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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 4. 6. 2018 od 9:00 hodin 

ve velkém sále Reduty v Uherském Hradišti, U Reduty 256 

 

 

 

Pořad jednání valné hromady: 

1. Zahájení řádné valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů 

2. Volba orgánů valné hromady 

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v r. 2017 

4. Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně návrhu na 

rozdělení zisku 

5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 a návrhu na rozdělení zisku 

6. Schválení odprodeje stok obci Jankovice 

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“. 

 

Odůvodnění:  

 

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 2017. 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 2017“. 

 

„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2017 takto: 

Zisk běžného roku k rozdělení 14 249 968,84 Kč, příděl do rezervního fondu 1 425 000,00Kč, příděl do sociálního 

fondu 1 800 000,00 Kč, příděl do stimulačního fondu 700 000,00 Kč, příděl do fondu obnovy a rozvoje 10 324 

968,84 Kč“. 

 

Odůvodnění: 

 

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 a Návrh na rozdělení zisku za rok 2017. 

Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje 
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na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků společnosti v roce 2017 strategii, potřeby a poslání 

společnosti.  

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

Většina disponibilního zisku v celkové výši 10 324 968,84 Kč je směřována ve formě převodu do fondu obnovy a 

rozvoje (obnova vodárenských a kanalizačních sítí a technologií).  

Popis konkrétních účelů použití je obsažen ve zprávě představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu 

jejího majetku a v příloze k účetní závěrce. 

 

 

Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 6:  

„Valná hromada schvaluje odprodej stok v obci Jankovice v rozsahu dle znaleckého posudku č. 6894 – 16/2017 ze 

dne 15. 1. 2017, zpracovaného znaleckým ústavem VEGA UHERSKÉ HRADIŠTĚ a.s., Hradební 1250, 686 01 

Uherské Hradiště, IČ: 60737131 za smluvní cenu 1.635.000,-- Kč včetně DPH kupujícímu obci Jankovice IČ: 

00542369. 

 

Odůvodnění:    

Obec Jankovice je investorem stavby vodního díla „Kanalizace Jankovice“. Jednou z podmínek poskytnutí dotace 

je převod stávající kanalizace z majetku společnosti do vlastnictví obce Jankovice. S ohledem na nízkou 

zbytkovou životnost kanalizace a její minimální hospodářskou využitelnost navrhuje představenstvo její prodej za 

smluvní cenu ve výši 1.635.000,-- Kč včetně DPH. O převodu infrastrukturního majetku ze společnosti v hodnotě 

nad 500 000 Kč rozhoduje dle čl. 21 odst. 2 písm. o) stanov valná hromada společnosti. 

 

Registrace akcionářů bude probíhat dne 4. 6. 2018 od 8:00 hodin v místě konání valné hromady. 

 

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 2017 a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího 

majetku jsou k dispozici všem akcionářům společnosti k nahlédnutí v sídle firmy Slovácké vodárny a kanalizace, 

a. s. v pracovní dny od 4. května 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod až do dne konání valné hromady. Zpráva 

představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku je také k dispozici na internetových stránkách 

společnosti www.svkuh.cz.  

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

  

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

 

Aktiva celkem 1 309 827 Pasiva celkem 1 309 827 Výkony 378 213 

Stálá aktiva 1 151 221 Vlastní kapitál 1 123 948 Náklady 363 963 

Oběžná aktiva 156 234 Cizí zdroje 185 879 Výsledek hospodaření 

Ostatní aktiva 2 372 Ostatní pasiva 0 za účetní období 14 250 

 

 

 

 

     

    Ing. Lubomír Trachtulec 

                 předseda představenstva 

        Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.  

http://www.svkuh.cz/
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