
Stanovisko představenstva společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen 
„Společnost“) k protinávrhu akcionáře SYNOT W, a. s. (dále jen „Akcionář“) 

 

Dne 16. 6. 2021 byl Společnosti doručen protinávrh Akcionáře k bodu 8 valné hromady Společnosti 
konané dne 22. 6. 2021 – Projednání změn stanov společnosti a schválení jejich úplného znění. 

Představenstvo Společnosti se protinávrhem zabývalo na svém zasedání dne 17. 6. 2021, dle ust. § 362 
odst. 1 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (dále jen „ZOK“) jej projednalo 
 a zaujalo k němu následující stanovisko: 

Navrhovaná změna čl. 21 odst. 2 písm. o) stanov: 

Představenstvo považuje znění navrhované Akcionářem za nesystémový zásah do pravidla daného  
§ 435 odst. 2 ZOK, podle něhož obchodní vedení náleží zásadně představenstvu, přičemž obchodním 
vedením je třeba rozumět zejména rozhodování o provozu závodu Společnosti a s tím souvisejících 
vnitřních záležitostí, a to bez jakéhokoliv omezení.  

Smyslem navrhované změny ze strany představenstva je uvedení stanov s uvedeným principem  
do souladu a umožnit jednoduché a operativní prodeje nepotřebného nebo nevýnosného majetku bez 
nutnosti svolávat jednání valné hromady. Posouzení výhodnosti prodeje takového majetku pro 
Společnost v plné míře dopadá na členy představenstva a je jejich odpovědností. 

Akcionáři společnosti mají dostatek kontrolních mechanismů vůči škodlivému jednání statutárního 
orgánu. V právním řádu jsou např. zakotveny povinnost členů představenstva jednat s péčí řádného 
hospodáře dle § 159 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění (dále jen „OZ“) a § 51 
ZOK; možnost akcionářů domáhat se náhrady újmy způsobené členem představenstva derivativní 
žalobou dle § 371 ZOK; ustanovení o střetech zájmů dle § 54 a násl. ZOK; ručení za dluhy společnosti 
dle § 159 odst. 3 OZ; neposkytnutí odměny v případě, že by došlo k přispění k nepříznivému 
hospodářskému výsledku dle § 61 odst. 2 ZOK; právo akcionáře domáhat se žádosti o vysvětlení a další. 

V případě, že by prodej infrastrukturního majetku představoval převod části jmění, která by znamenala 
podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, byla by v takovém 
případě dána k rozhodování kompetence valné hromady ve smyslu § 421 odst. 2 písm. m) ZOK a čl. 21 
odst. 2 písm. k) stanov, což představuje dle názoru představenstva dostatečnou pojistku v případech, 
kdy nakládání s majetkem již přesahuje hranice obchodního vedení.  

Navrhovaná změna čl. 28 odst. 10 stanov: 

Představenstvo Společnosti se zněním navrhovaným Akcionářem nesouhlasí a trvá na současném 
znění stanov, kdy se na valné hromadě nejprve hlasuje o návrhu svolavatele a teprve tehdy, když návrh 
není přijat, o dalších návrzích (protinávrzích) v pořadí, jak byly předloženy. Navržené znění by vedlo 
k neúměrnému prodlužování trvání valné hromady, kdy všechny vznesené protinávrhy (ne vždy řádně 
připravené a precizně formulované) by měly při hlasování přednost před návrhem svolavatele valné 
hromady, kterým je obvykle statutární orgán společnosti. Představenstvo se domnívá, že v obecně 
závazných právních předpisech, stanovách i jednacím a hlasovacím řádu pro valné hromady jsou 
zakotveny potřebné pojistky pro řádný výkon akcionářských práv. Se zněními všech protinávrhů 
předseda valné hromady přítomné akcionáře seznámí a předkladateli protinávrhu na valné hromadě 
náleží dostatečný prostor, aby se k němu i osobně vyjádřil. V případě, že zdůvodnění protinávrhu bude 
pro přítomné akcionáře dostatečně přesvědčivé, nic nebrání tomu, aby byl protinávrh po neúspěšném 
hlasování o návrhu představenstva příslušnou většinou hlasů přijat. 



Navrhovaná změna čl. 46 odst. 2 stanov: 

Představenstvo zastává názor, že jím navrhované znění dostatečně odráží autonomii vůle valné 
hromady při rozhodování o naložení s hospodářským výsledkem společnosti. Společnost společenskou 
smlouvou (stanovami) založila existenci fondů tvořených ze zisku, což pojmově vytváří předpoklad,  
že budou naplňovány na základě hospodářského výsledku formou přídělu ze zisku dle rozhodnutí valné 
hromady. Předmětné ustanovení nijak nezpochybňuje právo akcionářů na podíl ze zisku, opět dle 
rozhodnutí valné hromady. Představenstvo se nedomnívá, že je ustanovení způsobilé založit jakoukoliv 
újmu akcionářům, finanční prostředky jsou do fondů přidělovány výlučně dle vůle valné hromady bez 
stanovené minimální hranice, stejně jako není dán žádný maximální limit pro výplatu dividend. Vždy 
záleží na hospodářské situaci Společnosti, jejích krátkodobých i dlouhodobých potřebách  
a stanovených prioritách dle vůle akcionářů. 

Navrhovaná změna čl. 47 odst. 3 stanov: 

Představenstvo Společnosti zastává názor, že jím navrhované znění výše uvedeného článku 
nezpochybňuje obecné právo akcionáře na podíl na zisku dle § 348 odst. 1 ZOK. Text článku pouze 
zpřesňuje a rozvíjí toto pravidlo v tom smyslu, že podíly na zisku se vyplácejí na základě rozhodnutí 
valné hromady.  

Představenstvo společnosti má za to, že ze strany Akcionáře může docházet k zaměňování pojmů 
„podíl na zisku“ a „právo na zisk“. Právo na podíl na zisku označuje pohledávku akcionáře (či dalších 
osob) za akciovou společností na plnění dle rozhodnutí valné hromady (a opačně – dluh společnosti 
vůči akcionáři či vůči jiným osobám na plnění na zisku dle rozhodnutí valné hromady). Vzniká 
v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti. Představenstvo se domnívá, že u Akcionáře došlo 
k záměně tohoto pojmu za pojem právo na zisk. To však neoznačuje žádnou (vymahatelnou) 
pohledávku akcionáře, ale pouze abstraktní právo na zisk, které není zásadně bez rozhodnutí valné 
hromady vymahatelné. Zatímco podíl na zisku nutně předpokládá rozhodnutí valné hromady, právo na 
zisk je typicky nabýváno již okamžikem nabytí akcií. Představenstvo se tak domnívá, že formulace 
komentovaného článku nového znění stanov je správná, když čl. 47 odst. 3 stanov odkazuje právě  
na podíl na zisku, nikoliv na právo na zisk. 

Podíl na zisku (a jiných vlastních zdrojích) tak nenáleží akcionářům nikdy automaticky, ale vždy až dle 
usnesení valné hromady o rozdělení zisku (srov. § 348 odst. 1 ZOK, který výslovně uvádí, že „právo  
na podíl na zisku“ má akcionář dle rozhodnutí valné hromady o schválení zisku k rozdělení).  
O samotném vyplacení podílu na zisku dále rozhoduje statutární orgán, který je povinen dle § 34 odst. 
3 ZOK posoudit, není-li rozdělení zisku v rozporu se zákonem; v takovém případě je zakázáno podíly 
vyplatit. Ani současná judikatura nestanoví napevno, že v akciové společnosti veškerý vytvořený zisk 
náleží akcionářům, vždy je třeba řádně posoudit, jakými vážnými důvody Společnost pro vyplacení  
či nevyplacení podílů na zisku a jiných vlastních zdrojích disponuje. 

Navrhovaná změna čl. 47 odst. 4 stanov: 

Představenstvo Společnosti se domnívá, že Akcionářem navrhovaná textace druhé věty předmětného 
ustanovení je sama o sobě v pořádku a je již ve stanovách obsažena, konkrétně v čl. 14 odst. 3.    Druhá 
věta navržená představenstvem oproti tomu stanoví vyvratitelnou právní domněnku vlastnictví pro 
akcie na jméno v kontextu věty první, která hovoří o právu na výnos z cenného papíru. Společnost tedy 
dle tohoto ustanovení považuje za vlastníka (majitele) cenného papíru – akcie na jméno, osobu 
zapsanou ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů.  



Fikce vlastnictví akcie je zároveň nutnou podmínkou pro zápis daného akcionáře do seznamu 
akcionářů. V seznamu akcionářů mohou být zapsání jen vlastníci akcií, přičemž i ZOK stanoví, že pokud 
přestane být akcionář akcionářem (tedy mj. vlastníkem akcií) společnost jej musí ze seznamu akcionářů 
vymazat (§ 267 odst. 2 ZOK). Z tohoto důvodu se nedomnívá, že by bylo navrhované znění nového 
článku 47 odst. 4 stanov v rozporu s kogentními ustanovení právních předpisů. 

Navíc navrhované znění článku Akcionářem nelze přijmout, jelikož je vnitřně rozporné. V první větě je 
uvedeno, že právo na podíl na zisku (tedy pohledávku) má ten, kdo je vlastníkem akcie ke dni konání 
valné hromady. V druhé větě se však stanoví fikce postavení akcionáře. 

Pokud by společnost měla povinnost vyplácet podíl na zisku vlastníkům akcií ke dni konání valné 
hromady (a ne akcionářům dle seznamu akcionářů), neměla by společnost žádné prostředky, jak zjistit, 
kdo skutečně vlastnil akcie ke dni konání valné hromady. Osoba vlastníka akcie a akcionáře může být 
totiž fakticky v rozporu, o čemž však společnost nemusí vědět a ani nemá prostředky, jak takovou 
skutečnost pro správné vyplacení zisku zjišťovat. Proto je nutné přiznat právo na podíl na zisku 
akcionáři (dle fikce), nikoliv pravému vlastníku akcie. 

 

S ohledem na výše uvedené a po řádném posouzení všech relevantních skutečností představenstvo 
na svém zasedání dne 17. 6. 2021 rozhodlo (zaujalo stanovisko), že původní návrh představenstva 
na změnu stanov Společnosti není v rozporu s ustanoveními ZOK i dalšími právními předpisy, jeho 
přijetí pro Společnost není nevýhodné, a proto setrvává na svém původním návrhu. 

 

V Uherském Hradišti dne 17. 6. 2021 

 
 
        Ing. Lubomír Trachtulec 
                místopředseda představenstva 
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