
Oznámení požadavku na vysvětlení č. 4 akcionáře Ing. Miroslava Franka   
- vysvětlení představenstva společnosti k požadavku na vysvětlení č. 4 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. 4. 
 
Představenstvo požadavek na vysvětlení č. 4 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. 4 
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. Celkem máme v nerozděleném zisku, rezervním fondu, rozvojovém fondu a rezervním fondu, 

jež jsou všechny tvořeny ze zisku  465 670 966,13 Kč, které měli být rozděleny mezi akcionáře, 

proč mají být všechny tyto finanční prostředky využity na zvýšení ZK a ani koruna není 

vyplacena na podíl na zisku akcionářům? 

Stanovisko představenstva: Navrhovaným zvýšením základním kapitálu společnosti dojde ke 

zvýšení nominálních hodnot akcií, jež vlastní akcionáři. 

2. Za jaké období naše společnost vytvořila uváděnou hodnotu 734.893.500,- Kč? 

Stanovisko představenstva: Společnost vytvořila uváděnou hodnotu za dobu trvání 

společnosti. 

3. Byl v té době rozdělován podíl na zisku akcionářům, kdy? 

Stanovisko představenstva: Společnost nerozdělovala podíly na zisku akcionářům nikdy.  

4. Definujte investice a objemy investic do provozního majetku, které byly z volných zdrojů 

financovány? Kdo dal souhlas k takovému využití odloženého zisku, která valná hromada? 

Stanovisko představenstva: V průběhu kalendářního roku 2020 byly provozní investice 

3.660.000,- Kč a v průběhu r. 2021 byly provozní investice ve výši 15.135.000,- Kč, investice 

byly pořízeny v souladu s plánem investic. 



5. Může představenstvo vysvětlit ještě jednou skutečnost, že v pozvánce na VH tvrdí a uvádí, že 

„hodnota ZK vykázaná v účetní závěrce bude“ nyní „dávat pravdivý obraz“? 

Stanovisko představenstva: Navrhovaným zvýšením základního kapitálu dojde ke zvýšení 

nominální hodnoty z 1000,- Kč za jednu akcii na 2500,- Kč za jednu akcii, což dle názoru 

představenstva odpovídá obchodní hodnotě společnosti. 

 

6. Co je skutečným důvodem zvyšování základního kapitálu – že nejsou společnost nevlastní 

finanční prostředky, které měli být uloženy z nerozděleného zisku, protože je představenstvo 

utratilo? 

Stanovisko představenstva: Navrhované zvýšení základního kapitálu je realizováno v souladu 

s platnými právními předpisy, přičemž pokud bude zvýšení základního kapitálu schváleno, 

dojde ke zvýšení nominální hodnoty každé akcie o 1500,- Kč, tedy na 2500,- Kč za jednu akcii 

 

7. Může představenstvo vysvětlit zvýšení ZK z vlastních zdrojů, když žádné nemá, protože je 

představenstvo utratilo?  

Stanovisko představenstva: Navrhované zvýšení základního kapitálu je navrhováno a 

realizováno v souladu s právními předpisy. 

 

8. Nyní představenstvo požaduje po akcionářích aby schválili fiktivní účetní operaci, která má 

zakrýt činnost všech představenstev, která jednali v rozporu s péčí řádného hospodáře při 

správě cizího majetku. 

Stanovisko představenstva: Jedná se o postup, který je navrhován v souladu s platnými 

právními předpisy, nejedná se o žádné fiktivní operace, když představenstvo konstatuje, že 

jedná s péčí řádného hospodáře. 

 

Akcionář : Ing. Miroslav Frank 

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

 


