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 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž            

IČ : 49451871   DIČ : CZ 49451871, tel.: 573 517 111

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B vložka 1147 

 
 
Mgr. Jiří Bartoněk,  
advokát  
Veselá 163 /12 
602 00 Brno  
 
Pan  
Mgr. Jiří Bartoněk   
Advokát  
 
 
Vysvětlení podané akcionáři k požadavkům předloženým na řádné valné hromadě společnosti 

dne 29.6. 2020 

 
Vážený pane doktore,  
 

dne 23.6. 2020 jsme obdrželi od Vás, jako zástupce akcionářů, to je společnosti PMS 
Reality a.s. a HSK Invest, a.s.  písemnou žádost o vysvětlení k některým bodům pořadu 
jednání valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž,a.s.  

Dne 29.6. 2020 na řádné valné hromadě akciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Kroměříž,a.s., byly Vámi předloženy písemné žádosti o podání vysvětlení k bodu 1,2,a 3 
pořadu jednání řádné valné hromady společnosti.  
Přestože Vám bude odpovězeno na většinu otázek, zasíláme Vám odpovědi na všechny 
žádosti o podání vysvětlení. 
 

A. Žádost o vysvětlení k bodu 1: 

1). K zápisu z valné hromady Vám budou doloženy v kopii i Pověření a plné moci oprávněnosti 
zástupců akcionářů na této valné hromadě. 
Valné hromady se účastní akcionáři zapsaní v seznamu akcionářů vedeném společností.  
Akcionáři – města a obce se účastní valné hromady na základě pověření zastupitelstva 
příslušného města nebo obce, zástupci ostatních akcionáři se účastní valné hromady na 
základě plné moci vystavené ve shodě s příslušnými právními předpisy Všem takto přítomným 
či zastoupeným akcionářům bylo umožněno vykonávat na valné hromadě akcionářská práva.  
 
2) Podle Stanov společnosti, článek 21 – svolání valné hromady, bod 3, Svolavatel umístí na 
internetových stránkách společnosti http//www.vak-km.cz pozvánku na valnou hromadu 
společnosti včetně Jednacího a hlasovacího řádu. Každý akcionář společnosti obdržel jednací 
a hlasovací řád v informačním středisku před konáním valné hromady. 
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B. Žádost o vysvětlení k bodu 2: 

 
1) Všem takto přítomným akcionářům bude umožněno vykonávat na valné hromadě 

akcionářská práva. 
2) V rámci Jednacího a hlasovacího řádu budou akcionáři omezeni pouze v bodě 7. - 

Ústní vystoupení je limitováno na 7 minut. 
 
C. Žádost o vysvětlení k bodu 3: 

 
1)  Výroční zpráva za rok 2019, která dotazované skutečnosti uvádí na straně 24 až 29. Strana 
24 horní část, kde není uveden bod 1.8. – investice a  strana 27 bod 1.9 oprava a údržba 
dlouhodobého majetku. Výroční zpráva za rok 2019 byla v zákonném termínu akcionářům 
k dispozici na stránkách společnosti www.vak-km.cz také na valné hromadě v informačním 
středisku. Podle zákona o obchodních korporacích, § 359, písm. c) je požadované vysvětlení 
veřejně dostupné.   
 
2) Majetek, který není ve vlastnictví společnosti provozujeme na smlouvu o provozování. 
Opravy tohoto majetku do částky 40 tis. Kč hradí provozovatel a od částky vyšší než 40 tis. Kč 
po domluvě s vlastníkem. Tato situace v roce 2019 nenastala.   
 
3) Společnost pořídila kanalizační stoky jednotné kanalizace v Bystřici pod Hostýnem 
v hodnotě 32 427 690,- Kč, délka 9 211,50 m. Kanalizační stoky byly pořízeny jako nepeněžitý 
vklad od Města Bystřice pod Hostýnem dle Smlouvy o vnesení předmětu nepeněžitého vkladu 
uzavřené podle ustanovení §20 zákona o obchodních korporacích (z.č.60/2012 Sb., v platném 
znění) ze dne 4.7.2019. Nepeněžitý vklad byl schválen valnou hromadou Vodovodů a 
kanalizací Kroměříž, a.s. dne 11.6.2019. 
Na valné hromadě společnosti 11.6. 2019 akcionáři společnosti rozhodli o zvýšení základního 
kapitálu společnosti o částku ve výši 1 867 000,- Kč, upsáním 1 867 akcií akcionářem Město 
Bystřice pod Hostýnem se splacením emisního kurzu vnesením nepeněžitého vkladu tímto 
akcionářem.  Zvýšení základního kapitálu vycházelo ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
ze dne 29. 3. 2006, kde akciová společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž a městem 
Bystřice pod Hostýnem se zavazují vytvořit podmínky a v termínu do 30.6. 2018 bez dalších 
podmínek uzavřít smlouvu o vkladu kanalizace (vyjma dešťovou) specifikovanou v čl. I. této 
smlouvy do majetku společnosti a vydání akcií předem určenému akcionáři.  V článku IV. Této 
smlouvy se účastníci této dohody dohodly, že ta smluvní strana, která svým jednáním nebo 
opomenutím zmaří splnění závazků z této smlouvy ve sjednaném termínu, je povinna druhé 
straně zaplatit smluvní pokutu ve výši rovnající se souhrnu nájemného zaplaceného za celou 
dobu trvání nájemní smlouvy společnosti městu zvýšenému o 50% celkem zaplacené částky. 
 
4) Pořízení majetku od třetích osob závisí na rozhodnutí představenstva společnosti. Pořízení 

se řídí vnitřním předpisem společnosti č. 48/2014 upravujícím podmínky pro uzavírání kupních 

smluv k infrastrukturnímu majetku. Žádost v letošním roce do představenstva předložili obec 

Bořenovice na odkup přiváděcího řádu a vodovodu obce Bořenovice, žádost od PMS Reality, 

a.s. na odkup vodovodu a kanalizace v lokalitě města Kroměříž a žádost od  společnosti DZ 

Immobilliare s.r.o.  na odkup vodovodu a kanalizace v lokalitě KM (Dolní zahrady).   
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5) Úplaty vlastníkům vodohospodářského zařízení v roce 2019 činily  246 200 Kč, platí se 50% 
ze zisku z vodného a stočného. Obec Chvalčov 38 047 Kč, obec Ludslavice 9 741 Kč, město 
Holešov 103 667 Kč, pan Fránek 3 732 Kč, obec Srbce 1 967 Kč, Stavitelství Pospíšil s.r.o. 
2 712 Kč, obec Střížovice 15 669 Kč, město Kroměříž vč. Těšnovic 31 832 Kč, Autoeden 
Zedník 465 Kč, obec Střílky 31 377 Kč,  Zlínský kraj 3 780 Kč, obec Horní Lapač 3 211 Kč, 
vše bez DPH. 
 

6) Městům, obcí, třetím osobám, kde nebylo požadována výplata nájemného. Seznam je 

přílohou č. 1. Úplata není poskytována těm majitelům vodovodů a kanalizací, kteří písemně o 

nájemné představenstvo společnosti nepožádali. Jedná se 47 smluv s městy a obcemi a 57 

smluv s podnikatelskými subjekty a fyzickými osobami. 

 

7) Ano, jedná se o obec Střílky, za rok 2019 činila výše nájemného  31 377 Kč, dle uzavřené 

smlouvy 50% zisku z tržeb z vodného. 

Další smlouva se sjednaným  nájemným bylo uzavřena s městem Bystřice p. Hostýnem 

koncem prosince 2019 a není dosud účinná.  

 

8) Rozhodnutí M, č.j.: MF -1875/2019/1604 - 20   

a) Kontrola Ministerstva financí ČR zahájena 28.2. 2017, odborem 16 - cenová politika, 

kontrola dodržování podmínek pro stanovení věcně usměrňovaných cen ve smyslu § 

6 odst.1 písm. c) zákona o cenách a vedení cenové evidence dle § 11 zákona o 

cenách byla ukončena protokolem dne 17.10. 2018. 

 

b) Dne 15. 11. 2019 jsme obdrželi Rozhodnutí Ministerstva financí ČR, č.j.: MF -
1875/2019/1604 – 20, kterým byla společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
uložena pokuta ve výši 10 000 000,00 Kč (deset miliónů) za správní delikt, kterého se 
dopustila tím, že nedodržela pravidla věcného usměrňování cen dle §16 odst. 1, písm. 
D) zákona č. 526/1990 Sb. O cenách, ve znění   účinném do 30. 6. 2017, spočívající v 
dodržování závazného postupu při kalkulaci a uplatňování cen pitné vody dodávané 
odběratelům a pitné vody dodávané do vodovodní sítě pro veřejnou potřebu jiné osobě, 
než je odběratel, dále cen odpadní vody odvedené kanalizací nečištěné a odpadní 
vody odvedené kanalizací čištěné a odpadní vody převzaté do kanalizace od jiného 
vodohospodářského subjektu, který byl stanoven Výměry MF č. 01/2014, 01/2015, 
01/2016 a v rozporu se stanoveným postupem při kalkulaci ceny zahrnula do kalkulací 
náklady na penzijní připojištění a životní pojištění ve výši 6 993 325,54 Kč a náklady 
na material ve výši 537 984,95 Kč a následným fakturováním cen pro vodné a cen pro 
stočné vypouštěných výše uvedenými kalkulacemi získala nepřiměřený majetkový 
prospěch ve výši 7 531 310,49 Kč. 
 

c) JUDr. Jana Holubcová, právní zástupce naší společnosti podala rozklad (ve lhůtě 15 
dnů od doručení) proti Rozhodnutí MF, č.j.: MF -1875/2019/1604 - 20 ze dne 14. 
listopadu 2019, které bylo doručeno dne 15. listopadu 2019 a kterým byla společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. uložena pokuta ve výši 10 000 000,00 Kč (deset 
miliónů) a to z důvodů, které jsme již ve všech podání k Ministerstvu financí uváděli a 
nyní včetně nesouhlasu s uložením uvedené pokuty a s důvodem uvedeným v 
Rozhodnutí pro uložení pokuty a její výši.  
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d) V roce 2018 jsme si vytvořili a zaúčtovali účetní rezervu ve výši 3 500 tis. Kč  na základě 
zahájeného řízení dle předpokladu sankce na účtu 459 (nákladově na účtu 554). Takto 
vytvořená rezerva snižovala účetní hospodářský výsledek k rozdělení v roce 2018. 
V listopadu 2019 jsme na základě Rozhodnutí MF vytvořenou rezervu zrušili, tím došlo 
ke zvýšení účetního hospodářského výsledku o 3 500 tis. Kč a zároveň jsme zaúčtovali 
uloženou pokutu ve výši 10 mil. korun do nákladů společnosti. 
 

e) Účetní případ snížil účetní hospodářský výsledek. Celkový dopad v r. 2019: došlo k 
navýšení nákladů o 6 500 tis. Kč. 
 

f) Dne 20.3. 2020 jsme podali prostřednictvím JUDr. Jany Holubcové, právníka 
společnosti Žalobu proti rozhodnutí Ministerstva financí, spis. zn. MF .185/19/V 00002, 
čj.: MF 1875/2019/1604-24 ze dne 26.2. 2020 dle ustanovení § 65 násl. Soudního řádu 
správního s návrhem na přiznání odkladného účinku této žalobě dle ustanovení 
§73 soudního řadu správního se zdvořilou žádostí o vydání rozhodnutí usnesením bez 
zbytečného odkladu z důvodu nebezpečí prodlení.  
 

g) Dne 19.3. 2020 ředitel společnosti odeslal písemně přes datovou schránku žádost 
ministryni financí ČR JUDr. Aleně Schillerové o možnost úhrady pokuty ve výši 10 mil. 
Kč formou splátkového kalendáře.  
 

h) Dne 15.4. 2020 jsme prostřednictvím JUDr. Jany Holubcové, právníka společnosti 
obdrželi USNESENÍ Městského soudu v Praze ze dne 14.4. 2020 ve věci žalobkyně 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., sídlem Kojetínská 3666/64, Kroměříž proti 
žalovanému Ministerstvo financí, sídlem Letenská 525/15, Praha 1- Malá Strana o 
žalobě proti rozhodnutí ministryně financí ze dne 26.2. 2020, MF .185/19/V 00002, čj.: 
MF 1875/2019/1604-24 s tím, že žalobě se přiznává odkladný účinek.   
 

i) Dne 17.4. 2020 JUDr. Jana Holubcová odeslala návrh na doplnění žaloby na Městský 
soud Praha  č.j.11 AF 4/2020, datovou schránkou.  
 

j) Termín jednání u Městského soudu v Praze nebyl dosud stanoven. 

Představenstvo společnosti podává ve smyslu ustanovení § 357,§358 a §359 zákona 
o obchodních korporacích vysvětlení zástupci akcionářů, to je společnosti PMS Reality a.s.,  
IČ : 47676647, se sídlem Hanušovice, Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice a HSK Invest, a.s.  
IČ : 607 27 357 se sídlem Václavská 316/12, Nové Město, 120 00 Praha 2. 

V Kroměříži dne 13.07.2020 

 
Ing. Ladislav Lejsal 
místopředseda představenstva 
 
 
příloha č. 1 – Seznam smluv o provozování bez úplaty k 31.12.2019 

a) města a obce 

b) firmy, osoby 

 

 

 

 








