
 
 

 

                                                            P O Z V Á N K A                                     
Představenstvo společnosti  

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 

svolává 

 

ř á d n o u   v a l n o u   h r o m a d u , 

která se bude konat ve čtvrtek dne 26. května 2022 od 10.30 hodin 

ve Vsetíně, Muzeum regionu Valašsko, Horní náměstí 2 s tímto pořadem jednání: 
 

 

1. Zahájení. 

2. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. 

3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů. 

4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021. 

5. Řádná účetní závěrka za rok 2021, vyjádření auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2021.  

6. Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021 

 a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. 

7. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 

2021 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, vyjádření auditora a návrhu na rozdělení zisku 

za rok 2021. 

8. Určení auditora společnosti. 

9. Závěr. 

 

 

 

 

Návrhy usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění: 

 

       Ad 1) Zahájení 

       K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů. 

 

 

       Ad 2) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady. 

       Návrh usnesení: 

 Valná hromada schvaluje jednací a hlasovací řád valné hromady. 

       Zdůvodnění návrhu: 

Jednací a hlasovací řád upravuje zejména procesní a organizační záležitosti týkající se valné hromady a je 

standardně využívaný na valných hromadách společnosti.  

 

 

Ad 3) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním 

hlasů. 

Návrh usnesení: 

Valná hromada volí předsedou valné hromady JUDr. Ing. Martina Drábka, CSc., zapisovatelem Ing. Martina 

Sedláka, ověřovateli zápisu Antonína Koňaříka a Ing. Stanislavu Špruncovou a osobami pověřenými 

sčítáním  hlasů Ing. Josefa Václavíka a Ing. Evu Vlčkovou. 

Zdůvodnění návrhu: 

V souladu s § 422 odst.1 zák. o obchodních korporacích se volí stanovené orgány valné hromady. 

Navrhované osoby považuje představenstvo za vhodné kandidáty na uvedené funkce. 

 

 

Ad 4) Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 

2021. 

Přednesení zprávy, schválení ad 7). 

 

 

Ad 5) Řádná účetní závěrka za rok 2021,  vyjádření auditora, návrh na rozdělení zisku za rok 2021.  

Přednesení účetní závěrky za rok 2021,  vyjádření auditora a návrhu na rozdělení zisku, schválení ad 7). 

 



 
 

 

 

Ad 6) Zpráva o výsledcích činnosti dozorčí rady a vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce za rok 2021 

a k návrhu na rozdělení zisku za rok 2021. 

       K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů. 

 

 

Ad 7) Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku 

za rok 2021 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2021, vyjádření auditora a návrhu na rozdělení 

zisku za rok 2021. 

Návrh usnesení valné hromady: 

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího 

majetku za rok 2021 v předloženém znění. 

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2021 v předloženém znění. 

Valná hromada schvaluje vyjádření auditora v předloženém znění. 

Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2021 v předloženém znění. 

Zdůvodnění návrhu: 

Podle § 421 odst. 2 písm. g) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady schválení 

řádné účetní závěrky. Podle § 421 odst. 2 písm. h) zák. o obchodních korporacích náleží do působnosti valné 

hromady rozhodnutí o rozdělení zisku. V souladu s dosavadní praxí předkládá představenstvo ke schválení 

dále zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2021  

a vyjádření auditora.  

 

 

Ad 8)  Určení auditora společnosti 

Návrh usnesení: 

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. určuje auditorem k provedení povinných 

auditů pro účetní období kalendářního roku 2022, 2023 a 2024 společnost Auditorská kancelář s.r.o., IČ 

64619133, se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín. 

Zdůvodnění návrhu: 

Podle § 17 odst. 1 zák. č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) 

 platí, že pokud má účetní jednotka, která je právnickou osobou, povinnost mít účetní závěrku ověřenu 

auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určí auditorskou společnost nebo 

statutárního auditora vykonávajícího auditorskou činnost vlastním jménem a na vlastní účet její nejvyšší 

orgán. V souladu s uvedeným proto určuje auditora valná hromada jako nejvyšší orgán společnosti. 

Představenstvo navrhuje určit společnost Auditorská kancelář s.r.o. na základě dlouhodobé spolupráce. 

 

 

Ad 9) Závěr. 
       K tomuto bodu jednání není navrhováno žádné usnesení k hlasování akcionářů.      
  
             
          
Prezence akcionářů bude zahájena v 9.30 hodin v místě konání valné hromady.  
Právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva včetně práva hlasovat na ní mají akcionáři 

- osoby zapsané ke dni konání valné hromady v seznamu akcionářů. 

Akcionář – právnická osoba s výjimkou obce se při zápisu do listiny přítomných prokáže originálem či úředně 

ověřenou kopií platného výpisu z obchodního rejstříku či jiného rejstříku, případně registrační listinou jiného 

orgánu, z níž vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu jednat, platným dokladem totožnosti 

statutárního zástupce nebo jiného zástupce akcionáře a plnou mocí, pokud akcionáře zastupuje zmocněnec. 

Akcionář - obec, pokud se účastní starosta/stka, se prokáže usnesením zastupitelstva o delegování na valnou 

hromadu či více valných hromad a průkazem totožnosti; v případě delegace jiného zaměstnance obce, prokáže se 

tento usnesením zastupitelstva, průkazem totožnosti a pověřením. Pokud by na valné hromadě obec zastupovala 

jiná osoba než starosta či jiný zaměstnanec obce, prokáže se kromě usnesení zastupitelstva o delegaci na 

konkrétní valnou hromadu či na více valných hromad společnosti, průkazem totožnosti a písemnou plnou mocí.  

                 
Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby nahlédnul zdarma do účetní závěrky, zprávy  

o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a návrhu na rozdělení zisku a to od 26. 4. 2022 do 

25. 5. 2022 každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hod. a v den konání řádné valné hromady v místě 

konání řádné valné hromady. Pozvánku na valnou hromadu představenstvo uveřejní i na internetových stránkách 

společnosti. 

 

 



 
 

 

 

 

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2021 (v tis. Kč): 

 

 Aktiva celkem     1 462 994                         Pasiva celkem     1 462 994     
v tom:                    v tom:                 

              stálá aktiva            1 183 501             vlastní kapitál       1 283 703            

oběžná aktiva           277 932                          cizí zdroje                179 035        

ostatní aktiva             1 561                        ostatní pasiva             256                                                     

                                 

                                           

 Výnosy celkem       444 682            

 Náklady celkem                                433 557 

Hospodářský výsledek před zdaněním    11 125 

 

 

 

 

 

 

 

Představenstvo společnosti 

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 


