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

IČ: 48171590 
 
 

Podklad k bodu číslo 6 jednání valné hromady společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 12.8.2015 

 
 

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

ppřřeeddssttaavveennssttvvaa  oo  zzddůůvvooddnněěnníí  zzvvýýššeenníí  zzáákkllaaddnnííhhoo  kkaappiittáálluu  ssppoolleeččnnoossttii  nneeppeenněěžžiittýýmm  vvkkllaaddeemm  

 
 

Vážení akcionáři. 
 

Zákon o obchodních korporacích 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 a předkládá valné hromadě tento návrh usnesení: 
 

 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., schvaluje předmět nepeněžitého 
vkladu, oceněný postupem dle zákona č. 90/2012 Sb., předložený představenstvem společnosti takto: 
Popis nepeněžitého vkladu: stavba vodního díla nazývaného „Doplnění vodovodu - Rosice, Synčany“ ve 
vlastnictví obce Rosice, to vše z části v k.ú. Rosice u Chrasti, obec Rosice, okres Chrudim, z části v k.ú. 
Synčany, obec Rosice, okres Chrudim. Ocenění je uvedeno ve znaleckém posudku číslo 33/02/2014 znalce 
Ing. Jiřího Hlavatého jmenovaného rozhodnutím Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 17.11.1995 pod 
č. j. Spr. 2798/95, resp. ze dne 20.4.2000 pod č. j. Spr. 1382/2000. Ocenění nepeněžitého vkladu činí 
4,021.000,-- Kč. 

 Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schvaluje návrh zvýšení základního 
kapitálu o 4,021.000,-- Kč formou nepeněžitého vkladu akcionáře obec Rosice za těchto podmínek: 
Důvody navrhovaného zvýšení základního kapitálu: 
Získání vodohospodářského majetku využitelného ve vztahu k předmětu podnikání a optimalizace 
vodárenské infrastruktury. 
Upisovatel: 
Obec Rosice, IČ: 00270831, Rosice 96, 538 34 Rosice u Chrasti 
Způsob a rozsah tohoto zvýšení: 
Zvýšení základního kapitálu bude provedeno neveřejnými úpisy nových akcií, a to nepeněžitým vkladem 
bez využití přednostního práva dosavadních akcionářů. Základní kapitál se zvyšuje o částku 4,021.000,-- 
Kč. 
Navrhovaný druh, podoba, forma a počet akcií: 
Akcie kmenové, listinné, na jméno, s omezenou převoditelností v počtu 4.021 ks. 
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Jmenovitá hodnota nových akcií: 
1.000,-- Kč na 1 ks akcie. 
Místo pro vnesení nepeněžitého vkladu a pro upsání akcií: 
V sídle společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. 
Lhůta pro vnesení nepeněžitého vkladu a upsání akcií: 
60 dnů od přijetí usnesení valnou hromadou. 
Emisní kurs upisovaných akcií: 
Emisní kurs je shodný pro všechny upisovatele a činí 1.000,- Kč na každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty 
upsaných akcií. 

 
 
 
 
 Představenstvo společnosti 


