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              1 KZC 215/2010 - 514 
 
 
 
Řízení o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady společnosti Vodovody 
a kanalizace Prostějov, a.s., konané dne 10. 1. 2006 v právní věci 
 
navrhovatele: RSDr. Zdeňka Hrůzy, Želivského 1341, PSČ 736 01 Havířov - 

Podlesí, pr. zast. Mgr. Evou Kantoříkovou, advokátkou, 
se sídlem Jaselská 197/14, PSČ 602 00 Brno 

 
za účasti: společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem 

Krapkova 1635/26, PSČ 796 01 Prostějov, IČ: 49451723, 
pr. zast. JUDr. Zdeňkem Klapkou, se sídlem nám. T.G. Masaryka 
113/8, PSČ 796 01 Prostějov 

 
a 

 
Krajského státního zastupitelství v Brně, Mozartova 3,                     
PSČ 601 52 Brno 

 - vyjádření  
 
 
Krajské státní zastupitelství v Brně do předmětného řízení vstoupilo podle § 35                 
odst. 1 písm. k) o. s. ř. (ve znění zákona do 31. 12. 2013) dne 31. 3. 2010 a 
v souladu s uvedeným ustanovením podáváme ve věci následující vyjádření.   
 
Státní zastupitelství se v průběhu řízení k návrhu navrhovatele opakovaně 
vyjadřovalo. Svým nynějším vyjádřením tak navazujeme na svá předchozí vyjádření 
a dále k věci uvádíme toto.  
 
Na základě rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci č.j. 8 Cmo 74/2019-392 ze dne 
15. 8. 2019, kterým bylo zrušeno usnesení Krajského soudu v Brně č.j.                        
50 Cm 56/206-342 ze dne 3. 12. 2018, byla věc vrácena soudu 1. stupně k dalšímu 
řízení.  
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V rámci odůvodnění svého rozhodnutí odvolací soud konstatoval, pro případ 
rozhodování soudu o vyslovení neplatnosti konkrétního usnesení valné hromady, 
kritéria pro posouzení platnosti event. neplatnosti předmětného usnesení valné 
hromady. Konstatuje, že kritérium neplatnosti tkví v rozporu s právními předpisy, 
společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami společnosti. Jinými 
slovy, odvolací soud ve svém odůvodnění akcentuje, že pro posouzení žalobního 
návrhu a tedy, zda smlouva o prodeji části podniku a nájmu vodárenské infrastruktury 
byla uzavřena po splnění podmínky platného souhlasu valné hromady, je stěžejní 
soulad či rozpor usnesení valné hromady s právními předpisy, společenskou 
smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami společnosti. Ačkoli je toto                      
pro posouzení navrhovatelova návrhu zcela stěžejní, hodnocení tohoto zcela 
absentovalo v předchozích  dvou rozhodnutích soudu prvního stupně.  
 
S uvedeným se zcela ztotožňujeme, nicméně doplňujeme, že nelze při posuzování 
platnosti předmětného rozhodnutí opomenout, dle našeho názoru, další zcela 
stěžejní kritérium, jehož zhodnocení je pro rozhodnutí o podaném návrhu nezbytné.  
Platnost souhlasu valné hromady s prodejem části podniku a nájmu vodárenské 
infrastruktury společnosti souvisí také se způsobem, jakým byla valná hromada, resp. 
jednotliví, valné hromady se účastnící akcionáři, informování ze strany 
představenstva ohledně dopadů prodeje části podniku a nájmu infrastruktury podniku 
na další ekonomickou existenci společnosti. Jde o to, do jaké míry a zda pravdivě, 
byla valná hromada, resp. účastníci valné hromady společnosti Vodovody a 
kanalizace Prostějov, a.s., která se konala dne 10. 1. 2006, informováni ze strany 
představenstva společnosti ohledně dopadů prodeje části podniku a nájmu 
vodárenské infrastruktury na chod a ekonomiku společnosti před tím, než došlo 
k samotnému hlasování, a tedy k rozhodnutí valné hromady. Ze znaleckého 
zkoumání dopadů prodeje části podniku, ke kterému došlo na základě 
navrhovatelem napadaného souhlasu valné hromady, vyšlo najevo, že uskutečněný 
prodej tzv. provozní části podniku, měl na ekonomiku a provoz společnosti negativní 
dopady a v podstatě znamenal ekonomickou likvidaci společnosti. Z ekonomického 
hlediska, tak byl prodej výdělečné části podniku Vodovody a kanalizace Prostějov, 
a.s., zcela pro společnost nevýhodný. Blíže k tomuto odkazuji na naše předchozí 
vyjádření ze dne 13. 9. 2017, které jsme učinili přípisem adresovaným Krajskému 
soudu v Brně pod č.j. 1 KZC 215/2010-396.  
 
Dle našeho názoru je tak zcela stěžejní, aby se dokazování provedené před soudem 
ubíralo i právě výše naznačeným směrem. Nelze se totiž, dle našeho názoru, zcela 
ztotožnit s názorem vyjádřeným účastníkem řízení Vodovody a kanalizace  Prostějov, 
a.s., který byl prezentovaný zástupcem tohoto účastníka na jednání, které se konalo 
dne 20. 1. 2020. A tedy, že pro posouzení platnosti usnesení valné hromady 
společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, 
PSČ 796 01 Prostějov, IČ: 49451723, konané dne 10. 1. 2006, kterým byl schválen 
návrh smlouvy o prodeji části podniku a neplatnost usnesení téže valné hromady, 
kterým byl schválen návrh smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, 
postačí výhradně zcela formální posouzení případného rozporu předmětného 
usnesení s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo 
stanovami společnosti. Dle našeho názoru je totiž třeba posoudit, zda v rozporu                   
s právními předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami 
společnosti nebyl nejenom výsledný úkon v podobě souhlasu valné hromady, nýbrž i 
faktické jednání, které samotnému aktu hlasování předcházelo, a tedy zda účastníci 
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valné hromady byli ze strany předkladatele návrhu na přijetí předmětného usnesení 
zcela objektivně a pravdivě informováni o všech důsledcích daného rozhodnutí,                 
zda jim byly předloženy pravdivé a dostatečné informace, na základě nichž byly sto 
objektivně posoudit dopad svého rozhodnutí na další provoz společnosti. V opačném 
případě totiž, byť by po stránce formální, bylo přijetí předmětného usnesení zcela 
v pořádku a nebylo by v rozporu s právními předpisy, společenskou smlouvou, 
zakladatelskou listinou nebo stanovami společnosti, nemohlo by takové usnesení být 
platné, jelikož k jeho přijetí vedlo jednání, které právě bylo v rozporu s právními 
předpisy, společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo stanovami 
společnosti z důvodu poskytnutí nekompletních, zavádějících nebo zcela úmyslně 
nepravdivých skutečností.  
 
 
 
         
                                    Mgr. Jakub Jirušek 

                 pověřený státní zástupce    
    (pověření zaevidováno u KS Brno  
               pod sp. zn. Spr 2631/2015)  
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