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Věc: stanovisko k protinávrhu akcionáře k navrženým bodům jednání valné hromady 

společnosti dne 24.5.2016 

 

 

Vážení akcionáři, 

 

v souvislosti s konáním valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, 

a.s., dne 24.5.2016 jsme obdrželi protinávrh akcionáře Ing. Jiřího Lengála k navrženému 

pořadu jednání valné hromady. K tomuto protinávrhu sdělujeme následující stanovisko 

představenstva společnosti: 

 

1) Protinávrh k bodu 5 pořadu jednání: 

 

Představenstvo akciové společnosti (dále jen společnost) navrhuje, aby valná hromada 

pověřila představenstvo v souladu se zákonem a stanovami v určitých případech 

rozhodovat o zvýšení základního kapitálu společnosti (v podrobnostech zdůvodnění 

odkazujeme na zveřejněnou pozvánku).  Ing. Lengál navrhuje toto usnesení nepřijmout, 

neboť jeho obsah je v rozporu se ZOK (zákon o obchodních korporacích), akcionář blíže 

neupřesňuje, v čem spatřuje rozpor se zákonem.  

Navrhované usnesení plně koresponduje s ustanovením § 511 ZOK, které upravuje 

možnost pověření představenstva zvýšit základní kapitál upisováním nových akcií. 

Protože se bude jednat o navýšení základního kapitálu především nepeněžitými vklady 

jednotlivých obcí, nebude toto rozhodnutí ani v rozporu s ustanovením § 484 a násl. ZOK. 

Navržené usnesení není v žádném případě vázáno na konkrétní složení představenstva, 

valná hromada může toto pověření kdykoliv zrušit. Každé zvýšení základního kapitálu 

musí být zveřejněno předepsaným způsobem v obchodním rejstříku, jednotliví akcionáři 

tak mohou reagovat a iniciovat změnu tohoto rozhodnutí. Připomínáme, že právě z tohoto 



důvodu nezvolilo představenstvo společnosti toto zmocnění v podobě změn stanov 

společnosti. 

 

2) Protinávrh k bodu 6 pořadu jednání: 

 

Pan Ing. Lengál navrhuje změnu těchto ustanovení platných stanov naší společnosti 

(čl. 4, bod 2,3): 

 

2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné 

hromady nesmí text žádosti akcionáře obsahovat více než 100 slov, jinak se 

k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou 

hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také 

na valné hromadě a v takovém případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty. 

3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na 

pořad valné hromady má akcionář pro přednesení svého návrhu (protinávrhu) 

na valné hromadě 2 minuty. 

 

Je pravdou, že možnost požadovat na valné hromadě vysvětlení a podávat návrhy a 

protinávrhy je základním právem akcionáře. Obsah stanov ale není v rozporu se zákonem, a to 

ustanovením § 357 odst. 1, 2 a § 364 odst. 2 ZOK: 

 

§ 357 

(1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti 

vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové 

vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou 

hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že 

každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení. 

(2) Akcionář může žádost podle odstavce 1 podat písemně. Stanovy mohou určit  

omezení rozsahu žádosti. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na 

valnou hromadu a před jejím konáním. 

 

 

 

 



§ 364 

(1) Neurčí-li stanovy jinak, nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře. 

(2) Stanovy nebo valná hromada, na které má být návrh přednesen, mohou určit, že   

každý akcionář má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení. 

 

Zákon tedy umožňuje určité časové omezení vyjádření akcionáře. Představenstvo společnosti 

ale ponechává na úvaze akcionářů, zda budou chtít současná omezení ve stanovách ponechat, 

popř. v jakém rozsahu. 

 

 

Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. schválilo toto vyjádření dne 

19.5.2016 korespondenčně. 


