Představenstvo AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK, a. s.,
se sídlem U vodojemu 3085, Kladno, IČ 46356991,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2380,
svolává na den 27. května 2020 v 10.00 hod. do Domu kultury, nám. Sítná 3127, Kladno, do malého sálu

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
s tímto pořadem jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
2. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
3. Zpráva dozorčí rady
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku
5. Odvolání člena dozorčí rady a volba členů dozorčí rady
6. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
7. Změna stanov
8. Schválení smlouvy o úvěru
9. Závěr
1.

Zahájení, volba orgánů valné hromady a schválení jednacího a hlasovacího řádu
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné hromady, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisů a skrutátorů, schvaluje
jednací a hlasovací řád.
Zdůvodnění:
Valná hromada dle platných právních předpisů a stanov společnosti je povinna zvolit své orgány.

2.

Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019
Vyjádření představenstva:
Zprávy uvedené v bodě 2 pořadu jednání valné hromady jsou předkládány valné hromadě v souladu s ust. § 436 odst. 2
zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen ZOK) a se stanovami společnosti VKM čl. 29 odst. 3 písm o).

3.

Zpráva dozorčí rady
Vyjádření představenstva:
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2019 a návrh na rozdělení zisku za rok 2019.
Dozorčí rada vychází ze své kontrolní činnosti a neshledala v podnikatelské činnosti společnosti žádné pochybení
či porušení právních předpisů.

4.

Schválení řádné účetní závěrky za rok 2019 a rozhodnutí o rozdělení zisku
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019.
Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku za rok 2019 takto:
zisk po zdanění
18.648 tis. Kč
•
příděl do fondu vodohospodářské infrastruktury
18.348 tis. Kč
•
příděl do sociálního fondu
300 tis. Kč
•
tantiémy
0 Kč
•
dividendy
0 Kč
Zdůvodnění:
Do výlučné působnosti valné hromady náleží schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě
ztráty a stanovení dividend a tantiém. V souladu s ustanovením § 435 odst. 4 zákona o obchodních korporacích
představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku. Dozorčí rada
po přezkoumání řádné účetní závěrky doporučila valné hromadě návrh na rozdělení zisku za rok 2019 schválit. Dle
předloženého návrhu bude zisk rozdělen do fondu vodohospodářské infrastruktury a do sociálního fondu. Rozhodnutí
nevyplácet tantiémy a dividendy je v souladu s dlouhodobým postojem velké většiny akcionářů, kteří si jsou vědomi, že
VKM je společností zřízenou za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu a většinový postoj akcionářů je veden
právě zájmem uspokojení potřeb dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod, včetně jejich čištění. Prioritním zájmem
těchto akcionářů je dlouhodobé zajištění těchto potřeb, a současně aby cena vodného a stočného placená občany byla
sociálně únosná, což rozhodnutím o nevyplácení tantiém a dividend podporují. Důležitým důvodem pro navrhované
rozdělení zisku je i skutečnost, že obnova naší vodohospodářské infrastruktury je dlouhodobě podinvestovaná a pro
zachování její funkce musí společnost VKM zajistit finanční prostředky na její obnovu. Finanční prostředky na
financování obnovy a rozvoje vodohospodářského majetku nepostačují pro splnění zákonné povinnosti vlastníka
vodovodů a kanalizací zajistit jejich plynulé a bezpečné provozování. VKM proto využije k financování obnovy
vodohospodářského majetku též prostředky zisku za rok 2019, a to v souladu s představenstvem společnosti schváleným
plánem investic, obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury v období 2020–2024.

5.

Odvolání člena dozorčí rady a volba členů dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává člena dozorčí rady pana Radka Vohradského s účinností ke dni 27. 5. 2020.
Valná hromada volí za členy dozorčí rady s účinností ke dni 28. 5. 2020 tyto osoby:
1. Ing. Tomáš Kadlec, MBA
2. ……………
(jména navrhovaných členů dozorčí rady budou známy dle návrhů akcionářů a jména zvolených členů dozorčí rady budou
uvedena v zápisu z valné hromady společnosti).
Zdůvodnění:
Valná hromada dne 29. 5. 2019 volila pět členů dozorčí rady společnosti, přičemž jedno místo člena dozorčí rady zůstalo
neobsazené. Dále obdrželo představenstvo dne 13. 3. 2020 žádost Statutárního města Kladna, kterou navrhuje odvolat
člena dozorčí rady pana Radka Vohradského a navrhuje zvolit Ing. Tomáše Kadlece, MBA, bytem Skalní 550,
272 01 Kladno za člena dozorčí rady. Z uvedených důvodů zařadilo představenstvo tento bod na jednání valné hromady.
Ke dni rozeslání pozvánek na valnou hromadu neobdrželo představenstvo společnosti jako svolavatel valné hromady další
návrhy na volbu členů dozorčí rady. Další návrhy akcionářů doručené společnosti ve věci volby členů dozorčí rady budou
uveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese www.vkm.cz.

6.

Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce uzavírané s nově zvolenými členy dozorčí rady.
Zdůvodnění:
Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti se podle § 59 ZOK sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada.
Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady, jejíž znění bylo schváleno na valné hromadě v roce 2014, je
k nahlédnutí od 24. 4. 2020 až do dne konání valné hromady každé úterý a čtvrtek v čase od 9.00 do 12.00 hodin v sídle
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (sekretariát).
Vzhledem k možnosti, že v uvedeném období mohou být ještě v účinnosti mimořádná opatření k zajištění provozu
vodárenské infrastruktury VKM vyvolané epidemií nemoci Covid 19, je zapotřebí dohodnout návštěvu sídla společnosti
nejméně 24 hodin předem na telefonním čísle +420 602 643 151.

7.

Změna stanov
Návrh usnesení:
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Do čl. 32 Stanov se vkládá nový odst. 3 „Zasedání představenstva je možné zúčastnit se i s využitím prostředků
sdělovací techniky (telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference nebo jiným telekomunikačním
prostředkem umožňujícím komunikaci).“
V čl. 32 Stanov se dosavadní odstavce 3. – 5. nově označují 4. – 6.
Do čl. 33 odst. 1 Stanov se za větu první vkládá „Členové představenstva, kteří se zúčastní zasedání s využitím
prostředků sdělovací techniky (telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference nebo jiným
telekomunikačním prostředkem umožňujícím komunikaci), se pro tyto účely považují za přítomné.“
Čl. 34 odst. 1 Stanov se slovní spojení „Jestliže s tím souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo“
nahrazuje slovním spojením „Představenstvo může“, dále se vypouští věta druhá „V takovém případě se však
k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni členové představenstva a rozhodnutí musí být přijato jednomyslně.“
A nahrazuje se slovním spojením „písemně nebo s využitím prostředků sdělovací techniky (telefonicky,
prostřednictvím videokonference, telekonference nebo jiným telekomunikačním prostředkem umožňujícím
komunikaci). Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání platí stejná pravidla jako pro přijetí rozhodnutí na zasedání
představenstva s tím, že hlasující členové představenstva se považují pro účely posouzení usnášeníschopnosti
a přijetí rozhodnutí za přítomné.“
Do čl. 38 Stanov se vkládá nový odst. 2 „Zasedání dozorčí rady je možné zúčastnit se i s využitím prostředků
sdělovací techniky (telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference nebo jiným telekomunikačním
prostředkem umožňujícím komunikaci).“
V čl. 38 Stanov se dosavadní odstavce 2. – 4. nově označují 3. – 5.
Do čl. 39 odst. 1 Stanov se za první větu vkládá „Členové dozorčí rady, kteří se zúčastní zasedání s využitím
prostředků sdělovací techniky (telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference nebo jiným
telekomunikačním prostředkem umožňujícím komunikaci), se pro tyto účely považují za přítomné.“
Čl. 40 odst. 1 Stanov se slovní spojení „V nutných případech, které nestrpí odkladu, může dozorčí rada“ nahrazuje
se slovním spojením „Dozorčí rada může“ dále se za původní text vkládá slovní spojení „písemně nebo s využitím
prostředků sdělovací techniky (telefonicky, prostřednictvím videokonference, telekonference nebo jiným
telekomunikačním prostředkem umožňujícím komunikaci). Pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání platí stejná
pravidla jako pro přijetí rozhodnutí na zasedání dozorčí rady s tím, že hlasující členové dozorčí rady se považují
pro účely posouzení usnášeníschopnosti a přijetí rozhodnutí za přítomné.“

Zdůvodnění:
V důsledku pandemie respirační choroby COVID-19 byla vydána řada opatření spočívajících mimo jiné v povinné
karanténě pro osoby, u nichž je riziko nákazy, zákazu shromažďování či zákazu volného pohybu osob. Krizová opatření
měla negativní vliv i na řádný chod orgánů společnosti VKM, především na konání zasedání dozorčí rady
a představenstva, která se z důvodů snížení rizika nákazy nemohla konat za osobní účasti členů orgánů.
Právní úprava obecně umožňuje dva způsoby zasedání orgánu akciové společnosti, aniž by byla nutná přítomnost členů
orgánu přímo v místě konání zasedání, a to:
1. Účast na zasedání orgánu s využitím prostředků sdělovací techniky (telefonicky, prostřednictvím videokonference,
telekonference nebo jiným telekomunikačním prostředkem umožňujícím komunikaci).
2. Rozhodování mimo zasedání orgánu, tj. nedochází ke svolání ani zasedání orgánu společnosti, tzv. per rollam.
Podmínkou k využití uvedených alternativních způsobů je jejich zakotvení ve stanovách společnosti, které se jeví i do
budoucna jako velmi praktické. Například v situacích, kdy zajištění osobní účasti členů orgánu na zasedání orgánu by
bylo jen velmi obtížné (např. z důvodů velké vzdálenosti, nemoci), avšak členové orgánu mají stále zájem účastnit se
zasedání orgánu nebo rozhodování per rollam.
Z výše uvedených důvodů předkládáme tento návrh změny Stanov VKM, který spočívá v zakotvení výše uvedených
alternativních způsobů zasedání a rozhodování per rollam pro představenstvo i dozorčí radu.
8.

Schválení smlouvy o úvěru
Návrh usnesení:
Valná hromada uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o úvěru mezi společnostmi Československá obchodní banka, a. s.
a Vodárny Kladno – Mělník, a. s. s následujícími základními parametry úvěru. Výše úvěru: 600.000.000 Kč; účel úvěru:
financování obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury; typ úvěru: účelový; úroková sazba: fixní úroková sazba
ve výši 1,06 % p. a.; období čerpání: do dne 30. 11. 2023 s možností prodloužení do dne 30. 5. 2025; splatnost: do dne
31. 5. 2033.
Zdůvodnění:
Hydrologická situace (sucho) posledních let se velmi nepříznivě projevuje na kapacitě zdrojů vody VKM. Již v roce 2016
bylo rozhodnutím MěÚ Mělník, odborem životního prostředí a zemědělství omezeno povolení nakládání s podzemními
vodami (k odběru z podzemního zdroje) v našem největším zdroji podzemní vody Mělnická Vrutice, Řepínský důl
z 506 l/s na současných 370 l/s. Současně již několik let zaznamenáváme nedostatek vody ve vodní nádrži Klíčava, která
je naším druhým největším zdrojem pro výrobu pitné vody. Tato nepříznivá situace je současně umocňována nárůstem
spotřeby vody z důvodu nárůstu počtu obyvatel ve Středočeském kraji. Proto musí provozovatel infrastruktury VKM
doplňovat bilanci vod nákupem vody z pražské vodohospodářské soustavy. Zjednodušeně lze konstatovat, že již
v současnosti zdroje vody naší společnosti nepokrývají aktuální spotřebu.
Proto, po provedení analýzy možných řešení, rozhodlo představenstvo VKM o aktivaci jímacího území v oblasti Všetat,
výstavbě akumulační nádrže Bašť a obnově přivaděče pitné vody z pražského vodojemu Kopanina. Současně
představenstvo připravuje dohodu s Pražskou vodohospodářskou společností, a. s. o dlouhodobém zajištění dodávek pitné
vody z pražské vodohospodářské soustavy do systému KSKM a jedná o společném zajištění zvýšení zásobního objemu
vodojemu Kopanina. VKM taktéž jedná s Povodím Vltavy s. p. o dotování vodní nádrže Klíčava převodem vod z řeky
Berounky. Zmíněná opatření na odstranění následků sucha a zajištění stávajícího komfortu zákazníků VKM jsou dle
odborného odhadu vyčíslena částkou 800 milionů Kč.
Současně se VKM potýká s potřebami obnovy vlastní infrastruktury, zejména s havarijním stavem shybky dálkovodu
KSKM pod Labem v oblasti Obříství, nutnou obnovou částí dálkovodu KSKM a přivaděčů z centrálního vodojemu
Kožova Hora do Kladna a okolí, kdy investice do těchto strategických dálkovodů a přivaděčů taktéž dosáhnou více
stamilionů Kč.
Z uvedených důvodů schválilo představenstvo VKM v prosinci 2019 „Návrh investic, obnovy a rozvoje vodohospodářské
infrastruktury pro období let 2020 až 2024“, který reflektuje výše zmíněné potřeby investic i investice průběžné obnovy
a rozvoje vodohospodářské infrastruktury VKM. Pro realizaci popsaných opatření, zabezpečujících další fungování
společnosti, bylo vyhlášeno výběrové řízení na poskytovatele investičního úvěru ve výši 600 mil. Kč. Nejvýhodnější
nabídku předložila Československá obchodní banka, a. s. s fixní úrokovou sazbou 1,06 % po celou dobu obchodu, tedy
do května 2033.

Prezence akcionářů začíná v 9.00 hod.
Právo účastnit se valné hromady mají v případě zaknihovaných akcií na majitele akcionáři společnosti, kteří budou
k rozhodnému dni 22. 5. 2020 uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeném Centrálním depozitářem cenných papírů,
a v případě listinných akcií na jméno akcionáři uvedení v seznamu akcionářů vedeném společností. Hlasování na valné
hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den. Akcionáři se na valné
hromadě prokáží platným průkazem totožnosti. Zmocněnci akcionářů se prokáží průkazem totožnosti a odevzdají písemnou
plnou moc všech akcionářů, které zastupují, s úředně ověřenými podpisy. Je-li akcionářem právnická osoba, její zástupce
předloží úředně ověřený výpis z obchodního rejstříku, ne starší tří měsíců nebo doklad o evidenci u jiného správního orgánu.
Není-li statutární zástupce přítomen osobně, odevzdá zmocněnec plnou moc podepsanou osobou oprávněnou podepisovat
za společnost, na níž je podpis úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo
více valných hromadách v určitém období. Zástupce akcionáře – obce, města je povinen prokázat své oprávnění k účasti na
valné hromadě rozhodnutím zastupitelstva o delegaci na tuto valnou hromadu.

Účetní závěrka, výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok
2019, návrh změn stanov a vzory smluv o výkonu funkce určené k projednání na valné hromadě budou pro akcionáře
společnosti k nahlédnutí v sídle společnosti (sekretariát) od 24. 4. 2020 do dne konání valné hromady každé úterý a čtvrtek
v čase od 9.00 do 12.00 hodin v pracovní dny. Současně budou uvedené dokumenty uveřejněny na internetových stránkách
společnosti www.vkm.cz.
Akcionáři mohou požádat o zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře.
Vzhledem k možnosti, že v uvedeném období mohou být ještě v účinnosti mimořádná opatření k zajištění provozu
vodárenské infrastruktury VKM, vyvolané epidemií nemoci Covid 19, je zapotřebí dohodnout návštěvu sídla společnosti
nejméně 24 hodin předen na telefonním čísle +420 602643151.
Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2019 (v tis. Kč):
aktiva netto celkem
4 367 661
pasiva celkem
dlouhodobý majetek

4 273 558

oběžná aktiva

93 642

ostatní aktiva

461

Představenstvo
Vodárny Kladno - Mělník, a. s.

vlastní kapitál
cizí zdroje
ostatní pasiva

4 367 661

výnosy

271 708

3 866 787

náklady

253 060

424 327
76 547

zisk po zdanění

18 648

