
Oznámení požadavku na vysvětlení č. 3 akcionáře Ing. Miroslava Franka   
- vysvětlení představenstva společnosti k požadavku na vysvětlení č. 3 akcionáře  
__________________________________________________________________________________ 
 
Představenstvo společnosti Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., se sídlem Kutná Hora, 
Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, IČO 46356967 tímto oznamuje akcionářům, že do sídla společnosti byl 
doručen dne 3.6.2022 přípis adresovaný společnosti od akcionáře, pana Ing. Miroslava Franka, bez 
uvedení data, označený jako POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 3. 
 
Představenstvo požadavek na vysvětlení č. 3 projednalo a k žádosti předkládá toto vysvětlení: 
 
Vážený pane akcionáři,  
 
pokud se jedná o dotazy uváděné ve Vašem přípise doručeném společnosti dne 3.6.2022, sděluje 
představenstvo k níže označenému požadavku následující: 

 

POŽADAVEK NA VYSVĚTLENÍ č. 3 
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  7. června 2021 od 10.00 hodin v sídle společnosti 
 

 

1. Kde byla nebo je zveřejněna, výroční práva za rok 2021, účetní závěrka za rok 2021 a  zpráva o 

vztazích za rok 2021 30 dnů před konáním valné hromady jak ukládá z.o.k.? 

Stanovisko představenstva: Výroční zpráva a účetní závěrka nebyly zveřejněny na 

internetových stránkách společnosti v důsledku technické závady. 

2. Jaká výše kalkulovaného zisku (%) byla v  kalkulacích vodného a stočného na rok 2020 pro obce 

a města? Jaká je plánovaná v roce 2021 ?. 

Stanovisko představenstva: V r. 2020 byl kalkulovaný zisk u vodného 3,26% a u stočného 

3,44%, v r. 2021 byl kalkulovaný zisk u vodného 3,31%, u stočného 3,51%, dále v r. 2020 je 

kalkulovaný zisk u vodného 3,32% a u stočného 3,54%. 

3. Získala naše společnost do provozování nové lokality pro provozování vodovodů a kanalizací? 

Jaké lokality získal v rámci koncesních řízení? Jaká je tam kalkulovaná míra zisku?  

Stanovisko představenstva: Společnost získala do provozování nové lokality. V rámci 

koncesních řízení nezískala společnost do provozování žádné lokality. Pokud se jedná o 

kalkulaci zisku, resp. míry zisku, výše jsou uvedeny pod bodem 2. shora, společnost uplatňuje 

regionální solidární cenu a nemá kalkulace pro jednotlivé lokality.  

4. Účastnila se naše firma v roce 2020 koncesních a výběrových řízení? Kolika a s jakým výsledkem? 



Stanovisko představenstva: Společnost se neúčastnila v uvedeném období koncesních a 

výběrových řízení. 

5. Jaká výše zisku byla v  kalkulacích vodného a stočného na rok 2021 pro tyto projekty? 

Stanovisko představenstva: Tyto projekty neexistovaly. 

6. Kolik výběrových řízení realizovala naše firma na stavební práce a kolik jich zadala naše 

společnost  v roce 2021? 

Stanovisko představenstva: Konkrétní údaje jsou uvedeny na profilu zadavatele VHS KH, kde 

jsou uvedeny a zveřejněny všechny zakázky nad 500.000,- Kč. 

7. Jaké bylo pořadí firem v jednotlivých řízeních? Která firma poté zakázku realizovala a za jakou 

cenu? 

Stanovisko představenstva: Konkrétní údaje jsou uvedeny na profilu zadavatele VHS KH, kde 

jsou uvedeny a zveřejněny všechny zakázky nad 500.000,- Kč. 

8. Jaký byl plán obnovy na rok 2021  a jak byl splněn? 

Stanovisko představenstva: Plán obnovy byl na uvedený kalendářní rok 26.336.400,- Kč, 

skutečnost byla o 1.885.700,- Kč vyšší.  

9. Jak byl tento plán obnovy financován? Z odpisů a vodného a stočného? 

Stanovisko představenstva: Plán byl financován z vodného a stočného, odpisy jsou součástí 

ceny vodného a stočného.  

10. Jaké existují  finanční zápůjčky, které obdržela naše firma  od měst a obcí? Co je jejich obsahem, 

či předmětem, jaké jsou podmínky %? 

Stanovisko představenstva: Finanční zápůjčky neexistují žádné. 

11. Jaké existují finanční zápůjčky, které vydala naše firma  městům a obcím? Co je jejich obsahem, 

či předmětem, jaké jsou podmínky %? 

Stanovisko představenstva: Celkem bylo poskytnuto ve 12 zápůjčkách 42.795.978,- Kč.  

V rozsahu 15.895.978,- Kč jsou zápůjčky vratné do 10 let s 1% úrokem na financování investiční 

akce s podporou státu (dotace), bez které by investice nebyla realizovatelná. V rozsahu 

26.900.000,- Kč investiční zápůjčky bez úroku se smlouvou o smlouvě budoucí kupní, která 

zajišťuje nabytí vybudovaného infrastrukturního majetku za cenu zápůjčky do majetku 

společnosti. 

12. Jaké finanční prostředky byly na provozních bankovních účtech a jaké na termínovaných 

vkladech k 31.12.2020? 

Stanovisko představenstva: Společnost má uloženy finanční prostředky na běžných účtech 

k datu 31.12.2020 bylo na účtech celkem 96.757.000,- Kč a dále k datu 31.12.2021 bylo na 

účtech 64.561.000,- Kč (z uvedené částky vázáno 10.154.000,- Kč jako zákonná daňová rezerva 

do r. 2023).  



13. Má naše společnost nějakou dividendovou politiku, když dosud nebyly v naší společnosti 
vypláceny dividendy? 
 
Stanovisko představenstva: Společnost momentálně zpracovává dividendovou politiku.  

 
 

Akcionář : Ing. Miroslav Frank 

 
Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. 
představenstvo společnosti 

 


