
Oznámení návrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto 
protinávrhu dle ust. § 362 zákona č. 90/2012 Sb.  

 

Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IČO 46356967, se 

sídlem: Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ: 28401, tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl 

dne 6. června 2022 doručen přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana Ing. Tomáše Landy, 

bytem Na Malém Klínu 24, 182 00 Praha 8, zastoupeném JUDr. Ervínem Perthenem, MBA, advokátem, 

označený jako Žádost akcionáře o vysvětlení záležitostí společnosti VHS Vrchlice – Maleč podle § 357 

ZOK, Návrhy a protinávrhy akcionáře ve smyslu § 361 a násl. ZOK. 

 

Součástí podání je návrh akcionáře ve smyslu § 361 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích 
(ZOK) č. 1 k bodu 8 programu valné hromady v následujícím znění:  
 

Z dostupných údajů z minulých let (aktuální stav nelze posoudit vzhledem k absentujícímu uveřejnění 
účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2021 na webových stránkách společnosti) vyplývá, že společnost 
má dostatek vlastních finančních zdrojů, aby mohla vyplatit celý nerozdělený zisk akcionářům.  

Z poslední známe účetní závěrky za rok 2020 vyplývá, že společnost měla k 31.12.2020 na účtech 96,757 
mil. Kč a nerozdělený zisk z minulých let ve výši 27,122 mil. Kč. S ohledem na navrhovaný způsob 
nakládání se ziskem za rok 2021, dojde k navýšení zůstatku na účtu nerozděleného zisku o několik 
desítek tisíc korun. 

I po výplatě celého nerozděleného zisku by společnosti na účtech zůstalo několik desítek milionů korun. 
To je vzhledem ke zkušenostem z minulosti a peněžitým vkladům nových akcionářů dostatečný zůstatek 
pro pokrytí provozních a investičních potřeb společnosti do budoucna, bez ohrožení její likvidity. Z 
dosahovaných výsledků společnosti tudíž jasně vyplývá, že je ve finančních možnostech společnosti 
rozdělit celý nerozdělený zisk mezi akcionáře. 

Klient proto navrhuje, aby byl do pořadu jednání valné hromady doplněn bod o rozhodování o použití 
nerozděleného zisku z minulých let, s tím, že se navrhuje přijetí tohoto usnesení: 
 
„Valná hromada rozhoduje o použití nerozděleného zisku z minulých let ve výši 27.093.073,70 Kč 
k rozdělení mezi akcionáře společnosti jako jejich podíl na zisku, přičemž na jednu akcii tak připadne 
podíl na zisku ve výši 55,30 Kč.“ 
 

 
Představenstvo společnosti projednalo návrh akcionáře k bodu 8 pořadu jednání valné hromady a 
zaujalo k němu následující stanovisko:  
 

Představenstvo k tomuto návrhu konstatuje, že tomuto návrhu nelze vyhovět, neboť rozhodování o 

použití nerozděleného zisku z minulých let, resp. rozhodování o naložení s nerozděleným ziskem z 

minulých let není na pořadu jednání valné hromady. Právo akcionáře na návrhy dle § 361 ZOK se 

vztahuje pouze k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Dle bodu 8 pozvánky na valnou 

hromadu je na pořadu jednání toliko pouze schválení návrhu na rozdělení zisku za rok 2021, nikoliv 

rozhodování o nakládání s nerozděleným ziskem. Představenstvo k tomuto doplňuje, že právo na 

zařazení na pořad valné hromady jím určenou či požadovanou záležitost mají toliko kvalifikovaní 

akcionáři (viz §369 a násl. ZOK).   

 

V Kutné Hoře, dne 17.6.2022  

Ing. Jiří Štěpán v.r.  

předseda představenstva  


