Kč navrhuje představenstvo akciové společnosti 

přidělit do fondu obnovy a rozvoje na reprodukci stávajícího majetku společnosti (obnova vodárenských a 

kanalizačních sítí a technologií). Vlastník vodovodů a kanalizací je ve smyslu zákona č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění povinen obnovovat svůj majetek. K tomu účelu 

je povinen zpracovat a realizovat plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tvorba zdrojů z odpisů, které 

společnost vytváří, však nedostačuje k realizaci potřebných investic. Z tohoto důvodu představenstvo společnosti 

navrhuje přidělit zbývající část zisku do fondu obnovy a rozvoje. 

 

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

 

Aktiva celkem 1 378 509 Pasiva celkem 1 378 509 Výkony 424 792 

Stálá aktiva 1 168 469 Vlastní kapitál 1 186 113 Náklady 409 537 

Oběžná aktiva 207 630 Cizí zdroje 192 396 Výsledek hospodaření 

Ostatní aktiva 2 410 Ostatní pasiva 0 za účetní období 15 255 

 

 

„Valná hromada dále schvaluje návrh představenstva na rozdělení jiného výsledku hospodaření minulých let 

takto: 

Jiný výsledek hospodaření minulých let ve výši 6 995 663,00 Kč převést na vrub nerozděleného zisku“. 

 

Zdůvodnění: 

Společnost v běžném účetním období účtovala o opravě rozdílu ve výpočtu odložené daně vztahující se 

k nepeněžitým vkladům majetku za období 2015 až 2018 ve výši 6.996 tis. Kč na účet 426 100 Jiný výsledek 

hospodaření minulých let. Zaúčtováním rozdílu byl navýšen odložený daňový závazek o 6.996 tis. Kč evidovaný na 

účtu 481. Představenstvo navrhuje valné hromadě rozhodnout o rozdělení tohoto jiného výsledku hospodaření 

minulých let v celé jeho výši 6 995 663,00 Kč a převést ho na vrub nerozděleného zisku minulých let. 

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 6: 

 „Valná hromada společnosti pověřuje v souladu s § 511 a násl. z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 

v platném znění představenstvo společnosti, aby za podmínek určených zákonem a stanovami zvýšilo základní 

kapitál upisováním nových akcií, nejvýše však o 200 000 000,00 Kč. Pověření se uděluje na dobu tří let ode dne, 

kdy se valná hromada na pověření usnesla. Představenstvo může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i 

vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení základního kapitálu stanovený limit. 

Valná hromada pověřuje představenstvo rozhodnout o zvýšení základního kapitálu společnosti upisováním 

nových kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditelností o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,- 

Kč. 

Emisní kurs akcií, jež budou upsány určenými zájemci, bude splácen nepeněžitými vklady – vodohospodářským 

majetkem, využitelným k naplnění předmětu podnikání společnosti, přednostní právo akcionářů na upisování akcií 

je proto vyloučeno. 

O ocenění nepeněžitého vkladu na základě posudku znalce rozhodne představenstvo společnosti.“ 

 

Zdůvodnění: 

 

Valná hromada může na základě § 511 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění pověřit 

představenstvo společnosti, aby zvýšilo základní kapitál, nejvýše však o jednu polovinu dosavadní výše 

základního kapitálu v době pověření a nejdéle na dobu pěti let ode dne schválení pověření. Představenstvo je 

povinno podat bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního 

rejstříku. 

 

 

Registrace akcionářů bude probíhat dne 11. 6. 2020 od 8:00 hodin v místě konání valné hromady. 
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Právo účastnit se valné hromady mají všichni akcionáři společnosti vlastnící akcie na jméno, zapsaní ke dni 

konání valné hromady v seznamu akcionářů.  

 

Akcionáři – fyzické osoby se prokazují při registraci platným průkazem totožnosti, pokud se jedná o právnické 

osoby originálem výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisem z jiné evidence právnických osob, ne starším 

3 měsíců, přičemž osoba oprávněná jednat za právnickou osobu se prokáže platným průkazem totožnosti. 

 

V případě zastupování akcionáře předloží zmocněnec navíc písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem, 

z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách, a svůj průkaz 

totožnosti. 

 

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 písm. f) 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění. 

 

Účetní závěrka společnosti za rok 2019 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 

majetku v roce 2019 jsou k dispozici všem akcionářům společnosti k nahlédnutí v sídle firmy Slovácké vodárny a 

kanalizace, a. s. v pracovní dny od 11. května 2020 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod až do dne konání valné 

hromady a dále na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz.  

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám. 

  

 

 

 

     

    Ing. Lubomír Trachtulec 

             místopředseda představenstva 

http://www.svkuh.cz/
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