
Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto 
protinávrhu dle ust. § 362 odst. 2 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 doručen doporučenou poštou dne 24. května 2022 přípis adresovaný 
společnosti od akcionáře, pana Mgr. Ing. Miroslava Franka, bytem Krakovská 12/1363, Nové 
Město, 110 00 Praha 1, označený jako Protinávrh k bodu č. 8 (Schválení návrhu na rozdělení 
zisku za rok 2021) programu řádné valné hromady Vodohospodářské společnosti Vrchlice - 
Maleč, a.s. , IČO 46356967, se sídlem: Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ: 28401, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377, konané dne 
6. června 2022 od 10:00 hodin v sídle společnosti. 
 
Protinávrh akcionáře k bodu 8 pořadu jednání valné hromady týkajícího se rozdělení zisku 
za rok 2021 
 
Akcionář, pan Mgr. Ing. Miroslav Frank, podal protinávrh k bodu 8. pořadu jednání valné 
hromady v následujícím znění: 
 
„Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. 
schvaluje rozdělení zisku za rok 2021 takto: 
Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 2.659.898,92 Kč 
Příděly:  
Podíl na zisku vyplacený akcionářům :  2.449.645,- Kč 
na účet nerozdělený zisk minulých let:  210.253,- Kč 
 
Odůvodnění: 
 
Protože naše společnost dlouhodobě nevyplácí podíly na zisku svým akcionářům (dividendy) již 
několik let, navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou 
dividendu včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 5,- Kč na 
jednu akcii, čímž primárně reflektuje na stávající soudní judikaturu platnou pro výplat podílu 
na zisku akcionářům. 
 
Výplatu společnost provede následujícím způsobem: 
 
1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Vodohospodářská společnost 

Vrchlice - Maleč, a.s. (dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 30.5.2022 (rozhodný den) 
zapsáni v seznamu akcionářů vedeném společností nebo v centrálním depozitáři cenných 
papírů. 
 

2. Den zahájení výplaty je stanoven na 1.8.2022. Řádný termín výplaty od 1.8.2022 do 
31.12.2022. 

3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu 
společnosti takto: 
 



a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude 
převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemné společnosti, a jež je 
uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti. 
Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, 
společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle 
na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými 
podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění 
podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost 
(originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku např. 
obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby – města či 
obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost opatřit 
úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město. 
K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání zastupitelstva, 
na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat obec či město. 
 

b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude 
převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti, a jež je 
uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti. 
Pokud fyzická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost 
zašle dividendu fyzické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu 
společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané a úředně ověřeným podpisem. 

 
4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku 

evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku. V případě, 
že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok na úrok 
z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku. 
 
a) Právnický osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán 

na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky 
oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a). 
 

b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost poukázán 
na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat podmínky 
oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b). 
 

5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle 
nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její 
originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran: 
 
a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu do 

30.6.2022, pokud tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův 
bankovní účet. 
 

b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl 
podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla 
společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných podmínek 
jako jiné oprávněné osobě. 



 
6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu na 

zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a zákona 
o obchodních korporacích v platném znění. 
 

7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve 
znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných osob 
budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. 

 
Dále navrhuji, aby v rámci bodu 8 pořadu jednání přijala valná hromada usnesení tohoto znění: 
 
Řádná valná hromada společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. schvaluje 
rozdělení zisku za rok 2021 takto: 
Disponibilní výsledek hospodaření za rok 2021 je 2.659.898,92 Kč 
Příděly:  
Podíl na zisku vyplacený akcionářům :  2.449.645,- Kč 
na účet nerozdělený zisk minulých let:  210.253,- Kč 
 
Žádám, aby shora uvedený protinávrh byl v souladu se stanovami společnosti a platnými 
právními předpisy zveřejněn, a to se zdůvodněním podání návrhu ze strany akcionáře a se 
stanoviskem představenstva k těmto změnám.“ 
 
Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře k bodu 8 pořadu jednání valné 
hromady a zaujalo k němu následující stanovisko: 
 
Představenstvo společnosti navrhuje nevyplácet akcionářům podíl na zisku – dividendu za 
účetní rok 2021. Zisk společnosti za účetní rok 2021 navržený k přídělu do sociálního fondu ve 
výši 2.600.000,- Kč je plánován k použití mimo jiné k realizaci opatření k udržení zaměstnanců 
na klíčových pozicích zajišťujících provozování vodovodů a kanalizací. 
 
Posláním sociálního fondu je podpora zaměstnanců společnosti v oblasti sociální, kulturní a 
vzdělávací a sportovní. Dle pravidel pro tvorbu a čerpání sociálního fondu schválených valnou 
hromadou lze ze sociálního fondu čerpat příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu 
a sociálnímu rozvoji zaměstnanců, příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku, který slouží 
kulturním a sociálním potřebám zaměstnanců, příspěvky zaměstnancům na závodní 
stravování, příspěvky na rekreační a rehabilitační pobyty ve vlastních zařízeních nebo 
poskytnuté od jiných právnických nebo fyzických osob a na zájezdy, a to v tuzemsku i 
v zahraničí a příspěvky na kulturu, vzdělávání, tělovýchovu a sport. Ze sociálního fondu lze dále 
poskytnout zaměstnancům sociální výpomoc a půjčku nebo dar. 
 
Výše přídělu do sociálního fondu vychází z uzavřené kolektivní smlouvy a k zajištění z ní 
plynoucích finančních nároků. Navrhovaná výše přídělu do sociálního fondu je dále stanovena 
na podkladě plánovaného rozpočtu sociálního fondu a rozpočtů sociálního fondu z minulých 
let. Podíl ze zisku společnosti je základní příděl fondu, a to zpravidla ve výši 2 % z objemu 
nákladů zúčtovaných na mzdy za účetní rok. 
 



Vyplácení podílu na zisku – dividendy akcionářům za účetní rok 2021 by vedlo k omezení 
realizace plánovaných opatření k udržení zaměstnanců na klíčových pozicích zajišťujících 
provozování vodovodů a kanalizací. 
 
Představenstvo společnosti projednalo protinávrh akcionáře k bodu 8 pořadu jednání valné 
hromady s výše uvedenými závěry. 
 
 
V Kutné Hoře, dne 1.6.2022 
 
 
Ing. Jiří Štěpán v.r. 
předseda představenstva 


