
Pozvánka na valnou hromadu 
 

Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 
1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem – oddíl B, vložka 465 

(dále jen „Společnost“) 
 

svolává  
v souladu s ustanoveními §§ 377 a  407 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 

družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění a čl. 16 stanov společnosti 
 

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU 
na den 14. března 2019 ve 12,00 hod. 

v zasedací místnosti č. 701 v sídle Společnosti, na adrese Přítkovská 1689, Teplice 
 
Program jednání řádné valné hromady:  
 
1. Zahájení, volba předsedy řádné valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a 

skrutátorů, schválení jednacího a hlasovacího řádu 
2. Schválení návrhu Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, 

Přítkovská 1689, PSČ 41550, jako hlavního akcionáře Společnosti, na přechod všech akcií 
emitovaných Společností vlastněných minoritními akcionáři na tohoto hlavního akcionáře podle 
ust. § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 
obchodních korporacích), v platném znění 

3. Závěr 
 

Návrh usnesení valné hromady k bodu: Zdůvodnění: 
1. Valná hromada schvaluje volbu předsedy valné 

hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a 
skrutátorů, schvaluje jednací a hlasovací řád. 
 

Valná hromada je dle platných právních 
předpisů povinna zvolit svoje orgány. 

2. Valná hromada:  
a)   konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti 

je ve smyslu ust. § 375 zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích, v platném znění 
(„ZOK“), Severočeská vodárenská společnost 
a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, 
Přítkovská 1689, PSČ 41550, registrovaná v 
obchodním vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem pod sp. zn. B 466 („Hlavní 
akcionář“), která je vlastníkem celkem 579.752 
kusů akcií emitovaných Společností jako 
zaknihované cenné papíry na majitele o 
jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což 
představuje podíl cca 99,23 % na základním 
kapitálu Společnosti a cca 99,37 % hlasovacích 
právech ve Společnosti (stav k 31. 1. 2019);  

b)   rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického 
práva ke všem ostatním akciím Společnosti, tj. 
kmenovým akciím na majitele o jmenovité 
hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný 
cenný papír, ISIN: CZ0005122960, ve 

Hlavní akcionář Společnosti, který vlastní 
akcie Společnosti, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota ke dni doručení 
žádosti o svolání valné hromady 
přesahovala 90 % základního kapitálu 
Společnosti a je s nimi spojen více než 
90% podíl na hlasovacích právech ve 
Společnosti, doručil Společnosti žádost o 
svolání valné hromady, které bude 
k rozhodnutí předložen návrh na přechod 
všech akcií vlastněných minoritními 
akcionáři na Hlavního akcionáře, podle 
ust. § 375 a násl. ZOK.  
 
Hlavní akcionář je hlavním akcionářem 
Společnosti ve smyslu ust. § 375 ZOK, a 
tudíž má právo požádat svolání valné 
hromady Společnosti za účelem 
rozhodnutí o schválení nuceného 
přechodu účastnických cenných papírů 
Společnosti na Hlavního akcionáře, tedy 
kmenových akcií Společnosti na majitele 



vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od 
Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. 
na Severočeskou vodárenskou společnost a.s., 
IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 
1689, PSČ 41550, vedenou v obchodním 
rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
pod sp. zn. B 466. Vlastnické právo k 
účastnickým cenným papírům Společnosti, 
kterými jsou akcie menšinových akcionářů 
Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na 
Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) 
měsíce od zveřejnění zápisu usnesení valné 
hromady do obchodního rejstříku („Den 
přechodu akcií“). 

c)   určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem 
ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve 
výši 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát 
pět korun českých) za každou akcii na majitele 
o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v zaknihované 
podobě vydanou Společností, která na něj 
přešla. Přiměřenost výše protiplnění je v 
souladu s ust. § 376 ZOK doložena znaleckým 
posudkem č. 3231-11/2019 ze dne 4. 2. 2019, 
zpracovaným znaleckým ústavem Grant 
Thornton Valuations a.s., IČO: 63079798, se 
sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 
Praha 1, přičemž tento znalecký posudek byl 
zpracován s datem ocenění ke dni 1. 1. 2019. 
Při zpracování znaleckého posudku pro určení 
výše přiměřeného protiplnění pro účely 
nuceného přechodu účastnických cenných 
papírů byly znaleckým ústavem analyzovány 
možné metody a oceňovací přístupy a na 
základě provedené analýzy zvolena jako 
nejrelevantnější výnosová metoda 
diskontovaných peněžních toků (DCF, z angl. 
discounted cash flow). Hodnota jmění 
oceňované společnosti byla na jednu akcii 
alokována alikvótním podílem dle celkového 
počtu akcií. Na základě podkladů, předpokladů, 
omezení, vlastních analýz a metodických 
postupů ocenění uvedených ve znaleckém 
posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného 
protiplnění v penězích pro účely využití práva 
přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu 
akcii Společnosti na majitele v zaknihované 
podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kterou 
vlastní minoritní akcionáři Společnosti, k datu 
ocenění, tj. k 1. 1. 2019 činí po zaokrouhlení 
5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět 
korun českých). Protiplnění bude ve smyslu § 
388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úroky ve výši 

o jmenovité hodnotě každá 1.000,- Kč, 
vydaných jako zaknihovaný cenný papír, 
ISIN: CZ CZ0005122960, ve smyslu § 
375 a násl. ZOK (tzv. vytěsnění). Tuto 
skutečnost představenstvo Společnosti  
dále ověřilo z výpisu z evidence emise 
všech zaknihovaných účastnických 
cenných papírů vydaných Společností 
vedené Centrálním depozitářem cenných 
papírů, a.s., který byl na žádost 
představenstva Společnosti vyhotoven 
pro účely rozeslání této pozvánky. 
 
Přílohou žádosti Hlavního akcionáře byl  
znalecký posudek č. 3231-11/2019  ze 
dne 4. 2. 2019, vypracovaný znaleckým 
ústavem Grant Thornton Valuations a.s., 
IČO: 63079798, se sídlem Jindřišská 
937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1 
(„Znalecký ústav“), s datem ocenění ke 
dni 1. 1. 2019 („Znalecký posudek“), 
dokládající přiměřenost navrhovaného 
protiplnění, a dále a doklad o složení 
příslušné částky pro účely výplaty 
přiměřeného protiplnění na vázaný účet 
vedený pověřenou osobou, Komerční 
bankou a.s., IČO: 45317054, se sídlem 
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 
07. 
 
Vzhledem k tomu, že žádost hlavního 
akcionáře splňovala náležitosti 
vyžadované českými právními předpisy a 
stanovami Společnosti, plní 
představenstvo uveřejněním této 
pozvánky v souladu se stanovami 
Společnosti svou povinnost dle ust. § 377 
ZOK svolat valnou hromadu  k 
projednání navrženého pořadu jednání. 
 
V případě, že valná hromada Společnosti 
rozhodne o schválení navrženého 
usnesení, podá představenstvo v souladu 
s § 384 ZOK návrh na zápis tohoto 
usnesení do obchodního rejstříku. 
Vlastnické právo k akciím minoritních 
akcionářů přejde na Hlavního akcionáře 
uplynutím jednoho (1) měsíce ode dne 
zveřejnění tohoto zápisu do obchodního 
rejstříku. Hlavní akcionář prostřednictvím 
pověřené osoby poskytne protiplnění 
oprávněným osobám ve lhůtě uvedené v 



obvyklých úroků podle § 1802 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění, ode Dne přechodu akcií. 

d)   určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění 
spolu s odpovídajícím úrokem na své náklady 
prostřednictvím pověřené osoby Komerční 
banka, a.s., IČO: 45317054, se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, 
(„Pověřená osoba“), a to nejpozději do třiceti 
(30) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního 
akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za 
Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí 
protiplnění dále po dobu následujících třiceti 
(30) dnů. Příslušné částky protiplnění spolu s 
úrokem budou bezhotovostně převedeny na 
bankovní účty dosavadních akcionářů 
Společnosti, resp. oprávněným osobám, které 
budou uvedeny ve výpisu z evidence emise 
vedené Centrálním depozitářem cenných 
papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu 
Dni přechodu akcií. V případě, že dosavadní 
akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít 
ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním 
depozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni 
uveden bankovní účet, ani ho Pověřené osobě 
jinak neoznámí, pak mu bude příslušná částka 
vyplacena v hotovosti na obchodních místech 
Pověřené osoby. Okamžik přechodu akcií na 
Hlavního akcionáře a případné další 
podrobnosti výplaty protiplnění budou 
zveřejněny na internetových stránkách 
Společnosti. 

 

návrhu usnesení. Na internetových 
stránkách Společnosti budou uveřejněny 
podrobnosti výplaty protiplnění. 
 

3. K tomuto bodu není přijímáno usnesení valné 

hromady. 
 

 
Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady v době od 11:30 hod. 
 
Akcionáři se při registraci prokazují: 

a) fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným 
podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem 

b) právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku a: 
• statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským 

průkazem 
• zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu 

právnické osoby a platným občanským průkazem. 
 
Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se 
při registraci. 
 
Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny. 
 



Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 7. března 2019. Hlasování na valné 
hromadě bude umožněno pouze těm akcionářům, kteří akcie společnosti vlastnili v rozhodný den.   
 
 

I. Informace o určení výše přiměřeného protiplnění  
 

Hlavní akcionář navrhuje poskytnout minoritním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5.555,- Kč 
(slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za jednu kmenovou akcii Společnosti na majitele o 
jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za kus, vydanou jako zaknihovaný 
cenný papír, ISIN: CZ0005122960. Navrhovaná výše protiplnění je doložena Znaleckým posudkem 
Znaleckého ústavu a byla stanovena v souladu s ustanovením § 376 odst. 1 ZOK. 
 
Při zpracování znaleckého posudku pro určení výše přiměřeného protiplnění pro účely nuceného 
přechodu účastnických cenných papírů byly Znaleckým ústavem analyzovány možné metody a 
oceňovací přístupy a na základě provedené analýzy zvolena jako nejrelevantnější výnosová metoda 
diskontovaných peněžních toků (DCF, z angl. discounted cash flow). Hodnota jmění oceňované 
společnosti byla na jednu akcii alokována alikvótním podílem dle celkového počtu akcií. 
 
V souladu s ust. § 379 ZOK jsou ode dne vyhotovení této pozvánky do dne konání valné hromady v 
sídle SčVK v prostorách kanceláře č. 1007C – právní útvar v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hodin 
zpřístupněny k nahlédnutí dokumenty pro akcionáře, a to: (i) údaje o osobě Hlavního akcionáře a (ii) 
Znalecký posudek dokládající přiměřenost výše protiplnění. Akcionář má v souladu s ust. § 379 odst. 3 
ZOK právo žádat zdarma kopie uvedených dokumentů. Kopie budou vydány nejpozději dva (2) 
pracovní dny po obdržení žádosti, přičemž žádost může být podána osobně v sídle Společnosti, nebo 
písemně adresována Společnosti na adresu sídla, k rukám Mgr. Radky Němcové. Uvedené 
dokumenty budou zpřístupněny až do dne přechodu vlastnického práva k akciím na Hlavního 
akcionáře.  
 
Pověřenou osobou ve smyslu § 378 ZOK bude společnost Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, 
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1360. 
 
 

II. Závěry znaleckého posudku  
 
Znalecký ústav ve Znaleckém posudku dospěl k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za jednu 
kmenovou akcii Společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za kus, vydanou jako zaknihovaný cenný papír, ISIN: CZ0005122960, činí 5.555,- Kč (slovy: 
pět tisíc pět set padesát pět korun českých).  
 
 

III. Vyjádření představenstva k výši protiplnění  
 
Představenstvo považuje výši protiplnění navrženou hlavním akcionářem za přiměřenou, protože 
navrhovaná výše je dle názoru představenstva v souladu s údaji o hospodaření a stavu majetku 
Společnosti, vychází z hodnoty celé Společnosti a odpovídá též závěrům Znaleckého ústavu 
uvedeným ve Znaleckém posudku.  
 
Znalecký posudek je sestaven v souladu s obecně uznávanými principy oceňování s přihlédnutím ke 
všem relevantním skutečnostem ovlivňujícím hodnotu Společnosti, splňuje požadavky ust. § 376 odst. 
1 ZOK, a obsahuje náležitosti požadované zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve 
znění pozdějších předpisů.  
 



 
IV. Výzva zástavním věřitelům  

 
Představenstvo Společnosti vyzývá v souladu s ust. § 377 odst. 2 ZOK všechny zástavní věřitele 
oprávněné ze zástavního práva k akciím, aby sdělili písemným oznámením zaslaným na adresu sídla 
Společnosti k rukám k rukám Mgr. Radky Němcové, existenci zástavního práva k akciím, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady.  
 
Představenstvo Společnosti dále ve smyslu ust. § 380 ZOK upozorňuje vlastníky zastavených akcií, 
aby sdělili Společnosti, informaci o zastavení akcií a identifikovali osobu zástavního věřitele, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozví o svolání této řádné valné hromady. Mohou tak učinit písemným 
oznámením zaslaným na adresu sídla Společnosti, k rukám Mgr. Radky Němcové. 
 
 
 
  
 


