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Vodovody a kanalizace 

Kroměříž, a.s. 

Kojetínská 3666 

767 11, Kroměříž 
 
 
 
 
 
 
 

ZÁPIS O JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY  

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
 
 

dne 19. ledna 2023 
v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž 

 
 
 
 Valná hromada byla svolána na žádost akcionáře Města Kroměříž jako kvalifikovaného 
akcionáře pozvánkou uveřejněnou dne 23.12.2022 na stránkách www.vak-km.cz  a dále zaslanou 
akcionářům ve lhůtě stanovené zákonem.  
viz - příloha zápisu č. 1 
 
 

 K bodu programu č. 1: Valnou hromadu zahájil v 10.06 hodin místopředseda představenstva 
společnosti Ing. Ladislav Lejsal. Přivítal přítomné a oznámil, že jednání je přítomen notář JUDr. Milan 
Cellar a že organizačním a technickým zajištěním valné hromady byla pověřena akciová společnost 
CENTIN, a.s. 
 
 
 Ing. Ladislav Lejsal konstatoval, že ovládající osobou ve společnosti je Město Kroměříž, jehož 
podíl na základním kapitálu společnosti činí k datu valné hromady 46,2 %. 
 
 

Dále oznámil výsledky prezence na valné hromadě provedené v 10.00 hodin. Přítomni byli 
akcionáři, kteří vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 52,35 % základního 
kapitálu akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž. Valná hromada byla usnášeníschopná. 
viz - příloha zápisu č. 2 
 
 
  

K bodu programu č. 2: Ing. Ladislav Lejsal přednesl návrh představenstva, a to schválit ve 
smyslu stanov společnosti jednací a hlasovací řád, který navrhuje představenstvo a pro akcionáře byl 
k dispozici s pozvánkou a při prezenci, a zvolit orgány valné hromady. Představenstvo navrhlo, aby 
předsedou valné hromady byl zvolen Ing. Aleš Babor, MBA, zapisovatelkou PhDr. Marcela Ulrichová, 
ověřovatelem zápisu pan Vratislav Krejčíř a skrutátory Ing. Miroslav Černý a Ing. Michal Panáček. 
 
 

Ing. Ladislav Lejsal vyzval k hlasování. 
 

Na hlasovacím lístku „A“ hlasovali akcionáři o schválení jednacího a hlasovacího řádu a volbě 
orgánů valné hromady dle návrhu představenstva. Pro schválení jednacího a hlasovacího řádu 
hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů, pro volbu předsedy hlasovalo 100 %, pro volbu 
zapisovatelky hlasovalo 100 %, pro volbu ověřovatele zápisu hlasovalo 100 % a pro volbu skrutátorů 
hlasovalo 100 % z přítomného počtu hlasů. 
 Valná hromada schválila jednací a hlasovací řád a zvolila orgány valné hromady podle 
předloženého návrhu představenstva. 
viz - příloha zápisu č. 3 

http://www.vak-km.cz/
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 Předseda valné hromady Ing. Aleš Babor poděkoval za projevenou důvěru a konstatoval, že 
valná hromada bude pokračovat dle programu jednání. 
 
 

K bodu programu č. 3: Ing. Aleš Babor přednesl návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání 
všech členů představenstva. 

 
Návrh usnesení: 
Valná hromada odvolává z funkce členy představenstva: 
 
Mgr. Jaroslav Němec, předseda představenstva, bytem Velehradská 4248/24, Kroměříž 767 01 
Hugo Strachvic, člen představenstva, bytem Legionářů 4567/9, Kroměříž 767 01  
Vratislav Krejčíř, člen představenstva, bytem Těšnovice 139, Kroměříž 767 01 
MUDr. Lumír Francek, člen představenstva, bytem Josefa Homoly 3953/20 Kroměříž 767 01 
Miroslav Štěpánek, člen představenstva, bytem č.p. 145 Dřínov 768 33 
Ing. Ladislav Lejsal, místopředseda představenstva, bytem Počenice 80, Počenice – Tetětice 768 33 
Mgr. Bc. Karel Holík, člen představenstva, bytem Peřinkova 2359/1 Kroměříž 767 01 
 
 
Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, jestli jsou nějaké požadavky na vysvětlení. 
 
Ing. Jiří Lengál se dotázal, proč jsou odvoláváni všichni členové představenstva, podle stanov 
společnosti to není nutné – funkce zaniká volbou nového člena, jestli si navrhovatel uvědomuje, že tak 
velká obměna může ev. znamenat problémy v kontinuitě vedení společnosti. 
 
Ing. Aleš Babor konstatoval, že navrhovatel – akcionář nemusí sdělovat důvod svého návrhu. 
  
Poté předseda valné hromady vyzval k hlasování. 
 
 

Na hlasovacím lístku „B“ hlasovali akcionáři o odvolání členů představenstva. Pro hlasovalo 
99,98 % přítomného počtu hlasů. 
 Valná hromada schválila návrh akcionáře na odvolání členů představenstva. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 
  
 

K bodu programu č. 4: Ing. Aleš Babor přednesl návrh kvalifikovaného akcionáře na odvolání 
všech členů dozorčí rady. 

 
Návrh usnesení: 
Valná hromada odvolává z funkce člena dozorčí rady: 
 
Mgr. Pavel Horák, předseda dozorčí rady, bytem Zahradní 862, Morkovice, Morkovice – Slížany, 768 
33  
Mgr. Vít Peštuka, místopředseda dozorčí rady, bytem Soudní 1282/9, Kroměříž 767 01 
MUDr. Tomáš Třasoň, člen dozorčí rady bytem Třešňová 4473/6, Kroměříž 767 01 
MVDr. Karel Chvátal, člen dozorčí rady, bytem Kollárova 1078/53, Kroměříž 767 01 
PhDr. Jana Janoušková, člen dozorčí rady, bytem Žerotínova 2947/13, Kroměříž 767 01 
Vítězslav Hanák, člen dozorčí rady, bytem Lesní 347, Zborovice 768 32 

 
 

Předseda valné hromady se dotázal akcionářů, jestli jsou nějaké požadavky na vysvětlení. 
 
Mgr. Vít Peštuka se dotázal, proč bylo třeba svolávat mimořádnou valnou hromadu a proč bude mít 
dozorčí rada více placených členů. 
 
Zástupce navrhovatele uvedl, že se jedná o rozhodnutí zastupitelstva města Kroměříž, na jednání 
zastupitelstva byly také vysvětleny důvody.  
 
Poté předseda valné hromady vyzval k hlasování. 
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Na hlasovacím lístku „C“ hlasovali akcionáři o odvolání členů dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,17 
% přítomného počtu hlasů. 
 Valná hromada schválila návrh akcionáře na odvolání členů dozorní rady 
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 
 

K bodu programu č. 5: Ing. Aleš Babor přednesl návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu 
členů představenstva. 
 
Návrh usnesení: 
Valná hromada volí tyto členy představenstva: 
 
Mgr. Tomáše Opatrného, nar.: 24. 2. 1985, bytem Třešňová 4474/4, Kroměříž 767 01  
Ing. Ladislava Lejsala, nar.: 7. 12. 1958, Počenice 80, Počenice – Tetětice 768 33  
JUDr. Martina Žiaka, nar.: 15. 12. 1981, Gorkého 949/5 Kroměříž 767 01  
Ing. Blanku Šimůnkovou, nar.: 17. 1. 1966, bytem Josefa Homoly 3957/12 Kroměříž 767 01  
MUDr. Richarda Kremla, nar.: 6. 10. 1970, bytem Na Dílech 156/3 Kroměříž 767 01  
Mgr. Vladimíru Vondráčkovou, nar.: 19. 2. 1974, bytem Vrchlického 791/22, Kroměříž 767 01  
Mgr. Pavla Horáka, nar.: 4. 1. 1961, bytem Zahradní 862, Morkovice – Slížany 768 33  

 
 
Nebyly předloženy žádné požadavky na vysvětlení.  
 
Předseda valné hromady vyzval k hlasování. 
 
 

Na hlasovacím lístku „D“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Tomáše Opatrného členem 
představenstva.  

Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila Mgr. Tomáš \opatrného členem představenstva. 

viz – příloha zápisu č. 3 
 

Na hlasovacím lístku „E“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Ladislava Lejsala členem 
představenstva.  

Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 
 Valná hromada zvolila Ing. Ladislava Lejsala členem představenstva. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 

Na hlasovacím lístku „F“ hlasovali akcionáři o volbě JUDr. Martina Žiaka členem 
představenstva.  

Pro hlasovalo 99,58 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila JUDr. Martina Žiaka členem představenstva. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 

Na hlasovacím lístku „G“ hlasovali akcionáři o volbě Ing. Blanky Šimůnkové členkou 
představenstva.  

Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila Ing. Blanku Šimůnkovou členkou představenstva. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 

Na hlasovacím lístku „H“ hlasovali akcionáři o volbě MUDr. Richarda Kremla členem 
představenstva.  

Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila MUDr. Richarda Kremla členem představenstva. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 

Na hlasovacím lístku „I“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Vladimíry Vondráčkové členkou 
představenstva. 

Pro hlasovalo 99,58 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila Mgr. Vladimíru Horáčkovou členkou představenstva. 
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viz – příloha zápisu č. 3 
 

Na hlasovacím lístku „J“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Pavla Horáka členem 
představenstva.  

Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila Mgr. Pavla Horáka členem představenstva. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 
 
 

K bodu programu č. 3: Ing. Aleš Babor přednesl návrh kvalifikovaného akcionáře na volbu 
členů dozorčí rady. 

 
Návrh usnesení: 
Valná hromada volí tyto členy dozorčí rady: 
 
Martina Hassu, nar.: 17. 1. 1968, bytem 3. pluku 4576/11, Kroměříž 767 01  
MUDr. Karla Gerna, nar.: 5. 2. 1954, Na Nohyláku 1365/14 Kroměříž 767 01  
Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA, nar.: 15. 9. 1974 Peřinkova 2359/1 Kroměříž 767 01  
Mgr. Dalibora Mráze, nar.: 3. 8. 1960, bytem Třasoňova 3344/8A Kroměříž 767 01  
Mgr. Jana Kizu nar.: 2. 12. 1982, bytem č.p. 60 Dřínov 768 33  
Iva Sokolínského, nar.: 8. 12. 1973, bytem Hřbitovní 424 Zborovice 768 32  

 
 

Nebyly podány žádné požadavky na vysvětlení.  
 
Předseda valné hromady vyzval k hlasování. 
 
 

Na hlasovacím lístku „K“ hlasovali akcionáři o volbě Martina Hassy členem dozorčí rady.  
Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 

Valná hromada zvolila Martina Hassu členem dozorčí rady.  
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 

Na hlasovacím lístku „L“ hlasovali akcionáři o volbě MUDr. Karla Gerna členem dozorčí rady.  
Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 

Valná hromada zvolila MUDr. Karla Gerna členem dozorčí rady.  
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 

Na hlasovacím lístku „M“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA členem 
dozorčí rady.  

Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 
Valná hromada zvolila Mgr. Bc. Karla Holíka, BA, MBA členem dozorčí rady.  
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 

Na hlasovacím lístku „N“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Dalibora Mráze členem dozorčí rady.  
Pro hlasovalo 99,58 % přítomného počtu hlasů. 

Valná hromada zvolila Mgr. Dalibora Mráze členem dozorčí rady.  
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 
 

Na hlasovacím lístku „O“ hlasovali akcionáři o volbě Mgr. Jana Kizy členem dozorčí rady.  
Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 

Valná hromada zvolila Mgr. Jana Kizu členem dozorčí rady.  
viz – příloha zápisu č. 3 
 



 5 

 
Na hlasovacím lístku „P“ hlasovali akcionáři o volbě Iva Sokolínského členem dozorčí rady.  
Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 

Valná hromada zvolila Iva Sokolínského členem dozorčí rady.  
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 
 

 K bodu programu č. 7: Předseda valné hromady přednesl návrh na schválení smluv o výkonu 
funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. 
 
Návrh usnesení: 
Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro členy představenstva a pro členy dozorčí rady 
ve znění předloženém valné hromadě představenstvem. 
  
 
Ing. Jiří Lengál se dotázal, jestli jsou rozdíly v hrazení pojištění členů orgánů společnosti. 
 
Mgr. Pavel Horák odpověděl, že pojištění si všichni členové představenstva i dozorčí rady bez nároku 
na odměnu hradí sami, ostatním pojištění hradí společnost. 
 
 
 Předseda valné hromady vyzval k hlasování. 
 
 

Na hlasovacím lístku "Q“ hlasovali akcionáři o návrhu na schválení smluv o výkonu funkce 
člena představenstva a člena dozorčí rady. Pro hlasovalo 99,98 % přítomného počtu hlasů. 

Valná hromada schválila smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady. 
viz – příloha zápisu č. 3 
 
 
 
 
 Předseda valné hromady přečetl konečné výsledky hlasování a valnou hromadu ukončil 
v 11.08 hodin. 
 
 
 
 
 
Předseda:   ....................................................... 
 
 
 
Zapisovatelka:  ........................................................ 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: ........................................................   
 
 
 
 

Přílohy: 
1. Kopie oznámení o konání valné hromady. 
2. Prezenční listiny akcionářů, členů orgánů a.s., hostů a protokol o prezenci provedené v10,00 hod. 
3. Protokoly o výsledku hlasování na hlasovacích lístcích „A“, „B", „C“, „D“, „E“, „F“, „G“, „H“, „I“, „J“, 
„K“, „L“, „M“, „N“, „O“, „P“, „Q“ 
4. Návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a člena dozorčí rady 


