STANOVISKO PŘEDSTAVENSTVA
k protinávrhu akcionáře společnosti
podle ustanovení § 362 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o
obchodních korporacích), v platném znění (dále jen „ZOK“)

Vážení akcionáři,
pozvánkou, kterou jste obdrželi, představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.
s., IČO: 481 72 898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové (dále také jen
„společnost“), svolává řádnou valnou hromadu společnosti na 25. 6. 2020 v 10.00 hod do
Kongresového centra Aldis v Hradci Králové.
Dne 15. 6. 2020 akcionář společnosti pan Pavel Kuthan, bytem Šeříková 2832, 44001 Louny,
v souladu s ustanovením § 361 ZOK doručil společnosti ve lhůtě stanovené zákonem níže uvedený
protinávrh k pořadu jednání řádné valné hromady:
-

1/ změna rozdělení zisku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. za rok
2019 (projednáváno v bodě 5. pořadu jednání valné hromady společnosti)

Protinávrh v příloze předkládáme.
Právní úprava ust. § 362 ZOK stanoví, že při podání protinávrhu akcionáře v souladu s ust. § 361 ZOK,
představenstvo tento protinávrh oznámí způsobem stanoveným pro svolání valné hromady spolu se
svým stanoviskem.
Vzhledem k výše uvedenému představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
předkládá toto

stanovisko:
Představenstvo společnosti zcela zásadně nesouhlasí s protinávrhem akcionáře a jeho zdůvodněním,
že není třeba kumulovat zisk ve společnosti za účelem financování investiční výstavby a obnovy
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, nýbrž je třeba jej vyplatit akcionářům jako dividendu (ve
výši 22,- Kč na akcii) ke zvládnutí koronavirové krize.
V souvislosti s výskytem koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR, přijatými krizovými
opatřeními a následnou hospodářskou krizí naopak lze s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat,
že v budoucím období dojde k poklesu výnosů společnosti a je možné, že v dalších letech nebudou
dividendy vypláceny vůbec. Z těchto důvodů je třeba ponechat maximum disponibilních zdrojů ve
společnosti, aby nebyla ohrožena vodárenská infrastruktura ve vlastnictví společnosti, resp. aby bylo
možné ji udržovat v řádném stavu a provádět její rozumnou obnovu tak, aby nedocházelo k ohrožování
zdraví a bezpečnosti odběratelů, životního prostředí či jiných chráněných zájmů.
Proto tak jako v minulém období, tak v období budoucím, bude převážná část každoročního zisku a
nerozdělený zisk z let minulých použit jako zdroj financování investiční výstavby a obnovy vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti, což nepochybně povede k naplňování cílů a
účelu, pro který byla společnost založena.

V Hradci Králové dne 19. 6. 2020
Ing. František Barák
předseda představenstva

