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Představenstvo akciové společnosti  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
IČ 49451871, 

se sídlem  Kroměříž, Kojetínská 3666/64, PSČ 767 01  
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v Brně oddíl B, vložka 1147 

 
s v o l á v á 

 

ŘÁDNOU VALNOU  HROMADU  
 

na čtvrtek 27. dubna 2017 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké 
náměstí 38,  Kroměříž. 
 
Program jednání : 
 

1. Zahájení řádné valné hromady, seznámení s účastí přítomných akcionářů 
2. Návrh na zvolení orgánů řádné valné hromady, jednací a hlasovací řád 
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 2016 
4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 
5. Návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům a členům představenstva 

a dozorčí rady za rok 2016 
6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 včetně    

stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, k návrhu na 
stanovení podílu na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí 
rady za rok 2016 

7. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku a návrh na 
schválení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí 
rady za rok 2016  

8. Určení auditora pro ověření účetní závěrky pro účetní období roků 2017, 2018 a 2019 
9. Závěr 

 
Představenstvo společnosti navrhuje řádné valné hromadě přijmout usnesení, ke kterému 
přikládá odůvodnění : 
 
K bodu programu 2. Návrh na  zvolení  orgánů valné  hromady, návrh  jednacího a hlasovacího 
řádu 
 
a)  řádná valná hromada volí orgány valné hromady. 
 
Odůvodnění: Ve shodě se zákonem o obchodních korporacích a čl. 24 odst.1 Stanov společnosti je 
valná hromada povinná zvolit předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené 
sčítáním hlasů. Organizací jednání valné hromady byla pověřená na základě uzavřené smlouvy 
společnost CENTIN,a.s., se sídlem v Praze 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00, která i v předchozích 
obdobích valné hromady společnosti organizovala.  
 
b) řádná valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád.  
 
Odůvodnění: Podle ust. čl.25 odst. 7 Stanov společnosti upravuje Jednací a hlasovací řád postup při 
jednání valné hromady tak, aby byla dodržená příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích 
a stanov,  kterými se bude valná hromada na svém jednání řídit.   
 
K bodu programu 3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
společnosti za rok 2016. 
 
Řádná valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti a 
stavu majetku společnosti za rok 2016. 
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K bodu programu 4. Návrh na rozdělení zisku za rok 2016 
 

Ukazatel Kč 

Výsledek hospodaření za účetní období 2016 20 142 283,79 

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let 00,00 

Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let 20 142 283,79 

Příděl do rezervního fondu 1 % 201 422,84 

Příděl do sociálního fondu 1 500 000,00 

Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady 1 812 807,00 

Příděl do investičního fondu  8 060 769,95 

Výsledek hospodaření 2016 po naplnění rezervního fondu, sociálního 
fondu, investičního fondu a podílů na zisku členů představenstva a 
dozorčí rady 

8 567 284,00 

Nerozdělený zisk za účetní období 2016 8 567 284,00 

Podíly na zisku akcionářů za rok 2016 8 567 284,00 

Počet vydaných akcií 778 844 

Výše podílu na zisku na 1 akcii 11,00 

Nerozdělený zisk za účetní období 2016 0,00 

 
Odůvodnění: Akciová společnost splnila všechny zákonné podmínky pro uvedené rozdělení zisku (§ 40 
odst. 1, a další, Zákona o obchodních korporacích) včetně podmínek stanovených ve stanovách 
společnosti a ukazatelů stanovených plánem.  
 
K bodu programu 5. Návrh na stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům 
představenstva a dozorčí rady za rok 2016  
 
Představenstvo navrhuje, aby byly vyplacené podíly na zisku stanovené akcionářům ve výši 11,- Kč na 
jednu akcii. 
Odůvodnění: Navrhovaná částka odpovídá hospodářským výsledkům společnosti za rok 2016.  
 

Rok Kč/dividenda 

2007,2008, 2009, 2010  15,00 

2011 4,00 

2012 6,00 

2013 8,00 

2014 9,00 

2015 10,00 

2016 11,00 

 
Návrh na vyplacení podílů stanovených členům orgánů  
Právní nárok na stanovení a vyplacení podílu na zisku je sjednán ve smlouvě o výkonu funkce člena 
orgánu společnosti v návaznosti na stanovy společnosti a zákon o obchodních korporacích. Právní 
nárok na podíl na zisku je podmíněn schválením návrhu na rozdělení zisku řádnou valnou hromadou 
společnosti. Podíly na zisku akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady budou vyplaceny 
v měsíci červnu 2017. 
 
K bodu programu 6. Zpráva dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní činnosti v roce 2016 
včetně stanoviska k řádné účetní závěrce, k návrhu na rozdělení zisku za rok 2016, k návrhu na 
stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům představenstva a dozorčí rady 
za rok 2016.  
 
Valná hromada společnosti bere na vědomí Zprávu dozorčí rady společnosti o výsledcích kontrolní 
činnosti v roce 2016, včetně stanoviska k řádné účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku za rok 2016.  
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K bodu programu 7. Návrh na schválení řádné účetní závěrky, návrh na schválení rozdělení zisku 
a návrh na schválení podílů na zisku a k jejich vyplacení za rok 2016 akcionářům a členům 
představenstva a dozorčí rady. 
 
Odůvodnění: Do působnosti valné hromady náleží dle stanov společnosti schvalování řádné účetní 
závěrky, návrhu na rozdělení zisku a vyplacení podílu na zisku akcionářů a členů představenstva a 
dozorčí rady. Představenstvo navrhuje řádné valné hromadě společnosti schválit řádnou účetní závěrku 
společnosti, rozdělení zisku za rok 2016 dle uvedeného návrhu a vyplacení podílu na zisku za rok 2016 
jak akcionářům, tak členům představenstva a dozorčí rady dle předložených návrhů.  
Řádná účetní závěrka společnosti, návrh na rozdělení zisku a vyplacení podílů na zisku jsou v souladu 
s platnými právními předpisy, stanovami, smluvními podmínkami smluv o výkonu funkce a celkovým 
hospodářským a finančním stavem společnosti.     
 
Valná hromada schvaluje účetní závěrku, která byla zveřejněná 30 dnů před konáním valné 
hromady a 30 dnů po ní na internetových stránkách společnosti www.vak-km.cz. 
 
Valná hromada schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2016 dle návrhu předloženého 
představenstvem uvedeného v bodě 4  
 
Valná hromada schvaluje stanovení a vyplacení podílů na zisku akcionářů za rok 2016, kdy na 
jednu akcii připadá podíl ve výši 11,- Kč dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném 
v bodě 5. 
Valná hromada schvaluje stanovení a vyplacení podílů na zisku členům představenstva a dozorčí 
rady za rok 2016 dle návrhu předloženého představenstvem uvedeném v bodě 5.  
 
K bodu programu 8. Návrh na určení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017,2018 a 2019. 
Představenstvo společnosti předkládá řádné valné hromadě návrh na určení auditora pro ověření účetní 
závěrky za rok 2017,2018 a 2019, a to : Auditorská kancelář, s.r.o., se sídlem Vsetín, Bratří Hlaviců 
71, PSČ 755 01, IČ: 64619133, osvědčení č. 201. 
Odůvodnění: Na základě z. č. 93/2009 Sb., (zákon o auditorech) ve znění pozdějších předpisů  o 
auditorech, určuje  valná hromada auditora pro ověření účetní závěrky.  Akciová společnost Vodovody 
a kanalizace Kroměříž, a. s.  provedla v roce 2014 výběrové řízení na auditora a podmínky stanovené 
pro jeho výběr splnila navrhovaná Auditorská kancelář, která má zkušenosti s prováděním auditu u 
společností stejného podnikatelského zaměření jako je naše společnost. Valná hromada schvaluje 
auditora pro ověření účetní závěrky na roky 2017,2018 a 2019 Auditorská kancelář, s.r.o., se sídlem 
Vsetín, Bratří Hlaviců 71, PSČ 755 01, IČ: 64619133, osvědčení č. 201. 
 
K bodu programu 9. Závěr 
 
Prezence akcionářů bude zahájena v 8,00 hodin. Valné hromady se může zúčastnit akcionář mající 
akcie na jméno, který je zapsán v seznamu akcionářů vedeném společností. Akcionář - fyzická osoba - 
se prokáže průkazem totožnosti, zástupce navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem. 
Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. 
Právnická osoba se může zúčastnit svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce na 
základě plné moci. Zástupce odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem a úředně ověřený výpis 
z obchodního rejstříku nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu. Zástupce akcionáře – obce 
se na valné hromadě prokáže svým platným dokladem totožnosti a usnesením městského nebo 
obecního zastupitelstva o pověření k zastupování města, obce na valné hromadě.  Náklady spojené 
s účastí na valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.  
 
Akcionář má právo nahlédnout zdarma do výroční zprávy a účetní závěrky za rok 2016 v sídle 
společnosti. Účetní závěrka a výroční zpráva jsou uveřejněné na webových stránkách 
společnosti www.vak-km.cz. 
                                                                                                               

Představenstvo společnosti 

 
 
 
Schváleno představenstvem společnosti dne 20. 2. 2017. 
 

http://www.vak-km.cz/
http://www.vak-km.cz/

