
POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 2 
 

Valná hromada společnosti 

 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. 

se sídlem Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, 

IČO: 46356967, 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377 

konaná dne  6. června 2022 od 10.00 hodin v sídle společnosti 
 

 

 

1. Kdy byl rozvojový fond vytvořen a schválen VH? 

2. Jaký finanční zůstatek byl v rozvojovém fondu k 31.12. 2021? Prosím uveďte výši v Kč. Jaký byl 

k 31.12 2020? 

3. Kdo rozhodoval o čerpání tohoto fondu a jaké byly platná pravidla do dnešní VH? Můžete je 

předložit, abychom mohli porovnat změny? 

4. Byl rozvojový fond někdy čerpán?  Uveďte prosím kdy, na co a finanční výši čerpání? 

5. Jak bude rozhodováno o reálném dílčím čerpání z tohoto fondu a kým? 

6. Kdy byl sociální fond vytvořen a schválen VH? 

7. Jaký finanční zůstatek byl v sociálním fondu k 31.12. 2021? Prosím uveďte výši v Kč. Jaký byl 

k 31.12.2020? 

8. Kdo rozhodoval o čerpání tohoto fondu a jaké byly platná pravidla do dnešní VH? Můžete je 

předložit, abychom mohli porovnat změny? 

9. Byl sociální fond někdy čerpán?  Uveďte prosím kdy, na co a finanční výši čerpání? 

10. Jak bude rozhodováno o reálném dílčím čerpání z tohoto fondu a kým? 

11. Jaký majetek byl pořízený z fondu do 31.12.2021, kdo tento majetek vlastní ? 

12. Jaký majetek má být pořizován ze sociálního fondu ( kulturní a sociální potřeby zaměstnanců) ? 

13. Jaký byl  byl příjem sociálního fondu  z náhrady škod a pojistných plnění? 

14. Proč navrhuje představenstvo  základní příděl do fondu zpravidla částku 2 % z objemu nákladů 

zúčtovaných na mzdy za účetní rok? 

15. Proč nejsou tyto prostředky vypláceny a zahrnuty do mzdových nákladů? Jak je to s odvodem 

soc. a důchod, daně z příjmů? 

16. Kdy byl Stimulační fond vytvořen a schválen VH? 



17. Jaký finanční zůstatek byl ve stimulačním fondu k 31.12. 2021? Prosím uveďte výši v Kč.. Jaký 

byl k 31.12.2020? 

18. Kdo rozhodoval o čerpání tohoto fondu a jaké byly platná pravidla do dnešní VH? Můžete je 

předložit, abychom mohli porovnat změny? 

19. Byl stimulační fond někdy čerpán?  Uveďte prosím kdy, na co a finanční výši čerpání? 

20. Jak bude rozhodováno o reálném dílčím čerpání z tohoto fondu a kým? 

21. Proč navrhuje představenstvo základní příděl do fondu zpravidla částku 1 % z objemu nákladů 

zúčtovaných na mzdy za účetní rok? 

22. Proč nejsou tyto prostředky vypláceny a zahrnuty do mzdových nákladů? Jak je to s odvodem 

soc. a důchod, daně z příjmů? 

 

Akcionář : Ing. Miroslav Frank 

RČ : 610906/0199 


