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Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
o odůvodnění vyloučení přednostního práva upsat nové akcie 

(podle ustanovení § 204a odst. 5 obchodního zákoníku) 
 
 

Vážení akcionáři. 
 

Právní úprava obchodního zákoníku stanoví, že při zvyšování základního kapitálu peněžitými vklady 
má každý stávající akcionář právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního 
kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. 

 

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (dále též „společnost“) zajišťuje správu a rozvoj 
vodárenské infrastruktury 76 městům a obcím především v okresu Chrudim (dále jen „obce“). Je v zájmu 
obcí zajistit zásobování svých občanů pitnou vodou a odvádět a čistit odpadní vody. 

 

Prioritou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je rozvoj vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu. Za tímto účelem se společnost v průběhu minulých let podílela v rámci svých 
podnikatelských aktivit jako investor nebo spoluinvestor na výstavbě vodovodů a kanalizací v následujících 
11 obcích: Načešice, Podhořany, Vyžice, Sobětuchy, Chrudim, Slatiňany, Heřmanův Městec, Svídnice, 
Nasavrky, Třemošnice, Holetín. Vedle prostředků společnosti vynaložily na výstavbu vodovodů a kanalizací 
své finanční prostředky i tyto obce. Uvedené finanční prostředky se účetně staly pohledávkami obcí za 
společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Obce jsou tak věřiteli, společnost je jejich dlužníkem. 

 

Představenstvo obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. navrhuje vypořádat výše 
popsané pohledávky obcí, které byly zachyceny v účetnictví společnosti k datu 28.2.2010, zvýšením 
základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií s možností započtení těchto pohledávek za 
společností proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných nových akcií a dále 
vyloučením přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku pro 
všechny akcionáře, a to v důležitém zájmu společnosti při dodržení rovného postavení a zachování všech 
práv stávajících akcionářů a pro posílení důvěryhodnosti společnosti při získávání cizích zdrojů. 
Představenstvo společnosti navrhuje určit, že akcie, které budou upisovány, budou nabídnuty obcím, které 
mají pohledávky za společností vzniklé při financování staveb vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Tím bude umožněno upsání akcií společnosti těm obcím, které vložily do společnosti své finanční 
prostředky. Upsáním nových akcií nebudou dotčena práva spojená s akciemi, které byly dosud vydány. 

 

Ze stejného důvodu představenstvo obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
navrhuje, aby emisní kurs upisovaných akcií činil pro všechny upisovatele 1.000,-- Kč na každých 1.000,-- Kč 
jmenovité hodnoty upsaných akcií tak, jak bylo postupováno při zvyšování základního kapitálu v minulém 
období. Tento princip je u společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. dlouhodobě zachováván. 
Zvýšení základního kapitálu, provedená stejným způsobem, již schválily valné hromady akcionářů konané 
3.7.2003, 3.6.2004, 23.6.2005, 25.5.2006, 18.6.2007, 9.6.2008 a 18.5.2009. 

 
 
 
 
 
 



Peněžité vklady do základního kapitálu v Kč k 28.2.2010 

       

       
Akcionář Účet Stav 1.1.10 Vklad 2010 Datum Zvýšení ZK Zůstatek 

I. Východočeská vodárenská soustava 

Načešice  37941 341 580,9     341 000 580,9 

Podhořany 37942 539 980     539 000 980,0 

Vyžice 37943 262 434,6     262 000 434,6 

CELKEM X 1 143 995,5 0,0 X 1 142 000 1 995,5 

              

II. Ostatní vklady 

Sobětuchy 37993 499 670     499 000 670 

Chrudim 37980 13 262 000     13 262 000 0 

Slatiňany 37998 1 948 000     1 948 000 0 

Heř. Městec 37981 3 087 000     3 087 000 0 

Svídnice 37979 406 000     406 000 0 

Nasavrky 37974 783 000     783 000 0 

Třemošnice 37988 459 000     459 000 0 

Holetín 37991 0 437 000 8.2. 437 000 0 

OST. CELKEM X 20 444 670 437 000 X 20 881 000 670 

              

Účet 379 PV X 21 588 665,5 437 000,0 X 22 023 000 2 665,5 

 
 
 
 
Tato zpráva byla schválena představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na jeho 

zasedání dne 19.4.2009. 
 
 
 
 Představenstvo společnosti 


