
č. j. 5 Cmo 109/2012-1636   

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil. 

USNESENÍ 

Vrchní soud v Olomouci rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Aleny Ježíkové 
a soudců JUDr. Zdeňky Šindelářové a Mgr. Jakuba Černoška ve věci 

navrhovatelů: a) Compas Capital Consult s.r.o., IČO 62301730 
sídlem Na Drahách 247, 739 25  Sviadnov  

 zastoupené advokátkou Mgr. Bohdanou Šocovou 
 sídlem Kateřinská 107/5, 779 00  Olomouc 

 b) Město Otrokovice, IČO 00284301 
 sídlem náměstí 3. května 1340, 765 02  Otrokovice 

za účasti: Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., IČO 49454561 
 sídlem třída Tomáše Bati 383, 760 49  Zlín  
 zastoupené advokátem JUDr. Petrem Tomanem, LL.M. 
 sídlem Trojanova 2022/12, 120 00  Praha 2 
   
o neplatnost usnesení valné hromady konané dne 28. 8. 2002 

k odvolání navrhovatelky a) proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. 12. 2011  
č. j. 50 Cm 212/2002, 50 Cm 214/2002-1106  

takto: 

I. Usnesení krajského soudu se ve zbývající části odstavce I výroku mění takto:  

Usnesení valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. konané dne 28. 8. 2002, 
kterými valná hromada schválila usnesení o usnášeníschopnosti valné hromady, jednací  
a hlasovací řád valné hromady, zvolila předsedu a zapisovatele valné hromady a dva ověřovatele 
zápisu a schválila roční účetní závěrku za rok 2001, jsou neplatná.  

II. Účastník řízení Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. je povinen zaplatit navrhovateli a) na náhradě 
nákladů řízení před soudy obou stupňů částky 186.918,20 Kč a 33.070 Kč do tří dnů od právní 
moci tohoto usnesení k rukám advokátky Mgr. Bohdany Šocové.  

III. Účastník řízení Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. je povinen zaplatit České republice na účet 
Krajského soudu v Brně na náhradě nákladů státu částku 1.273,33 Kč do tří dnů od právní moci 
tohoto usnesení.      

Odůvodnění: 
1. Usnesením krajského soudu byl zamítnut návrh navrhovatelů tehdy kromě společnosti Compas 

Capital Consult s.r.o. ještě města Otrokovice na vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. konané dne 28. 8. 2002. Oběma navrhovatelům bylo 
uloženo zaplatit společnosti náhradu nákladů řízení a také náhradu nákladů vzniklých státu, a to 
rovným dílem. Krajský soud vyšel z toho, že navrhovatelé se domáhali zrušení všech usnesení 
přijatých na valné hromadě konané dne 28. 8. 2002, přitom hlavním důvodem pro vyslovení 
neplatnosti přijatých usnesení bylo to, že usnesení byla přijata hlasy akcionářů, kteří nemohli 



 2 5 Cmo 109/2012 
 

Shodu s prvopisem potvrzuje Martin Vymlátil. 

vykonávat hlasovací práva pro nesplnění povinnosti učinit nabídku převzetí ve smyslu ustanovení 
§ 183 písm. b) obchodního zákoníku. Krajský soud uzavřel, že statutárnímu městu Zlín 
povinnost učinit nabídku převzetí nevznikla a tento svůj závěr podrobně odůvodnil. 

2. Proti tomuto usnesení podali oba navrhovatelé včas odvolání. 

3. Navrhovatel a) namítal jednak, že došlo k jednání ve shodě dle ustanovení § 66b odst. 1 
obchodního zákoníku a nebyla splněna povinnost nabídky převzetí ve smyslu ustanovení § 183b 
obchodního zákoníku, dále že neplatně bylo rozhodnuto o rozdělení zisku, když bylo rozhodnuto 
pouze o výplatě tantiém, nikoliv dividend ve smyslu ustanovení § 178 odst. 1 obchodního 
zákoníku a že smlouvy o smlouvách budoucích jsou neplatné pro absenci řádně sjednané ceny. 

4. Navrhovatel b) namítal obcházení zákona a stanov a jednání v rozporu se zákonem o obcích, 
prodlení se splněním povinnosti povinné nabídky převzetí, prodlení osob jednajících ve shodě  
s plněním oznamovací povinnosti, zneužití většiny podle § 56a odst. 1 obchodního zákoníku  
a uváděl okruh dalších důvodů nesprávného rozhodnutí krajského soudu, to je jednání  
Mgr. Roberta Pergla na valné hromadě bez toho, že by návrh, o kterém bylo hlasováno, potvrdilo 
zastupitelstvo, dále že delegát města hlasoval na hlasovacím lístku 4 odlišně od subdelegovaných 
zástupců, že bylo hlasováno o výplatě tantiém, aniž byla současně schválena výplata zisku,  
o rozdělení zisku bylo hlasováno po 30. 6. 2002 a celkově namítal nepřezkoumatelnost 
rozhodnutí krajského soudu pro jeho vnitřní rozpornost a nedostatek důvodů. Namítal také to, 
že soud neprovedl všechny jím navržené důkazy. 

5. Společnost Vodovody a kanalizace Zlín a.s. navrhla potvrzení usnesení krajského soudu jako 
věcně správného. Tvrdila, že Česká spořitelna a.s. při transakci jednala jako obchodník s cennými 
papíry a změny řádně oznámila v rámci oznamovací povinnosti. Poukazovala na to, že jediným 
cílem statutárního města Zlína a ostatních obcí byl prodej akcií ve společnosti a z toho nelze 
dovodit nekalý cíl. 

6. Odvolací soud usnesením ze dne 22. 11. 2016 č. j. 5 Cmo 109/2012 - 1501 změnil část usnesení 
krajského soudu v odstavci I výroku tak, že vyslovil neplatnost usnesení valné hromady, kterými 
valná hromada schválila rozdělení částky 978.000 Kč ze zisku mezi členy představenstva  
a dozorčí rady, kterými odvolala člena představenstva Ing. Pavla Studeníka a zvolila členy 
představenstva Ing. Josefa Švermu a Ing. Pavla Svobodu a odvolala člena dozorčí rady Zdeňka 
Blanaře (I výroku) a ve zbývající napadené části usnesení krajského soudu potvrdil (II výroku). 
Krom toho odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení 
před soudy obou stupňů (III výroku) a navrhovatelům a společnosti Vodovody a kanalizace Zlín 
a.s. uložil rovným dílem nahradit náklady řízení vzniklé České republice v celkové částce 
1.910,30 Kč. 

7. Usnesením Nejvyššího soudu České republiky z 28. 5. 2019 č. j. 27 Cdo 2922/2017 - 1615 bylo 
usnesení vrchního soudu ze dne 22. 11. 2016 č. j. 5 Cmo 109/2012 - 1501 ve vztahu mezi 
navrhovatelkou a) a společností Vodovody a kanalizace Zlín a.s. s výjimkou výroku v odstavci I 
usnesení vrchního soudu zrušeno a v tomto rozsahu věc vrácena odvolacímu soudu k dalšímu 
řízení. 

8. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí řešil tři okruhy otázek. K otázce povinné nabídky převzetí 
uzavřel, že v důsledku uzavření tzv. balíčků smluv povinnost učinit nabídku převzetí nevznikla 
ani statutárnímu městu Zlín, ani České spořitelně a.s., ani Jižní vodárenské a.s. (§ 183b odst. 1, 14 
obchodního zákoníku). Další obdobné smlouvy byly uzavřeny s obcemi, což představovalo 
dalších téměř 10 % základního kapitálu. Pokud by bylo prokázáno jednání ve shodě ve smyslu 
§ 66b obchodního zákoníku a v důsledku toho došlo k ovládnutí společnosti ve smyslu § 66a 
obchodního zákoníku, vznikla by povinnost nabídky převzetí dle § 183b odst. 1 obchodního 
zákoníku a došlo by k porušení zákazu výkonu hlasovacích práv podle § 183g odst. 2 obchodního 
zákoníku, a to statutárním městem Zlín, obcemi Českou spořitelnou a.s. a Jižní vodárenskou a.s. 
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K tomu však dosud nejsou dostatečná skutková zjištění jak vrchního soudu, tak krajského soudu. 
V té souvislosti Nejvyšší soud odkázal na rozhodnutí sp. zn. 29 Cdo 3577/2012. 

9. Dále se Nejvyšší soud vyjádřil k otázce zastupování akcionářů na valné hromadě ve smyslu § 184 
odst. 1 obchodního zákoníku. Uzavřel, že takové zastoupení je přípustné, stejně jako je přípustné 
tzv. podzmocnění, platně mohla být uzavřena i smlouva o smlouvě budoucí. Oproti tomu plné 
moci uzavřené mezi statutárním městem Zlín, obcemi, Českou spořitelnu a.s. a Jižní vodárenskou 
a.s. jsou neplatné, na základě nich nemohli zmocněnci vykonávat akcionářská práva a z toho 
vyplývá, že k těmto hlasům se nepřihlíží. Sporné smlouvy a na ně navazující plné moci jsou 
jednáním nedovoleným, nepožívají právní ochrany, jak vyplývá i z usnesení Ústavního soudu  
sp. zn. IV. ÚS 2018/16. 

10. Dále se Nejvyšší soud zabýval otázkou usnášeníschopnosti valné hromady konané dne  
28. 8. 2002 s tím, že dle stanov byl požadavek na 70% přítomnost akcionářů. Z toho pak vyplývá, 
že po odečtení účasti hlasů statutárního města Zlín a obcí by valná hromada  
nebyla usnášeníschopná. V té souvislosti Nejvyšší soud poukázal na rozhodnutí  
sp. zn. 29 Cdo 3472/2013.  

11. V podrobnostech odvolací soud pro stručnost odůvodnění odkazuje na odůvodnění usnesení 
Nejvyššího soudu. 

12. Z uvedeného vyplývá, že ke dni rozhodování odvolacího soudu bylo pravomocně rozhodnuto  
o návrhu navrhovatele b), tj. města Otrokovice a o usneseních přijatých na valné hromadě, to je 
schválení rozdělení částky 978.000 Kč ze zisku na členy představenstva a dozorčí rady, odvolání 
člena představenstva Ing. Studeníka, o volbě členů představenstva Ing. Švermy a Ing. Svobody  
a odvolání člena dozorčí rady Zdeňka Blanaře. 

13. Nadále má proto odvolací soud rozhodnout o návrhu navrhovatele a) o neplatnosti usnesení  
o usnášeníschopnosti valné hromady, schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, 
volbě předsedy, zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu valné hromady a schválení roční účetní 
závěrky za rok 2001. 

14. Vrchní soud přejímá jako správná a úplná skutková zjištění krajského soudu a odvolacího soudu, 
pokud se týká účasti na valné hromadě konané dne 28. 8. 2002. Dle notářského zápisu bylo 
přítomno 46 akcionářů s akciemi v počtu 888 304 kusů, což představovalo 93,51 % základního 
kapitálu sníženo o 80 053 kusů cistovaných hlasů České spořitelny a.s. Jižní vodárenská 
disponovala ke dni konání valné hromady 403 767 akciemi, tj. 39,2 % základního kapitálu, Česká 
spořitelna a.s. 80 053 akciemi, to je 7,8 % základního kapitálu, se kterými však nehlasovala. Obce 
měly akcie představující 37,81 % základního kapitálu a Statutární město Zlín hlasovalo na valné 
hromadě s jednou akcií přímo. Poštová banka měla 39 779 akcií, to je 3,86 % základního kapitálu. 
Základní kapitál společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. představovalo 962 432 akcií na 
jméno a 67 586 akcií na majitele. 1 akcie na jméno byla tzv. strategická a spadala pod zvláštní 
režim. 

15. Vzhledem k tomu, že plné moci udělené České spořitelně a Jižní vodárenské a.s. jsou neplatné, 
nemohli za Statutární město Zlín tito zmocněnci hlasovat, tzn., že na valné hromadě Statutární 
město Zlín hlasovalo a valné hromady se zúčastnilo pouze s jednou akcií. Hlasovat nebylo možné 
přinejmenším (při odhlédnutí hlasů obcí) s 448 598 kusů akcií, což představuje 46,61 % 
základního kapitálu. Na valné hromadě tak bylo přítomno pouze 53,39 % akcionářů oproti 
požadovaným 70 %. Valná hromada tedy nebyla usnášeníschopná. Vzhledem k tomu, že valná 
hromada i za tohoto stavu nebyla usnášeníschopná, nebylo třeba se dále zabývat odečtem hlasů 
jednotlivých obcí, které také případně byly na valné hromadě zastoupeny na základě neplatných 
smluv. 

16. Z těchto důvodů se odvolací soud nezabýval ani otázkou, pro kterou neměl dostatek podkladů 
jak odvolací soud, tak krajský soud, jak vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu, a to otázkou 
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jednání ve shodě ve smyslu § 66b obchodního zákoníku. Na výsledek řízení by doplnění 
dokazování v tomto směru a jeho vyhodnocení nemělo žádný vliv, takže z důvodu ekonomie 
řízení odvolací soud rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno, na základě zjištění, že 
valná hromada nebyla usnášeníschopná pro nepřítomnost akcionářů v rozsahu, jak požadovaly 
stanovy společnosti. 

17. Odvolací soud proto i ve zbývající části změnil usnesení krajského soudu a návrhu v celém 
rozsahu vyhověl. 

18. Navrhovatelka a) byla v celém řízení před soudy obou stupňů plně úspěšná, proto jí byla přiznána 
náhrada nákladů řízení před soudy obou stupňů. 

19. Tyto náklady spočívají v řízení před krajským soudem v odměně advokáta paušální náhradou dle 
§ 7 písm. g) vyhlášky číslo 484/2000 Sb. ve výši 10.000 Kč, k tomu náhradě za režijní paušál 7 × 
75 Kč, tj. 525 Kč, cestovné k ústnímu jednání z Olomouce do Brna a zpět v částkách 931,50 Kč, 
1.932 Kč k tomu náhrada za ztrátu času 1.200 Kč, 1/3 cestovného 314 Kč, 1/3 náhrady za ztrátu 
času 300 Kč, k tomu všemu 3 x režijní paušál, to je 900 Kč. Dále náleží náhrada za vypracovaný 
znalecký posudek ve výši 55.000 Kč. Za řízení odvolací náleží paušální náhrada 15.000 Kč  
a režijní paušál 300 Kč, dále za řízení před krajským soudem paušální náhrada 15.000 Kč a 2× 
režijní paušál 300 Kč a dále cestovné z Olomouce do Brna a zpět 1.078,80 Kč a náhrada za ztrátu 
času 400 Kč. K tomu všemu náhrada 19 % DPH, to je 9.154,50 Kč. Za další řízení před vrchním 
soudem náleží paušální odměna ve výši jedné poloviny, tj. 7.500 Kč a režijní paušál 300 Kč.  
Za další řízení před krajským soudem náleží paušální odměna 15.000 Kč, 4× režijní paušál, to je 
1.200 Kč, cestovné k jednání z Olomouce do Brna a zpět, to je 2.232 Kč a náhrada za ztrátu času 
800 Kč. Za další řízení před vrchním soudem náleží paušální náhrada 15.000 Kč a 2× režijní 
paušál 600 Kč. Za poslední řízení před krajským soudem pak náleží paušální náhrada 15.000 Kč, 
5× režijní paušál 1.500 Kč, cestovné z Olomouce do Brna a zpět, to je 1.056 Kč, 940 Kč ve výši 
jedné šestiny, tj. 157 Kč, náhrada za ztrátu času 400 a 400 Kč a náhrada ve výši jedné šestiny, to je 
67 Kč. K tomu náhrada 20 % DPH 12.430,40 Kč. V podrobnostech se odkazuje na vyúčtování 
založené na čísle listu 1084 spisu. Pokud nebyly přiznány náhrady hotových výdajů, pak protože 
odvolací soud je neměl za prokázány. Za řízení u odvolacího soudu náklady spočívají v odměně 
za podané odvolání 5. 3. 2012, to je 2.100 Kč plus režijní paušál 300 Kč, účast u jednání 
přesahujícího 2 hodiny 13. 9. 2012, to je 2 × 2.100 Kč plus režijní paušál 300 Kč, vyjádření  
k odvolání 21. 1. 2013 odměna 3.100 Kč a režijní paušál 300 Kč, podání z 12. 10. 2015 3.100 Kč 
a odměna 300 Kč, účast u jednání 13. 9. 2016 přesahující 2 hodiny 2× 3.100 Kč plus režijní 
paušál 300 Kč, odměna za dovolání 3.100 Kč plus režijní paušál 300 Kč, účast u jednání  
19. 9. 2019 3.100 Kč plus 300 Kč. K tomu náleží náhrada DPH ve výši 21 %, to je 5.670 Kč. 
Účtováno bylo i jízdné navrhovatele a) z Ostravy do Olomouce a zpět osobním automobilem ke 
dvěma úkonům, k tomu však nebyl vyžádán souhlas odvolacího soudu, proto byla přiznána 
náhrada jízdného hromadným dopravním prostředkem v celkové výši 400 Kč. Náhrada za ztrátu 
času pak náleží pouze advokátovi, nikoliv jeho klientovi. Stejně tak dle vyúčtování založeného na 
čísle listu 1491 a 1634 nebyla přiznána zvýšená odměna za jednotlivé úkony, když sice podání 
byla obsáhlá, ale částečně se nevztahovala k předmětné valné hromadě, tedy k předmětu řízení  
a částečně byla opakováním toho, co již bylo uvedeno.  

20. O náhradě nákladů státu bylo rozhodnuto podle úspěchu navrhovatele a) vůči ostatním 
účastníkům řízení s tím, že třetina těchto nákladů byla již pravomocně přiznána rozhodnutím 
vrchního soudu z 22. 11. 2016 (číslo listu 1501), proto neúspěšné společnosti Vodovody  
a kanalizace Zlín a.s. bylo uloženo zaplatit tuto náhradu v rozsahu dvou třetin (§ 148 odst. 1 
o.s.ř.).    

Poučení: 
Proti tomuto usnesení je ve věci samé dovolání přípustné do dvou měsíců od doručení tohoto 
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rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR v Brně prostřednictvím krajského soudu, pouze pokud na 
základě podaného dovolání dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí závisí na 
vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od 
ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud 
nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím 
soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak. Přípustnost dovolání je oprávněn zkoumat jen 
dovolací soud (§ 237 a § 239 o.s.ř.). 

Olomouc 24. září 2019 

 

JUDr. Alena Ježíková v. r.  
předsedkyně senátu 
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