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Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
Novoměstská 626, 537 28 Chrudim 

IČ: 48171590 
 
 

Podklad k bodu číslo 7 jednání řádné valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 18.6.2013 

 
 

Zpráva představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  oo  zzddůůvvooddnněěnníí  zzvvýýššeenníí  zzáákkllaaddnnííhhoo  kkaappiittáálluu  ssppoolleeččnnoossttii  nneeppeenněěžžiittýýmm  vvkkllaaddeemm  

(podle ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku) 

 
 

Vážení akcionáři. 
 

Právní úprava obchodního zákoníku stanoví, že při zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady 
musí představenstvo v písemné zprávě zdůvodnit upisování akcií nepeněžitými vklady a určit emisní kurz 
pro úpis nových akcií.  
 

Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vlastní v 76 městech a obcích (dále „obce“) 
především v okresu Chrudim vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajišťuje jejich komplexní 
správu. Je zájmem a povinností obcí zásobit obyvatelstvo pitnou vodou a odvádět, čistit nebo jinak 
zneškodňovat odpadní vody. Za tímto účelem obce v rámci této povinnosti a rozvoje infrastruktury 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu jako investor zhotovují na svých územích vodovodní a 
kanalizační sítě. Tyto vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu mohou jednotlivé obce vkládat ve formě 
nepeněžitých vkladů do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. za účelem 
výkonu jejich správy a následného zajištění provozování v souladu s §  6 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
 
 

Vzhledem k výše uvedenému představenstvo společnosti navrhuje zvýšit základní kapitál 
nepeněžitým vkladem v následující výši a za těchto podmínek: 

 
a) Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: 

Získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace 
vodárenské infrastruktury. 

b) Upisovatel: 

Město Slatiňany, IČ: 00270920, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany. 

c) Způsob a rozsah tohoto zvýšení: 

Zvýšení základního kapitálu bude provedeno, v souladu s § 203 zákona č. 513/1991 Sb., neveřejnými 
úpisy nových akcií, a to nepeněžitým vkladem bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů. 
Základní kapitál se zvyšuje o částku 29,300.000,-- Kč. 

d) Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: 

Akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 29.300 ks. 

e) Jmenovitá hodnota nových akcií: 

1.000,-- Kč na 1 ks akcie. 

f) Lhůta pro upsání nových akcií: 

Nové akcie budou upisovány ve lhůtě čtyř týdnů počínající následujícím dnem po zveřejnění výzvy 
k upisování v Obchodním věstníku, která bude vydána neprodleně po právní moci usnesení rejstříkového 
soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 
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g) Emisní kurz nově vydaných akcií: 

Emisní kurz nově vydaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. 

h) Předmět nepeněžitého vkladu a jeho ocenění: 

Předmětem nepeněžitého vkladu je splašková kanalizace Škrovád I. až III. etapa, podle kolaudačního 
rozhodnutí č.j. OŽP/VH/3620/2004/Sm-867 ze dne 26.10.2005, kolaudačního rozhodnutí č.j. 
OŽP/VH/3554-4/2006/Do-1003 ze dne 11.12.2006 a dle rozhodnutí č.j. CR 031910/2008 OŽP/Ur-1220 ze 
dne 23.7.2008. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 419-08-13 znalce Ing. Františka Průši 
jmenovaného Usnesením krajského soudu v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích, č.j. 2Nc 2209/2013-
18. Navrhované ocenění je 29,300.000,-- Kč. 

 
 

Tuto zprávu schválilo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. na svém 
zasedání dne 18.4.2013. 
 
 
 
 
 Představenstvo společnosti 


