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MEMORANDUM 

PRO: Město Kroměříž 

OD: PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář 

DATUM: 23. dubna 2014 

VĚC: Převod akcií spole čnosti Vodovody a kanalizace Krom ěříž, a.s. ve 
vlastnictví n ěkterých obcí na spol. Česká infrastrukturní, a.s. 

 

Účelem tohoto memoranda je popsat možnosti města Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, 
Kroměříž, PSČ 767 01, IČO 002 87 351 (dále jen "Město Krom ěříž") jako akcionáře společnosti 
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kojetínská 3666, Kroměříž, PSČ 767 11, IČO 
494 51 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1147 
(dále jen "VaK KM"), související se zamezením zamýšleného převodu akcií ve vlastnictví města 
Holešov, města Chropyně, města Bystřice pod Hostýnem, obce Kvasice, města Hulín a obce 
Bezměrov (společně dále jen "Obce ") na společnost Česká infrastrukturní, a.s., se sídlem 
Václavské náměstí 19, Praha 1, PSČ 110 00, IČO 261 84 125, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6615 (dále jen "Česká infrastrukturní "). 

Toto memorandum se skládá z (i) úvodního popisu situace; (ii) exekutivního shrnutí; (iii) analýzy 
pozvánky na valnou hromadu; (iv) analýzy rozhodnutí valné hromady o převodu akcií; (v) analýzy 
následků neudělení souhlasu s převodem akcií a (vi) analýzy protinávrhu podaného společností 
PMS Reality, a.s.  

Doporu čujeme pro číst úvodní popis situace a exekutivní shrnutí pro r ychlé pochopení v ěci. 

Nedílnou součástí všech memorand vypracovaných PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář jsou 
výhrady, na základě kterých bylo toto memorandum vypracováno a které tvoří Přílohu č. 1 a 
nedílnou součást tohoto memoranda. 

Dále jsou součástí memoranda tyto následující přílohy:  

Příloha č. 2 - Seznam zkratek použitých v memorandu;  
Příloha č. 3 - Přehled listinných dokumentů souvisejících s tímto memorandem; 
Příloha č. 4 - Úvodní přehled situace. 

* * * 
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1. ÚVODNÍ POPIS SITUACE 

 Chronologický přehled situace tvoří Přílohu č. 5 tohoto memoranda. 

1.1.  Žádost o vyslovení souhlasu 1 

Přípisem ze dne 5. února 2014 společnost Česká infrastrukturní požádala valnou hromadu 
VaK KM v zastoupení Obcí a společnosti Energo IPT s.r.o., se sídlem Brno, Sušilova 
602/13, PSČ 602 00, IČO 255 83 026, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Brně pod sp. zn. C 35755 (dále jen "Energo IPT ") v souladu s čl. 131 Stanov VaK 
KM a ust. § 2722 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích) (dále jen "Zákon o obchodních korporacích "), o (i) vyslovení 
souhlasu s převodem celkem 2.002 ks akcií na jméno ve vlastnictví České infrastrukturní 
na společnost Energo IPT jako nabyvatele (dále jen "Žádost o vyslovení souhlasu 1(i) ") a 
(ii) o vyslovení souhlasu s převodem celkem 258.005 ks akcií ve vlastnictví Obcí na 
společnost Energo IPT jako na nabyvatele (dále jen "Žádost o vyslovení souhlasu 1(ii) ") 
(Žádost o vyslovení souhlasu 1(i) a Žádost o vyslovení souhlasu 1(ii) společně jen "Žádost 
o vyslovení souhlasu 1 "). 

Žádost o vyslovení souhlasu 1(i) a 1(ii) byla doručena VaK KM před uveřejněním pozvánky 
na řádnou valnou hromadu, a byla jako návrh akcionářů zařazena na pořad jednání valné 
hromady a představenstvo VaK KM k nim zaujalo v souladu s ust. § 3623 a § 3634 Zákona 
o obchodních korporacích následující stanovisko, které bylo zveřejněno na stránkách VaK 
KM: 

K Žádosti o vyslovení souhlasu 1(i) představenstvo uvádí, že jde o převod akcií na jméno 
mezi akcionáři s akciemi na jméno a je tak splněna podmínka stanovená v čl. 13 stanov 

                                                
1  Čl. 13 Stanov VaK KM:   
 1. Akcie na jméno , jakož i všechna práva a povinnosti s ní spojená, jsou p řevoditelné pouze s p ředchozím souhlasem valné hromady  spole čnosti . 
 2. Valná hromada spole čnosti je povinna odmítnout ud ělení souhlasu k p řevodu akcie na jméno , jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nep ůjde o 
 převod  mezi : 
 a) stávajícími akcioná ři, držiteli akcií na jméno, nebo 
 b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí). 
 
  
2  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní p řevoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu spole čnosti, mohou též ur čit, v jakých p řípadech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán spole čnosti povinen souhlas ud ělit, pop řípadě v jakých p řípadech je povinen souhlas odmítnout . 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
  
 (3) Odmítne-li p říslušný orgán spole čnosti souhlas k p řevodu akcie na jméno ud ělit, a čkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  
 spole čnost bez zbyte čného odkladu od doru čení žádosti akcioná ře tuto akcii odkoupí za p řiměřenou cenu . Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 
 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
3  § 363 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Představenstvo oznámí akcioná řům způsobem stanoveným tímto zákonem a stanovami pro svol ání valné hromady zn ění akcioná řova protinávrhu se 
 svým stanoviskem ; to neplatí, bylo-li by oznámení doručeno méně než 2 dny přede dnem konání valné hromady nebo pokud by náklady na ně byly v hrubém 
 nepoměru k  významu a obsahu protinávrhu anebo pokud text protinávrhu obsahuje více než 100 slov. 
  
 (2) Obsahuje-li protinávrh více než 100 slov, oznámí představenstvo akcionářům podstatu protinávrhu se svým stanoviskem a protinávrh uveřejní na internetových 
 stránkách společnosti. 
 
4  § 363 Zákona o obchodních korporacích: 
 Akcioná ř má právo uplat ňovat své návrhy k záležitostem, které budou za řazeny na po řad valné hromady, také p řed uve řejněním pozvánky na valnou 
 hromadu . Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem 
 spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé 
 zkrátit. 
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VaK KM5, podle které není valná hromada oprávněna odmítnout udělení souhlasu 
k převodu akcií na jméno mezi akcionáři s akciemi na jméno, a to v návaznosti na ust. § 
272 Zákona o obchodních korporacích. 

K Žádosti o vyslovení souhlasu 1(ii) představenstvo uvádí, že v tomto případě byly Českou 
infrastrukturní předloženy plné moci udělené Obcemi společnosti Česká spořitelna, a.s. a 
substituční plná moc udělená spol. Česká spořitelna, a.s. České infrastrukturní. 
Z předložených plných mocí nevyplývá, že by Obce jako akcionáři VaK KM pověřili Českou 
spořitelnu, a.s. a tato v substituci Českou infrastrukturní k právnímu jednání spočívajícímu 
v podání žádosti (návrhu) o udělení souhlasu valné hromady s převodem akcií na jméno a 
s jejich následným převodem na nabyvatele Energo IPT. Upozorňujeme, že tyto plné moci 
nebyly přiloženy k Žádosti o vyslovení souhlasu 2 a tudíž předmětem revize PRK Partners. 

Žádost o vyslovení souhlasu 1 byla jako bod 10., respektive 11. zařazena na pořad Řádné 
valné hromady VaK KM, která se má konat v úterý 29. dubna 2014 od 9,00 hodin 
v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž (dále jen "Valná 
hromada ") a obsažena v dále nedatované pozvánce na Valnou hromadu, která byla 
zveřejněna na webu VaK KM. 

1.2.  Žádost o vyslovení souhlasu 2 

Přípisem ze dne 9. dubna 2014 společnost Česká infrastrukturní, a.s. (i) vzala zpět Žádost 
o vyslovení souhlasu 1(ii) a (ii) v souladu s čl. 13 stanov VaK KM6 a ust. § 2727 Zákona o 
obchodních korporacích podala v zastoupení Obcí žádost o vyslovení souhlasu s převodem 
celkem 258.005 ks akcií ve vlastnictví Obcí na nabyvatele – společnost Česká 
infrastrukturní (dále jen "Žádost o vyslovení souhlasu 2 "). K Žádosti o vyslovení souhlasu 
2 nebyly přiloženy plné moci vystavené Obcemi k tomuto úkonu, a tudíž nebyly předmětem 
revize PRK Partners. 

Blíže neuvedeného dne s odkazem na ust. § 3638 Zákona o obchodních korporacích 
oznámilo představenstvo VaK KM na webu VaK KM, že k doručení Žádosti o vyslovení 

                                                
5  Čl. 13 Stanov VaK KM:   
 1. Akcie na jméno , jakož i všechna práva a povinnosti s ní spojená, jsou p řevoditelné pouze s p ředchozím souhlasem valné hromady  spole čnosti . 
 2. Valná hromada spole čnosti je povinna odmítnout ud ělení souhlasu k p řevodu akcie na jméno , jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nep ůjde o 
 převod mezi : 
 a) stávajícími akcioná ři, držiteli akcií na jméno, nebo 
 b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí). 
 
6  Čl. 13 Stanov VaK KM:   
 1. Akcie na jméno , jakož i všechna práva a povinnosti s ní spojená, jsou p řevoditelné pouze s p ředchozím souhlasem valné hromady  spole čnosti . 
 2. Valná hromada spole čnosti je povinna odmítnout ud ělení souhlasu k p řevodu akcie na jméno , jakož i všech práv s ní spojených, v případech, kdy nep ůjde o 
 převod mezi : 
 a) stávajícími akcioná ři, držiteli akcií na jméno, nebo 
 b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávným celkem (obcí). 
 
7  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní p řevoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu spole čnosti, mohou též ur čit, v jakých p řípadech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán spole čnosti povinen souhlas ud ělit, pop řípadě v jakých p řípadech je povinen souhlas odmítnout . 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
  
 (3) Odmítne-li p říslušný orgán spole čnosti souhlas k p řevodu akcie na jméno ud ělit, a čkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  
 spole čnost bez zbyte čného odkladu od doru čení žádosti akcioná ře tuto akcii odkoupí za p řiměřenou cenu . Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 
 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
8  § 363 Zákona o obchodních korporacích: 
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souhlasu 2 došlo a tyto dokumenty zveřejnilo. Městu Kroměříž byla kopie Žádosti o 
vyslovení souhlasu 2 doručena dne 18. dubna 2014. 

V návaznosti na doručení Žádosti o vyslovení souhlasu 2 nedošlo k aktualizaci pozvánky 
na Valnou hromadu, tedy představenstvo na základě Žádosti o vyslovení souhlasu 2 
nevypracovalo novou pozvánku na Valnou hromadu.  

1.3.  Protinávrh společnosti PMS Reality a.s. 

Dne 18. dubna 2014 byl do sídla společnosti VaK KM doručen přípis akcionáře VaK KM, 
společnosti PMS Reality a.s., se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČO 
476 76 647, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. B 810 (dále jen "PMS Reality "). Přípis obsahuje (i) protinávrh bodu 8) pořadu 
jednání Valné hromady, (ii) eventuální návrh k bodu 8) pořadu jednání Valné hromady a (iii) 
stanovisko akcionáře k bodu 11) pořadu jednání Valné hromady ze dne 14. dubna 2014 
(dále jen "Protinávrh PMS Reality "). 

Protinávrh PMS Reality nebyl ke dni 18. dubnu 2014 zveřejněn na webu VaK KM. 

Protinávrh společnosti PMS Reality a.s. je na návrh Města Kroměříž v detailu rozebrán 
v kapitole č. 5 tohoto memoranda. 

1.3.1. Úprava stanov VaK KM 

Obsahem Protinávrhu bodu 8) pořadu jednání Valné hromady a Eventuálního 
návrhu k bodu 8) pořadu jednání Valné hromady je doplnění čl. 12 odst. 2 
navrhovaných Stanov VaK KM o písmeno c) v uvedeném znění: 

c) převodcem, který je (má být) územní samosprávný celek (město, městys, obec) a 
nabyvatelem, kterým není (nemá být) územní samosprávný celek (město, městys, 
obec). 

Účelem této úpravy je zamezení převodu akcií VaK KM ve vlastnictví obcí na 
soukromé společnosti. 

Nedoporu čujeme upravit stanovy navrhovaným zp ůsobem. P řesné znění 
upraveného článku stanov za ú čelem zamezení p řevodů akcií na jiné 
akcioná ře než obce je uvedeno v kapitole 5 tohoto memoranda . 

                                                                                                                                                            
 Akcioná ř má právo uplat ňovat své návrhy k záležitostem, které budou za řazeny na po řad valné hromady, také p řed uve řejněním pozvánky na valnou 
 hromadu . Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem 
 spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé 
 zkrátit. 
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1.3.2. Stanovisko k bodu 11. pořadu jednání Valné hromady 

V tomto bodě reaguje spol. PMS Reality a.s. na Žádost o vyslovení souhlasu 1(ii), 
když uvádí, že, vycházeje z obecné známosti dokumentů, které Obce uzavřely 
v roce 2002 se společností Česká spořitelna, a.s., byla součást této smluvní 
dokumentace rovněž plná moc k výkonu akcionářských práv, jejíž obsah je 
následující: 

K výkonu akcionářských práv města vyplývajících z vlastnictví ….. ks zaknihovaných 
akcií na jméno společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem 
v Kroměříži, Kojetínská 3666, PSČ: 767 11, IČ: 49 45 18 71 (dále jen "společnost"), 
ISIN: CZ0009047460, jmenovitá hodnota 1.000,-Kč na akcii (dále jen "akcie"), 

a to zejména k výkonu práva účastnit se jednání valných hromad společnosti, 
k výkonu práva na těchto valných hromadách společnosti dle své vlastní vůle 
přijímat rozhodnutí a hlasovat, jakož i k výkonu práva podávat návrhy a připomínky 
na takových valných hromadách. 

Tato plná moc je platná i v případech, kdy právní předpisy vyžadují zvláštní plnou 
moc a je plnou mocí ve smyslu § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Zástupce je oprávněn si ustanovit za sebe dalšího zástupce, a pokud jich ustanoví 
více, město souhlasí, aby každý z nich jednal samostatně.  

Z výše uvedeného PMS Reality dovozuje, že Česká infrastrukturní není zmocněna 
k podání Žádosti o vyslovení souhlasu 1, neboť se jedná o výkon vlastnického, 
nikoliv akcionářského práva. Upozor ňujeme, že rozdíly mezi akcioná řským a 
vlastnickým právem plynoucím z vlastnictví akcie ne jsou judikatorn ě ani 
doktrináln ě jednozna čně potvrzeny.    

PMS Reality dále uvádí, že plná moc pro zastupování akcionáře na valné hromadě 
akciové společnosti nemůže být dle ustálené judikatury Nejvyššího soudu České 
republiky generální.  

Upozorňujeme, že PRK Partners nemá k dispozici ani kompletní smluvní 
dokumentaci obsahující výše uvedené zmocnění, na kterou se společnost PMS 
Reality v Protinávrhu PMS Reality odvolává, ani nemůže potvrdit, že Česká 
infrastrukturní nedoložila jiné plné moci. 

Závěry vyjád řené v Protinávrhu PMS Reality ve vztahu ke zmocn ění 
spole čnosti Česká infrastrukturní považujeme za relevantní, avša k vzhledem 
k nemožnosti ov ěřit faktický obsah plných mocí nedoporu čujeme na n ě 
spoléhat a stav ět obranu VaK KM na nevalidnosti ud ěleného zmocn ění.  



w w w . p r k p a r t n e r s . c o m

 

 
8 

V této souvislosti doporu čujeme, aby na Valné hromad ě dotazem 
představenstvo VaK KM zjistilo, zdali Obce ud ělily České infrastrukturní 
příslušné zmocn ění a lze tedy Žádost o vyslovení souhlasu 2 považov at za 
platn ě doru čenou. 
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EXEKUTIVNÍ SHRNUTÍ 

A) Řešení aktuální situace v návaznosti na podané Žádos ti o souhlas a d ůsledky Valné 
hromady 

 
1) PODÁNÍ ŽÁDOSTI O VYSLOVENÍ SOUHLASU. Žádost o vyslovení souhlasu 2 by měla 

být podána Obcemi, případně zmocněncem na základě řádného zmocnění. Z Žádosti o 
vyslovení souhlasu 2 není zjevné, na základě jakého zmocnění Obcí jej společnost Česká 
infrastrukturní podala a zda tedy byla Žádost o vyslovení souhlasu 2 společnosti VaK KM 
řádně doručena.  

Za tímto účelem je nutné zajistit na Valné hromadě dotazem představenstva VaK KM 
stanovisko Obcí. 

2) POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. Projednání Žádosti o vyslovení souhlasu 2 není 
řádně uvedeno v pozvánce na Valnou hromadu a nelze je tak na Valné hromadě projednat 
(za předpokladu, že nebudou přítomni všichni akcionáři společnosti VaK KM a valná 
hromada s tímto neprojeví souhlas9). 

3) ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI O VYSLOVENÍ SOUHLASU 1. Doporučujeme, aby se Město 
Kroměříž Valné hromady účastnilo a formálně o bodech pořadu Valné hromady 11. 
rozhodlo a Žádost o vyslovení souhlasu 1(i) zamítlo. 

4) ROZHODNUTÍ O SOUHLASU S PŘEVODEM AKCIÍ. Vzhledem k absenci doložení 
zmocnění ze strany Obcí a skutečnosti, že není Žádost o vyslovení souhlasu 2 řádně 
uvedena v pozvánce na Valnou hromadu, nelze na Valné hromadě o Žádosti o vyslovení 
souhlasu 2 rozhodnout. Pokud budou obce na Žádosti o vyslovení souhlasu 2 trvat, je 
formálně nutné ve lhůtě do 29. června 2014 (ideálně však do 9. června 2014, viz níže) 
uspořádat další Valnou hromadu, která Žádost o vyslovení souhlasu 2 projedná. 

Pro vyloučení dalšího rizika však doporučujeme vycházet ze dne doručení Žádosti o 
vyslovení souhlasu 2 a další valnou hromadu uspořádat do 9. června 2014. 

5) AKCIONÁŘSKÁ ŽALOBA. Každý akcionář je oprávněn usnesení o odmítnutí udělení 
souhlasu napadnout žalobou u soudu pro rozpor se zákonem, stanovami či dobrými mravy 
ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy se akcionář o usnesení dozvěděl, tedy do dne 29. 
července 2014. 

6) DALŠÍ OTÁZKY K ŘEŠENÍ. Doporučujeme do budoucna pro zamezení obdobných případů 
upravit Stanovy VaK KM tak, že bude valná hromada povinna odmítnout udělit souhlas 
s převodem akcií, pokud se nebude jednat o převod na obec jako nabyvatele akcie. Pro 
tuto změnu stanov je nutné kvórum 3/4 přítomných vlastníků akcií na jméno. 

                                                
9  Kvórum pro souhlas je nadpoloviční většina přítomných akcionářů. 
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Tuto změnu Stanov může Město Kroměříž navrhnout na projednání na příští valné 
hromadě. V případě, že by ji navrhlo formou protinávrhu k bodu pořadu Valné hromady, 
která se bude konat 29. dubna 2014, bude tento návrh považován za opožděný dle ust. § 
361 Zákona o obchodních korporacích, neboť o něm a svém stanovisku k němu musí 
představenstvo spol. VaK KM informovat akcionáře nejpozději pět dní před konáním Valné 
hromady. 

7) DŮSLEDKY ODMÍTNUTÍ SOUHLASU. V případě odmítnutí udělení souhlasu s převodem 
akcií dle stávajících Stanov VaK KM vzniká povinnost spol. VaK KM na návrh Obcí tyto 
akcie odkoupit za přiměřenou cenu. Tento návrh na odkup akcií od Obcí musí být doručen 
VaK KM nejpozději do jednoho měsíce od doručení usnesení o zamítnutí udělení souhlasu 
Obci. 

Nebude-li návrh přijat do 15 dnů od jeho doručení VaK KM, mohou se Obce domáhat 
uzavření smlouvy u soudu a to do 6 měsíců ode dne, kdy byl návrh doručen VaK KM. 

Cenu přiměřenou za akcii navrhují v návrhu Obce a nemusí být podložena znaleckým 
posudkem. Pro případ případného soudního sporu a rozporování ceny navržené Obcemi 
doporučujeme znalecký posudek zajistit. 

8) NAKLÁDÁNÍ S AKCIEMI V DRŽENÍ VAK. V případě odkoupení akcií společností VaK KM 
je VaK KM povinno akcie, jejichž souhrn jmenovité hodnoty přesahuje 10% základního 
kapitálu VaK KM (tedy 77.884.400,-Kč) do tří let od nabytí zcizit, či o jejich jmenovitou 
hodnotu snížit základní kapitál a akcie zničit. 

9) MĚSTO KROMĚŘÍŽ V POZICI VLIVNÉ OSOBY. Město Kroměříž by mohlo být jako 
významný akcionář v pozici vlivné osoby vůči VaK KM a mohlo by čistě hypoteticky 
odpovídat za případnou újmu, která by VaK KM mohla vzniknout v souvislosti s odmítnutím 
udělení souhlasu s převodem akcií. 

Vyvinit se lze za předpokladu, že Město Kroměříž prokáže, že jednalo informovaně a 
v obhajitelném zájmu VaK KM. 

B) Další kroky za p ředpokladu, že nebude ud ělen souhlas s p řevodem akcií 
 

1) ZAJIŠTĚNÍ ALIANCE OBCÍ. Jeden akcionář, obec, mající majoritu 51%, do budoucna 
neřeší stabilitu řízení společnosti VaK KM. V případě, že ve volbách vyhraje politická 
skupina s odlišnými zájmy, hrozí, že dojde ke zneužití většiny. 

Tento problém lze řešit (i) uzavřením akcionářské dohody mezi akcionáři, obcemi, VaK KM, 
a zajištěním „systému kolektivního zabezpečení“ nebo (ii) úpravou Stanov VaK KM a 
navýšením kvór. 

2) DALŠÍ VALNÁ HROMADA. Neprodleně po Valné hromadě je nutné uspořádat další valnou 
hromadu, která řádně rozhodne o Žádosti o souhlas 2 a případné změně Stanov 
společnosti VaK KM. Další valná hromada se musí konat nejpozději do 9. června 2014. 
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3) ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ OBRANY VAK KM. Za účelem zajištění obrany VaK KM před 
případnou žalobou na neplatnost předmětných usnesení valné hromady a žaloby o 
uzavření smlouvy o výkupu akcií doporučujeme hlasovat o otázce právního zastoupení na 
valné hromadě. V tomto případě má rozhodnutí charakter nezávazného pokynu týkajícího 
se obchodního vedení. 

4) REVIZE NAVRHOVANÝCH STANOV VAK. Doporučujeme detailně revidovat navrhované 
znění Stanov VaK KM a proto je nepřijímat na Valné hromadě a to i s ohledem na zájem na 
omezení převoditelnosti akcií VaK KM pouze na obce. 

5) ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍHO PORADENSTVÍ. V souvislosti s hrozbou nuceného výkupu akcií 
společností VaK KM je nutné zajistit financování celé operace. Je vhodné zajistit předem 
finančního poradce a vypsat tendrové řízení za účelem stanovení ceny za případný úvěr. 
Úvěr je vhodné začít vyjednávat včas s ohledem na zajištění a další skutečnosti a je možné 
uvažovat o vyjednání indikativních podmínek úvěru (term sheet) pod podmínkou uzavření 
smlouvy o úvěru. 

6) SPRÁVA VAK KM. Je věcí Města Kroměříž jak zajistit kontrolu a efektivní řízení VaK KM 
v době potřeby zajištění úvěru a efektivního finančního řízení VaK KM. Doporučujeme také 
zajistit právní poradenství pro VaK KM a Město Kroměříž. 

7) VÝPLATA DIVIDEND. Je otázkou zvážit výplatu dividend VaK KM s ohledem na riziko 
vzniku neplánovaných výdajů VaK KM. 

C) Časová osa událostí 
 
Níže následuje časová osa předmětných událostí. Vycházíme z faktu, že lze valnou 
hromadu svolat (i) z vůle představenstva nebo (ii) na základě žádosti Města Kroměříž a 
nebo jiného kvalifikovaného akcionáře, který má nejméně 3 % základního kapitálu VaK KM. 

Datum  Událost  Komentá ř 

09. 04. 2014 Doručení Žádosti o vyslovení 
souhlasu 2 

-- 

29. 04. 2014 Řádná Valná hromada VaK KM. -- 

29. 04. 2014 Nejzazší termín, kdy může Město 
Kroměříž jako kvalifikovaný 
akcionář doručit VaK KM žádost o 
svolání nové valné hromady. 

V tomto případě se musí valná 
hromada konat do 40 dní od 
doručení žádosti o svolání nové 
valné hromady. 

09. 05. 2014 Nejzazší termín pro zveřejnění 
pozvánky na novou valnou 
hromadu v obchodním věstníku a 

Pokud bude nová valná hromada 
svolávána z vůle představenstva. 
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na internetu. 

23. 05. 2014  Nejzazší termín pro zveřejnění 
pozvánky na novou valnou 
hromadu v obchodním věstníku a 
na internetu. 

Pokud bude nová valná hromada 
svolávána na žádost Města 
Kroměříž. 

09. 06. 2014 Nejzazší doporučený termín pro 
konání nové valné hromady 

Na nové valné hromadě je nutné 
řádně projednat Žádost o vyslovení 
souhlasu 2. 

09. 07. 2014 Nejzazší termín pro doručení 
návrhu na odkup akcií Obcemi. 

Za předpokladu, že bylo Obcím 
usnesení o odmítnutí udělení 
souhlasu s převodem akcií 
doručeno již 09. 06. 2014. 

Doručení 
žádosti o 
odkup akcií + 
15 dní 

(nejpozději 24. 
07. 2014) 

Nejzazší termín pro přijetí návrhu 
na odkup akcií ve vlastnictví Obcí 
na VaK KM. 

-- 

09. 09. 2014 Nejzazší termín podání návrhu na 
vyslovení neplatnosti usnesení 
nové valné hromady.  

Oprávněn je každý akcionář VaK 
KM. 

Doručení 
žádosti o 
odkup akcií + 
6 měsíců 

(nejpozději 09. 
01. 2015) 

Nejzazší termín pro podání 
žaloby na uzavření smlouvy o 
odkupu akcií ve vlastnictví Obcí 
společností VaK KM. 

-- 
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2. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU – SVOLÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY VAK KM 

2.1.  Charakter žádosti o vyslovení souhlasu s převodem akcií 

Žádost o vyslovení souhlasu valné hromady společnosti ve smyslu ust. § 27210 Zákona o 
obchodních korporacích, nemá charakter návrhu (či protinávrhu) k záležitostem, které 
budou zařazeny na pořad valné hromady, ve smyslu ust. § 36311 Zákona o obchodních 
korporacích, ani návrhu na zařazení záležitosti na pořad valné hromady ve smyslu ust. § 
36912 Zákona o obchodních korporacích. 

Pouze na základě předložení žádosti o vyslovení souhlasu valné hromady s převodem akcií 
(konkrétně na základě předložení Žádosti o vyslovení souhlasu 1) nedochází k zařazení 
tohoto bodu na pořad valné hromady. Na pořad valné hromady je projednání souhlasu 
s převodem akcií zařazováno z iniciativy představenstva společnosti, nikoliv převodce. 
Sankce za nevčasné projednání Žádosti o vyslovení souhlasu plyne ze skute čnosti, že 
nerozhodne-li valná hromada spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že 
byl souhlas ud ělen ve smyslu ust. § 272 odst. 2 13 Zákona o obchodních korporacích.  

Následná Žádost o vyslovení souhlasu 2 má opět charakter žádosti dle ust. § 27214 Zákona 
o obchodních korporacích a je na představenstvu, aby zajistilo řádné zařazení projednání 
této žádosti na pořad valné hromady.  

                                                
10  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní p řevoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu spole čnosti, mohou též ur čit, v jakých p řípadech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán spole čnosti povinen souhlas ud ělit, pop řípadě v jakých p řípadech je povinen souhlas odmítnout . 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
  
 (3) Odmítne-li p říslušný orgán spole čnosti souhlas k p řevodu akcie na jméno ud ělit, a čkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  
 spole čnost bez zbyte čného odkladu od doru čení žádosti akcioná ře tuto akcii odkoupí za p řiměřenou cenu . Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 
 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
11  § 363 Zákona o obchodních korporacích: 
 Akcioná ř má právo uplat ňovat své návrhy k záležitostem, které budou za řazeny na po řad valné hromady, také p řed uve řejněním pozvánky na valnou 
 hromadu . Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem 
 spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé 
 zkrátit. 
 
12  § 369 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcioná ř, zařadí p ředstavenstvo na po řad valné hromady jím ur čenou záležitost za p ředpokladu, že ke každé ze 
 záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její za řazení odůvodn ěno . 
  
 (2) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné 
 hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a 
 stanovami pro svolání valné hromady. 
 
13  § 272 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout. 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
  
 (3) Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  společnost bez 
 zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1  měsíc ode dne, 
 kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
14  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní p řevoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu spole čnosti, mohou též ur čit, v jakých p řípadech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán spole čnosti povinen souhlas ud ělit, pop řípadě v jakých p řípadech je povinen souhlas odmítnout . 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
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Ani Žádost o vyslovení souhlasu 2 nemá charakter návrhu k bodu již zařazenému na pořad 
valné hromady dle ust. § 36315 Zákona o obchodních korporacích. 

Projednání Žádosti o vyslovení souhlasu 2 tedy není  řádně zařazeno na po řad Valné 
hromady a nem ůže být na Valné hromad ě platn ě projednáno. 

2.2.  Zmocnění pro podání Žádosti o vyslovení souhlasu 1 a Žádost o vyslovení souhlasu 2 

 V případě, že nebyla Žádost o vyslovení souhlasu 1 a Žádost o vyslovení souhlasu 2 
podána společností Česká infrastrukturní na základě řádného zmocnění Obcemi, nelze 
považovat Žádost o vyslovení souhlasu 1 a Žádost o vyslovení souhlasu 2 za řádně 
doru čenou spole čnosti VaK KM a neb ěží lhůta dle ust. § 272 16 Zákona o obchodních 
korporacích . 

Vzhledem k těmto pochybnostem doporučujeme, aby představenstvo vzneslo dotaz na 
zástupce Obcí na Valné hromadě a dotázalo se jich, zdali s Žádostí o vyslovení souhlasu 1 
a 2 souhlasí (Např. dle přiloženého Usnesení obce Bezměrov ze dne 19. 3. 2014 plyne, že 
v případě tohoto akcionáře pravděpodobně souhlas není dán). Lhůta dle ust. § 27217 odst. 
2 Zákona o obchodních korporacích pak v případě souhlasu Obcí s Žádostí o vyslovení 
souhlasu 2 počne běžet 29. dubna 2014.  

2.3.  Náležitosti pozvánky 

Náležitostí pozvánky na Valnou hromadu jsou upraveny v ust. § 40718 Zákona o 
obchodních korporacích. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň (i) firmu a 

                                                                                                                                                            
 (3) Odmítne-li p říslušný orgán spole čnosti souhlas k p řevodu akcie na jméno ud ělit, a čkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  
 spole čnost bez zbyte čného odkladu od doru čení žádosti akcioná ře tuto akcii odkoupí za p řiměřenou cenu . Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 
 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
15  § 363 Zákona o obchodních korporacích: 
 Akcioná ř má právo uplat ňovat své návrhy k záležitostem, které budou za řazeny na po řad valné hromady, také p řed uve řejněním pozvánky na valnou 
 hromadu . Návrh doručený společnosti nejpozději 7 dnů před uveřejněním pozvánky na valnou hromadu uveřejní představenstvo i se svým stanoviskem 
 spolu s pozvánkou na valnou hromadu. Na návrhy doručené po této lhůtě se obdobně použije § 362. Stanovy společnosti mohou lhůtu podle věty druhé 
 zkrátit. 
 
16  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout. 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
  
 (3) Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  společnost bez 
 zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1  měsíc ode dne, 
 kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
17  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je 
 příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout. 
  
 (2) Nerozhodne-li p říslušný orgán spole čnosti do 2 m ěsíců od doru čení žádosti, platí, že souhlas byl ud ělen . 
  
 (3) Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  společnost bez 
 zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1  měsíc ode dne, 
 kdy bylo akcionáři doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
18  § 407 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Pozvánka na valnou hromadu obsahuje alespo ň 
  a) firmu a sídlo společnosti, 
  b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
  c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 
  d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, 
  e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, 
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sídlo společnosti; (ii) místo, datum a hodinu konání valné hromady, (iii) označení, zda se 
svolává řádná nebo náhradní valná hromada, (iv) pořad valné hromady, včetně uvedení 
osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, (v) rozhodný den k účastni na valné 
hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, (vi) 
návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, (vii) lhůtu pro doručení vyjádření 
akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí 
být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. 

Pokud není součástí pozvánky na valnou hromadu návrh usnesení, obsahuje pozvánka na 
valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; 
současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich 
obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.  

Toto pravidlo se uplatní, jestliže valná hromada některé záležitosti sice projednává, 
nicméně nehlasuje o nich a není tudíž přijímáno žádné usnesení, jehož návrh a odůvodnění 
by mohlo být v pozvánce uvedeno19. 

Vzhledem ke skute čnosti, že o ud ělení souhlasu s p řevodem akcií bude valnou 
hromadou VaK KM hlasováno a bude v této v ěci p řijímáno usnesení 20, měla by 
pozvánka na Valnou hromadu obsahovat návrh tohoto u snesení a jeho řádné 
odůvodn ění. 

Body 10. a 11. pozvánky na Valnou hromadu (odpovídající Žádosti o vyslovení souhlasu 1) 
však neobsahují ani text příslušného usnesení ani řádné odůvodnění. Představenstvem 

                                                                                                                                                            
  f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění, 
  g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího 
 běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři. 
  
 (2) Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce 1 písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované 
 záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. 
 
19  Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P., Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 628 
 
20  § 421 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Valná hromada rozhoduje usnesením.  
  
 (2) Do působnosti valné hromady náleží 
  a) rozhodování o změně stanov, určí-li tak stanovy nebo zákon, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem nebo o změnu, 
 ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 
  b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, 
  c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, 
  d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
  e) volba a odvolání členů představenstva nebo statutárního ředitele, pokud stanovy neurčují, že tato působnost náleží dozorčí radě, 
  f) volba a odvolání členů dozorčí nebo správní rady a jiných orgánů určených stanovami, s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada, 
  g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, 
  h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 
  i) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných 
 papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu, 
  j) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, 
  k) jmenování a odvolání likvidátora, určí-li tak stanovy, 
  l) schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 
  
 m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v 
 předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, 
  n) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem, 
  o) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, 
  p) další rozhodnutí, která tento zákon nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 
  

(3) Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje tento zákon nebo stanovy. 
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společnosti s nimi bylo nakládáno jako s návrhem před svoláním valné hromady dle ust. § 
363 Zákona o obchodních korporacích. 

Na základě výše uvedené skute čnosti zde dle našeho názoru hrozí riziko, že se zku sí 
akcioná ř dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady p řijatého v návaznosti na 
body 10. a 11. pozvánky na valnou hromadu pro rozpo r se zákonem ve smyslu ust. § 
42821 Zákona o obchodních korporacích. Nejvyšší soud České republiky v rozsudku 29 
Odo 155/2001 ze dne 25. září 2001 judikoval, že formální nedostatky (v judikovaném 
případě neurčitost) pozvánky na valnou hromadu, mohou být důvodem pro dovolání se 
neplatnosti usnesení na takovéto valné hromadě přijatého.  

Nicméně soud neplatnost usnesení v souladu s ust. § 26022 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník “), nevysloví, pokud sice došlo 
k porušení zákona, stanov či dobrých mravů, ale toto porušení nemá závažné právní 
následky a je v zájmu společnosti neplatnost usnesení nevyslovit, či by tím došlo 
k podstatnému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře. Občanský zákoník 
v tomto ustanovení reflektuje zájem na vnitřní stabilitě společnosti, a předpokládáme tedy, 
že by soud i p řes faktický rozpor pozvánky se zákonem neplatnost u snesení valné 
hromady z d ůvodů formálních nedostatk ů pozvánky nevyslovil (to se však 
nevztahuje na bod, který nebyl v pozvánce uveden) . 

Neplatnosti usnesení valné hromady se lze dovolat do tří měsíců ode dne, kdy se 
navrhovatel o usnesení dozvěděl či mohl dozvědět, nejpozději pak do jednoho roku od jeho 
přijetí, za předpokladu, že byl na valné hromadě proti tomuto usnesení podán protest. 

2.4.  Neprojednání záležitostí uvedených na pozvánce 

Valná hromada je zásadně vázána pořadem jednání uvedeným v pozvánce na valnou 
hromadu23. K neprojednání bodu zařazeného na pořad valné hromady lze přistoupit pouze 
na základě rozhodnutí valné hromady24. 

Dle ust. § 40925 Zákona o obchodních korporacích platí, že valná hromada může 
rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na 

                                                
21  § 428 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Každý akcioná ř, člen p ředstavenstva, dozor čí rady nebo likvidátor se m ůže dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady  podle ustanovení občanského 
 zákoníku o  neplatnosti usnesení členské schůze spolku pro rozpor s právními předpisy nebo stanovami. 
  
 (2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. 
 
22  § 260 Občanského zákoníku:  
 (1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k po rušení zákona nebo stanov, aniž to m ělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném 
 právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit . 
  
 (2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 
 
23  Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P., Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013,, s. 633 
 
24  Kvórum pro přijetí tohoto rozhodnutí je prostá většina všech přítomných akcionářů. 
 
25  § 409 Zákona o obchodních korporacích:  
 Valná hromada m ůže rozhodnout, že n ěkteré ze záležitostí za řazených na po řad valné hromady se p řeloží na p říští valnou hromadu, nebo že nebudou 
 projednány . To neplatí, koná-li se valná hromada na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí. 
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příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány. To neplatí, koná-li se valná hromada 
na žádost kvalifikovaného akcionáře, ledaže s tím tento akcionář souhlasí.  

Usnesení o přeložení či neprojednání bodu valné hromady je přijímáno prostou většinou 
přítomných akcionářů. 

Bod již zařazený na pořad valné hromady tedy nemusí být projednán vůbec, či může být 
přeložen na příští valnou hromadu, a to na základě rozhodnutí valné hromady. Vzhledem 
k tomu, že dochází k ud ělení souhlasu s p řevodem akcií ze zákona do dvou m ěsíců 
od podání žádosti o vyslovení souhlasu s p řevodem, nelze tento postup spo čívající 
v nehlasování o této v ěci doporu čit.  

2.5.  Projednání bodu neuvedeného v pozvánce na valné hromadě 

2.5.1. Nový bod je navržen na valné hromadě. 

Dle ust. § 40826 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích lze záležitosti, které 
nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, na jejím jednání projednat nebo 
rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. 

V praxi tedy lze projednat záležitost neza řazenou na po řad jednání, pokud 
jsou p řítomni všichni akcioná ři a mohou tak s tímto postupem formou 
hlasování projevit souhlas. 

2.5.2. Nový bod je navržen před konáním valné hromady.  

Kvalifikovaný akcionář (akcionář, jehož hodnota akcií dosahuje alespoň 3% 
základního kapitálu v případě společnosti, jejichž základní kapitál je vyšší než 
100.000.000,-Kč, Město Krom ěříž je kvalifikovaný akcioná ř spole čnosti VaK 
KM) může dle ustavení § 36927 Zákona o obchodních korporacích požádat 
představenstvo o zařazení jím určené záležitosti na pořad valné hromady, pokud 
k tomuto navrhne i usnesení a toto řádně odůvodní.  

Tuto skutečnost musí představenstvo zveřejnit způsobem určeným stanovami a 
zákonem pro zveřejnění pozvánky na valnou hromadu nejpozději deset dní před 

                                                
26  § 408 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Místo, datum a hodina konání valné hromady se stanoví tak, aby nepřiměřeně neomezovalo právo akcionáře se jí zúčastnit. 
  
 (2) Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto 
 právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. 
  
 (3) Záležitosti, které nebyly za řazeny na po řad jednání valné hromady, lze na jejím jednání proj ednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím s ouhlas 
 všichni akcioná ři. 
27  § 369 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Pokud o to požádá kvalifikovaný akcioná ř, zařadí p ředstavenstvo na po řad valné hromady jím ur čenou záležitost za p ředpokladu, že ke každé ze 
 záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její za řazení odůvodn ěno . 
  
 (2) V případě, že žádost podle odstavce 1 byla doručena po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu valné 
 hromady nejpozději 5 dnů přede dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem stanoveným tímto zákonem a 
 stanovami pro svolání valné hromady. 
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jejich konáním (dle čl. 24 odst. 628 Stanov VaK KM). S ohledem na uplynutí lh ůty 
nelze z tohoto d ůvodu tento postup aplikovat.  

2.6.  Lhůty pro zveřejnění pozvánky 

Nejméně třicet (30) dní před konáním valné hromady má představenstvo povinnost 
uveřejnit pozvánku (i) v obchodním věstníku (bylo uveřejněno 27. 3. 2014, tedy tato 
podmínka je splněna); (ii) prostřednictvím internetu (pozvánka musí být na internetových 
stránkách VaK KM uveřejněna nepřetržitě až do doby konání valné hromady – tuto 
skutečnost nemůžeme ověřit) a (iii) akcionářům, kteří mají akcie na jméno, je v této době 
zasílána písemná pozvánka. 

Vzhledem k nutnosti uveřejňování pozvánky na internetu a zasílání akcionářům nemůžeme 
potvrdit, jestli byly všechny lhůty pro zveřejnění pozvánky na valnou hromadu splněny. 

2.7.  Náhradní valná hromada 

V případě, že by valná hromada nebyla usnášeníschopná (valná hromada je schopna se 
usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota nebo 
počet přesahuje 30 % základního kapitálu, ledaže stanovy určí jinak), svolá představenstvo 
společnosti bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu s totožným pořadem.  

Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15 dnů ode dne, 
na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat 
nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. 

Toto není relevantní, nebo ť nedoporu čujeme, aby řádná Valná hromada byla 
neusnášeníschopná. 

2.8.  Dílčí shrnutí 

Žádost o souhlas 2 není řádně zařazena na po řad jednání Valné hromady a nelze ji 
(vzhledem k absenci doloženého zmocn ění) považovat za řádně doru čenou 
spole čnosti VaK KM. 

Pro vylou čení veškeré pochybnosti doporu čujeme zajistit stanovisko Obcí k Žádosti 
o souhlas 2 na Valné hromad ě. 

Pozvánka na Valnou hromadu je dále zatížena n ěkterými formálními vadami. 
Vzhledem k jejich charakteru zde však nevidíme rizi ko, že na jejich základ ě soud 
příslušné usnesení valné hromady související s ud ělením souhlasu či nesouhlasu 

                                                
28  Čl. 26 odst. 6 Stanov VaK KM:  
 Na žádost akcioná řů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje al espoň 3% základního kapitálu spole čnosti, je p ředstavenstvo  (popřípadě dozorčí 
 rada) povinno za řadit na po řad jednání i jimi ur čenou záležitost . Pokud žádost došla po zaslání pozvánky na valnou hr omadu nebo po uve řejnění oznámení 
 o jejím konání, uve řejní p ředstavenstvo dopln ění po řadu jednání valné hromady ve lh ůtě do 10 dn ů před konáním valné hromady  způsobem určeným 
 zákonem a stanovami pro  svolání valné hromady. Jestliže takové uveřejnění již není možné, lze určenou záležitost na pořad jednání této valné hromady zařadit jen 
 postupem podle § 185 odst. 4 obchodního zákoníku.  
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s převodem akcií, zruší, p řičemž na základ ě této skute čnosti by mohla nastat situace 
předjímaná ust. § 272 odst. 2 Zákona o obchodních kor poracích - o této v ěci by 
nebylo platn ě rozhodnuto do dvou m ěsíců od p ředložení Žádosti o vyslovení 
souhlasu 1, respektive Žádosti o vyslovení souhlasu  2, a souhlas s p řevodem akcií 
by tak byl dán ze zákona. 

Proto doporu čujeme již nyní svolat novou valnou hromadu k tomuto  bodu dle 
Žádosti o vyslovení souhlasu 2. 
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3. ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY O PŘEVODU AKCIÍ  

3.1.  Nutná většina k vyslovení souhlasu/nesouhlasu 

Ve Stanovách VaK KM není nutná většina k vyslovení souhlasu/nesouhlasu s převodem 
akcií upravena. Pro přijetí příslušného usnesení je tak nutná dle ust. § 41529 Zákona o 
obchodních korporacích prostá v ětšina p řítomných akcioná řů. 

Upozor ňujeme, že Obcím musí být p říslušné usnesení valné hromady o vyslovení 
souhlasu/nesouhlasu s p řevodem akcií prokazateln ě doru čeno.  Opis zápisu, který 
obsahuje usnesení valné hromady je nutné Obcím po jeho vypracování doručit. 

3.2.  Následky zamítnutí souhlasu s převodem akcií 

V případě neudělení souhlasu s převodem akcií lze předjímat následující přímé důsledky 
pro společnost VaK KM: 

3.2.1. Povinnost výkupu akcií společností 

Dle ust. § 27230 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích platí, že pokud valná 
hromada odmítne udělit souhlas s převodem akcií (a není dle stanov povinna tento 
souhlas odmítnout), společnost bez zbytečného odkladu po doručení žádosti 
akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Akcionář se tohoto práva může 
domáhat ve lhůtě jednoho měsíce od doručení příslušného usnesení valné 
hromady. 

Odkupu akcií se lze domáhat i soudně postupem dle ust. § 32931 odst. 1 a 2 Zákona 
o obchodních korporacích. Blíže je problematika nuceného výkupu rozebrána 
v kapitole 4 tohoto memoranda. 

                                                
29  § 415 Zákona o obchodních korporacích:  
 Valná hromada rozhoduje v ětšinou hlas ů přítomných akcioná řů, ledaže tento zákon nebo stanovy vyžadují jinou v ětšinu. 
 
30  § 272 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán 
 společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout. 
  
 (2) Nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. 
  
 (3) Odmítne-li p říslušný orgán spole čnosti souhlas k p řevodu akcie na jméno ud ělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  spole čnost bez 
 zbyte čného  odkladu od doru čení žádosti akcioná ře tuto akcii odkoupí za p řiměřenou cenu. Lh ůta pro uplatn ění práva na odkoupení akcie je 1 m ěsíc ode 
 dne, kdy bylo akcioná ři  doru čeno rozhodnutí o odmítnutí s p řevodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použi je obdobn ě. 
 
31  § 329 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Porušil-li navrhovatel povinnost u činit ve řejný návrh smlouvy, vzniká oprávn ěnému vlastníkovi ú častnických cenných papír ů právo navrhnout 
 navrhovateli uzav ření smlouvy o koupi ú častnických cenných papír ů za přiměřené protipln ění a navrhovateli vzniká povinnost takový návrh p řijmout . 
  
 (2) Nebude-li návrh p řijat do 15 pracovních dn ů ode dne jeho doru čení, může se oprávn ěný vlastník ú častnických cenných papír ů domáhat uzav ření 
 smlouvy u soudu nebo požadovat náhradu újmy, a to nejpozději ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl doručen návrh na uzavření smlouvy podle odstavce 1; ustanovení 
 § 390 odst. 3 až 5 a odst. 7 se použije pro náhradu škody přiměřeně. 
  
 (3) Vyjde-li najevo, že vlastníci účastnických cenných papírů, které byly předmětem veřejného návrhu smlouvy, neobdrželi nebo nemají podle smlouvy obdržet 
 přiměřené protiplnění, mohou se dovolávat toho, aby jim navrhovatel protiplnění dorovnal; ustanovení § 390 odst. 3 až 5 a odst. 7 se použije přiměřeně. 
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3.2.2. Napadení usnesení valné hromady 

Akcionář se dále může bránit již popsaným postupem dle ust. § 42832 Zákona o 
obchodních korporacích, tedy domáhat se prohlášení neplatnosti usnesení valné 
hromady pro rozpor se zákonem, stanovami či dobrými mravy.  

Domáhat se prohlášení neplatnosti usnesení lze ve lhůtě do tří měsíců ode dne, kdy 
se akcionář o usnesení dozvěděl, nejdéle však ve lhůtě jednoho roku, a to za 
předpokladu, že byl na příslušné valné hromadě podán protest dle ust. § 42433 
Zákona o obchodních korporacích. 

Soud neplatnost usnesení v souladu s ust. § 26034 Občanského zákoníku nevysloví, 
pokud sice došlo k porušení zákona, stanov či dobrých mravů, ale toto nemá 
závažné právní následky a je v zájmu společnosti neplatnost usnesení nevyslovit, či 
by tím došlo k podstatnému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře. 

3.3.  Možnosti napadení usnesení valné hromady v případě udělení souhlasu s převodem akcií 

V případě, že by valná hromada formou usnesení vyhověla Žádosti o vyslovení souhlasu 2, 
může Město Kroměříž postupovat způsobem dle ust. § 42835 Zákona o obchodních 
korporacích a ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy se dozvědělo o přijetí usnesení o vyslovení 
souhlasu s převodem akcií, a za předpokladu, že M ěsto Krom ěříž na valné hromad ě 
podalo oficiální protest dle ust. § 424 36 Zákona o obchodních korporacích , se soudně 
domáhat zrušení usnesení valné hromady VaK KM udělujícím souhlas s převodem akcií. 

Jak bylo uvedeno výše, soud neplatnost usnesení v souladu s ust. § 26037 Občanského 
zákoníku nevysloví, pokud sice došlo k porušení zákona, stanov či dobrých mravů, ale toto 

                                                
32  § 428 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Každý akcioná ř, člen p ředstavenstva, dozor čí rady nebo likvidátor se m ůže dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady pod le ustanovení ob čanského 
 zákoníku o neplatnosti usnesení členské sch ůze spolku pro rozpor s právními p ředpisy nebo stanovami . 
  
 (2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. 
 
33  § 424 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcioná ř nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady  podán protest , ledaže nebyl podaný protest 
 zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné 
 hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. 
  
 (2) Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. 
 
34  § 260 Občanského zákoníku: 
 (1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k p orušení zákona nebo stanov, aniž to m ělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném 
 právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. 
  
 (2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 
 
35  § 428 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Každý akcioná ř, člen p ředstavenstva, dozor čí rady nebo likvidátor se m ůže dovolávat neplatnosti usnesení valné hromady pod le ustanovení ob čanského 
 zákoníku o neplatnosti usnesení členské sch ůze spolku pro rozpor s právními p ředpisy nebo stanovami . 
  
 (2) Důvodem neplatnosti usnesení valné hromady je i rozpor tohoto usnesení s dobrými mravy. 
 
36  § 424 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) Neplatnosti usnesení valné hromady se akcioná ř nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady  podán protest , ledaže nebyl podaný protest 
 zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné 
 hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. 
  
 (2) Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl. 
 
37  § 260 Občanského zákoníku: 
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nemá závažné právní následky a je v zájmu společnosti neplatnost usnesení nevyslovit, či 
by tím došlo k podstatnému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře. 

3.4.  Dílčí shrnutí 

Následky zamítnutí souhlasu s p řevodem akcií jsou zejména (i) vznik práva výkupu 
akcií, které m ěly být p ředmětem p řevodu, spole čností VaK a riziko následného 
soudního sporu v p řípadě, že VaK KM tyto akcie nevykoupí, a (ii) riziko nap adení 
usnesení valné hromady. 

 

                                                                                                                                                            
 (1) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví, došlo-li k p orušení zákona nebo stanov, aniž to m ělo závažné právní následky, a je-li v zájmu spolku hodném 
 právní ochrany neplatnost rozhodnutí nevyslovit. 
 
 2) Soud neplatnost rozhodnutí nevysloví ani tehdy, bylo-li by tím podstatně zasaženo do práva třetí osoby nabytého v dobré víře. 
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4. VÝKUP AKCIÍ  

4.1.  Právo navrhnout výkup akcií 

V případě, že dojde k odmítnutí udělení souhlasu s převodem akcií společnosti VaK KM dle 
ust. § 27238 odst. 3 Zákona o obchodních korporacích (a za předpokladu, že dle Stanov 
VaK KM nemá valná hromada povinnost souhlas odmítnout), vzniká povinnost společnosti 
VaK KM bez zbytečného odkladu od doručení žádosti akcionáře předmětnou akcii za 
přiměřenou cenu koupit. 

Lhůta pro uplatnění tohoto práva je jeden měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři doručeno 
rozhodnutí o odmítnutí udělení souhlasu s převodem akcie. 

Akcionáři vzniká právo navrhnout společnosti uzavření smlouvy o koupi akcií, ohledně 
nichž valná hromada odmítla udělit souhlas, ač k tomu nebyla povinna, za přiměřené 
protiplnění. Společnosti vzniká povinnost takovýto návrh akceptovat.  

Nebude-li návrh přijat do 15 pracovních dní ode dne jeho doručení, může se oprávněný 
akcionář domáhat uzavření smlouvy u soudu nebo požadovat náhrad újmy, nejpozději však 
ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy byl návrh doručen. 

Výrok pravomocného rozsudku ukládající společnosti uzavření smlouvy v požadovaném 
znění nahrazuje uzavření smlouvy, a lze tedy na jeho základě plnit a domáhat se plnění39. 

4.2.  Cena 

Nejsme schopni určit přiměřenou cenu předmětných akcií, Jedná se o otázku znaleckého 
zkoumání (podstatný vliv na cenu akcie má zejména hodnota vyplácených dividend, 
frekvence výplaty dividend, hodnota majetku VaK KM, aktiva a pasiva společnosti VaK KM 
a další ukazatele) a předpokládáme, že v případném řízení spojeném s uzavřením smlouvy 
soudem by byla cena dokladována právě znaleckým posudkem. 

Navrhovatel nemá při podání návrhu na odkup akcií povinnost dokládat navrhovanou 
přiměřenou cenu znaleckým posudkem.  

Doporučujeme však, aby VaK KM potřeby znalecký posudek věnující se ceně akcií nechal 
vypracovat pro případ, že by chtěl rozporovat navrhovanou výkupní cenu za akcii 
navrženou Obcemi.  

                                                
38  § 272 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán 
 společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout. 
  
 (2) Nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. 
  
 (3) Odmítne-li p říslušný orgán spole čnosti souhlas k p řevodu akcie na jméno ud ělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout,  spole čnost bez 
 zbyte čného  odkladu od doru čení žádosti akcioná ře tuto akcii odkoupí za p řiměřenou cenu. Lh ůta pro uplatn ění práva na odkoupení akcie je 1 m ěsíc ode 
 dne, kdy bylo akcioná ři doru čeno rozhodnutí o odmítnutí s p řevodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použi je obdobn ě. 
 
39  Štenglová, I., Havel, B., Cíleček, F., Kuhn, P., Šuk, P., Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 519 
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4.3.  Dispozice s vykoupenými akciemi 

Pokud dojde k nabytí vlastních akcií společností VaK KM postupem dle ust. § 27240 odst. 3 
Zákona o obchodních korporacích, jde o tzv. zvláštní případ nabytí vlastních akcií ve 
smyslu ust. § 30641 odst. 1) písm. c) Zákona o obchodních korporacích. 

VaK KM je trvale oprávněn nabýt akcie, jejichž jmenovitá hodnota nepřekračuje 10% ze 
základního kapitálu VaK KM (tedy 77.884.400,-Kč). Část akcií nabytých společností VaK 
KM překračující 10% je společnost povinna buď do tří let zcizit, nebo o jejich jmenovitou 
hodnotu snížit základní kapitál a akcie zrušit. Jmenovitá hodnota předmětných akcií ve 
vlastnictví Obcí činí 258.005.000,-Kč. VaK KM je tak v p řípadě nabytí t ěchto akcií do t ří 
let nucen zcizit akcie ve jmenovité hodnot ě 180.120.600,-Kč nebo o tuto hodnotu 
snížit základní kapitál VaK KM a tyto akcie zni čit.  

K takto nabytým akciím není společnost VaK KM oprávněna vykonávat akcionářská práva. 

V souvislosti s výkupem akcií Obcí společností VaK KM bude pravděpodobně nutné využít 
služeb finančního poradce a zajistit financování celé operace42. 

4.4. Pozice Města Kroměříž jako potenciálně vlivné osoby vůči VaK KM 

Dle ust. § 7143 Zákona o obchodních korporacích platí, že každý, kdo pomocí svého vlivu 
v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným způsobem ovlivní 

                                                
40  § 272 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán 
 společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout. 
  
 (2) Nerozhodne-li příslušný orgán společnosti do 2 měsíců od doručení žádosti, platí, že souhlas byl udělen. 
  
 (3) Odmítne-li příslušný orgán společnosti souhlas k převodu akcie na jméno udělit, ačkoliv nebyl podle stanov povinen souhlas odmítnout, společnost bez zbytečného 
 odkladu od doručení žádosti akcionáře tuto akcii odkoupí za přiměřenou cenu. Lhůta pro uplatnění práva na odkoupení akcie je 1 měsíc ode dne, kdy bylo akcionáři 
 doručeno rozhodnutí o odmítnutí s převodem akcie; ustanovení § 329 odst. 1 a 2 se použije obdobně. 
 
41  § 306 Zákona o obchodních korporacích: 
 1) Spole čnost m ůže nabývat vlastní akcie i bez spln ění podmínek podle § 301 až 303 tehdy, nabývá-li je  
  a) za účelem provedení rozhodnutí valné hromady o snížení základního kapitálu, 
  b) jako univerzální právní nástupce, případně v souvislosti s nabytím závodu nebo jeho části, 
  c) z důvodu pln ění povinnosti stanovené jiným právním p ředpisem nebo na základ ě soudního rozhodnutí k ochran ě menšinových akcioná řů, 
  d) v důsledku neplnění povinnosti akcionáře splatit emisní kurs, nebo 
  e) v soudní dražbě při výkonu rozhodnutí na vymožení pohledávky proti vlastníkovi splacených akcií. 
  
 (2) Společnost m ůže nabýt akcie podle odstavce 1, s výjimkou jejich nabytí podle odstavce 1 písm. a), jejichž jmenovitá  hodnota nebo u kusových akcií 
 jejich ú četní hodnota dosahuje 10 % základního kapitálu. Nab yde-li spole čnost akcie podle odstavce 1 s výjimkou jejich nabyt í podle odstavce 1 písm. a) 
 nad výši uvedenou ve v ětě první, zcizí do 3 let ode dne jejich nabytí jejich  část p řevyšující 10 % základního kapitálu, nebo o jejich j menovitou nebo ú četní 
 hodnotu p řevyšující 10 % základního kapitálu sníží základní k apitál a akcie zruší . 
  
 (3) Společnost, která povinnost podle odstavce 2 nesplní, může soud i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci. 
 
42  Kvóra pro snížení základního kapitálu je nutno ověřit v nových stanovách. 
 
43  § 71 Zákona o obchodních korporacích: 
 (1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným zp ůsobem ovlivní chování obchodní korporace 
 (dále jen „ovlivn ěná osoba“) k její újm ě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl p ři svém ovlivn ění v dobré ví ře rozumn ě předpokládat, že jedná 
 informovan ě a v obhajitelném zájmu ovlivn ěné osoby. 
  
 (2) Neuhradí-li vlivná osoba zp ůsobenou újmu nejpozd ěji do konce ú četního období, v n ěmž újma vznikla, nebo v jiné dohodnuté p řiměřené lhůtě, nahradí i 
 újmu, která  v této souvislosti vznikla spole čníkům ovlivn ěné osoby . 
  
 (3) Vlivná osoba ručí věřitelům ovlivněné osoby za splnění těch dluhů, které jim ovlivněná osoba nemůže v důsledku ovlivnění podle odstavce 1 zcela nebo zčásti splnit. 
  
 (4) Vlivem podle odstavce 1 se rozumí také vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby či jiných osob. 
  
 (5) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije na jednání členů orgánů ovlivněné osoby a jejího prokuristu. 
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chování obchodní korporace (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, 
ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedá 
informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby. 

Město Kroměříž může být již v současnosti chápáno jako vlivná osoba vůči VaK KM (v 
současnosti odpovídají akcie ve vlastnictví Města Kroměříž podílu ve výši cca 46,33%), 
jedná se o největšího akcionáře společnosti VaK KM. Pokud Město Kroměříž de facto 
zablokuje převod akcií a spol. VaK KM bude tyto akcie nucena koupit a mohlo by být 
namítáno, že tak VaK KM vznikne újma a čistě hypoteticky by pak Město Kroměříž mohlo 
mít povinnost (i) tuto újmu nahradit (nejpozději do konce účetního období, ve kterém újma 
vznikla, jinak by bylo Město Kroměříž povinno uhradit také újmu, která by vznikla v této 
souvislosti akcionářům ovlivněné osoby) a (ii) Město Kroměříž by ručilo věřitelům VaK KM 
za splnění těch dluhů, které jim nemůže VaK KM v důsledku ovlivnění zcela nebo zčásti 
splnit. 

Město Kroměříž se z odpovědnosti za tuto újmu vyváže, pokud prokáže, že jednalo 
informovaně a v obhajitelném zájmu VaK KM, jehož účelem je bezpečné a účelné zajištění 
fungování vodovodů a kanalizací v regionu za příznivou cenu. Toto doporučujeme uvést i 
v zápise z Valné hromady . 
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5. PROTINÁVRH PMS REALITY  

Obsahem Protinávrhu PMS Reality je (i) návrh úpravy stanov za účelem zamezení převodů 
akcií VaK KM ve vlastnictví obcí na soukromé společnosti a (ii) upozornění na 
nedostatečné zmocnění České infrastrukturní k jednání za Obce. 

5.1. Úprava stanov 

5.1.1. Návrh PMS Reality 

Společnost PMS Reality navrhuje doplnění čl. 12 odst. 2 navrhovaného nového znění 
stanov o písmeno c) následujícího znění:  

c) převodcem, který je (má být) územní samosprávný celek (město, městys, obec) a 
nabyvatelem, kterým není (nemá být) územní samosprávný celek (město, městys, obec). 

Účelem této úpravy je zamezení převodu akcií VaK KM ve vlastnictví obcí na soukromé 
společnosti. 

Čl. 12 navrhovaného nového znění stanov po úpravách navržených společností PMS 
Reality tak bude znít následovně: 

1. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze 
s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. 

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie 
na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případě, kdy nepůjde o převod mezi: 

a. akcionáři s akcií (akciemi) na jméno, nebo 

b. akcionářem s akcií (akciemi) na jméno a územním samosprávným celkem 
(obcí) 

c. převodcem, který je (má být) územní samosprávný celek (město, městys, 
obec) a nabyvatelem, kterým není (nemá být) územní samosprávný celek 
(město, městys, obec). 

Dle našeho názoru tato změna daný problém (převody mezi akcionáři z obcí na soukromé 
společnosti) neřeší. Naopak za ú čelem zamezení p řevodu akcií z obcí na jiné akcioná ře 
navrhujeme písmeno a) čl. 12 zrušit a písmeno b) čl. 12 modifikovat, takže z ůstane 
pouze možnost p řevodu akcií na obce (nové či stávající akcioná ře). Upozorňujeme, 
však, že touto změnou dojde k zablokování možnosti vstupu externího investora do VaK 
KM. Je nutné uvážit, zdali současní akcionáři, obce, budou schopny odkoupit akcie, které 
budou ve vlastnictví VaK KM. 

Závěr: Takto koncipovaný návrh nedoporu čujeme p říjmout. 
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5.1.2. Návrh PRK Partners 

Za účelem zablokování převodů mezi akcionáři navrhujeme následující znění čl. 12 stanov: 

 
1. Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze 

s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. 

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie 
na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, v případě, kdy nepůjde o převod mezi: 

a. akcionářem s akcií (akciemi) na jméno jako převodcem a územním 
samosprávným celkem (obcí) jako nabyvatelem, který je již akcionářem. 

Změna stanov, která upravuje omezení převoditelnosti akcií, nabývá účinnosti zápisem 
těchto skutečností do obchodního rejstříku dle ust. § 43144 odst. 2 Zákona o obchodních 
korporacích. 

Za účelem schválení této změny je nutné zajistit souhlas 3/4 akcionářů přítomných 
akcionářů majících akcie na jméno dle ust. § 41745 odst. 2 Zákona o obchodních 
korporacích. V případě ostatních akcionářů (majitelů akcií na majitele) postačí 2/3 většina. 

Upozor ňujeme, že vzhledem ke skute čnosti, že tato zm ěna stanov je ú činná až od 
zveřejnění nových stanov v obchodním rejst říku, nelze toto nové pravidlo aplikovat 
na Žádost o poskytnutí souhlasu 2 a vyhnout se tak povinnosti odkoupit p ředmětné 
akcie ve vlastnictví Obcí spole čností VaK KM. 

5.2. Zmocnění 

Společnost PMS Reality dále poukazuje na skutečnost, že plné moci, na základě kterých 
Česká infrastrukturní jménem Obcí jedná, neopravňují k podání Žádosti o vyslovení 
souhlasu 1 a Žádosti o vyslovení souhlasu 2, neboť se nejedná o výkon práva akcionáře, 
ale o výkon vlastnického práva k akciím. Jak již bylo uvedeno výše, považujeme tuto 

                                                
44  § 431 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) V případě, že valná hromada rozhoduje o  štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy nebo druhu akcií anebo o omezení p řevoditelnosti akcií 
 na jméno  nebo zaknihovaných akcií či její změně, nabývá zm ěna stanov ú činnosti ke dni zápisu t ěchto skute čností do obchodního rejst říku . 
  
 (2) Ostatní změny stanov, o nichž rozhoduje valná hromada, nabývají účinnosti okamžikem jejího rozhodnutí, ledaže z tohoto rozhodnutí nebo z tohoto zákona plyne, 
 že nabývají účinnosti později. 
 
45  § 417 Zákona o obchodních korporacích:  
 (1) K rozhodnutí podle § 421 odst. 2 písm. m) o změně výše základního kapitálu se vyžaduje také souhlas alespoň dvoutřetinové většiny hlasů přítomných akcionářů 
 každého druhu akcií, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. 
  
 (2) K rozhodnutí o zm ěně druhu nebo formy akcií, o zm ěně práv spojených s ur čitým druhem akcií, o omezení p řevoditelnosti akcií na jméno nebo 
 zaknihovaných akcií a o vy řazení účastnických cenných papír ů z obchodování na evropském regulovaném trhu se vyž aduje také souhlas alespo ň 
 tříčtvrtinové v ětšiny hlas ů přítomných akcioná řů vlastnících tyto akcie.  
  
 (3) K rozhodnutí o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než 
 akcionářům podle § 34 odst. 1, o vyloučení nebo omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního 
 kapitálu nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala akcie různého druhu, vyžaduje 
 se k těmto rozhodnutím také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto druhů 
 akcií nedotknou. 
  
 (4) K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 
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argumentaci za relevantní, nicméně stavět na ni obranu spol. VaK KM považujeme za 
riskantní. 

Upozorňujeme, že PRK Partners nemělo příslušné plné moci k dispozici a nemůžeme 
potvrdit, že Česká infrastrukturní skutečně jednala na základě plných mocí citovaných 
v Protinávrhu PMS Reality. 

V případě, že by Česká infrastrukturní jednala skutečně bez příslušného oprávnění, nelze 
považovat Žádost o vyslovení souhlasu 1 a Žádost o vyslovení souhlasu 2 za validně 
doručenou společnosti VaK KM. Jak již bylo uvedeno výše, doporučujeme na Valné 
hromadě dotazem představenstva VaK KM na zástupce Obcí vyzjistit, zdali je Česká 
infrastrukturní skutečně k tomuto jednání zmocněna. 

K problematice zmocnění na straně České infrastrukturní se lze konkrétněji vyjádřit po 
předložení příslušného zmocnění. 

* * * 

V případě jakýchkoliv Vašich dalších dotazů nás, prosím, neváhejte kontaktovat. 

S pozdravem, 

 

 

Jakub Lichnovský, partner   Jan Krömer, advokátní koncipient 
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PŘÍLOHA Č. 1 
-- 

VÝHRADY 

Jakékoliv právní stanovisko, memorandum či jiné vyjádření (dále jen "vyjád ření") připravené advokátní kanceláří PRK 
Partners s.r.o. (“PRK Partners “) je, ledaže takové vyjádření výslovně stanoví jinak, založeno na následujících 
předpokladech a je poskytováno s následujícími výhradami, za něž PRK Partners nepřijímá žádnou odpovědnost: 

Procedurální omezení ze strany PRK Partners: 

Rozsah přezkumu jakýchkoliv dokumentů a faktických informací ze strany PRK Partners je omezen na dokumenty a 
informace, o nichž to dané vyjádření výslovně uvádí a takové dokumenty a informace jsou zkoumány čistě pro účely a z 
pohledů popsaných v daném vyjádření. Na žádné vyjádření se proto nelze spoléhat jako na výsledek vyčerpávajícího 
přezkumu jakýchkoliv dokumentů nebo informací a PRK Partners nebude odpovědna za záležitosti, které netvoří 
předmět daného vyjádření. 

Pro vyloučení pochybností konstatujeme, že PRK Partners se nezavazuje aktualizovat jakákoliv vyjádření nebo jejich 
doplňky o události nebo okolnosti, které nastaly po datu uvedených dokumentů. 

Zdroje informací: 

Při přípravě vyjádření PRK Partners předpokládá: 

- pravost kopií všech dokumentů, které jsou jí předkládány, a že v předložených dokumentech ani v údajích v nich 
obsažených nedošlo do okamžiku vystavení vyjádření k žádným změnám; 

- správnost informací poskytnutých jí klienty nebo (je-li to relevantní) jinými stranami a ověřuje takové informace 
pouze v rozsahu výslovně uvedeném v jejím konkrétním vyjádření; 

- platnost a vymahatelnost všech veřejných listin, včetně všech povolení a autorizací jakékoliv povahy, vydaných 
orgány veřejné moci, a že informace uvedené v těchto veřejných listinách, včetně výpisů z obchodního rejstříku a 
výpisů z katastru nemovitostí, jsou aktuální, fakticky správné a úplné; 

- že veškeré podpisy na dokumentech, které nám byly předloženy, jsou pravé a učiněné způsobem vyžadovaným 
zákonem a že příslušné osoby podepisující dokumenty za jednotlivé strany byly oprávněny takové dokumenty 
podepsat, včetně získání všech nezbytných korporačních a dalších potřebných souhlasů, včetně manželských 
souhlasů, a včetně zachování platnosti a účinnosti a dodržení podmínek případných plných mocí, které byly pro 
podpis dokumentů stranami uděleny; 

- že veškeré fyzické osoby podepisující příslušné dokumenty byly v okamžiku, kdy podepisovaly takový dokument, 
způsobilé k právním úkonům a že jednotlivé smluvní strany uzavřely příslušné dokumenty na základě své svobodné 
a vážné vůle a v dobré víře; a 

- správnost informací, které jsou k dispozici přes internet (včetně, bez omezení, informací týkajících se zápisu do 
obchodního rejstříku nebo rejstříků spravovaných Úřadem průmyslového vlastnictví), byť takové informace mohou 
být ovlivněny zkomolením dat, neoprávněnými dodatky nebo počítačovými viry a jejich poskytovatelé se často zříkají 
odpovědnosti za jejich přesnost.  

Platnost a vynutitelnost dokumentů: 

PRK Partners se vyjadřuje k platnosti smluvních ujednání a dalších dokumentů pouze na základě seznámení se s jejich 
texty (a pokud je to relevantní, dalšími dokumenty, na něž odkazují naše vyjádření). Adresát jakéhokoliv vyjádření 
připraveného PRK Partners si musí být vědom, že smluvní ujednání nebo jiné dokumenty mohou být neplatné, neúčinné 
či odporovatelné rovněž z důvodů, které nejsou předmětem zkoumání PRK Partners, včetně: 

- absence oprávnění osob podepisujících takové dokumenty k jednání za strany takových dokumentů; 

- nerespektování některých formálních požadavků ohledně transakcí mezi propojenými osobami, stranami jednajícími 
ve shodě nebo jinak spřízněnými či spojenými;  

- nerespektování jiných veřejnoprávních požadavků; nebo 
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- účinků insolvenčního práva, právních předpisů upravujících likvidaci a výkon soudních rozhodnutí a jiných zákonů, 
které obecně omezují práva věřitelů (včetně úpravy započtení a promlčení), a trestního práva. 

Při poskytování vyjádření PRK Partners nepotvrzuje vynutitelnost žádného smluvního ujednání nebo jiného dokumentu, 
o němž se ve vyjádření hovoří. 

Platné právo; Vyloučené záležitosti: 

Vyjádření PRK Partners se zabývají výlučně otázkami českého práva a neberou v úvahu otázky práva jakékoliv jiné 
jurisdikce. Pokud PRK Partners zajišťuje poradenství ohledně práva jiné jurisdikce, odpovídá pouze za standard péče při 
výběru příslušných lokálních právních poradců v dané jurisdikci a nepřebírá odpovědnost za správnosti či úplnost 
výstupu právního poradenství lokálních právních poradců. 

PRK Partners dále nemůže odpovídat za kteroukoliv z níže uvedených záležitostí, které sice mohou být relevantní, ale 
které jsou vždy mimo rozsah zkoumání ze strany PRK Partners: 

- účetní a (ledaže bylo výslovně dohodnuto poskytnutí daňového poradenství) daňové záležitosti; 

- rozpočty, hodnocení vyhlídek, ocenění; 

- přiměřenost pojištění či jiných finančních schémat, jakož i komerčních záměrů transakcí, které jsou uskutečňovány 
na základě dokumentů zmiňovaných v našich vyjádřeních; a 

- faktické otázky životního prostředí nebo jiných oblastí, v nichž PRK Partners nemá potřebné kvalifikace. 

Důležité upozornění: 

- Právní systém České republiky je stále ve stavu přerodu a české soudy a rozhodčí soudy jsou známy tím, že v 
některých případech vykládaly či aplikovaly české právo publikované ve Sbírce zákonů České republiky v rozporu s 
převažujícími názory odborné právní veřejnosti či rozhodnutími jiných českých soudů v podobných případech. 
Ústava České republiky zaručuje soudům a rozhodcům nezávislost a české právo umožňuje zajistit nápravu 
chybných soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezů pouze v omezené míře. Proto platí, že přestože názory 
obsažené v našich vyjádřeních byly utvořeny s využitím našich nejlepších znalostí a profesionálních schopností, 
nemůžeme zaručit, že český soud či rozhodčí soud (resp. jednotliví rozhodci) budou české právo v konkrétním 
případě vykládat či aplikovat v souladu takovými názory. 

- Každé vyjádření je poskytováno na základě vzájemného srozumění s tím, že naše odpovědnost ve spojení s 
jakýmkoliv vyjádřením nebo názory v něm uvedenými bude omezena na částku, která bude v konkrétním případě 
vyplacena na základě pojištění profesní odpovědnosti uzavřeného ze strany PRK Partners. 

- Každé vyjádření je vystavováno pouze ve prospěch osob a institucí, které jsou jeho zamýšlenými adresáty a žádná 
jiná osoba či instituce na něj nesmí spoléhat ani jí je nelze zpřístupnit. 
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PŘÍLOHA Č. 2 
-- 

SEZNAM ZKRATEK  

Upozorňujeme, že pro větší přehlednost jsou jednotlivé zkratky taktéž definovány v textu. 

Zkratka  Definice  

Česká infrastrukturní 
Česká infrastrukturní, a.s., se sídlem Václavské náměstí 19, Praha 1, 
PSČ 110 00, IČO 261 84 125, společnost zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 6615 

Energo IPT 
Energo IPT s.r.o., se sídlem Brno, Sušilova 602/13, PSČ 602 00, IČO 
255 83 026, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně pod sp. zn. C 35755 

Město Krom ěříž Město Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, Kroměříž, PSČ 767 01, 
IČO 002 87 351 

Obce Město Holešov, město Chropyně, město Bystřice pod Hostýnem, obec 
Kvasnice, město Hulín, obec Bezměrov 

Občanský zákoník  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

PMS Reality 
PMS Reality a.s., se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, IČO 
476 76 647, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 810 

Protinávrh PMS 
Reality 

Přípis spol. PMS Reality ze dne 14. 4. 2014, který obsahuje (i) 
protinávrh bodu 8) pořadu jednání Valné hromady, (ii) eventuální návrh 
k bodu 8) pořadu Valné hromady a (iii) stanovisko akcionáře k bodu 11) 
pořadu Valné hromady 

Valná hromada Valná hromada VaK KM, která se má konat 29. 4. 2014 od 9,00 hodin 
v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38, Kroměříž 

VaK KM 

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kojetínská 3666, 
Kroměříž, PSČ 767 11, IČO 494 51 871, společnost zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 
1147 

Zákon o obchodních 
korporacích 

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o 
obchodních korporacích) 

Žádost o vyslovení 
souhlasu 1(i) 

Žádost o vyslovení souhlasu s převodem 2002 ks akcií na jméno ve 
vlastnictví České infrastrukturní na Energo IPT jako nabyvatele z 5. 2. 
2014 

Žádost o vyslovení 
souhlasu 1(ii) 

Žádost o vyslovení souhlasu s převodem 258.005 ks akcií na jméno ve 
vlastnictví Obcí na Energo IPT jako nabyvatele z 5. 2. 2014 

Žádost o vyslovení Žádost o vyslovení souhlasu 1(i) a Žádost o vyslovení souhlasu 1(ii) 
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souhlasu 1  

Žádost o vyslovení 
souhlasu 2 

Žádost o vyslovení souhlasu s převodem 258.005 ks akcií na jméno ve 
vlastnictví Obcí na Českou infrastrukturní. 
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PŘÍLOHA Č. 3 

-- 
LISTINNÉ DOKUMENTY 

 

Označení Dokument  

A Stanovy VaK KM 

B Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Bezměrov, konaného dne 19. 03. 2014 – 
Usnesení zastupitelstva obce Bezměrov 

C Informace k Žádosti o vyslovení souhlasu 1 

D Pozvánka na Valnou hromadu VaK KM 

E Žádost o vyslovení souhlasu 2 ze dne 09. 04. 2014 

F Protinávrh PMS Reality ze dne 14. 01. 2014 

Pozn.: Žádost o vyslovení souhlasu 1 nebyla předložena a nebyla předmětem naší revize 
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PŘÍLOHA Č. 4 
-- 

ÚVODNÍ PŘEHLED SITUACE  

Níže následuje tabulka sumarizující klíčové události, jak jsou popsány v úvodním přehledu situace 
a navazující události. 

Datum  Událost  Klíčové právní otázky  

24. 02. 2014 Doručení Žádosti o vyslovení souhlasu 1 - Zmocnění České 
infrastrukturní; 

- Charakter Žádosti o 
vyslovení souhlasu 1; 

- Zařazení Žádosti o 
vyslovení souhlasu 1 na 
pořad Valné hromady. 

27. 03. 2014 Zveřejnění Pozvánky na Valnou hromadu 
v obchodním rejstříku 

-- 

09. 04. 2014 Zpětvzetí části Žádosti o vyslovení souhlasu 
1, podání Žádosti o vyslovení souhlasu 2 

- Zmocnění České 
infrastrukturní; 

- Charakter Žádosti o 
vyslovení souhlasu 2; 

- Začlenění Žádosti o 
vyslovení souhlasu 2 na 
pořad Valné hromady. 

18. 04. 2014 Předložení Protinávrhu PMS Reality - Změna stanov; 
- Otázka zmocnění České 

infrastrukturní. 

24. 04. 2014 Termín jednání zastupitelstva Města Kroměříž - Přijetí příslušného 
usnesení o postoji Města 
Kroměříž jako akcionáře 
VaK KM ve vztahu 
k projednání Žádosti o 
vyslovení souhlasu 1 a 
Žádosti o vyslovení 
souhlasu 2 na valné 
hromadě. 

29. 04. 2014 Termín řádné valné hromady VaK KM - Projednání Žádosti o 
vyslovení souhlasu 1; 

- Zjištění, zdali Obce 
souhlasí se zmocněním 
České infrastrukturní. 

09. 06. 2014 Nejzazší termín další valné hromady VaK KM - Na úvaze akcionáře nebo 
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představenstva. 

 


