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Odstraněno: 21.8.2015

Odstraněno: Rozvojový fond z 27.5.2004

Odstraněno: Představenstvo společnosti

Odstraněno: 21.8.2015

Odstraněno: Odpovídá: ...

Odstraněno: Představenstvo společnosti

Odstraněno: Ing. Štěpán

Odstraněno: 14.8.2015 
Podle stanov společnosti článku 41 odstavce 1. vytvořila Vodohospodářská 
společnost Vrchlice-Maleč, a.s. (dále jen společnost)  
 
 

Rozvojový fond. 
 
 
Cílem fondu je financování rozvoje hlavní podnikatelské činnosti společnosti, kterou 
je provozování vodovodů a kanalizací sloužících  veřejné potřebě, a to jak formou 
vlastních investic, tak i formou podpory jiných investorů (sdružení investorů apod.) 
Valná hromada Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s.  tímto  v souladu 
se stanovami společnosti, schvaluje  tato 
 
 

pravidla pro tvorbu a čerpání. 
 
 
 

Článek I 
 

Tvorba fondu 
 

 
Příděl fondu je podíl ze zisku společnosti schválený k tomuto účelu valnou 
hromadou společnosti. Návrh na příděl do fondu předkládá valné hromadě 
představenstvo. 
 

 
Článek II 

 
Zásady hospodaření s fondem 

 
1. Společnost sestavuje plán investic na účetní rok, který schvaluje 

představenstvo společnosti. Čerpání z rozvojového fondu na tyto investice 
musí vycházet z cílů fondu. Rozvojový fond lze čerpat pouze na investice 
uvedené v článku III. až článku V. těchto pravidel. 

 
2. Rozvojový fond je veden na samostatném účtu společnosti, kde jsou 

evidovány jednotlivé účetní operace. Příděl do rozvojového fondu se provádí 
na základě rozhodnutí valné hromady a v souladu s účetními zásadami. 

 

Odstraněno: 42 

Odstraněno: vytváří 

Odstraněno: Představenstvo 

Odstraněno: vydává

Odstraněno: článkem 42 odstavcem 2
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3. Fond lze použít na splácení úvěrů a půjček poskytnutých společnosti na 
dosažení účelu podle článku III. až článku V. těchto pravidel. 

 
 

4. Prostředky fondu lze sdružovat s jinými investory ke společnému 
dosažení účelu podle článku III. až článku V. těchto pravidel. Sdružení 
prostředků musí mít vždy písemnou formu. 

 
5. Zařízení pořízená z fondu lze využívat i rozšiřování podnikatelských aktivit 

společnosti například k zajišťování služeb pro jiné provozovatele apod. 
 
 
 
 

Článek III 
 

Zajištění legislativních požadavků 
 

1. Z fondu  lze  investovat rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení 
vodovodů a kanalizací v majetku společnosti, které jsou zaměřeny na 
dosažení nebo udržení zařízení provozu v souladu s platnou legislativou.  

 
2. Z fondu  lze  investovat rekonstrukce a modernizace stávajících zařízení 

vodovodů a kanalizací v majetku společnosti, které jsou zaměřeny na 
dosažení nebo udržení kvality dodávané pitné vody nebo odváděné čištěné 
odpadní vody v souladu s platnou legislativou. 

 
3. Z fondu lze hradit nákup strojů a zařízení, které svými parametry snižují 

nepříznivý dopad provozu na životní prostředí. Včetně strojů s nižší 
energetickou náročností. 

 
 
 

Článek IV 
 

Rozšiřování podnikatelské činnosti 
 

1. Z fondu lze investovat rozšiřování stávajících kapacit zdrojů pitné vody nebo 
zařízení na čištění a likvidaci odpadních vod. 

 
2. Z fondu lze investovat rozšiřování stávajících vodovodních řadů a kanalizací, 

které jsou provozovány společností nebo nově budovanými včetně přivaděčů 
k nim. 

 
3. Z fondu lze pořizovat také stroje a zařízení sloužící k zabezpečení provozu a 

údržby zařízení vodovodů a kanalizací provozovaných společností. 
 
 
 



 

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. 

Rozvojový fond  

Číslo vydání: 4 

Datum vydání: 21.8.2015  

Změna: 0 

 

Rozvojový fond Strana 3 (celkem 3) 

 
 
 

Článek V 
 

Dosažení vyššího efektu nebo úspor nákladů na provoz. 
 

1. Z fondu lze nakupovat stroje a zařízení, kterými budou nahrazena stávající 
zařízení společnosti s vyššími energetickými nebo provozními nároky nebo 
s vyššími nároky na obsluhu. 

 
2. Z fondu lze pořizovat investice, kterými dojde k úspoře provozních nákladů a 

zvýší se efektivita stávajícího provozu zařízení provozovaných společností. 
 

3. Z fondu lze pořizovat investice i pro další účely schválené představenstvem 
společnosti. 

 
 
 
 
 

Článek VI 
 

Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení 

 
Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení valnou hromadou. 
 
  
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Odstraněno: nahrazují „Rozvojový fond - pravidla pro tvorbu 
a čerpání“  schválený představenstvem společnosti dne 
27.5.2004 a 

Odstraněno: představenstvem společnosti.

Odstraněno: Představenstvo Vodohospodářské společnosti 
Vrchlice-Maleč, a.s.¶

Ing. Jiří Štěpán, předseda představenstva¶

Odstraněno: List změn a revizí¶
¶
Seznam změn:¶
¶

Bod/list ...


