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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 22. 6. 2021 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. Projednání změn trvalého jednacího a hlasovacího řádu valné hromady a schválení jeho nového úplného znění 
4. Projednání výroční zprávy společnosti za rok 2020, jejíž součástí je zpráva představenstva o podnikatelské 

činnosti společnosti a stavu jejího majetku v r. 2020 
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti a přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2020 a návrhu 

na rozdělení zisku za rok 2020 včetně výše, termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům 
6. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2020  
7. Projednání a schválení návrhu představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 a určení výše, termínu a způsobu 

výplaty podílu na zisku akcionářům  
8. Projednání změn stanov společnosti a schválení jejich nového úplného znění 
9. Revokace usnesení valné hromady společnosti ze dne 11. 6. 2020 o pověření představenstva společnosti k 

rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti 
10. 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 valné hromady náleží volba orgánů valné hromady, kterými jsou její předseda, zapisovatel, 
dva ověřovatelé zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Jedná se o záležitost procedurální povahy, a tudíž 
k němu v tomto okamžiku není poskytováno další zdůvodnění. 
 
Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 3: 
„Valná hromada schvaluje úplné nové znění trvalého jednacího a hlasovací řádu valné hromady, ve znění dle 
přílohy č. 1 pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz s tím, že toto znění 
nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění trvalého jednacího a hlasovací řádu společnosti. Nové znění trvalého 
jednacího a hlasovací řádu společnost se použije s účinností již na toto zasedání valné hromady a dále na všechny 
budoucí zasedání valné hromady, nebude-li rozhodnuto valnou hromadou jinak.“ 
 
Zdůvodnění: 
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě ke schválení Jednací a hlasovací řád valné hromady, který 
upravuje postup svolání, organizace a jednání valné hromady. Navrhované změny reflektují novelizaci zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích) účinnou k 1.1.2021 a 
v některých bodech zpřesňují či zjednodušují proces řízení valné hromady. Jedná se především o zpřesnění 
podmínek pro účast akcionářů, jejich zástupců a dalších osob na valné hromadě, postup při podávání návrhů a 
protinávrhů akcionářů k pořadu valné hromady a úprava náležitostí protestu dle novely zákona. 
 
K bodu programu 4: 
Představenstvo společnosti předkládá valné hromadě k projednání výroční zprávu společnosti za rok 2020, jejíž 
součástí je mimo jiné zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího majetku v roce 2020. 
K tomuto bodu programu není navrhováno žádné usnesení valné hromady.  
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K bodu programu 5: 
Dozorčí rada přezkoumává účetní závěrku akciové společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty a 
podle zákona své vyjádření předkládá valné hromadě k projednání před hlasováním o těchto otázkách. K tomuto 
bodu programu není navrhováno žádné usnesení valné hromady. 
 
Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 6: 
„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2020, ve znění dle přílohy č. 3 této pozvánky 
uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz“. 
 
Zdůvodnění: 
Schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle zákona a stanov společnosti do výlučné 
působnosti valné hromady. Představenstvo předkládá valné hromadě účetní závěrku sestavenou s péčí řádného 
hospodáře, auditovanou auditorem společnosti s výrokem „Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a 
poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a 
výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními 
předpisy.“ a zároveň po předchozím projednání zprávy představenstva a dozorčí rady dle bodů 4 a 5 valné 
hromady (zprávy jsou přístupné dle informací v závěru této pozvánky). 
 
Řádná účetní závěrka za rok 2020 je akcionářům k dispozici v sídle společnosti a na internetových stránkách 
společnosti dle informací uvedených v závěru této pozvánky. Za stejných podmínek je společně s účetní závěrkou 
zveřejňována výroční zpráva Společnosti za rok 2020, která obsahuje doplňující informace textu pro akcionáře 
Společnosti, a to především ve formě grafů a tabulek. 
 
Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2020 (v tis. Kč) 

 
Rozvaha 

Výkaz zisku a ztrát Aktiva celkem 1 389 383 Pasiva celkem 1 389 383 
Stálá aktiva 1 163 332 Vlastní kapitál 1 193 631 Výkony 439 675 
Oběžná aktiva    223 276 Cizí zdroje    196 456 Náklady 427 036 
Ostatní aktiva        2 775 Ostatní pasiva           296 Hospodářský výsledek   12 639 

 
 
Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 7: 
„Valná hromada schvaluje návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2020 takto: 
 
S výsledkem hospodaření běžného účetního období za rok 2020 ve výši 12.639.350,76 Kč bude naloženo tak, že 
část výsledku hospodaření běžného účetního období za rok 2020 ve výši 2.300.000,00 Kč bude rozdělena do 
sociálního fondu společnosti, část výsledku hospodaření běžného účetního období za rok 2020 ve výši 
5.462.324,76 Kč bude rozdělena do fondu obnovy a rozvoje společnosti a část výsledku hospodaření běžného 
účetního období za rok 2020 ve výši 4.877.026,00 Kč bude rozdělena akcionářům společnosti jako jejich podíl na 
zisku Společnosti za účetní období roku 2020, a to na jejich bankovní účty uvedené v seznamu akcionářů 
v termínu od 1. 9. 2021 do 22. 9. 2021.“ 
 
Zdůvodnění: 
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 návrh na rozdělení zisku za rok 2020 včetně výše, 
termínu a způsobu výplaty podílu na zisku akcionářům. Návrh představenstva společnosti na rozdělení zisku, 
který je předkládán valné hromadě ke schválení, respektuje na základě úspěšného splnění hospodářských výsledků 
společnosti v roce 2020 strategii, potřeby a poslání společnosti.  
 
Návrh rozdělení zisku do jednotlivých fondů je v souladu s článkem 49, 50, 51 a 52 stanov společnosti. 
 
Sociální fond je zaměstnaneckým fondem a je zakotven ve stanovách společnosti již od samého založení 
společnosti v roce 1993 je výslovně upraven ve článku 50 stanov společnosti. Stanovy uvádí, že pravidla pro 
tvorbu a čerpání sociálního fondu určuje představenstvo společnosti. Tato pravidla určují, že sociální fond je určen 
k účelovému vázání části použitelného zisku akciové společnosti pro sociální, kulturní, zdravotní a vzdělávací 
potřeby zaměstnanců. Lze jej čerpat v zaměstnanecké části v rámci osobního účtu sjednaného pro každého 
zaměstnance a ve společné části, určené pro poskytování specifikovaných výdajů a odměn, na sociální výpomoci a 
na společně pořádané akce. Pravidla čerpání prostředků ze sociálního fondu jsou sestavena analogicky k fondu 
kulturních a sociálních potřeb upraveném vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 114/2002 Sb. v 
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platném znění. Představenstvo v neposlední řadě uvádí, že trvání a existence sociálního fondu po celou dobu 
existence společnosti je důsledkem rozhodnutí jejích akcionářů, kteří se od počátku rozhodli tento fond tvořit a 
rovněž jej i ve prospěch zaměstnanců společnosti plnit. 
 Představenstvo zdůvodňuje návrh na rozdělení hospodářského výsledku v uvedené výši do sociálního fondu také 
tím, že se jedná o plnění povinností společnosti vyplývajících z kolektivní smlouvy uzavírané s odborovou 
organizací každý rok jako výsledek hospodářského vyjednávání. Danou kolektivní smlouvou je společnost vázána 
a předložený návrh představenstva zajišťuje, aby společnost jednala v souladu s ní. 
Sociální fond je tvořen z hospodářského výsledku společnosti a není jej tak možné plnit jinou cestou, než podílem 
na hospodářském výsledku společnosti. Navrhovaný příděl do sociálního fondu odpovídá jeho reálnému čerpání v 
minulých letech a představenstvo má za to, že jeho výše je přiměřená.  
 
Část vytvořeného zisku v celkové výši 5.462.324,76 Kč navrhuje představenstvo akciové společnosti přidělit do 
fondu obnovy a rozvoje. Fond obnovy a rozvoje je výslovně upraven ve stanovách společnosti v článku 52 a k 
jeho zakotvení do stanov došlo již v roce 1995. Fond obnovy a rozvoje je plněn ze zisku každoročně. Stanovy 
uvádí, že pravidla pro tvorbu a čerpání fondu obnovy a rozvoje stanoví představenstvo. Tato pravidla stanoví, že 
fond obnovy a rozvoje je určen k účelovému vázání použitelného zisku pro investiční výstavbu a rekonstrukci 
infrastrukturního majetku společnosti nad rámec chybějících zdrojů z účetních odpisů. Lze jej čerpat ke krytí 
stálých aktiv (reprodukci dlouhodobého majetku) a rozvojových investičních akcí. 
Dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném 
znění vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování, vytvářet 
rezervu finančních prostředků na jejich obnovu. Dále je vlastník vodovodu nebo kanalizace povinen zpracovat a 
realizovat plán financování obnovy vodovodů nebo kanalizací (dále jen „PFO“). Obsahem PFO je vymezení 
infrastrukturního majetku v členění podle vybraných údajů majetkové evidence s reprodukční pořizovací cenou. 
Reprodukční pořizovací cena majetku vodovodů a kanalizací společnosti ve vybraných údajích majetkové 
evidence („VUME“) ve schváleném PFO na roky 2019 – 2029 činí 7.247.920.000,-- Kč včetně DPH.  
Dle zpracovaného PFO na roky 2019 – 2029 má společnost obnovit majetek v hodnotě více jak 770.960.000,-- 
Kč. Společnost může pro plnění PFO, konkrétně obnovy vodovodních a kanalizačních potrubí jen velmi omezeně 
využít dotační tituly nebo jinou formu veřejné podpory a obnovení majetku tohoto druhu je tak nutné realizovat z 
vlastních zdrojů společnosti, případně z investičních úvěrů. Obnovu majetku a rozvoj majetku nelze financovat 
pouze z hodnoty účetních odpisů, protože ty jsou nedostatečné. Navíc společnost nemůže účetně odepisovat 
majetek z dosud pořízený dotací ve výši 129 mil. Kč. Pro plnění zákonných povinností společnosti obnovovat 
majetek dle PFO je nutné využití i zdrojů generovaných z hospodářských výsledků společnosti. 
Společnost bude muset vybudovat nové rozvojové investice, jako jsou čistírny odpadních vod nebo infrastrukturu 
pro přečerpávání odpadních vod na stávající čistírny odpadních vod v jiné obci všude tam, kde společnosti nebude 
prodlouženo povolení pro vypouštění odpadních vod do toku bez čištění. Tyto rozvojové investice by neměly být 
hrazeny z prostředků vytvořených účetními odpisy stávajícího majetku. V souladu s PFO je také plánované 
dobudování technologie odstranění pesticidů v surové vodě na úpravně vody Kněžpole. 
Tyto investice jsou ze strany společnosti nejen povinné z hlediska dodržování povinností plynoucích z PFO a 
zákona, ale rovněž jsou pro společnost potřebné a užitečné. Společnost bude po realizaci investic schopná 
poskytovat své služby v cílových oblastech ve vyšší kvalitě, udržitelněji, dlouhodoběji a v neposlední řadě s 
menšími nepříznivými dopady na životní prostředí. 
Představenstvo tedy zdůvodňuje návrh na rozdělení části hospodářského výsledku do fondu obnovy a rozvoje 
nutností plnit zákonné povinnosti na obnovu infrastrukturního majetku, a to s ohledem na ujednání obsažená ve 
stanovách upravující nakládání se ziskem společnosti. K naplnění zákonných povinností a rozvoji možnosti 
vykonávat svoji podnikatelskou činnost představenstvo navrhuje využít rozdělení části hospodářského výsledku 
do fondu, který byl k tomuto účelu vytvořen akcionáři při přijímání stanov společnosti potřebnou kvalifikovanou 
většinou. 
Fond obnovy a rozvoje lze naplnit pouze z rozdělení zisku společnosti. 
Navrhovaný příděl do fondu obnovy a rozvoje představenstvo společnosti považuje za přiměřený vzhledem 
k celkové výši zisku k rozdělení, vzhledem k povinnostem, které je společnost povinna plnit a vzhledem 
k nutnosti investic do majetku využívaného pro výkon podnikatelské činnosti společnosti. 
 
Představenstvo v souladu s čl. 47 stanov společnosti navrhuje valné hromadě, aby celá zbývající část zisku 
dosaženého za účetní období roku 2020 ve výši 4.877.026,00 Kč byla rozdělena akcionářům za účelem výplaty 
podílu na zisku, kdy podíl na zisku na 1 akcii činí 5,50 Kč před zdaněním. Tuto částku navrhuje představenstvo 
k rozdělení mezi akcionáře po přihlédnutí k uvedeným důvodům, které jsou představenstvem považovány za 
důležité pro rozdělení zbývající částky do jiných fondů společnosti, jak bylo uvedeno výše. 
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Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 8: 
„Valná hromada schvaluje ve smyslu čl. 58 odst. 1 stanov společnosti úplné nové znění stanov společnosti ve 
znění dle přílohy č. 6 této pozvánky uveřejněné na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz, s tím, že 
toto znění nahrazuje v plném rozsahu dosavadní znění stanov společnosti“. 
 
Zdůvodnění: 
Stanovy společnosti byly uvedeny do souladu s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech, v platném znění, která byla provedena zákonem č. 33/2020 Sb. s účinností od 1. 1. 2021, přičemž tyto 
a další změny jednotlivých článků stanov jsou popsány a odůvodněny v listinné příloze této pozvánky, která je její 
nedílnou součástí.  
Návrh nového úplného znění stanov a návrh nového úplného znění stanov s barevně vyznačenými změnami, které 
by mělo být přijato pod tímto bodem programu valné hromady, uveřejní představenstvo v podobě příloh k 
pozvánce v elektronické podobě na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz po dobu 30 dnů před 
konáním valné hromady a zpřístupní v sídle společnosti v souladu s informacemi v závěru této pozvánky.  
 
Návrh usnesení valné hromady k bodu programu 9: 
„Valná hromada revokuje usnesení valné hromady společnosti ze dne 11. 6. 2020 ve znění: 
 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: 
Přijetí tohoto usnesení na valné hromadě dne 11. 6. 2020 mělo za následek podání žaloby na vyslovení neplatnosti 
tohoto usnesení valné hromady. Představenstvo společnosti ve snaze o mimosoudní dohodu ke zpětvzetí žaloby, 
rozhodlo o odstoupení od svého původního záměru zvyšovat v období do 11. 6. 2023 základní kapitál upisováním 
nových akcií se splácením emisního kursu nepeněžitými vklady v souladu s pověřením valnou hromadou, a proto 
valné hromadě navrhuje přijaté usnesení revokovat (zrušit).  
 
 
Registrace akcionářů bude probíhat dne 22. 6. 2021 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 2020, výroční zpráva společnosti za rok 2020 vč. zprávy představenstva o 
podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2020 a návrh nového znění stanov, návrh nového 
znění stanov s vyznačením změn stanov, návrh nového úplného znění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady 
jsou k dispozici všem akcionářům společnosti k nahlédnutí zdarma v sídle firmy Slovácké vodárny a kanalizace, a. 
s. v pracovní dny od 21. května 2021 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod až do dne konání valné hromady. Rovněž 
všechny tyto dokumenty představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti www.svkuh.cz. Účetní 

http://www.svkuh.cz/
http://www.svkuh.cz/
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závěrku a výroční zprávu za rok 2020 představenstvo uveřejní na internetových stránkách společnosti 
www.svkuh.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady a po dobu 30 dnů od schválení nebo 
neschválení účetní závěrky. 
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě si hradí každý akcionář sám. 

Přílohy k pozvánce na valnou hromadu: 
1. návrh nového úplného znění jednacího a hlasovacího řádu valné hromady (příloha dostupná elektronicky na

internetových stránkách společnosti www.shkuh.cz);
2. výroční zpráva společnosti za rok 2020 vč. zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a

stavu jejího majetku v roce 2020 a stanoviska dozorčí rady (příloha dostupná elektronicky na internetových
stránkách společnosti www.shkuh.cz);

3. účetní závěrka společnosti za rok 2020 (příloha dostupná elektronicky na internetových stránkách
společnosti www.shkuh.cz);

4. navrhované změny stanov a jejich stručné vysvětlení (příloha dostupná v listinné podobě jako součást
zaslané pozvánky v listinné podobě a také elektronicky na internetových stránkách společnosti
www.shkuh.cz);

5. úplné nové znění stanov vč. vyznačení změn (příloha dostupná elektronicky na internetových stránkách
společnosti www.shkuh.cz);

6. úplné nové znění stanov (příloha dostupná elektronicky na internetových stránkách společnosti
www.shkuh.cz).

Ing. Lubomír Trachtulec 
místopředseda představenstva společnosti 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
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