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OZNÁMENÍ PROTINÁVRHŮ AKCIONÁŘE č. 2 
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHŮM 

dle ust. § 362 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
(zákon o obchodních korporacích)  

 
Představenstvo společnosti Veolia Energie ČR, a.s. se sídlem 28. října 3337/7, 
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 451 93 410, dále jen „Společnost“, oznamuje 
akcionářům, že Společnosti byly dne 14. 6. 2022 doručeny protinávrhy akcionáře 
k záležitostem zařazeným na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat 
dne 30. června 2022, a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku 
za rok 2021 a protinávrh k návrhu usnesení č. 4 Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2019, 
viz příloha. 
 
Stanovisko představenstva k protinávrhům akcionáře: 
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svých návrzích, které jsou uvedeny v pozvánce 
na valnou hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 
525 238 990,18 Kč a zisk vytvořený za rok 2021 ve výši 598 005 241,92 Kč na účet 
nerozděleného zisku minulých let a uvedlo detailní argumentaci svých návrhů. 
Představenstvo ve své argumentaci podotýká, že dosažený hospodářský výsledek může 
vzbuzovat dojem, že pokud společnost dosáhne zisku, je schopna zisk rozdělit ve formě 
dividend. Takový názor je však chybný. Dosažený hospodářský výsledek je účetní položkou, 
kdežto schopnost reálně hospodářský výsledek vyplatit formou dividend je otázkou týkající se 
volných peněžních prostředků, které, s ohledem na nutnost financovat současné a budoucí 
investiční záměry společnosti a vysokou zadluženost, společnosti pro výplatu dividend chybí. 
Představenstvo společnosti své rozhodnutí nenavrhnout výplatu dividend za rok 2019 
a za rok 2021 považuje za nejvhodnější řešení pro udržení finanční stability společnosti, 
neboť tlak na volné peněžní prostředky je enormní a výplata dividend by pro společnost 
znamenala další zvýšení již tak vysokého zadlužení. 
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře 
Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny skutečnosti uvedené v odůvodnění 
návrhů jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření podmínek, které zajistí 
stabilitu a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 a za rok 2021 akcionářům formou 
dividendy nevyplatit. Z tohoto důvodu představenstvo s protinávrhy akcionáře nesouhlasí. 
 
 
V Praze dne 20. 6. 2022 
                                                       
                          představenstvo společnosti 

                     Veolia Energie ČR, a.s. 
 


