
Oznámení požadavku na vysvětlení č. 5 akcionáře Ing. Miroslava Franka   
- vysvětlení představenstva společnosti k požadavku na vysvětlení č. 5 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. 5. 
 
Představenstvo požadavek na vysvětlení č. 5 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. 5 
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. V rámci zvyšování ZK budou realizovány pomocí peněžitých vkladů? 

Pravidla v dalším bodě to totiž nevylučují, zápočty proti emisnímu kurzu jak?  

Stanovisko představenstva: Zvyšování základního kapitálu společnosti souvisí s pořizováním 

nového infrastrukturního majetku, jež společnost využívá ke své podnikatelské činnosti. 

Zvyšování základního kapitálu bude realizováno dle schválených pravidel. 

2. Proč má být zvýšen pouze majetkový podíl měst a obcí? 

Stanovisko představenstva: Tato problematika souvisí s výstavbou vodovodů, kanalizací a 

dalšího souvisejícího majetku, jež společnost využívá ke své podnikatelské činnosti, výstavbu 

infrastrukturního majetku zpravidla sama zajišťuje společnost nebo výstavbu vodovodů, 

kanalizací a souvisejících technických zařízení realizují města a obce. 

3. Jak se tímto navýšením ZK městy a obcemi posílí a stabilizuje akcionářská struktura? 

Stanovisko představenstva: Dle názoru představenstva je vhodné, aby obce a města, v nichž 

společnost provozuje vodovody a kanalizace, byli akcionáři společnosti. 

4. Změní se akciová struktura po navýšení ZK ? Města/Obce versus Dik-ové? 

Stanovisko představenstva: Struktura akcionářů po navýšení základního kapitálu se změní. 



5. Dle výpisu z OR Dik-ové nikdy nenavyšovali ZK, a to ani peněžitými a ani nepeněžitými vklady. 

Může představenstvo sdělit, proč tuto možnost, navýšení ZK peněžitými vklady Dik-y nikdy 

neumožnilo a nikdy ani nenavrhlo? 

Stanovisko představenstva: Zvyšování základního kapitálu vždy souviselo s infrastrukturním 

majetkem, který za své finanční prostředky, event. z jiných zdrojů pořídili města a/nebo obce.  

6. Proč mají být vydávány pouze akcie s omezenou převoditelností? 

Stanovisko představenstva: Zvýšení základního kapitálu a vydání akcií s omezenou 

převoditelností souvisí s nabýváním infrastrukturního majetku do základního kapitálu 

společnosti. 

7. Je si představenstvo vědomo, že navrhlo usnesení VH, jež kruciálně porušuje ust. § 244 z.o.k.      

a navrhuje tak VH schválit usnesení, které zvýhodňuje jediné akcionáře, a těmi jsou města a 

obce? 

Stanovisko představenstva: Dle názoru představenstva navrhovaným usnesením není 

porušováno ustanovení § 244 z.o.k.      

8. Proč představenstvo nezpracovalo a nepředložilo v souladu s ust. § 488 z.o.k. písemnou zprávu 

s uvedením důvodů, jež jsou v důležitém zájmu naší společnosti a na základě, kterých lze 

vyloučit či omezit přednostní právo akcionářů na upisování akcií? 

Stanovisko představenstva: Vyloučení přednostního práva je v souladu s ustanovením § 488 

odst. 2 ZOK navrhováno pro všechny akcionáře ve stejném rozsahu, když jak výše uvedeno 

zvyšování základního kapitálu společnosti souvisí s pořizováním nového infrastrukturního 

majetku dle schvalovaných Pravidel pro zvyšování základního kapitálu představenstvem, 

 
 

 

Akcionář : Ing. Miroslav Frank 

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

 


