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Doporuéované advokétni kanceléf v letech 2015 - 2019

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nébfeil'Véclava
nábřeží
Václava Havla 19
Dolnl' Předměstí
PFedméstI'
Dolní
541 01 Trutnov
Trutnov
Doporuéené, s dodejkou
Doporučeně,
Datovou zprdvou
zprávou
Naée zn.:
Naše
VyFizuje:
Vyřizuje:
Telefon:
Email:
Datum:

1001/2021

25.5.2021

PROTEST PROTI
PROTI USNESENÍ
USNESENI’ VALNÉ
VALNE' HROMADY
HROMADY SPOLEČNOSTI
SPOLECNOSTI
PROTEST
PROTINAVRH K
K ZÁLEŽITOSTEM
zALEiITOSTEM ZAŘAZENÝM
ZAI-YQAZENY'M NA
NA POŘAD
PO§AD VALNÉ
VALNE HROMADY
HROMADY
PROTINÁVRH
iADOSTI O
o VYSVĚTLENÍ
VYSVETLENI’
ŽÁDOSTI

Véiem’,
Vážení,
obracime se na Vás
Vés v právním
prévnl'm zastoupení
zastoupenl' spolku OSMA-ČR-OJ024,
OSMA-CR-OJ024, IČO
ICO 01186353, se sídlem:
sidlem: Chomutov,
obracíme
PSC 430 01, zapsaného ve spolkovém rejstříku
rejstFI'ku vedeném Krajským
KrajskY/m soudem v Ústí
Ustl' nad Labem,
SNP 3876, PSČ
oddil L, vložka
vloika 8823 (dále
(déle jen „klient“),
,,klient”), který
kteee
menéinov akcionářem
akcionéfem obchodní
obchodnl' společnosti
spoleénosti Vodovody
oddíl
je menšinovým
ICC 60108711, se sídlem:
sidlem: Trutnov, nábřeží
nébfeil' Václava
Véclava Havla 19, Dolní
Dolnl' Předměstí,
PFedméstI',
a kanalizace Trutnov, a.s., IČO
PSC 541 01, zapsané v obchodním
obchodnl'm rejstříku
rejstFI'ku vedeném Krajským
Krajsk soudem v Hradci Králové,
Krélové, oddíl
oddl'l B, vložka
vloika
PSČ
(déle jen „Vodovody
,,Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.“
a.s.” či
éi „společnost“)
,,spoleé'nost”) v souvislosti s valnou hromadou
1006 (dále
spoleénosti svolanou na den 31.5.2021 v 10.00 hod., která
které se má
mé konat v
zasedaci místnosti
ml'stnosti v
sidle
společnosti
v zasedací
v sídle
spoleénosti v Trutnově.
Trutnové.
společnosti

poFadu jednénl’
hromadv dle pozvánky
pozvénkv
Bod 5 pořadu
jednání valné hromady

Podévéme tímto
tI’mto dopředu
dopFedu protest
grotest proti případnému
pFI’padnému přijetí
pFijetI' návrhu
névrhu usnesení
usnesenl' pod bodem 5 pořadu
pofadu
Podáváme
jednénl'
pozvénce ve znění:
znénl':
jednání valné hromady uvedeného v pozvánce
,,Va/nd
ndvrh na rozdělení
rozdélenl' zisku,
zisku, a to: z dosaženého
dosazveného zisku ve výši
vy§i 3.680.812,45
3,680,812,45
„Valná hromada schvaluje návrh
K6 po zdanění
zdanénl' přidělit
pfidélit 750.000,- Kč
Kc“ do sociálního
socidlm’ho fondu
Kc“ do stimulačního
stimulaéniho fondu.
Kč
fondu a0 500.000,- Kč
fondu.
Cvdstku ve výši
vy5“i 2.430.812,45
2,430,812,45 Kč
K6 pfevést
obnovy. ”
Částku
převést do fondu
fondu obnovy.“

Zdﬂvodnénh
Zdůvodnění:
usnesem’ sp. zn. 27 Cdo 3885/2017, ze dne
clne 27.
27.3.2019
Nejvyéél' soud judikoval,
2e i po 1. 1. 2014 platí,
platI', že
2e
V usnesení
3. 2019 Nejvyšší
judikoval, že
prévo podílet
podilet se na zisku společnosti
spoleénosti je
zékladnich práv
prév akcionáře
akcionéFe (srov. § 256 odst. 1 z. o. k.);
právo
je jednl'm
jedním ze základních
vytvoFi—Ii akciová
akciové společnost
spoleénost zisk, může
mﬁie valná
valné hromada rozhodnout o
0 tom, že
2e zisk nebude rozdělen
rozdélen mezi
vytvoří-li
akcionéFe, pouze
pouze zz důležitých
dﬂleiith důvodů
dﬁvodﬂ aa při
pFi respektování
respektovém’ zákazu
zékazu zneužití
zneuiiti většiny
vétéiny hlasů
hlasﬂ (§
(§ 212
212 o.
o. z.)
z.) aa že
2e jii
akcionáře,
již
pozvénka na valnou hromadu musí
musi dle
clle § 407 odst. 1 písm.
pl'sm. f) z. o. k. obsahovat důležité
dﬁleiité důvody
dﬂvody pro
pozvánka
nerozdélem’ zisku mezi akcionáře
akcionéFe tak, aby se akcionáři
akcionéFi mohli na valnou hromadu řádně
Fédné připravit.
pFipravit.
nerozdělení
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Doporuéované advokétni kanceléi v letech 2015 - 2019

Vtomto
pil’padé představenstvo
piedstavenstvo předkládá
piedklédé valné hromadě
hromadé ke schválení
schvéleni návrh
névrh usnesení,
usnesenl', ze kterého není
nenl'
V
tomto případě
(konkrétni) důležité
dﬂleiité důvody
dﬂvody brání
bréni tomu, aby mezi akcionáře
akcionéie byl rozdělen
rozdélen zisk ve výši
Wéi
patrné, jaké
jaké (konkrétní)
2.430.812,45 Kč
Kc”: (případně
(pil’padné jeho část).
Eést).
Jim'lmi
pozvénky není
neni zřejmé,
ziejmé, proč
proé (tj.
(ti. z2 jakých
iach konkrétních
konkrétnich a kvantifikovatelných
kvantifikovateach důvodů)
dﬁvodﬂ) je
Jinými slovy, z pozvánky
je
piedstavenstvem navrhováno,
navrhovéno, aby zisk ve výši
Wéi 2.430.812,45 Kč
KE byl převeden
pieveden do sociálního,
sociélniho, stimulačního
stimulaéniho
představenstvem
Pauéélni poukaz představenstva
piedstavenstva (bez doložení
doloieni jakéhokoliv
propoétu), že
ie zisk je
fondu a fondu obnovy. Paušální
jakéhokoliv propočtu),
je
tFeba ponechat ve společnosti
spoleénosti za účelem
UEeIem financování
financovéni investic, nemůže
nemﬂie obstát.
obstét. Toto paušální
pauéélni tvrzenl'
třeba
tvrzení
piedstavenstva nelze nijak přezkoumat
piezkoumat (např.
(napi. ověřit,
ovéiit, zda investice nelze financovat jii
stévajicich
představenstva
již ze stávajících

zdrojﬂ).
zdrojů).

piedstavenstva na zvýšení
zvVéeni splátek
splétek úvěrů
UVérﬂ a očekávané
oéekévané snížení
sniieni tržeb
trieb taktéž
taktéi nelze mít
mit za oprávněné,
oprévnéné,
Poukaz představenstva
kdyi z výroční
eoEni zprávy
zprévy za rok 2020, která
které bude schvalována
schvalovéna taktéž
taktéi v rámci
rémci bodu č.
E. 5 pořadu
poiadu jednéni
když
jednání valné
pozvénce, konkrétně
konkrétné z výhledu
vVhledu hospodaření
hospodaieni vyplývá,
vypvé, že
2e společnost
spoleénost očekává:
oEekévé: „Pro
,,Pro
hromady uvedeného v pozvánce,
obdobl' let 2021 a 2022 společnost
spoleEnost poéitd
ndrt‘istem tržeb,
trz“eb, a to jak
stoEného, které
období
počítá s nárůstem
jak u vodného, tak i u stočného,
ddno vyšší
vy§§l' cenou.“
cenou.” a dále:
déle: ,,0dpi5y
dokonéenych
bude dáno
„Odpisy DHM se budou zvy§ovat
zvyšovat v sou/adu
souladu s objemem dokončených
investic, Lze říci,
Fl'ci, že
z”e pouze
dokonéenl' akce ,,CVOV
ka/ovd koncovka“
koncovka” se
investic.
pouze dokončení
„ČOV Trutnov Bohuslavice —
– kalová
se projevi
projeví v
ndkladech na odpisy částkou
Edstkou mezi 2 000 —
tis. Kč
Kc" v roce 2021.
2021. Přínosem
PFI’nosem zde bude snl'zvenl'
ndkladt‘i na
nákladech
– 2 500 tis.
snížení nákladů
sluz”by.
Ize v těchto
téchto letech očekávat
oéekdvat zisk ve výši
vys“i 10 629 tis.
tis. Kč
Kc" (pro rok 2021), pFI'padné
tis.
služby. VVsouhrnu
souhrnu lze
případně 10 000 tis.
Kc“ (pro rok 2022).“
2022). ”
Kč
Odﬂvodnéni uvedené v pozvánce
pozvénce je
pil’mém rozporu s textem výroční
Wroéni zprávy.
zprévy. Nadto, s ohledem na
Odůvodnění
je tedy v přímém
odbératelﬁ společnost,
spoleénost, nelze dle názoru
nézoru klienta očekávat
oEekévat zhoršení
zhoréeni trieb
miie, kdy
strukturu odběratelů
tržeb vvtakové
takové míře,
Ize očekávat
oEekévat zisk společnosti
spoleénosti predikovaný
predikovany ve výroční
eoEnI’ zprávě
zprévé ve výši
Wéi 10 629 tis. Kč
Ké (pro rok 2021),
naopak lze
pil’padné 10 000 tis. Kč
Kc”: (pro rok 2022).
případně
neiikajici odůvodnění
odﬁvodnéni uváděla
uvédéla ostatně
ostatné společnost
spoleénost jii
pozvénce na
Obdobné obecné a nic neříkající
již v minulém roce v pozvánce
nerozdélila zisk mezi akcionáře.
akcionéie. Nicméně
Nicméné i faktický
faktickV průběh
prﬁbéh roku 2020 (i přes
pies
valnou hromadu, kdy také nerozdělila
nepiiznivy vývoj
vVvoj pandemie) dal za pravdu klientovi, který
kterv uváděl,
uvédél, že
2e je
misté rozdělovat
rozdélovat zisk mezi
nepříznivý
je na místě
akcionéie (nebo jeho část).
Eést). Jim'lmi
spoleénost generovala zisk i přes
pies tvrzené investice a má
mé ve
akcionáře
Jinými slovy —
– společnost
finanénim plánu
plénu jej
déle, ale společnost
spoleénost nemá
nemé stanovenou dividendovou politiku, kdy zisk
finančním
jej generovat dále,
zadriuje a vyplácí
vypléci do fondů,
fondﬂ, mimo dosah akcionářů,
akcionéiﬁ, a to bez zákonné
zékonné opory a opory ve stanovách.
stanovéch.
pouze zadržuje
skuteénost má
mé klient za
23 to, že
ie valná
valné hromada byla svolána
svoléna v
zékonem, a
S ohledem na tuto skutečnost
v rozporu se zákonem,
konkrétné v rozporu s5 § 407 odst. 1 písm.
pism. f) z. o. k., a proto klient dopředu
dopfedu proti případnému
pFI’padnému přijetí
pi'ijetl'
to konkrétně
névrhu usnesení
usnesenl' protestuje.
tohoto návrhu
iédné (natož
(natoi pak důležité)
dﬂleiité) důvody
dﬁvody pro nevyplacení
nevyplaceni zisku mezi akcionáře
akcionéie v daném případě
pil’padé dány
dény
Dle klienta žádné
Obchodnl’ společnost
spoleénost Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. dlouhodobě
dlouhodobé svým
svy’m akcionářům
akcionéfﬂm
nejsou. Obchodní
nevypléci dividendy a dosažený
dosaieny’ zisk rozděluje
rozdéluje na různé
rﬁzné fondy. Z
Zdosahovany’ch
sledkﬁ společnosti
spoleénosti
nevyplácí
dosahovaných výsledků
vyply’vé, že
ie je
finanénl'ch možnostech
moinostech společnosti
spoleénosti rozdělit
rozdélit celý
celV (popř.
(popf. podstatnou část)
Eést) zisku
nadto vyplývá,
je ve finančních
akcionéfe. Vyplacení
Vyplaceni celého zisku (popř.
(popF. jeho
Eésti) tudl’i
investiénl' politiku společnosti
spoleénosti
mezi akcionáře.
jeho části)
tudíž tvrzenou investiční
nemﬁie.
nijak ohrozit nemůže.
Pi'ijetim usnesení
usneseni v představenstvem
pfedstavenstvem navrhovaném znění
znénl’ tedy dojde k porušení
poru§eni základního
zékladniho práva
préva
Přijetím
akcionéi’e na podíl
podil na zisk dle § 348 odst. 1 z. o. k., ke zneužití
zneuiitl’ většiny
vét§iny hlasů
hlasﬂ ve
spoleénosti a ke zneužití
zneuiitl'
akcionáře
ve společnosti
hlasovacich práv
pra’w k újmě
lfljmé celku (§ 244 z. o. k. a § 212 o. z.),
2.), ke zneužití
zneuiitl' vlastnického práva,
préva, jehoi
hlavnl’m
hlasovacích
jehož hlavním
Cléelem je
po§kodit jiného
2. o. k.), k porušení
poruéenl' povinnosti představenstva
pfedstavenstva odůvodnit
odﬂvodnit návrh
névrh na
účelem
je poškodit
jiného (§ 1012 z.
(ne)rozdélenl’ zisku (§ 357 z. o. k.).
(ne)rozdělení
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Doporuéované advokétni kanceléi v letech 2015 - 2019

umélého zadržování
zadriovénl' zisku ve společnosti
spoleénosti přitom
pFitom těží
téil’ jen určitá
uréité část
Eést akcionářů
akcionéiﬁ (města
(mésta a obce), kteří
kteFI’
Z umělého
nevyplécenl' dividend zneužívají
zneuil'vajl' k dosahování
dosahovénl’ svých
svych politických
politicky’ch cílů,
cilﬂ, nadto jsou
prostFedky
tuto politiku nevyplácení
jsou prostředky
investovény do vodárenské
vodérenské infrastruktury, která
které leží
leil' na území
ﬁzeml’ těchto
téchto měst
mést a obcí,
obci, čímž
Eimi dochází
dochézi k
investovány
zhodnocovénl' pozemků
pozemkﬁ se zde nacházejících
nachézejl’cich a zvyšování
zvy§ovéni příjmů
pFijmﬁ těchto
téchto měst
mést a obcí
obci z vybraných
vybranf/ch daní,
dani,
zhodnocování
pFiEemi ostatním
ostatnl’m minoritním
minoritnl'm akcionářům
akcionéfﬁm z účasti
ﬂéasti ve
spoleénosti žádné
iédné takové výhody
vy’hody neplynou.
přičemž
ve společnosti
mé dále
déle za to, že
ie dlouhodobá
dlouhodobé praxe společnosti,
spoleénosti, kdy
kdv je dosažený
dosaiem’l zisk přerozdělován
pferozdélovén do různých
rﬂzm’lch
Klient má
fondﬂ společnosti,
spoleénosti, je rozporná
rozporné ssdobn’lmi
mravv, jelikoi
tl’mto mechanismem je natrvalo vyloučeno
vvlouéeno
fondů
dobrými mravy,
jelikož tímto
zékladnl' právo
prévo akcionáře
akcionéFe na zisk. Napadené usnesení
usnesenl’ je tudíž
tudl'i neplatné i pro rozpor s dobrými
dobn’lmi mravy.
mraw.
základní
pFI’padé totiž
totii nejde o exces, nýbrž
ar2 o
0 dlouhodobě
dlouhodobé nastavený
nastavem’l trend.
V uvedeném případě

zévéry uvedené v komentářové
komentéFové literatuře,
literatuFe, Štenglová,
§tenglové, I.,
l., Havel, B., Cileček,
Cilecek, F., Kuhn, P., Šuk,
§uk,
K tomu srov. závěry
Zékon o obchodních
obchodnl'ch korporacích.
korporacich. Komentář.
KomentéF. 2. vydéni.
P.: Zákon
vydání. Praha: C. H. Beck, 2017, se u § 348 odst. 1 z.
uvédl': ,,2
vazbé' na § 34 odst. 1 větu
vétu druhou plyne,
rozdélem’ zisku
o. k. uvádí:
„Z § 348 odst. 1 ve vazbě
plyne, z'e
že rozdělení
zisku v akciové
spolec'nosti
urc'uji pfedev§im
urc"it, zda se bude zisk rozdělovat
rozde'lovat pouze mezi
společnosti určují
především stanovy – jen
jen ty mohou určit,
akciondfe nebo i mezi další
dals"i osoby. V rámci
rdmci tohoto určení
urc'em’ mohou stanovy upravit i pomér,
akcionáře
poměr, ve kterém se
rozdélovat mezi akcionáře
akciondrVe a další
dal§i osoby. Zaloz'i-Ii
moinost rozdělení
rozdéleni zisku
bude zisk
zisk rozdělovat
Založí-li stanovy pouze
pouze možnost
zisku mezi
akciondfe a další
dal§i osoby, aniž
aniz' by určily,
urc'ily, jakd
Edst z rozdělovaného
rozdélovaného zisku musí
musi pfipadnout
akciondfﬁm, je
akcionáře
jaká část
připadnout akcionářům,
je
rozdélem’ v piisobnosti
hromady. Soudime
v§ak, ie
toto rozdělení
působnosti valné hromady.
Soudíme však,
že vzhledem k tomu, z'e
že prdvo
právo na podil
podíl na
zisku ie
akciondi’e, a tedy i iednim
dﬁvodﬁ, pro který
kterV akcionář
akciondf akcie nabývá,
navd,
je jedm’m
jedním ze zdkladnich
základních prdv
práv akcionáře,
jedním z důvodů,
akciondi’e na podil
vylouc'it a nemohou je
nemohou stanovy prdvo
právo akcionáře
podíl na zisku trvale vyloučit
je ani omezit zpiisobem,
způsobem,
kterV by odporoval dobrým
dobryim mravům.“
mravﬁm. ”
který
Nejvyééi soud přitom
pFitom ve shora citovaném rozhodnutí
rozhodnuti zdůraznil,
zdﬁraznil, že
2e právo
prévo podílet
podilet se na zisku společnosti
spoleénosti je
Nejvyšší
je
jednim
zékladnich práv
prév akcionáře.
akcionéie. Společnost
Spolecnost je přitom
piitom akciovou společností,
spoleénosti, tedy kapitálovou
kapitélovou
jedním ze základních
spolecnosti založenou
zaloienou za účelem
Ocelem dosažení
dosaieni zisku. Provozování
Provozovéni vodovodů
vodovodﬂ a kanalizací
kanalizaci a úprava
L'Jprava a rozvod
společností
totii ve smyslu živnostenského
iivnostenského zákona
zékona živností
iivnosti volnou. Živnost
Zivnost je
vody je
je totiž
je pak v § 2 stejnojmenného
zékona definována
definovéna následujícím
nésledujicim způsobem:
zpﬁsobem: „Živností
,,Zivnostije
soustavnd činnost
Einnost provozovand
zákona
je soustavná
provozovaná samostatné,
samostatně,
vlastnim jménem,
vlastni odpovědnost,
odpovédnost, za účelem
lice/em dosažení
dosaz"eni zisku
podminek stanovených
stanovenych tímto
timto
vlastním
jménem, na vlastní
zisku a za
za podmínek
zdkonem.”
podstaté odpovídá
odpovidé definici podnikání
podnikéni uvedené v § 420 občanského
obéanského zákoníku.
zékoniku.
zákonem.“ Jeji
Její definice v podstatě
NenI' tedy pravdou, že
ie by vodárenské
vodérenské společnosti
spolecnosti byly založeny
zaloieny za jiny’m
nei podnikatelským
podnikatelsk účelem,
déelem,
Není
jiným než
kupF. za účelem
dcelem správy
sprévy vlastního
vlastnl’ho majetku. V jejich
pFI'padé se jedné
spoleénosti, tedy
kupř.
jejich případě
jedná o klasické akciové společnosti,
kapitélové obchodní
obchodni korporace, které usilují
usilujl' o dosažení
dosaienl' zisku, kde minoritní
minoritnl' akcionáři
akcionéi’i získali
ziskali svůj
sIj podíl
podil v
kapitálové
devadeséty’ch letech.
privatizaci v devadesátých
Plné se zde proto prosadí
prosadl' závěry
zévéry uvedené v nálezu
nélezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS
05 1146/16, kde Ústavní
Ustavni
Plně
spoleénost ČEZ,
CEZ, a. s. veřejnou
veFejnou institucí
instituci pro účely
65e zákona
zékona o svobodném přístupu
pFI'stupu k
soud posuzoval, zdali je
je společnost
informacim. V bodě
bodé 75 bylo konstatováno,
konstatovéno, že:
2e: „Dále
,,Ddle bylo v napadených
napadenych rozhodnutích
rozhodnutich uvedeno,
uvedeno, Ze
vefejny
informacím.
že veřejný
Lice] stézvovatelky
spocvivd v jeji
kdyz“ hlavním
hlavnim prvedmétem
Einnosti je
vyroba a
účel
stěžovatelky spočívá
její existenci a fungovdni,
fungování, když
předmětem jeji
její činnosti
je výroba
prodej
elektfiny a s tím
tim související
souvisejici podpora
e/ektrizaéni soustavy a dále
ddle výroba,
vyroba, rozvod a prodej
tepla.
prodej elektřiny
podpora elektrizační
prodej tepla.
Nepochybné lze
/ze souhlasit, že
z"e existence a
0 fungovdni
Einnosti plni
Nepochybně
fungování stézvovate/ky
stěžovatelky ss ohledem na pfedmét
předmět jeji
její činnosti
plní
urEity veřejný
vefejny účel,
Lice], takovéto hodnocení
hodnoceni by však
v§ak bylo možné
moz"né pfiznat
Fade soukromoprdvnich
subjektlfl
určitý
přiznat celé řadě
soukromoprávních subjektů
vykondvajicich nejrůznější
nejrﬁznéj§i činnosti.
Einnosti. Podstata jeji
(1 fungovdm'
vykonávajících
její existence a
fungování spoc'ivd
spočívá pfedev§im
především v podnikdm’,
podnikání,
jehoz'
life/em je
dosahovdni zisku.
jehož účelem
je dosahování
zisku.“”
bodé 77 pak Ústavní
Ustavni soud zdůraznil,
zdﬂraznil, že:
ie: „Omezený
”Omezeny význam
vyznam uvedených
uvedenych argumentů
argumentt? pfipustil
Nejvy5“svi
V bodě
připustil i Nejvyšší
sprdvni
vyjddrvenize
10. února
anora 2017.
2017. Stěžejní
Stéiejni argument, na němž
némz" sprdvnisoudy
za/oz"i/y
správní soud
soud ve svém vyjádření
ze dne 10.
správní soudy založily
$i
stéiovatelky jako
vefejné instituce,
instituce, je
tFeba spatřovat
spatFovat v tom, z"e
svůj zdvér
závěr o povaze
povaze stěžovatelky
jako veřejné
je proto
proto třeba
že jiji stdt
stát fakticky
fakticky
ovlddd, když
kdyz” jeho
kapitdlu a na hlasovacích
hlasovacich prdvech
c"ini/ (a i dnes
ovládá,
jeho podil
podíl na zdkladnim
základním kapitálu
právech v pos/ednich
posledních letech činil
Eini) pFib/izvné
%. Stát
Stdt má
ma? 2z tohoto důvodu
dt‘ivodu i dominantní
dominantni vliv na vytváření
vytvdfeni jejich
orgdnt‘i. Ani
v§ak
činí)
přibližně 70 %.
jejích orgánů.
Ani zde však
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Doporuéované advokétni kanceléi v letech 2015 - 2019

Ustavni soud nesdílí
nesdi/i hodnocení
hodnoceni sprdvnich
stézvovate/ka má
md povahu veřejné
vefejné instituce.
instituce. Stát
Stdt totiž
totiz”
Ústavní
správních soudt‘),
soudů, z”e
že stěžovatelka
oh/edu na
no velikost svého podilu
obchodni společnosti
spoleEnosti pouze
vykondvd svá
svd prdva,
bez ohledu
podílu v obchodní
pouze vykonává
práva, jez”
jež mu jako
jako
jakémukoliv
jinému
akciondfi
pfizndvaji
pfedpisy
prdva
soukromého.
Jeho
vét§inovy
podil
sdm
o
sobé
jakémukoliv jinému akcionáři přiznávají předpisy práva soukromého.
většinový podíl sám sobě nic
neme'ni na povaze
stéiovatelky jako
Neni ani zFejmé,
vy§e
nemění
povaze stěžovatelky
jako soukromoprdvniho
soukromoprávního subjektu.
subjektu. Není
zřejmé, od jaké
jaké výše
me'lo odvíjet
odvijet IV. ÚS
US 1146/16 21 hodnocení,
hodnocem’, zda
vefejnou
uvedeného podI’Iu
podílu by se
se mělo
zda jde
jde nebo nejde o veřejnou
anijaky
me'la pfl’padnd
instituci, ani
jaký vliv by z tohoto hlediska měla
případná zména
změna podI’Iu.
podílu.“”
Je třeba
tFeba zdůraznit,
zdﬂraznit, že
ie celá
celé řada
Fada vodárenských
vodérenskych společností
spoleénosti v
véeské
aékoliv také investuje
České republice, ačkoliv
prosti'edky do obnovy vodárenské
vodérenské infrastruktury, zisk mezi své akcionáře
akcionéie rozděluje
rozdéluje a následně
nésledné vyplácí.
vypléci.
prostředky
pI’edstavenstva v tomto směru
sméru je
ﬁéelovy’ a protiprávní.
protiprévni.
Postup představenstva
je tedy ryze účelový
déle odkazuje na usnesení
usnesenl’ Vrchního
Vrchniho soudu v Olomouci ze dne 27. 7. 2016, sp. zn. 8 Cmo 122/2016
Klient dále
Easopise Obchodněprávní
Obchodnéprévni revue, č.
E. 11-12, 2018, jehoi
za’wéry jsou uplatnitelné i v
vtomto
publikované v časopise
jehož závěry
tomto
pfl’padé, a to tím
tI'm spíše,
spiée, že
ie společnost
spoleénost nevyplácí
nevypléci dividendu svým
svym akcionářům
akcionéiﬂm po naprosto neúnosnou
nednosnou
případě,
,,Jak správně
sprdvné poukdzal
stupné, z ustálené
ustdlené judikatury
(pouzvite/né i 20
aktudlné p/atné
dobu: „Jak
poukázal soud prvniho
prvního stupně,
judikatury (použitelné
za aktuálně
platné
dpravy) jednoznaéné
vyp/yvd, zve
alespori části
Edsti zisku mezi akcionáře
akciondfe může
mﬁze dojít
dojit pouze
úpravy)
jednoznačně vyplývá,
že kknerozdéleni
nerozdělení alespoň
sI/ezvitého
dL°Ivodu (viz
(viz např.
napr". 29
29 Cdo
Cdo 3059/2011).
3059/2011). Spo/eénost
Fizeni jako
dL‘i/ezvity důvod
dL‘ivod pro
z důležitého důvodu
Společnost vvtomto
tomto řízení
jako důležitý
pro
nerozdéleni zisku neuvedla nic neobvyklého
neobvyk/ého ve vztahu k
kd/ouhodobému
hospodarveni. Tvrzené
nerozdělení
dlouhodobému prlflbéhu
průběhu hospodaření.
ndklady na opravy a
ainvestice
vynaklddala iiv
minulych let a
asouc'asné
náklady
investice vynakládala
v prﬁbéhu
průběhu minulých
současně dosahovala zisku.
zisku.
Nerozdé/eny zisk minulých
minulych let pfitom
neustdle roste, a
aby/a-li
LiEet vvroce
Nerozdělený
přitom neustále
byla-li na tento účet
roce 2014 souEasné
současně
pfevedena
Edst ze zrušeného
zru§eného rezervního
rezervniho fondu
dostateénou ﬁnanEni
převedena část
fondu (z uvedeného lze dovodit dostatečnou
finanční rezervu i na
spoleEnosti a
ajeho
resp. opak vvr“izeni
neby/ prokdzdn),
neni
tvrzené investice do majetku společnosti
jeho oprav, resp.
řízení nebyl
prokázán), pak
pak není
dného
raciondlniho (důležitého)
(d0/ez"ite’ho) důvodu,
dﬁvodu, prof
nemél být
byt zisk rozdělen
rozdé/en mezi akcionáře.“
akciondfe.” K obdobným
obdoam
žádného racionálního
proč by neměl
zévérﬁm dospěl
dospél i Krajský
Krajsky' soud v
vOstravé
usnesenl’ ze dne 9.
9.11.2016,
E.j.
závěrům
Ostravě vv usnesení
11. 2016, č.
j. 23 Cm 172/2016-131 (viz
Easopis Obchodněprávní
Obchodnéprévni revue, č.
6. 11-12, 2018, tamtéž).
tamtéz).
časopis
Zévérem klient poukazuje na rozsudek Nejvyššího
Nejvy§§iho soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018
Závěrem
plati, že:
2e: „Jestliže
,,Je5tliz"e pfedstavenstvo
hromadé, aby přijala
pFija/a určité
urEité
podle kterého platí,
představenstvo spoleénosti
společnosti navrhuje valné hromadě,
usneseni, jimz"
nds/edné bude představenstvo
pfedstavenstvo řídit
Fidit (jež
(jez bude realizovat),
realizovat), jsou
cV/enové povinni
usnesení,
jímž se následně
jsou jeho
jeho členové
postupovat
Fddného hospodáře
hospoddfe (viz výše)
vy§e) jiz“
hromady, pFi
postupovat v souladu
souladu ss poZadavkem
požadavkem péCVe
péče řádného
již pfi
při svoldvdni
svolávání valné hromady,
při
formu/ovdni
ndvrhu usnesení,
usneseni, jez”
md valná
va/nd hromada pfijmout,
poskytovdni všech
v§ech relevantních
relevantnich
formulování návrhu
jež má
přijmout, jakoz"
jakož i pr"i
při poskytování
informaci akcionářům
akciondrvlflm tak, aby mohli
moh/i na valné hromadě
hromadé rozhodovat ss dostatečnou
dostateEnou zna/osti
véci a pFi
informací
znalostí věci
při
védomi výhod,
vyhod, nevýhod
nevyhod a rizik spojených
spojenych ss (představenstvem
(pfedstavenstvem navrhovaným)
navrhovanym) usnesením
usnesenim valné hromady.
hromady.
vědomí
Nepostupuji—Ii tak a valné hromadě
hromadé navrhnou usnesení,
usnesem’, o němž
némz' ví
vi či
Ei musí
musi vědět
védét (kdyby jednali
Nepostupují-li
jednali s péc'i
péčí
Fddného hospodáře),
hospoddfe), z'e
spoIeEnost nevýhodné
nevyhodné (že
(z"e není
neni v jejim
maze ji
djmu,
řádného
že je
je pro
pro společnost
jejím zdjmu)
zájmu) a může
jí s'isobit
způsobit újmu,
zdsadne"
Fddného hospodáře
hospoddfe a odpovídají
odpovidaji společnosti
spoIeEnosti za jl’
zásadně poru§uji
porušují povinnost jednat
jednat s péc”i
péčí řádného
jí zpﬁsobenou
způsobenou
djmu realizací
realizaci takového usnesení
usnesem’ valné hromady stejné,
nebylo. ”
újmu
stejně, jako
jako kdyby zde
zde iddného
žádného pokynu
pokynu nebylo.“
Je
zjevny'm, že
ie představenstvem
piedstavenstvem vyhotovená
vyhotovené pozvánka
pozvénka neobsahuje žádné
iédné konkrétní
konkrétni informace stran
Je zjevným,
dﬂvodﬁ rozdělení
rozdélem’ hospodářského
hospodéFského výsledku
vysledku za rok 2020 způsobem
zpﬁsobem zde uvedeným.
uvedeny’m. Akcionáři
Akcionéii si nemohli z
důvodů
pozvénky učinit
uEinit žádný
iédny závěr,
zévér, proč
proc': má
mé být
byt hospodářský
hospodéfsky’ výsledek
vy’sledek za rok 2020 rozdělen
rozdélen právě,
pra’wé, tak
této pozvánky
tak jak
jak
je
navrhovéno. Zcela absentuje jakékoliv
zdﬂvodném’ poměru
poméru rozdělování
rozdélovéni zisku mezi fond obnovy,
je navrhováno.
jakékoliv zdůvodnění
stimulaéni fond a sociální
sociélnl' fond a vysvětlení
vysvétlenl’ důležitých
dﬁleiity’ch důvodů,
dﬂvodﬂ, proč
proc': nemá
nemé být
byt (byť
(byt' i jen
éést zisku)
stimulační
jen část
rozdélena mezi akcionáře
akcionéfe jako
rozdělena
jako dividenda.
uzaviré, že
ie v daném případě
piipadé pozvánka
pozvénka na valnou hromadu společnosti
spoleénosti neobsahuje všechny
v§echny
Klient proto uzavírá,
néleiitosti dané § 407 odst. 1, písm.
pism. f) z. o. k. a valná
valné hromada společnosti
spoleénosti proto v tomto rozsahu a k
náležitosti
nenI’ svolána
svoléna řádně
Fédné (představenstvo
(pFedstavenstvo totiž
totii nesplnilo svou povinnost odůvodnit
odﬁvodnit návrh
névrh na
tomuto bodu není
nerozdélenl’ zisku).
nerozdělení
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Doporuéované advokétni kancelér v letech 2015 - 2019

Ekonomické situace společnosti,
spoleénosti, kdy fondy ze zisku společnosti
spolecnosti přesahují
presahuji sic!
sic! cca 92,63 mil. Kč
Kc”: a vedle
Ekonomická
nerozdélenv zisk z minulých
minuch let přesahuje
presahuje sic! cca 90,316 mil. Kč.
Kc. Vlastní
Vlastnl' kapitál
kapitél společnosti
spolecnosti činí
cini sic!
sic!
toho nerozdělený
cca 741,337 mil. Kč
Kc”: a cizí
cizi zdroje toliko cca 169,52 mil.
mil. Kč
Kc vyplacení
vyplacenl' zisku alespoň
alespoﬁ v částečné
Eésteéné výši
vvsi mezi
akcionél’e nepochybně
nepochybné umožňuje
umoiﬁuje (umožňovala),
(umoiﬁovala), tak např.
napf. do fondu obnovy mohla být
t zcela jisté
akcionáře
jistě
vvr v
pfidélena nižší
niZSI částka.
céstka.
přidělena
Je třeba
tFeba zdůraznit,
zdﬂraznit, že
ie jiné vodárenské
vodérenské společnosti
spoleénosti (ačkoliv
(aékoliv také investují
investuji do své vodárenské
vodérenské
infrastrukturv) zisk mezi své akcionáře
akcionére na rozdíl
rozdl'l od
0d společnosti
spoleénosti rozdělují.
rozdélujl’.
infrastruktury)

Fédného hospodáře,
hospodéfe, pokud statutární
statutérni orgán
orgén zisk ve
spoleénosti
Dle klienta je
je pak vvrozporu
rozporu sspééi
péčí řádného
ve společnosti
zadriuje za každou
kaidou cenu a nenavrhuje vyplacení
vyplacenl’ alespoň
alespoﬁ části
éésti dividendy, ačkoliv
aékoliv společnost
spoleénost dosahuje
zadržuje
kaidém roce. Jak vyplývá
vypvé totiž
totii z odborné literatury: ŠTENGLOVÁ,
§TENGLOVA, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK,
CILECEK,
zisk v každém
§UK, Petr. § 34 [Podíl
[Podil na zisku]. In: ŠTENGLOVÁ,
§TENGLOVA, Ivana, HAVEL, Bohumil, CILEČEK,
CILECEK, Filip,
Filip, KUHN, Petr, ŠUK,
§UK, Petr. Zákon
Zékon o obchodních
obchodnich korporacích.
korporacich. 2. vydání.
vydéni. Praha: Nakladatelství
Nakladatelstvi C. H. Beck, 2017,
KUHN, Petr, ŠUK,
,,Vsouladu
Fddného hospodáře
hospoddfe však
vs'ak není
nenl’ zadriovdm’
s. 80. ISBN 978-80-7400-540-4: „V
souladu spéc'i
s péčí řádného
zadržování zisku za
kazvdy'ch okolností.
okolnosti. Zejména pokud obchodní
obchodnl' korporace není
nenl' schopna zadrzveny
vyuzvl't kkueenI'
každých
zadržený zisk využít
udržení
stability
zdvodu v očekávaném
ocekdvaném období
obdobi ztiienych
Ei ﬁnanEn/ch
stability provozu
provozu závodu
ztížených provoznl'ch
provozních či
finančních podml'nek
podmínek anebo
vytvofeni budoucí
budouc/ výše
vyse penéinich
tokﬁ odpovídající
odpovidajici současné
souéasné hodnotě
hodnoté nerozděleného
nerozdéleného zisku (tj.
(tj. budoucí
budouci
k vytvoření
peněžních toků
hodnoté po
p0 sraz"eni
me'l by statutdrnl’
orgdn navrhnout rozdělení
rozdélem’ zisku ve výši,
s'i, pro
hodnotě
sražení rizikové prvirdzvky),
přirážky), měl
statutární orgán
nemd efektivní
efektivm’ využití,
vyuzvitl’, pFi
splne'm' ostatních
ostatm’ch zdkonmich
(srov. NS 29 Cdo 3059/2011).“
3059(201 ). ”
kterou nemá
při splnění
zákonných poiadavkt')
požadavků (srov.
zévéry (tj. že
2e právo
pra’wo podílet
podilet se na zisku společnosti
spoleénosti je jednl’m
zékladnl’ch práv
prév akcionáře
akcionél’e a že
ie
Obdobné závěry
jedním ze základních
zévérv Nejvyššího
Nejwssl'ho soudu uvedené v 29 Cdo 3059/2011 jsou
pouiitelné i v režimu
reiimu zákona
za'ikona o obchodních
obchodnl'ch
závěry
jsou použitelné
korporacich) je prezentován
prezentovén v publikaci Čech,
Cech, P., Šuk,
§uk, P. Právo
Prdvo obchodních
obchodnich spo/eEnostI'
korporacích)
společností vvpraXi
praxi a pro praxi
(nejen soudnl').
soudní). Praha: Bova Polygon, 2016, str. 360.
Wrocnich zpráv
zprév společnosti
spoleénosti za roky
rokv 2009 až
a2 2020 plyne,
plvne, že
2e společnost
spoleénost je
ie dlouhodobě
dlouhodobé stabilní
stabilnl' a solventní
solventnl'
Z výročních
obchodnl' korporací,
korporaci, která
které dosahuje každý
kaidv rok zisk. Pakliže
Pakliie nebude ani v roce 2020 schválena
schva'ilena dividenda,
obchodní
je evidentní,
evidentni, že
ie postup společnosti
spoleénosti je ryze
rvze účelový,
ﬁéelovv, resp. nerozdělení
nerozdéleni žádného
iédného zisku mezi akcionáře
akcionél’e je
neodﬂvodnéné.
zcela neodůvodněné.
svédél’ ostatně
ostatné i skutečnost,
skuteénost, že
ie společnost
spoleénost sama přiznává,
priznévé, že
ie nemá
nemé stanovenou dividendovou
O tomto svědčí
Wroéni zpráva
zpréva za rok 2019 strana 6. Takové jednéni
élenﬂ statutárního
statutérnl’ho orgánu,
orgénu, kteří
kteFI’ se
politiku —– viz výroční
jednání členů
zodpovidajl’ akcionářům
akcionarum coby
cobv vlastníkům
vlastnikﬁm obchodní
obchodm’ korporace, zcela jisté
zodpovídají
jistě za jsouci
jsoucí vvsouladu
souladu sspéél'
péčí
Fédného hospodáře
hospodéi’e označit
oznaéit nelze.
řádného

Spoleénost tak dle klienta nemá
nemé žádný
iédny racionální
racionélnl’ důvod
dﬁvod pro nerozdělení
nerozdéleni i jen
Eésti dosaženého
dosaieného zisku
Společnost
jen části
akcionéfe a jeho
kumulovénl' na různých
rL‘lznVch fondech je
zékladnl'm právem
prévem akcionářů
akcionérﬂ
mezi akcionáře
jeho trvalé kumulování
je v rozporu se základním
minoritnl'ch) na zisk. Je jisté
racionélnl' a hospodárné
hospodérné vytvářet
vytvéret přiměřenou
primérenou rezervu na krytí
krytl’
(zejména minoritních)
jistě zcela racionální
neocekévanVch výdajů,
vydajﬁ, případně
pripadné dočasného
docasného nepříznivého
neprl'znivého vývoje
vVvoje trhu (k případné
pripadné úhradě
Uhradé ztráty),
ztréty), avšak
avsak
neočekávaných
miru této racionality je
taktéi optikou participace (zejména minoritních)
minoritm’ch) akcionářů
akcionérﬂ
míru
je nezbytné hodnotit taktéž
hospodéFsky’ch výsledcích
sledcich akciové společnosti,
spoleénosti, kteří
kteFI' jako
investofi krom dividendy
dividendv od společnosti
spoleénosti
na hospodářských
jako investoři
iédné jiné plnění
plnéni nedostávají.
nedostévajl'.
žádné
Je
treba přitom
pritom zdůraznit,
zdﬁraznit, že
2e provozování
provozovénl' vodovodﬁ
kanalizaci a úprava
Ciprava a rozvod vody je
Je třeba
vodovodů a kanalizací
je ve smyslu
iivnostenského
zékona
iivnostl'
volnou.
Zivnost
je
živnostenského
zákona
živností
volnou.
Živnost
je
pak
v
zékona definována
definovéna následujícím
nésledujl'cim způsobem:
zpﬂsobem: „Živností
,,Z7vnost1' je
soustavnd činnost
Einnost
§ 2 stejnojmenného zákona
je soustavná
provozovand
vlastnl'm jménem,
v/astnl' odpovědnost,
odpovédnost, za účelem
ace/em dosažení
dosazveni zisku
provozovaná samostatné,
samostatně, vlastním
jménem, na vlastní
zisku a za
za
podml'nek
stanovenych tímto
timto zákonem.“
zdkonem.” Její
Jejl' definice v podstatě
podstaté odpovídá
odpovidé definici podnikání
podnikém’ uvedené v §
podmínek stanovených
obcanského zákoníku.
zékom’ku. Není
Nenl' tedy
tedv pravdou, že
ie by vodárenské
vodérenské společnosti
spoleénosti byly
bvlv založeny
zaloienv za jim’lm
nei
420 občanského
jiným než
podnikatelsky’m účelem,
ﬁéelem, kupř.
kupr. za účelem
Licelem správy
sprévy vlastního
vlastnl'ho majetku. V jejich
pfipadé se jedné
podnikatelským
jejich případě
jedná o klasické
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Doporuéované advokétni kancelér v Ietech 2015 - 2019

spoleénosti, tedy kapitálové
kapitélové obchodní
obchodni korporace, které usilují
usilujl' o dosažení
dosaienl’ zisku. Stejně
Stejné tak je
akciové společnosti,
pFI’padé společnosti.
spoleénosti.
tomu iivv případě
Plné se zde proto prosadí
prosadl' závěry
zévéry uvedené v nálezu
nélezu ze dne 20. 6. 2017, sp. zn. IV. ÚS
05 1146/16, kde Ústavní
Ustavnl'
Plně
spoleénost ČEZ,
CEZ, a. s. veřejnou
verejnou institucí
instituci pro účely
(16e zákona
zékona o svobodném přístupu
pristupu k
soud posuzoval, zdali je
je společnost
informacim. V bodě
bodé 75 bylo konstatováno,
konstatovéno, že:
2e: „Dále
,,Ddle bylo v napadených
napadenych rozhodnutích
rozhodnutich uvedeno,
uvedeno, Ze
vefejny
informacím.
že veřejný
dEel stézvovatelky
spoEI'vd v jejl'
kdyz“ hlavním
hlavnl'm prvedmétem
Einnosti je
vyroba a
účel
stěžovatelky spočívá
její existenci a fungovdnl',
fungování, když
předmětem jejl'
její činnosti
je výroba
prodej elektřiny
elektfiny a s5 tím
tI'm související
souvisejl'ci podpora elektrizační
elektrizacvnl' soustavy a dále
ddle výroba,
vyroba, rozvod a prodej tepla.
tep/a.
Nepochybné lze
Ize souhlasit, z“e
c'innosti pInI’
Nepochybně
že existence a fungovdni
fungování stéiovatelky
stěžovatelky s ohledem na pfedme't
předmět jeil'
její činnosti
plní
urEitV veřejný
vefeimi účel,
dé’el, takovéto hodnocení
hodnoceni by však
v§ak bylo možné
moz"né pﬁznat
Fade" soukromoprdvnich
určitý
přiznat celé řadě
soukromoprávních
subjektt‘)
vykondvail’cich nejrůznější
neirﬁznéj§i činnosti.
c"innosti. Podstata jeil'
subjektů vykonávajících
její existence a fungovdnl’
fungování spoé'l’vd
spočívá pfedev§im
především v
podnikdnl’,
life/em ie
dosahovdni zisku.”
podnikání, jehoz"
jehož účelem
je dosahování
zisku.“
bodé 77 pak Ústavní
Ustavm’ soud zdůraznil,
zdﬂraznil, že:
ie: „Omezený
”Omezeny význam
vyznam uvedených
uvedenych argumentů
argumentt? připustil
pFipustil i Nejvyšší
NejvysVsV/
V bodě
sprdvm’
vyjddfenl'ze
10. února
anora 2017.
2017. Stěžejní
Stéz'ejnl’ argument, na němž
ne'mz" správní
sprdvni soudy zaz'i
správní soud ve svém vyjádření
ze dne 10.
založily
svﬁj
ste'z'ovatelky jako
veFejné instituce, je
tFeba spatFovat
svůj zdvér
závěr o povaze stěžovatelky
jako veřejné
je proto třeba
spatřovat v tom, z'e
že ji
ji stdt
stát fakticky
fakticky
ovlddd, když
kdyz' jeho
zdkladnim kapitálu
kapitdlu a na hlasovacích
hlasovacich prdvech
Ietech činil
Einil (a i
ovládá,
jeho podil
podíl na základním
právech v poslednich
posledních letech
c'inl') pi’ibliz'ne"
mo? z2 tohoto důvodu
dﬁvodu i dominantní
dominantnl’ vliv
iv na vytváření
vytvdfenijejich
orgdnﬁ. Ani zde
dnes činí)
přibližně 70 %. Stdt
Stát má
jejích orgánů.
vs'ak Ústavní
Ustavni soud nesdílí
nesdl’li hodnocení
hodnoceni sprdvnich
soudﬁ, z'e
md povahu
vefejné instituce. Stdt
však
správních soudů,
že ste'iovatelka
stěžovatelka má
povahu veřejné
Stát
totiz' bez ohledu na velikost svého podilu
obchodni spoIeEnosti
vykondvd svd
totiž
podílu v obchodní
společnosti pouze vykonává
svá prdva,
práva, jez'
jež mu jako
jako
jakémukoliv
akciondfi pfizndvaji
vét§inovv podil
jakémukoliv jinému
jinému akcionáři
přiznávají pfedpisy
předpisy prdva
práva soukromého.
soukromého. Jeho většinový
podíl sdm
sám o sobé’
sobě
neme'nl’ na povaze ste'z'ovatelky
Neni ani zFeimé,
vV§e
nic nemění
stěžovatelky jako
jako soukromoprdvniho
soukromoprávního subjektu. Není
zřejmé, od jaké
jaké výše
me'Io odvíjet
odw’jet IV. ÚS
US 1146/16 21 hodnocení,
hodnoceni, zda jde
veFejnou
uvedeného podI’Iu
podílu by se mělo
jde nebo nejde o veřejnou
iv by z tohoto hlediska měla
me'Ia pfl’padnd
instituci, ani jakV
jaký vliv
případná zména
změna podilu.”
podílu.“

Pakliie § 1 odst. 1 a 2 zákona
zékona o vodovodech a kanalizacích
kanalizacich hovoří
hovorl' o veřejném
veFejném zájmu
zéjmu a veřejné
veFejné potřebě,
potfebé,
Pakliže
mé tím
tI’m dle klienta toliko na mysli, že
ie v
V případech
pFI’padech stanovených
stanovem'lch zákonem
zékonem jI’m
Ize odůvodnit
odﬂvodnit zásah
zésah orgánů
orgénﬁ
má
jím lze
verejné moci do práv
prév a povinností
povinnosti fyzických
fyzicch a právnických
prévnicch osob, a to směrem
smérem vně
vné a nikoliv dovnitř
dovnitF
veřejné
spoleénosti. Půjde
Pﬂjde typicky o případy
prl'pady nuceného omezení
omezeni či
5i vyvlastnění
vyv/astnéni vlastnického prdva,
napf.
akciové společnosti.
práva, např.
pFi
zfizovdnl' věcných
vécnych břemen
bfemen k pozemkdm,
nichz“ (či
(c’i okolo
oko/o nichž)
nichzv) leží
lezVI' vodárenská
voddrenskd infrastruktura atp.
při zřizování
pozemkům, v nichž
Mésta jako
akcionéfi společnosti
spoleénosti (vodárenské
(vodérenské společnosti)
spoleénosti) nejsou tedy oproti (minoritním)
(minoritnl’m) jiny’m
Města
jako akcionáři
jiným
akcionél’ﬁm (např.
(napF. právě
prévé klient) nijak privilegovány,
privilegovény, a i pro ně
né platí
platl' zákaz
zékaz zneužití
zneuiiti většiny.
vétéiny. Skutečnost,
Skuteénost, že
2e
akcionářům
podnikénl' vložily
vloiily svou vodárenskou
vodérenskou infrastrukturu, není
nenl' podstatná.
podstatné. Z hlediska korporačního
korporaénl'ho práva
préva se
do podnikání
jedné
totii o běžný
béim’l nepeněžitý
nepenéiity'l vklad do základního
zékladm’ho kapitálu,
kapitélu, za který
kterV jim
néleil' odpovídající
odpovidajl'ci podíl
podI'I na
jedná totiž
jim také náleží
spoleénosti. Zákon
Zékon přitom
pritom nikde nestanoví,
nestanovf, že
ie by kupř.
kupr. peněžitý
penéiity'l vklad minoritních
minoritnl'ch akcionářů
akcionérﬂ byl v tomto
společnosti.
sméru méněcennější
ménécennéjéi a že
ie by to mělo
mélo být
t důvodem
dﬁvodem pro nevyplácení
nevyplécem’ dividend. Rovněž
Rovnéi je
prévné zcela
směru
je právně
irelevantnl', že
2e města
mésta mají
majl' (ohledně
(ohledné provozování
provozovénl' vodárenské
vodérenské infrastruktury) jiné
predstavy (zájmy),
(zéjmy), než
nei
irelevantní,
jiné představy
jsou
zéjmy minoritních
minoritnl'ch akcionářů.
akcionérﬁ. Zájem
Zéjem měst
mést coby jen
akcionérﬂ (byť
(byt' dominantní)
dominantnl') totiž
totii
jsou zájmy
jen jedné
jedné skupiny akcionářů
zéjmem vodárenské
vodérenské společnosti.
spoleénosti. Opět
Opét je
moino v této souvislosti citovat
nelze automaticky spojovat se zájmem
je možno
zévéry Ústavního
Ustavnl'ho soudu ze shora zmíněného
zml'néného rozhodnutí
rozhodnutl' (bod 69): „Obecně
,,0becné' plati,
obchodni spolet‘fnost
závěry
platí, z'e
že obchodní
společnost
pfedstavuje
typicky pfiklad
vﬁc'i němuž
némuz' se,
ukldddni
představuje typický
příklad soukromoprdvniho
soukromoprávního subjektu,
subjektu, vůči
se, pokud
pokud jde
jde o ukládání
povinnosti,
musi v pIné
mir'e uplatnit ústavní
L’Istavni zdruky
Nezdleii na tom,
torn, zda
povinností, musí
plné míře
záruky zdkladnich
základních prdv
práv a svobod.
svobod. Nezáleží
zda je
je
jejim
dzemné samosprdvny
anijakd
dEast v obchodní
obchodni spoleé'nosti
jejím spolec'nikem
společníkem stdt
stát nebo územně
samosprávný celek, ani
jaká je
je jejich
jejich účast
společnosti a
prdva
nl’ pIynouci.
Obchodnl’ společnost
spoleé'nost je
nemusi být
t
práva a povinnosti 2z ní
plynoucí. Obchodní
je samostatn}?
samostatný subjekt, jehoz'
jehož zdjmy
zájmy nemusí
totoz"né se zdjmy
spoleé'nika. ”
totožné
zájmy jejiho
jejího společníka.“
prl'padé přijetí
prijetl' předmětného
predmétného usnesení
usnesenl' dojde z pohledu klienta ke zneužití
zneuiiti většiny
vétéiny hlasů
hlasﬂ měst,
mést, zejména
V případě
Mésta Trutnov a Město
Mésto Pec pod Sněžkou
Snéikou atd. (§ 244 ZOK a § 212 OZ),
02), jejich?
pfedstavovaly na
Města
jejichž hlasy představovaly
hromadé většinu
vétéinu přítomných
pFI’tomnVch hlasů.
hlasﬁ.
inkriminované valné hromadě
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Doporuéované advokétni kanceléi v letech 2015 - 2019

Mésta mají
majl' své zástupce
zéstupce ve statutárním
statutérnim orgánu
orgénu a kontrolním
kontrolnl’m orgánu
orgénu společnosti,
spoleénosti, přitom
pritom jejich
poéet
Města
jejich počet
nenI’
zrovna
zanedbatelnv.
Zisk
pritom
miFI’
(neprimo)
opét
jen
krukém
akcionérﬁm
(mést),
kdy
je
není
zanedbatelný.
přitom míří (nepřímo) opět jen k rukám akcionářům (měst),
investovén do vodárenské
vodérenské infrastruktury v
vtéchto
méstech, čímž
Eimi dochází
dochézi kkuspokojovéni
investován
těchto městech,
uspokojování politické
poptévky u občanů
obéanﬁ těchto
téchto měst,
mést, zzEehoi
téii opět
opét jen
funkcionéri těchto
téchto měst
mést a ostatní
ostatni minoritní
minoritnl’
poptávky
čehož těží
jen funkcionáři
akcionéi’i na téchto
neparticipuji, protože
protoie je jim vrozporu
zékonem upírána
upl’réna
akcionáři
těchto benefitech nijak neparticipují,
v rozporu se zákonem
majorité vyhovuje, že
ie zisk není
neni mezi akcionáře
akcionére rozdělen.
rozdélen. Slouží
Slouil' jI’
totii pro jejl'
dividenda. Jinymi
Jinými slovy, majoritě
jí totiž
její
partikulérm’ (politické) zájmy
zéjmy a nemusí
nemusi se o
0 něj
néj dělit
délit s ostatními
ostatnimi minoritními
minoritnl'mi akcionáři.
akcionéri.
partikulární
l

Tato praxe (kdy
(kdv z dobrých
dobeh výsledků
sledkﬁ hospodaření
hospodarenl’ společnosti
spoleénosti těží
téZI členové
clenové statutárního
statutérniho a kontrolního
kontrolniho
orgénu coby
cobv delegovaní
delegovanl' zástupci
zéstupci měst
mést jako hlavních
hlavnl’ch akcionářů
akcionérﬁ společnosti)
spoleénosti) véetné
ie zisk je
orgánu
včetně toho, že
uméle udržován
udriovén ve stejné (marginální
(marginélm’ výši
vVéi oproti celkovým
celkov dosahovaným
dosahovam’lm výsledkům
sledkﬁm společnosti)
spoleénosti) za
uměle
Cléelem dosahování
dosahovéni politických
politicch cílů
cilﬂ jednotlivh
mést a obcí
obci jako majoritních
majoritnich akcionářů
akcionérﬂ v
voblasti
účelem
jednotlivých měst
oblasti
vodérenstvi (resp. jejich funkcionářů
funkcionéfﬁ tak, aby
abv byly
bvlv v
vda|§ich
volbéch zvoleni) na úkor
likor menšinových
men§inovh
vodárenství
dalších volbách
akcionéi’ﬁ (fyzických
(fvzicch osob, investorů,
investorﬁ, kteří
kteFI' nemusí
nemusi uspokojovat tuto politickou poptávku),
poptévku), je zcela
akcionářů
nemravné, jelikoi
ostatni menšinoví
men§inovi akcionáři
akcionéi’i (které nejsou městy)
méstv) nečerpají
neEerpajI' na rozdíl
rozdl'l od měst
mést
nemravná,
jelikož klient a ostatní
Liéasti ve společnosti
spoleénosti žádné
iédné takové požitky
poiitkv (výhody),
(Whodv), a to ať
at' už
ui materiální
materiélni či
éi imateriální,
imateriélm’, a
z akciové účasti
usneseni neplatné také pro rozpor s dobrými
dobei mravy.
mraw.
proto je napadené usnesení

Opét je třeba
treba poukázat
poukézat na to, že
ie podstata existence společnosti
spoleénosti coby akciové společnosti
spoleénosti a jejl'
fungovéni
Opět
její fungování
spoEI’vé v podnikání,
podnikéni, jehoi
UEeIem je dosahování
dosahovéni zisku. Jde tudíž
tudii naprosto proti povaze akciové
spočívá
jehož účelem
spoleénosti, aby
abv akcionář
akcionér (investor) vložil
vloiil své prostředky
prosti’edkv do akciové společnosti
spoleénosti a na podílu
podilu na zisku
společnosti,
nedostéval nic, zatímco
zatl'mco zaměstnanci
zaméstnanci společnosti
spoleénosti ano (v tom rovněž
rovnéi klient spatřuje
spatruje rozpor napadeného
nedostával
usnesenl' s dobrými
dobn’lmi mravy).
mraw).
usnesení
Tento způsob
zpﬁsob naložení
naloienl' se ziskem se dle klienta protiví
protiVI’ zásadě
zésadé vyložené
vyloiené v usnesení
usnesenl’ Nejvyššího
Nejvy§§iho soudu ze
reiimu zákona
zékona o obchodních
obchodnl'ch
dne 25. 2. 2010, sp. zn. 29 Cdo 1326/2009 (a bezpochyby uplatnitelné i v režimu
korporacich), a to sice, že:
2e: „Valná
,,Va/nd hromada nemůže
nemL'izVe stanovit podíl
pod/l členů
Elem? představenstva
pfedstavenstva a dozorčí
dozorEI'rady
korporacích),
rady na
zisku
aniz" by schválila
schvdlila zisk k rozdělení
rozdé/enl' a pod/l
akciondfﬁ na takto určeném
uréeném zisku
(dividendu).” a
zisku (tantiému), aniž
podíl akcionářů
zisku (dividendu).“
zékladm’mu právu
prévu akcionáře
akcionére na podíl
podil na zisku.
základnímu
Valné hromada totiž
totii tímto
tI'mto svým
svy’m rozhodnutím
rozhodnutim vytvoří
vytvoFI’ materiální
materiélni podmínky
podml’nky pro to, aby byly prostředky
prostredky
Valná
sociélnl’ho fondu následně
nésledné (již
(jii mimo dosah akcionářů)
akcionéfﬂ) vyplaceny jia
osobém než
nei akcionářům
akcionérﬁm a v
ze sociálního
jiným osobám
podstaté na úkor
likor nich, a to v
”Pod/I na zisku se stanoví
stanovi na zdkladé
Fddné
podstatě
v rozporu s5 § 34 odst. 1 z. o. k.: „Podíl
základě řádné
mimofddné účetní
Uéetnl'zdvérky
nejvy§§im orgánem
orgdnem obchodní
obchodnl' korporace.
korporace. Lze jej
[e[ rozdělit
rozdélit pouze
gouze
nebo mimořádné
závěrky schvd/ené
schválené nejvyšším
sgo/ecvnikz, ledaže
Iedaz'e společenská
spolec'enskd smlouva určí
urc'ijinak."
zévéru nemohou ničeho
niEeho změnit
zménit
mezi společníky,
jinak.“ Na uvedeném závěru
spoleénosti, které ssfondy
poEI'tajI'. Ani stanovy společnosti
spoleénosti totiž
totii nemohou založit
zaloiit
ani stanovy akciové společnosti,
fondy počítají.
tretl'm osobám
osobém právo
prévo na prostředky
prostredky z fondů
fondﬂ ze zisku za podmínek
podml'nek odporujících
odporujicich § 348 odst. 1 z. o. k. Je
třetím
Je to
totii právě
prévé akcionář,
akcionéF, a nikoliv zaměstnanci
zaméstnanci společnosti
spoleénosti (popř.
(popr. třetí
treti osoby), kdo se prostřednictvím
prostrednictvim
totiž
akcil' podílí
podill' na podnikání
podnikéni společnosti
spoleénosti a mezi jehoi
zékladni práva
préva podíl
podil na jejim
patri.
investice do akcií
jehož základní
jejím zisku patří.
spoleénosti navíc
navic v
vrozporu
nekonkretizujl' komu vedle akcionářů
akcionérﬁ
Stanovy společnosti
rozporu § 34 odst. 1 z. o. k. nijak nekonkretizují
Elenﬁm orgánů
orgénﬁ společnosti
spoleénosti (tantiéma) lze podíl
podil na zisku vyplácet.
vyplécet. Předmětné
Predmétné usnesení
usneseni
(dividenda) a členům
tudl’i
valné
hromady
bude
tudíž
neplatné
i
pro
rozpor
s5
§
34
odst.
1
totii nevyplývá,
nevypvé, komu všemu
v§emu lze prostředky
prostredky ze sociálního
sociélniho fondu vyplatit.
z. o. k. Ze stanov totiž
akcionéfﬁm vypláceny
vypléceny dlouhodobě
dlouhodobé (nejméně
(nejméné po dobu deseti let). Takové
Dividendy nejsou akcionářům
Taková praxe
nemﬁie být,
t, jak
Wée řečeno,
Feéeno, v souladu se základním
zékladnim právem
prévem akcionáře
akcionére na zisk. Klient je
presvédéen, že
ie je
nemůže
jak výše
je přesvědčen,
je
povinnostl’ představenstva
pfedstavenstva naplánovat
napla’movat rozdělení
rozdélenl' zisku tak, aby mohla být
t rozdělena
rozdélena mezi
(bylo) povinností
akcionéi’e alespoň
alespor'i část
Eést zisku. Ze současné
souéasné situace těží
téil’ jen
nékteri akcionáři,
akcionéri, a to města
mésta (kteří
(kteFI’ vedle
akcionáře
jen někteří
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Eerpaji z činnosti
éinnosti společnosti
spoleénosti iijiné
poiitky), což
coi správné
sprévné a jsouci
zékonem není.
neni. Je
dividend čerpají
jiné požitky),
jsoucí v souladu se zákonem
totii notorietou, že
ie stavba vodovodu nebo kanalizace zvyšuje
zvy§uje hodnotu nemovitostí
nemovitosti v
lokalité, tj.
totiž
v dané lokalitě,
tj.
opét
v
dany’ch
méstech,
coi
mé
pozitivni
dopad
také
na
rozpoétové
pfl’jmy
mést,
Eili
z
umélého
opět daných městech, což má pozitivní
rozpočtové příjmy měst, čili umělého
zadriovéni zisku těží
téil’ toliko někteří
nékteFI’ akcionáři
akcionéFi společnosti,
spoleénosti, což
coi není
neni případ
pFI’pad právě
prévé klienta, který
ktery’ je
zadržování
je timto
tímto
zpﬁsobem diskriminován.
diskriminovén.
způsobem
Spoleénost dosahuje zisk sic! každoročně
kaidoroéné a přesto
pFesto akcionářům
akcionéfﬁm žádnou
iédnou dividendu nevyplácí,
nevvpléci, a to v§e
Společnost
vše za
kdv jiné vodárenské
vodérenské společnosti
spoleénosti (které také ovládají
ovlédaji města
mésta a obce a které také investují
investuji do
situace, kdy
infrastrukturniho majetku) svým
sm akcionářům
akcionéfﬁm dividendu vyplácí.
vvpléci. Zisk je namísto
namisto toho společností
spoleénostl’
svého infrastrukturního
dlouhodobé rozdělován
rozdélovén kupř.
kupf. mezi zaměstnance
zaméstnance či
Ei odborovou organizaci, aniž
anii by minoritní
minoritnl' akcionáři
akcionéfi
dlouhodobě
cobv investoři
investofi měli
méli ze své investice jakoliv
pfipadé nejde o ojedinělé
ojedinélé nevyplácení
nevvpléceni
coby
jakýkoliv profit. V uvedeném případě
dividendv mezi akcionáře,
akcionéfe, nýbrž
m’lbri o dlouhodobě
dlouhodobé nastolenou protiprávní
protiprévni praxi (umělého
(umélého zadržování
zadriovéni zisku
dividendy
IVO
§kodé práv
prév minoritních
minoritnich akcionářů,
akcionaru, kteří
kteFI' nejsou městy
méstv a obcemi).
ke škodě

kolektivni smlouva (ba ani stanovy, které se sociálním
sociélnim fondem počítají)
poéitaji) nemohou založit
zaloiit třetím
tFetim
Ani kolektivní
osobém právo
prévo na prostředky
prostFedky z fondů
fondﬂ ze zisku za podmínek
podminek odporujících
odporujicich § 348 odst. 1 z. o. k. Je to totiž
totii
osobám
prévé akcionář,
akcionéF, a nikoliv zaměstnanci
zaméstnanci společnosti
spoleénosti (popř.
(popF. třetí
tFeti osoby), kdo se prostřednictvím
prostFednictvim investice do
právě
akcii podílí
podili na podnikání
podnikéni společnosti
spoleénosti a mezi jehoi
zékladni práva
préva podíl
podil na jejI'm
patFi. V uvedeném
akcií
jehož základní
jejím zisku patří.
pfipadé to spíše
spi§e svědčí
svédél’ o
0 tom, že
2e členové
élenové statutárního
statutérnl’ho orgánu
orgénu při
pFi sjednávání
sjednévéni kolektivní
kolektivni smlouvy
smlouvv
případě
Fédného hospodáře
hospodéfe a že
ie by případnou
pfipadnou škodu
§kodu způsobenou
zpﬁsobenou společnosti
spoleénosti měli
méli sami
nejednali sspééi
péčí řádného
nahradit.
Prévo akcionáře
akcionéfe na podíl
podil na zisku dle § 348 z. o. k. je totii
zékladnim právem
prévem akcionáře
akcionéfe a často
Easto hlavním
hlavnim
Právo
totiž základním
dﬂvodem účasti
liéasti akcionáře
akcionéfe na akciové společnosti
spoleénosti jakoito
kdv společnost
spoleénost vytvoří
vvtvofi
důvodem
jakožto investici. Za situace, kdy
zésadé musí
musi alespoň
alespor'l část
Eést zisku rozdělit
rozdélit mezi akcionáře.
akcionéfe. Vytvoří-li
VytvoFi—Ii akciová
akciové společnost
spoleénost zisk, může
mﬂie
zisk, v zásadě
valné hromada rozhodnout o
0 tom, že
2e zisk nebude rozdělen
rozdélen a ponechán
ponechén společnosti
spoleénosti a použit
pouiit pro jejI'
valná
její
podnikéni, avšak
avéak pouze z důležitých
dﬂleiith důvodů.
dﬂvodﬂ. Nelze akceptovat závěr,
zévér, podle kterého by bez existence
podnikání,
dﬁleiitého důvodu
dﬁvodu akcionáři
akcionéfi společnosti
spoleénosti fakticky
faktickv úvěrovaly
Clvérovalv společnost
spoleénost z nerozděleného
nerozdéleného zisku
důležitého
zadriovaného společností
spoleénosti (případně
(pfipadné rozhodnutím
rozhodnutim majoritních
majoritm’ch akcionářů).
akcionéfﬂ).
zadržovaného
souhlasi v obecné rovině
roviné sstezi,
2e je
tFeba zaměstnance
zaméstnance řádně
Fédné odměnit.
odménit. V
Viédném
pfipadé však
v§ak
Klient souhlasí
tezí, že
je třeba
žádném případě
protiprévni postup společnosti,
spoleénosti, který
ktery’ tak činí
Eini dlouhodobě
dlouhodobé na úkor
likor oprávněných
oprévnénych zájmů
zéjmﬁ
nelze tolerovat protiprávní
(minoritnich) akcionářů.
akcionéfﬁ. Jinak si totiž
totii nelze vysvětlit
vysvétlit postup, kdy společnost
spoleénost nejméně
neiméné za dobu deseti let
(minoritních)
rozdélil (určil
(uréil k rozdělení)
rozdéleni) mezi zaměstnance
zaméstnance a odborovou organizaci zisk ze sociálního
sociélniho fondu ve výši
vyéi
rozdělil
pFes 7,5 mil. Kč
KE a ze stimulačního
stimulaéniho fondu ve výši
W§i přes
pFes 40 mil. Kč,
KE, zatímco
zatimco mezi akcionáře
akcionéfe za stejné období
obdobi
přes
nebvla rozdělena
rozdélena žádná
iédné dividenda.
nebyla
Je
pfitom evidentní,
evidentni, že
ie zisk v tomto případě
pFipadé (a také
akcionéfe být
t rozdělen
rozdélen mohl, když
kdyi
Je přitom
také v minulosti) mezi akcionáře
spoleénost má
mé prostředky
prostfedky na to, aby byl zisk rozdělován
rozdélovén do fondů
fondﬂ ve
prospéch zaměstnanců
zaméstnancﬂ
společnost
ve prospěch
spoleénosti. Je tudíž
tudii nemravné, pokud na zisku participují
participuji toliko zaměstnanci,
zaméstnanci, kteří
kteFi jii
préci
společnosti.
již za svou práci
dostévaji mzdu a akcionáři
akcionéFi (zejména minoritní,
minoritni, kteří
kteFi nejsou obcemi a městy)
mésty) z účasti
Liéasti na společnosti
spoleénosti nijak
dostávají
neprofituji.
neprofitují.
Uéelovost návrhu
névrhu představenstva
pFedstavenstva o nevyplacení
nevvplacenl’ dividend dokládá
doklédé rovněž
rovnéi fakt, že
ie představenstvo
pfedstavenstvo
Účelovost
souéasné v rámci
rémci bodu č.
E. 6 pořadu
poFadu jednéni
hromadv navrhuje, aby
abv společnost
spoleénost mohla odkoupit
současně
jednání valné hromady
vlastnl' akcie v počtu
poétu až
ai 20 000 za částku
Eéstku 500,- Kč.
KE. V
Vtomto
pfipadé by
bv společnost
spoleénost vynaložila
wnaloiila na nákup
nékup
vlastní
tomto případě
vlastnl'ch akcií
akcii sic! částku
Eéstku až
ai cca 10 mil. Kč.
KE. Je tedy
tedv evidentní,
evidentnl’, že
ie společnost
spoleénost volné zdroje ve Wéi
vlastních
výši cca 10
Kt“: má
mé a mezi akcionáře
akcionéFe je nechce v rozporu se zákonem
zékonem bez důležitých
dﬁleiith důvodů
dﬁvodﬁ rozdělit.
rozdélit.
mil. Kč
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Zévérem klient poukazuje na rozsudek Nejvyššího
Nejvy§§iho soudu sp. zn. 29 Cdo 3325/2016, ze dne 27. 6. 2018
Závěrem
platl', že:
2e: „Jestliže
,,Je5tliz"e pfedstavenstvo
hromadé, aby přijala
prijala určité
urEité
podle kterého platí,
představenstvo spoleénosti
společnosti navrhuje valné hromadě,
usnesenl',
jI'mz"
se
nds/edné
bude
pfedstavenstvo
Fidit
(jez”
bude
realizovat),
jsou
jeho
cV/enové
povinni
usnesení, jímž
následně
představenstvo řídit (jež
realizovat), jsou jeho členové
postupovat
Fddného hospodáře
hospoddfe (viz výše)
vy§e) jiz"
hromady, prvi
postupovat v souladu
souladu ss pozvadavkem
požadavkem péCVe
péče řádného
již pr“i
při svoldvdnl'
svolávání valné hromady,
při
formu/ovdnl'
ndvrhu usnesení,
usneseni, jez”
md valná
va/nd hromada
hromadu pfijmout,
poskytovdnl' všech
v§ech relevantních
relevantnl'ch
formulování návrhu
jež má
přijmout, jakoz"
jakož i pr"i
při poskytování
informaci akcionářům
akciondrvﬁm tak, aby mohli
moh/i na valné hromadě
hromadé rozhodovat s dostatečnou
dostateEnou zna/ostl'
véci a prvi
informací
znalostí věci
při
védoml' výhod,
vyhod, nevýhod
nevyhod a rizik spojených
spojenych ss (představenstvem
(pfedstavenstvem navrhovaným)
navrhovanym) usnesením
usnesenim valné hromady.
hromady.
vědomí
Nepostupuji-Ii tak a valné hromadě
hromadé navrhnou usnesení,
usnesem’, o němž
némz' ví
vi či
Ei musí
musi vědět
védét (kdyby jednali
Nepostupují-li
jednali s péc'i
péčí
Fddného hospodáře),
hospoddfe), z'e
nevyhodné (že
(z"e není
nem’ v jejl’m
mﬁz'e ji
djmu,
řádného
že je
je pro
pro spoleé'nost
společnost nevýhodné
jejím zdjmu)
zájmu) a může
jí zpﬁsobit
způsobit újmu,
zdsadne"
Fddného hospodáře
hospoddr'e a odpovídají
odpovidaji společnosti
spoIeEnosti za
zásadně poru§uji
porušují povinnost
povinnost jednat
jednat s péCVI'
péčí řádného
za jl’
jí zpﬁsobenou
způsobenou
djmu realizací
realizaci takového usnesení
usnesem’ valné hromady stejné,
nebylo. ”
újmu
stejně, jako
jako kdyby zde iddného
žádného pokynu nebylo.“
Jak klient avizoval výše,
vy’§e, má
mé za
2a to, že
ie postup představenstva
predstavenstva je v
vtomto
prl’padé protiprávní,
protiprévnl’, neboť
nebot'
tomto případě
predstavenstvo navrhuje valné hromadě
hromadé přijmout
prijmout rozhodnutí
rozhodnutl' o rozdělení
rozdélenl’ zisku tak, že
ie akcionářům
akcionérﬁm
představenstvo
nemajl' být
by’t vyplaceny žádné
iédné dividendy bez důležitého
dﬁleiitého důvodu.
dﬂvodu. Takové rozhodnutí
rozhodnuti není
nenl' vzéjmu
nemají
v zájmu
spoleénosti a může
mﬁie jI’
zpﬁsobit újmu.
lijmu.
společnosti
jí způsobit
Zédéme dále
déle tímto
tI’mto o zaprotokolování
zaprotokolovénl' celého shora uvedeného nezkráceného
nezkréceného protestu do zápisu
zépisu o valné
Žádáme
hromadé, a to včetně
véetné odpovědi
odpovédi na protest.
hromadě,

vﬁe uvedené podáváme
podévéme tímto
tl’mto protinávrh
protinévrh kkbodu
poradu jednéni
SSohledem
ohledem na výše
bodu 5 pořadu
jednání valné hromady
tajI'ci se rozdělení
rozdélenl' zisku v následujícím
nésledujl'cim znění:
znénl':
týkající
,,Va/nd
hromadu schvaluje návrh
ndvrh na rozdělení
rozdélenl' zisku,
zisku, a to: z dosaženého
dosazveného zisku ve výši
vy§i 3.680.812,45
„Valná hromada
K6 po zdanění
zdanénl' přidělit
pride/it 250.000,- Kč
Kc“ do sociálního
socidlm’ho fondu
Kc“ do stimulačního
stimulaéniho fondu.
Kč
fondu a0 250.000,- Kč
fondu.
Cvdstku ve výši
vy§i 423.157,45
423,157,45 pfevést
obnovy. Podíl
Podil na zisku akcionáři
akciondfi (dividendy):
Částku
převést do fondu
fondu obnovy.
2. 757. 655,- Kč.
Kc”. Valná
Va/nd hromada schvaluje způsob
zptﬁsob výplaty
vyp/aty podi/u
2020. ”
2.757.655,podílu na zisku (dividendy) za rok 2020.“

Zdﬂvodnénh
Zdůvodnění:
Ekonomické situace společnosti
spoleénosti (viz zejména prostředky
prostredky akumulované ve fondech ze zisku a
Ekonomická
kapitélovh fondech) umožňuje
umoiﬁuje rozdělení
rozdélenl' celého zisku mezi akcionáře
akcionére v navrhované výši.
vyéi. Neexistuje
v kapitálových
2:51n důležitý
dﬁleiity'l důvod
dﬂvod pro nerozdělení
nerozdélenl' celého zisku mezi akcionáře.
akcionére.
tedy žádný

Déle podáváme
podévéme následující
nésledujl'ci žádosti
iédosti o vysvětlení
ﬂsvétlenl’ k tomuto bodu 5. pořadu
poradu jednénl'
Dále
jednání valné hromady.
Uved’te konkrétní
konkrétnl' důvody,
dﬁvody, o které navrhované (ne)rozdělení
(ne)rozdé|en|' zisku představenstvo
predstavenstvo opírá
opl'ré a tyto důvody
dﬂvody
1) Uveďte
doloite odpovídajícími
odpovidajl'cimi informacemi, propočty
propoéty dokumenty a tyto k zápisu
zépisu z valné hromady přiložte.
priloite. Lze
doložte
plénované investice na rok 2021 (spolu)financovat ze stávajících
stévajicich vnitřních
vnitrnl'ch zdrojů
zdrojﬁ společnosti
spoleénosti tak, aby
plánované
alespoﬁ část
Eést zisku dosažená
dosaiené za rok 2020 rozdělena
rozdélena mezi akcionáře
akcionére společnosti?
spoleénosti?
byla alespoň
Vysvétlete rozpory mezi údaji
L'Jdaji uvedenými
uvedenymi v pozvánce
pozvénce na valnou hromadu a ve výroční
eoénI' zprávě
zprévé vztahující
vztahujl'ci
2) Vysvětlete
oéekévanému zisku společnosti.
spoleénosti.
se k očekávanému
Uved’te, jaky/
sledek hospodaření
hospodarenl' dosáhla
doséhla společnost
spoleénost za celou dobu jejI'
3) Uveďte,
jaký výsledek
její existence a jak
jak bylo
sledkem hospodaření
hospodarenl' naloženo
naloieno (tj. jak
zpl‘Jsobem byl výsledek
sledek hospodaření
hospodarenl'
vvjednotlivh
jednotlivých letech s výsledkem
jakým způsobem
zékladé rozhodnutí
rozhodnutl' valné hromady v každém
kaidém roce trvání
trvém’ společnosti
spoleénosti rozdělen).
rozdélen). Tato informace je
na základě
je
podstatné pro akcionáře
akcionére pro posouzení
posouzenl' návrhu
névrhu představenstva
predstavenstva na rozdělení
rozdélenl' zisku dosaženého
dosaieného za rok
podstatná
akcionéri udělali
udélali úsudek
Usudek o
0 tom, zdali je
Ei není
nenl' zisk uměle
uméle zadržován
zadriovén ve společnosti
spoleénosti a
2020 tak, aby si akcionáři
je či
prl'padné přijetí
prijetl' návrhu
névrhu usnesení
usnesenl' předloženého
predloieného představenstvem
predstavenstvem je
Ei není
nenI' v rozporu s dobrými
dobei
zda případné
je či
mravy.
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Doporuéované advokétni kanoeléf v letech 2015 - 2019

Vsvéme Vás
Vés k tomu, abyste se k žádostem
iédostem o vysvětlení
vysvétlem’ vyjádřili
vyjédFiIi bez ohledu na skutečnost,
skuteénost, zda se klient
Vyzýváme
valné hromady společnosti
spoleénosti zúčastní
zaéastm’ či
Ei nikoliv.
ph’padé, že
2e zčásti
zéésti anebo zcela odmítnete
odml'tnete poskytnout kterékoliv z požadovaných
poiadovanf/ch vysvětlení,
vysvétlem’, vyzýváme
vsvéme
V případě,
Vés, abyste takové odmítnutí
odml'tnutl' písemně
pl'semné odůvodnili
odﬂvodnili uvedením
uvedem’m konkrétních
konkrétnl'ch důvodů
dﬂvodﬁ odmítnutí.
odml'tnutl'. Pro případ,
pFI'pad, že
2e
Vás,
pFedstavenstvo odmítne
odml'tne podat vysvětlení
vysvétlenl' dle
clle předchozí
pFedchozi věty,
véty, žádáme
iédéme tímto
tl’mto ve smyslu § 360 odst. 2. z. o.
představenstvo
dozorEI' radu společnosti,
spoleénosti, aby nejpozději
nejpozdéji na valné hromadě
hromadé určila,
uréila, že
2e podmínky
podml'nky pro odmítnutí
odml'tnutl'
k. dozorčí
poskytnutl' vysvětlení
vysvétlenl' představenstvem
pfedstavenstvem nenastaly, a představenstvo
pFedstavenstvo je
ném povinno požadované
poiadované
poskytnutí
je nám
vysvétlem’ poskytnout.
vysvětlení
Déle Vás
Vés žádáme
iédéme také o zaprotokolování
zaprotokolovém’ všech
v§ech celých
cech nezkrácených
nezkrécenVch žádostí
iédostl' o vysvětlení
vysvétlenl' do zápisu
zépisu o valné
Dále
hromadé, a to včetně
véetné odpovědí
odpovédl' na tyto žádosti.
iédosti.
hromadě,

poFadu jednénl’
pozvénkv
Bod 6 pořadu
jednání valné hromady dle pozvánky

Podévéme tímto
tl’mto dopředu
dopFedu protest
grotest proti případnému
pFI’padnému přijetí
pFijetI' návrhu
névrhu usnesení
usnesenl' pod bodem 6 pořadu
pofadu
Podáváme
jednénl'
pozvénce ve znění:
znénl':
jednání valné hromady uvedeného v pozvánce
,,Va/nd
spolecvnosti Vodovody a kanalizace
kana/izace Trutnov,
Trutnov, a.s.
0.5. konaná
konand dne 31.
31. 5.
„Valná hromada společnosti
5. 2021
schva/uje:
schvaluje:
nabytl' vlastních
v/astnl'ch akcií
akcil' společnosti
spo/eEnosti znéjl'c/ch
- nabytí
znějících na majitele v zaknihované
zaknihované podobé
podobě ve
jmenovité
hodnoté 1 000,- Kč
KC“ a
0 to do poEtu
kusEI kmenových
kmenovych akcií
akcii o celkové
jmenovité hodnotě
počtu 20 000 kusů
jmenovité
hodnoté 20 000 000,- Kč
Kc“
jmenovité hodnotě
urEuje, že
z"e společnost
spoleénost může
mﬁzve nabývat
nabyvat vlastní
v/astnl' akcie spoleénosti
31. 12.
12. 2021
- určuje,
společnosti do 31.
uréuje, že
z"e spoleénost
mL°Iz"e ponechat vlastní
vlastni akcie Společnosti
Spoleénosti na dobu 5 let od
0d tohoto
- určuje,
společnost si může
rozhodnuti valné hromady
rozhodnutí
urEuje cenu za nabytí
nabytl' vlastních
vlastnl'ch akcií
akcii Spoleénosti
vysvi 500,- Kč
KC“ za
20 1
1 ks akcie
- určuje
Společnosti ve výši
CENT/N a.s.,
0.5., aby
abyjménem
spo/eénosti výkup
vykup realizovala.“
realizovala. ”
- povéfuje
pověřuje spoleénost
společnost CENTIN
jménem společnosti

Zdﬂvodnénh
Zdůvodnění:
mé za
2a to, že
ie v případě
pﬁpadé přijetí
pFijetI' navrhovaného usnesení
usnesenl' dojde k porušení
poruéeni dobrých
dobeh mravů,
mravﬁ, jelikoi
Klient má
jelikož je
je
navrhovén odkup vlastních
vlastnl'ch akcií
akcil' od minoritních
minoritm’ch akcionářů
akcionéFﬂ (tzv. diků)
dikﬁ) z kupónové
kupénové privatizace za naprosto
navrhován
akcionéFl‘Jm není
nenl' dlouhodobě
dlouhodobé vyplácena
vyplécena dividenda, čímž
él’mi jsou
prévé
podhodnocenou cenu za situace, kdy akcionářům
jsou právě
minoritnl' akcionáři
akcionéFi (kteří
(kteFI' nejsou obcemi a městy)
mésty) tzv. vyhladověni
vyhladovéni a vystaveni tlaku prodat své akcie
minoritní
spoleénosti za tento neúměrně
netjmérné nízký
nl's peníz.
penI'z. Klient proti případnému
pﬁpadnému přijetí
pFijetI' tohoto návrhu
névrhu usnesení
usnesem’
společnosti
téchto důvodů
dﬂvodﬂ protestuje.
protestuje.
zz těchto
Zédéme dále
déle tímto
tl’mto o zaprotokolování
zaprotokolovém’ celého shora uvedeného nezkráceného
nezkréceného protestu do zápisu
zépisu o valné
Žádáme
hromadé, a to včetně
véetné odpovědi
odpovédi na protest.
hromadě,

Déle podáváme
podévéme následující
nésledujl'ci žádosti
iédosti o vysvětlení
ﬂsvétlenl’ k tomuto bodu 6. pořadu
poFadu jednénivalné
Dále
jednání valné hromady.
Uved’te na základě
zékladé jach
informaci, podkladů,
podkladﬂ, výpočtů
voétﬁ a listin společnost
spoleénost dospěla
dospéla ke kupní
kupnl’ ceně
cené 500,1) Uveďte
jakých informací,
KE za vykupované akcie?
Kč
Uved’te komu, v
vjakém
poétu a za jakou
spoleénost hodlá
hodlé prodat vlastní
vlastm’ (vykoupené) akcie,
2) Uveďte
jakém počtu
jakou cenu společnost
ph’padné jak
hodlé s akciemi naložit?
naloiit?
případně
jak hodlá
Vysvétlete hospodářský
hosgodéFsky’ důvod
dl‘Jvod pro nabývání
navénI' akcií.
akcil'.
3) Vysvětlete
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Doporuéované advokétni kanceléf v letech 2015 - 2019

Vsvéme Vás
Vés k tomu, abyste se k žádostem
iédostem o vysvětlení
vysvétlem’ vyjádřili
vyjédFiIi bez ohledu na skutečnost,
skuteénost, zda se klient
Vyzýváme
spoleénosti zúčastní
zaéastm’ či
Ei nikoliv.
valné hromady společnosti
ph’padé, že
2e zčásti
zéésti anebo zcela odmítnete
odml'tnete poskytnout kterékoliv z požadovaných
poiadovanf/ch vysvětlení,
vysvétlem’, vyzýváme
vsvéme
V případě,
Vés, abyste takové odmítnutí
odml'tnutl' písemně
pl'semné odůvodnili
odﬂvodnili uvedením
uvedem’m konkrétních
konkrétnl'ch důvodů
dﬂvodﬁ odmítnutí.
odml'tnutl'. Pro případ,
pFI'pad, že
2e
Vás,
pFedstavenstvo odmítne
odml'tne podat vysvětlení
vysvétlem’ dle předchozí
pFedchozi věty,
véty, žádáme
iédéme tímto
tI'mto ve smyslu § 360 odst. 2. z. o.
představenstvo
dozorEI' radu společnosti,
spoleénosti, aby nejpozději
nejpozdéji na valné hromadě
hromadé určila,
uréila, že
2e podmínky
podml'nky pro odmítnutí
odml'tnutl'
k. dozorčí
poskytnutl' vysvětlení
vysvétlenl' představenstvem
pfedstavenstvem nenastaly, a představenstvo
pFedstavenstvo je nám
ném povinno požadované
poiadované
poskytnutí
vysvétlem’ poskytnout.
vysvětlení
Déle Vás
Vés žádáme
iédéme také o zaprotokolování
zaprotokolovém’ všech
v§ech celých
cech nezkrácených
nezkrécenVch žádostí
iédostl' o vysvětlení
vysvétlenl' do zápisu
zépisu o valné
Dále
hromadé, a to včetně
véetné odpovědí
odpovédl' na tyto žádosti.
iédosti.
hromadě,

vy'§e uvedené podáváme
podévéme tímto
tl’mto protinávrh
grotinévrh k bodu 6 pořadu
poFadu jednénl’
S ohledem na výše
jednání valné hromady ve
znénk
znění:
,,Va/nd
spolecvnosti Vodovody a kanalizace
kana/izace Trutnov,
Trutnov, a.s.
0.5. konaná
konand dne 31.
31. 5.
„Valná hromada společnosti
5. 2021
schva/uje:
schvaluje:
nabytl' vlastních
v/astnl'ch akcií
akcil' společnosti
spo/eEnosti znějících
znéjl'cich na majitele
majite/e v zaknihované
- nabytí
zaknihované podobé
podobě ve
jmenovité
hodnoté 1 000,- Kč
KC“ a
0 to do poEtu
kusa kmenových
kmenovych akcií
akcil' o celkové
celkove’
jmenovité hodnotě
počtu 20 000 kusů
jmenovité
hodnoté 20 000 000,- Kč
Kc“
jmenovité hodnotě
urEuje, že
z"e společnost
spoleénost může
mdzve nabývat
nabyvat vlastní
v/astnl' akcie spoleEnosti
31. 12.
12. 2021
2021
- určuje,
společnosti do 31.
uréuje, že
z"e společnost
spoleénost si může
mﬁzve ponechat vlastní
v/astnl' akcie SpoleEnosti
- určuje,
Společnosti na dobu 5 let od tohoto
rozhodnuti valné hromady
rozhodnutí
urEuje cenu za nabytí
nabyti vlastních
vlastnl'ch akcií
akciI'Spo/ecvnosti
vysvi 1.800,1800- Kč
K5 za 1
1 ks akcie
- určuje
Společnosti ve výši
CENT/N a.s.,
a.s., aby
abyjménem
vykup realizovala.“
realizova/a. ”
- povéfuje
pověřuje spoleénost
společnost CENTIN
jménem spoleEnosti
společnosti výkup

Zdﬂvodnénh
Zdůvodnění:
spoleénosti je
clle účetní
L'Jéetnl' závěrky,
zévérky, ve výši
Wéi 915,535 mil. Kč,
KE, což
coi odpovídá
odpovidé podílu
podl'lu ve
Majetek společnosti
je k 31.12.2020, dle
Wéi 1.654,- Kč
KE na 1 kus akcie. Společnost
Spoleénost ve svých
sch finančních
finaném’ch plánech
plénech a výhledech
Whledech plánuje
plénuje generovat zisk
výši
nejméné 10mil. Kč
Ké ročně.
roéné. Je tedy nutné určit
uréit spravedlivou výši
vyéi kupní
kupnl’ ceny za 1 kus akcie, kterou bude
nejméně
spoleénost nabývat
navat od akcionářů,
akcionéFﬂ, vzhledem kkdlouhodobé
nevyplacem'lm dividendám
dividendém a plánovaným
plénovam'lm
společnost
dlouhodobě nevyplaceným
ziskﬂm vv budoucích
budoucich letech.
letech.
ziskům

platl': „Akcionář
,,Akciondr“ může
mﬁfe pozvddat
vyddnl' kopie zdpisu
Podle § 425 odst. 1 z. o. k. platí:
požádat pfedstavenstvo
představenstvo o vydání
zápisu nebo jeho
jeho
Edsti p0
spoleEnosti. Nejsou-li zápis
zdpis nebo jeho
Edst uveřejněny
uvefejnény ve lhůtě
lhEIté pod/e
části
po celou dobu existence společnosti.
jeho část
podle § 423
odst. 1 na internetových
internetovych stránkách
strdnkdch spoleénosti,
ndklady spoleEnosti.”
odst.
společnosti, poFizuje
pořizuje se jejich
jejich kopie na náklady
společnosti.“
platl': „Zápisy,
,,disy, pozvánky
pozvdnky na valnou hromadu a listiny pFitomnych
uchovdvd
Podle § 425 odst. 2 z. o. k. platí:
přítomných uchovává
spoleénost
p0 celou dobu své existence.“
existence.” Podle usnesení
usnesenl' Nejvyššího
Nejvyéél'ho soudu sp. zn. 29 Odo 1088/2004, ze
společnost po
platl': „Zakládá-li
,,Zaklddd—/i ustanovení
ustanoveni § 189 odst.
odst. 2 obch.
obch. zdk.
kazvdého akcionáře
akciondfe na vydání
vyddnl'
dne 14. 9. 2005 platí:
zák. prdvo
právo každého
omezenl' co do jeho
ne/ze zz toho než
nez“ dovodit, z"e
md
kopie zdpisu
zápisu zz valné hromady bez jakéhokoli
jakéhokoli omezení
jeho rozsahu, nelze
že má
akciondr“ právo
prdvo na vydání
vyddnl'kompletni
zdpisu, včetně
véetné všech
v§ech pfl'loh.”
akcionář
kompletní kopie zápisu,
příloh.“
Néé klient Vás
Vés tímto
tI'mto žádá
iédé o zaslání
zasla’mi kopie zápisu
zépisu z valné hromady společnosti
spoleénosti ze dne 31.5.2021 spolu se
Náš
v§emi přílohami
pFilohami včetně
véetné listiny přítomných,
pFI'tomnVch, v
pFI'padé že
ie se tato
valné hromada bude nakonec konat.
všemi
v případě
tato valná
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Doporuéované advokétni kanceléf v letech 2015 - 2019

Zédéme Vás
Vés o doručení
doruéem’ kopie zápisu
zépisu spolu s přílohami
pfl’lohami na adresu naší
naél' advokátní
advokétni kanceláře:
kanceléFe: ARROWS
Žádáme
advokétnl' kancelář,
kanceléF, s.r.o., se sídlem:
sidlem: Klicperova 1266/1, 500 03 Hradec Králové.
Krélové. Za kladné vyřízení
vI'zenI' této
advokátní
na§i
iédosti
pFedem
dékujeme.
naší žádosti předem děkujeme.
na§eho klienta má
mé společnost
spoleénost k dispozici jii
pFedchozi valné hromady. Tato
Plnou moc kkzastupovéni
zastupování našeho
již z předchozí
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PLNA M00
.161, niie podepsané, OSMA - CR - 0.1024, 1C 01186353, se sidlem:
Chomutov, ,SNP 3876, PSC 430 01, zapsané vobchodnim rejstfiku vedeném Krajskym
soudem sti nad Labem, oddii L, vioika 8823, zastoupené pfedsedou Ladislavou
Kostyélovou
timto zmocﬁuji

JUDr. Lukéée Slaninu, advokéta, ev. é. CAK 14200,
vykonévajiciho advokacii jako spoleénik obchodni spoleénosti ARROWS, advokétni kanceléf,

s. r. 0., 1C 06717586, 59 sidlem: Praha 1, Nové Mésto, V Jémé 699/1. PSC 110 00, zapsané
v obchodnim rejstﬁku vedeném Méstskym soudem v Prage, oddil C, vloika 287750

aby mé jako zmocnitele obhajoval, reap. ve véech prévnich vécech zastupoval, vykonévat

veékeré Ukony a éinil veékera’ jedna’ni, pfijimal doruéované pisemnosti, podéval névrhy a
iédosﬁ, uzaviral smiry a narovnéni, uznéval uplatnéné néroky, vzdéval se na’rokf}, podéval

Fédné i mimoFédné opravné prostfedky, némitky nebo rozklad a vzdéval se jich, vyma’hal

néroky, plnéni nérokﬂ pfijimal, jejich plnéni potvrzoval, jmenova! rozhodce a sjednévat

rozhodéu' smlouvy, to vée i tehdy, kdyi je podle prévnich piedpisﬂ zapotfebi zvléétni plné moci.

Zmocnitel tuto plnou moc udéluje i v rozsahu prév a povinnosti podle obéanského soudniho

Fédu, zékona o zvléétnich Fizenich soudnich, sprévniho Fédu, zékona o obchodnich
korporacich, trestniho Fédu a daléich procesnich a hmotnéprévnich pfedpisﬂ. Tato plné moc
souéasné zmocﬁuje advokéta v ptném rozsahu k zastupovéni ve vécech mimofédnych
opravnych prostfedkﬁ a v ﬁzeni o ustavni stiinosti. Tato plné moc se souéasné udéluje
jako zvléétni plné moc k zastupovéni gmocnitele jako akcionéie obchodni spoleénosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, 95., 10 60108711, se sidlem: Trutnov, nébfeii Véclava
Havla 19, Dolni Piedmésti, PSC 541 01, zapsané vobchodnim rejstﬁku vedeném

KrajskYm soudem v Hradci Krélové, oddil B, vloika 1006 (déle jen ,,Spoleénost“) pﬁ
vykonu veéken’lch akcionéfskych, vlastnickych, hmotnéprévnich a procesnéprévnich
prév spojenfrch se véemi akciemi ve vlastnictvi zmocnitele emitovanych Spoleénosti a
déle ke véem ﬂkonﬂm a jednénim s tim souvisejicich. Zmocnénec je zejména oprévnén
ﬂéastnit se veéker9ch valnSIch hromad Spoleénosti konanych v obdobi od udéleni této
plné moci do 31. 12. 2028, a vykonévat na téchto valnflch hromadéch, pokud to prévni
piedpisy a stanovy Spoleénosti pﬁpouéti tak i mimo né, veékeré akcionél‘ské préva,
které zmocniteli néleii, zejména (nikoliv véak vyluéné) plné a neomezené hlasovat,
podévat névrhy a protinévrhy, iédosti o vysvétleni a protesty atd.

za OSMA - CR f DJ 24
Ladislava Kostyélo é. pfedseda
(Ufedné ovér’ergiy podpis)
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Doloika konverze d0 dokumentu obsaieného v datové zprévé

Tento dokument, ktery vznikl pfevedem’m vstupu V listinné podobé do podoby elektronické pod pofadovym
éislem 138657146—223371-210525143444, sklédajici se 2 1 listu, se doslovné shoduje s obsahem vstupu.

Zajiétovaci prvek: bez zaji‘s't’ovaciho prvku

Jméno a pfl’jmem' osoby, které konverzi provedla: PAVEL STANEK
Vystavil: JUDr. PAVEL STANEIS, advokétni kancelzii‘
Pracovi§téz JUDr. PAVEL STANEK, advokétnl' kanceléi",

Hradec Krélové dne 25.05.2021

" “ ' " ||l

138657146-223371-210525 1 43444

Poznémka:
Kontrolu te’to ovéfovaci doloiky lze prove’st V centrélni evidenci ovéfovacich doloiek pfistupné Zpﬁsobem umoiﬁujicim délkovy
pﬁstup na adrese https://www.czechpoint.cz/over0vacidolozky.

13. 5. 2020

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Výpis
ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 8823
Datum zápisu:
1. ledna 2014
Datum vzniku:
1. ledna 2012
Spisová značka:
L 8823 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:
OSMA - ČR - OJ024
Sídlo:
SNP 3876, 430 01 Chomutov
Identifikační číslo:
011 86 353
Právní forma:
Pobočný spolek
Účel:
Prosazování zájmů minoritních akcionářů v akciových společnostech.
Název nejvyššího orgánu:
Valná hromada
Statutární orgán:
Předseda OJ:
LADISLAVA KOSTYÁLOVÁ, dat. nar. 11. července 1973
Pod Vodárnou 82/15, Lukášov, 466 05 Jablonec nad Nisou
Den vzniku funkce: 1. ledna 2012
Počet členů:
1
Způsob jednání:
Za OJ je oprávněn jednat Předseda OJ. Jménem OJ podepisuje Předseda OJ tak, že k napsanému nebo vytištěnému
názvu OJ připojí svůj podpis s označením své funkce.
Zakladatel:
Ochranný spolek minoritních akcionářů OSMA, IČ: 228 79 587
SNP 3876, 430 01 Chomutov
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
Dne: 13.5.2020 12:26
Údaje platné ke dni 13.5.2020 03:37
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