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Veřejný návrh na odkoupení vlastních akcií společnosti Slovácké vodárny a 
kanalizace, a. s. na jméno v listinné podobě, které nemají omezenou převoditelnost 

 
Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČO 49453866, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, číslo vložky 1164 (dále 
jen „Navrhovatel”), na základě 
 
a) rozhodnutí valné hromady Navrhovatele konané dne 30. 8. 2022, kterým bylo schváleno nabytí 

vlastních akcií Navrhovatele, a to 63 853 kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě jedné akcie 1.000 Kč, které nemají omezenou převoditelnost, 

b) rozhodnutí představenstva Navrhovatele ze dne 15. 9. 2022, kterým byla stanovena cena, za kterou 
bude Navrhovatel vlastní akcie nabývat, ve výši 900,- Kč a kterým byly schváleny rovněž další 
podmínky realizace výkupu vlastních akcií, 

c) ustanovení § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK") 

 
činí tímto následující veřejný návrh smlouvy na odkoupení vlastních akcií Navrhovatele, a to vůči 
akcionářům Navrhovatele uvedeným v tomto návrhu a za podmínek stanovených níže v tomto návrhu 
(dále jen „Veřejný návrh"). Tento Veřejný návrh je dobrovolným veřejným návrhem smlouvy na koupi 
účastnických cenných papírů ve smyslu ustanovení 322 a násl. ZOK. 
 
 

I. PŘEDMĚT NÁVRHU 
 

1.1. Účastnické cenné papíry, na které se Veřejný návrh vztahuje. Tento Veřejný návrh se vztahuje na 
63 853 kusů akcií na jméno v listinné podobě vydaných Navrhovatelem ve jmenovité hodnotě 
jedné akcie 1.000 Kč, které nemají omezenou převoditelnost (dále jen „Akcie"). Na Akciích 
převáděných na Navrhovatele osobami, které Veřejný návrh přijmou, nesmí váznout žádné 
zástavní právo, předkupní právo ani žádné jiné faktické či právní zatížení nebo omezení jakékoliv 
povahy. Akcie musí být na Navrhovatele převedeny společně se všemi právy, která s nimi jsou nebo 
mají být podle příslušných právních předpisů a stanov Společnosti spojena. Navrhovatel s Akciemi 
nepřijímá žádné dluhy. 

1.2. Důvod Veřejného návrhu. Důvodem činění tohoto Veřejného návrhu je realizace rozhodnutí valné 
hromady Navrhovatele o nabytí vlastních akcií Navrhovatele. 

1.3. Adresáti. Tento Veřejný návrh je určen a adresován osobám, které jsou ke dni jeho uveřejnění 
vlastníky Akcií, jakož i osobám, které budou vlastníky Akcií ke dni doručení jejich oznámení o přijetí 
Veřejného návrhu Navrhovateli (dále jen „Akcionáři", nebo samostatně „Akcionář“). Akcionář, 
který má zájem tento Veřejný návrh ve vztahu ke svým Akciím za podmínek stanovených tímto 
Veřejným návrhem přijmout je dál označován též jen jako „Zájemce o prodej akcií”. Akcionář, 
který tento Veřejný návrh ve vztahu ke svým Akciím za podmínek stanovených tímto Veřejným 
návrhem účinně přijal je dál označován též jen jako „Prodávající”. 

1.4. Doba závaznosti Veřejného návrhu. Veřejný návrh je pro Navrhovatele závazný a Akcionáři jej 
mohou přijmout do 30. 11. 2022, přičemž v poslední den lhůty je možno tak učinit nejpozději do 
14:00 hodin (dále jen „Doba závaznosti"). 

 
 

II. NAVRHOVANÁ KUPNÍ CENA A JEJÍ ÚHRADA 
 

2.1. Navrhovaná kupní cena. Kupní cena za jednu Akcii nabízená Navrhovatelem v tomto Veřejném 
návrhu činí 900,- Kč (slovy: devět set korun českých). Celková kupní cena bude odpovídat součinu 
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počtu prodávaných Akcií Akcionáře Navrhovateli a jednotkové kupní ceny za Akcii uvedené 
v předchozí větě tohoto článku II., odst. 2.1. (takto stanovená celková kupní cena dále jen „Kupní 
cena“). 

2.2. Úhrada Kupní ceny. V případě, že mezi Akcionářem a Navrhovatelem bude na základě tohoto 
Veřejného návrhu uzavřena kupní smlouva o prodeji Akcií, bude Kupní cena za Akcie 
Navrhovatelem Prodávajícímu uhrazena do 30 dnů ode dne, kdy Prodávající splní svou povinnost 
dle článku III., odst. 3.9. tohoto Veřejného návrhu. 

 
 

III. PŘIJETÍ VEŘEJNÉHO NÁVRHU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 
 

3.1. Kupní smlouva. Tento Veřejný návrh představuje návrh Navrhovatele na uzavření smlouvy o koupi 
Akcií, na základě, které Akcionář jako prodávající úplatně převede na Navrhovatele jako kupujícího 
vlastnické právo ke svým Akciím a Navrhovatel tyto jeho Akcie převezme do svého vlastnictví a 
zaplatí za ně Akcionáři Kupní cenu. 

3.2. Přijetí Veřejného návrhu. Zájemce o prodej akcií, tj. Akcionář, který má zájem Veřejný návrh ve 
vztahu k jeho Akciím za podmínek stanovených tímto Veřejným návrhem přijmout, přijme tento 
Veřejný návrh tak, že řádně podepíše a doručí Navrhovateli písemné oznámení obsahující všechny 
nezbytné náležitosti uvedené v tomto článku III., odst. 3.3., s tím, že oznámení může být 
provedeno na formuláři, který je Zájemcům o prodej akcií k dispozici jako příloha tohoto Veřejného 
návrhu nebo na internetových stránkách Navrhovatele: www.svkuh.cz (dále jen „Oznámení o 
přijetí”), přičemž Oznámení o přijetí bude doručeno Navrhovateli způsobem a ve lhůtě stanovené 
v tomto článku III., odst. 3.4. 

3.3. Náležitosti Oznámení o přijetí. Zájemce o prodej akcií přijme Veřejný návrh doručením Oznámení 
o přijetí Navrhovateli (doporučuje se užití formuláře uvedeného na stránkách Navrhovatele 
www.svkuh.cz). Oznámení o přijetí musí být učiněno v českém jazyce nebo v jiném jazyce 
s připojeným úředním předkladem do českého jazyka a musí obsahovat alespoň: 
a) jednoznačné vyjádření vůle Zájemce o prodej akcií, že Veřejný návrh bezpodmínečně a bez 

výhrad přijímá; 
b) identifikační údaje Zájemce o prodej akcií, kterými jsou: 

b1) v případě fyzické osoby jméno a příjmení, rodné číslo nebo u osob, kterým nebylo rodné 
číslo přiděleno datum narození, dále adresu bydliště, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu; 
b2) v případě právnických osob obchodní firma či název, identifikační číslo (IČO), sídlo, jméno 
osoby či jména osob, které za Zájemce o prodej akcií Oznámení o přijetí podepsaly, s tím, že se 
musí vždy jednat o takovou osobu či osoby, které jsou oprávněny Zájemce o prodej akcií v této 
věci zastupovat, telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu; 

c) jmenovitou hodnotu, počet kusů a číselné označení Akcií, které budou na základě přijetí 
Veřejného návrhu Zájemcem o prodej akcií odkoupeny Navrhovatelem za Kupní cenu; 

d) celkovou výši kupní ceny za Akcie Zájemce o prodej akcií, které budou předmětem Kupní 
smlouvy, přičemž tato kupní cena musí odpovídat Kupní ceně Akcií nabízené v tomto Veřejném 
návrhu, a to jako součin počtu převáděných Akcií Zájemce o prodej akcií a jednotkové 
navrhované kupní ceny za jednu Akcii dle tohoto Veřejného návrhu; 

e) číslo bankovního účtu Akcionáře, na který má být uhrazena Kupní cena za převáděné Akcie 
Zájemce o prodej akcií; 

f) úředně ověřený podpis Zájemce o prodej akcií; 
g) následující přílohy:   

g1) v případě, že je Veřejný návrh přijat a Oznámení o přijetí učiněno prostřednictvím 
zmocněnce, originál nebo ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Zájemce o 
prodej akcií jako zmocnitele; 
g2) v případě, že je Zájemce o prodej akcií a/nebo jeho zmocněnec podle bodu g1) právnickou 
osobou, originál nebo ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku Zájemce o 
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prodej akcií a/nebo jeho zmocněnce podle bodu g1) nebo listiny obdobné povahy (které jsou 
relevantní podle příslušného práva), které dokládají, že osoba, která podepsala Oznámení o 
přijetí, je oprávněná zastupovat a zavazovat Zájemce o prodej akcií a/nebo zmocněnce podle 
bodu g1). Výpis z obchodního rejstříku nesmí být v době doručení Navrhovateli starší tří (3) 
měsíců. 

3.4. Doručení Oznámení o přijetí. Oznámení o přijetí společně se všemi požadovanými přílohami musí 
být Navrhovateli doručeno v originále nebo jako ověřená kopie, a to na adresu jeho sídla Za 
Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště prostřednictvím doporučené pošty či osobního 
podání na uvedené adrese, a to před uplynutím Doby závaznosti, jinak je neúčinné. 

3.5. Forma Oznámení o přijetí. Oznámení o přijetí, které nebude v souladu s tímto Veřejným návrhem, 
nepředstavuje přijetí Veřejného návrhu ze strany Akcionáře a na jeho základě nedojde k uzavření 
Kupní smlouvy; tím není dotčeno právo Navrhovatele dle článku III., odst. 3.8. tohoto Veřejného 
návrhu. Navrhovatel vylučuje použití ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. nebudou přijímány jakékoliv výhrady či připomínky 
k tomuto Veřejnému návrhu ze strany Zájemců o prodej akcií. 

3.6. Uzavření Kupní smlouvy. Není-li v tomto Veřejném návrhu stanoveno jinak, bude Kupní smlouva o 
převodu Akcií mezi Navrhovatelem a Zájemcem o prodej akcií uzavřena okamžikem doručení 
řádně vyhotoveného Oznámení o přijetí společně se všemi požadovanými přílohami Navrhovateli 
v průběhu Doby závaznosti. 

3.7. Oznámení o uzavření Kupní smlouvy. Bez zbytečného odkladu po uplynutí Doby závaznosti, 
nejpozději však do 10 dnů po uplynutí Doby závaznosti, oznámí Navrhovatel Zájemcům o prodej 
akcií, že došlo k uzavření Kupní smlouvy, a to prostřednictvím emailu na emailovou adresu 
uvedenou v Oznámení o přijetí (bude-li uvedena), případně poštou na adresu uvedenou 
v Oznámení o přijetí. Navrhovatel nenese odpovědnost za faktickou nebo technickou nemožnost 
doručení oznámení nebo rozhodnutí podle předchozí věty v případě nesprávnosti, nepřesnosti 
nebo neúplnosti dotčených komunikačních údajů uvedených v příslušném Oznámení o přijetí, 
nebo pokud taková nemožnost doručení bude způsobena Zájemcem o prodej akcií nebo 
poskytovatelem poštovních služeb či služeb elektronických komunikací. Na jakékoli Oznámení o 
přijetí, které bude doručeno po konci Doby závaznosti, nemusí Navrhovatel reagovat a nemusí 
oznamovat ani jakkoli jinak sdělovat Zájemci o koupi akcií, že jeho přijetí Veřejného návrhu nemá 
žádné účinky. 

3.8. Doplnění Oznámení o přijetí. Navrhovatel je dle svého uvážení oprávněn vyzvat Zájemce o prodej 
akcií k doplnění, opravě nebo opětovnému podání Oznámení o přijetí a/nebo příloh, které mají být 
s Oznámením o přijetí Navrhovateli doručeny. 

3.9. Převod Akcií - opatření Akcií rubopisem a předání Akcií Navrhovateli. Akcionář je povinen doručit 
Navrhovateli všechny jeho Akcie, ohledně nichž uzavírá s Navrhovatelem Kupní smlouvu, opatřené 
řádným rubopisem ve prospěch Navrhovatele ve znění: „Za mne na řad společnosti Slovácké 
vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČO 
49453866", s datem podpisu, označením podepisující osoby jménem a příjmením nebo obchodní 
firmou, a podpisem (pokud Akcie převádí právnická osoba, pak také uvedením jmen a funkcí osob, 
které za právnickou osobu rubopis podepisují), v období od 1. 12. 2022 do 25. 1. 2023. Navrhovatel 
a Akcionáři jsou v případě uzavření Kupní smlouvy povinni poskytnout si vzájemně veškerou 
součinnost nezbytnou k převodu vlastnického práva k Akciím na Navrhovatele. 

3.10. Odstoupení od Kupní smlouvy. Navrhovatel je oprávněn od jednotlivých Kupních smluv 
odstoupit v následujících případech: 
a) nebudou-li převáděné Akcie v souladu s požadavky Navrhovatele dle článku I., odst. 1.1. tohoto 

Veřejného návrhu; 
b) nesplní-li Prodávající povinnost dle článku III., odst. 3.9. tohoto Veřejného návrhu; 
c) pokud dojde k uzavření Kupní smlouvy, přestože bylo Oznámení o přijetí neúplné, nesprávné 

nebo podmíněné, nebo nebyly v souladu s tímto Veřejným návrhem spolu s Oznámením o 
přijetí doručeny všechny požadované přílohy. 
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Odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Navrhovatele bude provedeno písemným oznámením, 
které bude doručeno Prodávajícímu poštou na adresu uvedenou v Oznámení o přijetí. 

 
 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

4.1. Stanoviska orgánů Navrhovatele. S ohledem na skutečnost, že Navrhovatel je současně i cílovou 
společností, ustanovení § 324 a § 325 odst. 1 ZOK se nepoužijí. 

4.2. Náklady. Zájemce o prodej akcií nese veškeré své výdaje vynaložené v souvislosti s přijetím 
Veřejného návrhu a převodem Akcií a není oprávněn požadovat po Navrhovateli jejich náhradu. 

4.3. Rozhodné právo. Veřejný návrh, jakož i Kupní smlouvy uzavřené na základě tohoto Veřejného 
návrhu se řídí právem České republiky. 

4.4. Změna Veřejného návrhu. Navrhovatel si vyhrazuje právo Veřejný návrh změnit. 
4.5. Informace. Informace k Veřejnému návrhu budou podávány e-mailem na emailové adrese 

vykupakcii@svkuh.cz nebo případně telefonicky na čísle 572 530 161 (JUDr. Milena Tomešková, 
právník společnosti). 

 
V Uherském Hradišti dne 5. 10. 2022 
 
 

Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
 
 
 
 
              Ing. Lubomír Trachtulec 
        místopředseda představenstva 
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