
Bod 4 VH 29.06.2020 
 
Vážení akcionáři, dámy a pánové, milí hosté 

 
            dovolte mi,  abych  Vás  seznámila  s  dalším bodem našeho programu, a to s návrhem na 

rozdělení zisku společnosti za rok 2019 
 

Účetní závěrka za rok 2019 
 
 
 byla ověřena dne 6. 3. 2020 Auditorskou kanceláří, s.r.o., Vsetín, Bratří Hlaviců 71, číslo 

oprávnění 201 a to Ing. Zdeňkou Bartošovou č. oprávnění 1530 a Ing. Vladimírem Hrabovským, číslo 
oprávnění 1630,  schválenou řádnou valnou hromadou společnosti dne 27. 4. 2017.  Výrok auditora 
k účetní závěrce máte uvedený ve výroční zprávě. 

 
Výsledky hospodaření a.s. za rok 2019: 
 

UKAZATEL Měrná  jednotka  

Celkové výnosy a.s. tis. Kč 342 935 

Celkové náklady a.s. tis. Kč 329 718 

Zisk před zdaněním tis. Kč 20 593 

Zisk po zdanění tis. Kč 13 217 

Zaměstnanci  187 

Průměrný výdělek Kč 32 812 

 
S odvoláním na Stanovy akciové společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., článek 36 

"Rozdělování zisku společnosti",  a po projednání v představenstvu a v dozorčí radě předkládáme 
následující návrh na rozdělení zisku: 

 
 

Pro výplatu podílů na zisku jsou splněny podmínky stanovené v ustanovení   
§ 40 odst. 1 a § 350 zákona o obchodních korporacích č. 90 / 2012 Sb.  
 
Děkuji za pozornost. 
 

Ukazatel Kč 

Výsledek hospodaření za účetní období 2019 13 216 711,89 

Úhrada ztráty z nerozděleného zisku minulých let 0,00 

Po úhradě neuhrazené ztráty minulých let 13 216 711,89 

Příděl do rezervního fondu 1 % 132 167,12 

Příděl do sociálního fondu 1 500 000,00 

Podíly na zisku členů představenstva a dozorčí rady 1 396 989,00 

Příděl do investičního fondu 1 599 734,77 

Výsledek hospodaření 2019 po naplnění rezervního fondu, sociálního fondu, 
investičního fondu a podílů na zisku 

8 587 821,00 

Nerozdělený zisk za účetní období 2019 8 587 821,00 

Podíly na zisku akcionářů za rok 2019 8 587 821,00 

Počet vydaných akcií 780 711 

Výše podílu na zisku na 1 akcii 11,00 

Nerozdělený zisk za rok 2019 0,00 



 
 
 
 
 
 
Bod 5 VH 29.06.2020 
 

 
Vážení akcionáři, dámy a pánové, 
milí hosté 
 
      dovolte mi, abych Vás seznámila s dalším bodem našeho programu, a to s návrhem na usnesení 
valné hromady, týkající stanovení podílů na zisku a jejich vyplacení akcionářům, členům 
představenstva a dozorčí rady za rok 2019 
 
a) řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. konaná dne 29. 6. 2020 
schvaluje výplatu  podílů na zisku akcionářům  za rok 2019 v celkové výši 8 587 821  Kč před zdaněním. 
 
Rozhodným dnem pro výplatu podílů na zisku akcionářům je den konání valné hromady. 
Podíl na zisku  před zdaněním činí 11,00 Kč (slovy jedenáct  korun) na jednu akcii a je splatný od 29. 6. 
2020 do 29. 9. 2020. Výplata podílů na zisku bude provedena ve lhůtě splatnosti na náklady a nebezpečí 
společnosti prostřednictvím společnosti CENTIN, a.s. se sídlem Praha 10, K Botiči 1453/6, PSČ 101 00, 
tel. 271745123-4,  email: info@centin.cz na základě uzavřené smlouvy následovně: 
 

- Akcionářům vlastnícím akcie na jméno, kteří jsou zapsáni v knize akcionářů a sdělili 
společnosti číslo bankovního účtu, bude podíl na zisku vyplacen bezhotovostním převodem 
na jejich bankovní účet.  
 

Pokud  se  k akcii,  nebo k právu na vyplacení podílu na zisku  váže právo třetí osoby (jako např. zástavní 
či zadržovací  právo, apod.)  je povinen její majitel, zástavní věřitel,  správce nebo jiná oprávněná osoba  
uvědomit o této skutečnosti společnost a předložit doklady nezbytné k prokázání svého nároku na 
výplatu  podílu na zisku, a to nejpozději do 31. 7. 2020. Pokud se tak nestane, bude podíl na zisku 
vyplacen akcionáři, který akcii předloží. 
 
Právo na výplatu podílu na zisku akcionářům se promlčuje za podmínek a ve lhůtě stanovené  v  
ustanovení § 609 a násl. z.č. 89 / 2012 Sb., občanského zákoníku.   
 
b) řádná valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s., konaná dne 29. 6. 2020 
schvaluje výplatu podílů na zisku členům představenstva a dozorčí rady v celkové výši  1 396 989 Kč.  
Právní nárok na výplatu podílu na zisku je sjednán ve smlouvě o výkonu funkce člena představenstva a 
člena dozorčí rady. Výplata podílu na zisku je možná po schválení valnou hromadou a bude provedena 
ve výplatním termínu za měsíc červenec 2020, tj. 12. 8. 2020. 
 
 
 
Děkuji za pozornost 
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