
Protokol o vyhlášení usnesení 
 

 

Jednací číslo: 29 Cm 251/2015 

 

 

Krajský soud v Ostravě oddělení 29 Cm dne 05.05.2016  

   

V právní věci 

 

navrhovatele:   Ing. Miroslav Frank, nar. 06.09.1961, 

   Praha – Nové Město, Krakovská 12/1363, PSČ 110 00,  

zast.:    JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát,  

Frýdek – Místek, O. Lysohorského 702, PSČ 738 01,  

 

za účasti:   Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČ 451 93 665,  

Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, PSČ 709 00,  

zast.:   Mgr. Marek Vojáček, advokát, 

   Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, 

 

o nicotnost a neplatnost usnesení valné hromady ze dne 30. července 2015 

 

P ř í t o m n i : 

 

Samosoudkyně: JUDr. Marcela Kernbachová  

 

Zapisovatelka: Monika Komárová     

  

Vyhlášení usnesení začalo v 10:30 hod. 

  

Při vyhlášení usnesení byli dále přítomni: 

  

Navrhovatel – Ing. Miroslav Frank - nikdo 

   
Zástupce – JUDr. Radim Kubica, MBA - osobně 

        plná moc ze dne 20.10.2015 (č.l. 33) 

        totožnost ověřena dle průkazu ČAK ev. č. 9720 

 

Společnost – zaměstnanec Mgr. Dagmar Vecseyová – osobně 

          plná moc ze dne 25.04.2016 

 

Společnost – Zástupce – Mgr. Marek Vojáček - nikdo 

 

 

     Nato bylo s podstatnými důvody a poučením o opravném prostředku vyhlášeno následující   

  

 

u s n e s e n í :   
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I. Usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., IČ 451 93 665, Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, 

PSČ 709 00, ze dne 30.07.2015, ve znění: „Valná hromada schvaluje výplatu 

nerozděleného zisku minulých let akcionářům jako podíl na zisku, a to ve výši 

276.555.725,57 Kč, přičemž na tento podíl na zisku bude vyplacena záloha 

na výplatu podílu na zisku dle § 40, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o termínu 

a způsobu výplaty zálohy na výplatu podílu na zisku rozhodne představenstvo 

společnosti dle § 34 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích“, 

není rozhodnutím valné hromady a hledí se na něj jako by nebylo přijato. 

 

II. Usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., IČ 451 93 665, Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, 

PSČ 709 00, ze dne 30.07.2015, ve znění: „Valná hromada schvaluje mezitímní 

účetní závěrku, sestavenou ke dni 30.06.2015, pro účely výplaty zálohy na výplatu 

podílu na zisku z nerozděleného zisku minulých let“, není rozhodnutím valné 

hromady a hledí se na něj jako by nebylo přijato. 

 

III. Usnesení valné hromady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 

Ostrava a.s., IČ 451 93 665, Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, 

PSČ 709 00, ze dne 30.07.2015, ve znění: „Valná hromada rozhoduje o snížení 

základního kapitálu společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s., IČ 451 93 665, Ostrava, Mariánské Hory, 28. října 1235/169, PSČ 709 00, 

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, spisová 

značka B 347 (dále jen Společnost). Základní kapitál společnosti se snižuje 

o částku 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto šedesát jedna milionů pět set 

patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých, tedy z částky 3.458.425.000,- Kč 

(slovy: tři miliardy čtyři sta padesát osm milionů čtyři sta dvacet pět tisíc korun 

českých) na částku 1.296.909.375,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě devadesát 

šest milionů devět set devět tisíc tři sta sedmdesát pět korun českých). Důvodem 

navrhovaného snížení základního kapitálu je očekávaný přebytek pracovního 

kapitálu, který bude tímto rozdělen mezi akcionáře společnosti. Účelem snížení 

základního kapitálu je refinancování pasiv a optimalizace kapitálové struktury 

společnosti, kdy při využití příznivých úrokových sazeb bude dosaženo uvolnění 

disponibilních prostředků společnosti pro její akcionáře. Tím dojde ke zvýšení 

podílu cizího kapitálu na celkových zdrojích financování společnosti. 

Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 

akcií společnosti o částku 625,- Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých), 

tedy z částky 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na částku 375,- Kč 

(slovy: tři sta sedmdesát pět korun českých).  Částka odpovídající snížení 

základního kapitálu, tedy částka 2.161.515.625,- Kč (slovy: dvě miliardy sto 

šedesát jedna milionů pět set patnáct tisíc šest set dvacet pět korun českých) bude 

poměrně rozdělena mezi akcionáře společnosti a vyplacena. Snížení jmenovité 

hodnoty akcií se provede na základě příkazu osobě, která vede evidenci 

zaknihovaných cenných papírů“,  j e  n e p l a t n é .  

 

IV. Společnost j e  p o v i n n a  navrhovateli zaplatit na nákladech řízení částku, 

která bude vyčíslena v písemném vyhotovení rozhodnutí, k rukám advokáta 

navrhovatele, a to do tří dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.  
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Hlasitě diktováno, skončeno a podepsáno v 10:47 hodin. 

  

  

Zapisovatelka:                                                                        Samosoudkyně:  

 
 


