OZNÁMENÍ PROTINÁVRHU AKCIONÁŘE
A STANOVISKA PŘEDSTAVENSTVA K PROTINÁVRHU
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 byl dne 8. 7. 2020 doručen protinávrh akcionáře k záležitosti zařazené
na pořad řádné valné hromady Společnosti, která se bude konat dne 15. července 2020,
a to protinávrh k návrhu usnesení č. 3. Rozhodnutí o rozdělení zisku a stanovení tantiém.
Znění protinávrhu k návrhu usnesení č. 3:
Valná hromada schvaluje návrh na rozdělení zisku za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč
takto:
Příděl

3 200 000,- Kč do sociálního fondu
471 966 966,- Kč na podíl na zisku akcionáři (dividendy)
50 072 024,18 Kč do nerozděleného zisku

Zdůvodnění:
V souvislosti s mimořádnou zdravotní situací celosvětové pandemie COVID 19 navrhujeme
příděl do sociálního fondu pro zaměstnance naší společnosti.
Dále navrhujeme pro tuto valnou hromadu schválit výplatu podílu na zisku (hrubou dividendu
včetně daně z příjmu) určeného k vyplacení akcionářům společnosti ve výši 6,- Kč na jednu
akcii, čímž primárně reflektujeme na stávající soudní judikaturu platnou pro výplatu podílu
na zisku akcionářům a rovněž na mimořádnou zdravotní situaci v důsledku celosvětové
pandemie COVID 19.
Naše společnost má v nerozděleném zisku k 31. 12. 2019 částku 2,356 miliardy Kč
(pozn. Společnosti: v protinávrhu zřejmě mylně uveden rok 2020) a ve fondech ze zisku
1,965 miliardy Kč. Za této situace není nezbytně nutné převádět celý vytvořený zisk za rok
2019 na účet nerozděleného zisku. Navrhujeme zaměstnancům naší firmy přidělit
do sociálního fondu částku ve výši 3,2 mil. Kč, která bude sloužit k výplatě odměn
zaměstnancům.
Výplatu společnost provede následujícím způsobem:
1. Podíl na zisku bude vyplacen všem akcionářům společnosti Veolia Energie ČR, a.s.
(dále jen „společnost“), kteří jsou ke dni 15. 7. 2020 zapsáni v seznamu akcionářů
vedeném společností.
2. Den zahájení výplaty je stanoven na 3. 8. 2020. Řádný termín výplaty od 3. 8. 2020
do 31. 10. 2020.
3. Podíl na zisku bude všem akcionářům vyplacen prostřednictvím bankovního účtu
společnosti takto:
a) Právnickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl
bude převeden na číslo účtu, který právnické osoby oznámily písemně společnosti,
a jež je uveden v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti.
Pokud právnická osoba dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů,
společnost zašle dividendu právnické osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle
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na adresu společnosti. Oznámení čísla účtu musí být podepsané osobami oprávněnými
podepisovat za akcionáře. Podpisy těchto osob musí být úředně ověřeny. Oprávnění
podepisovat za akcionáře musí být doloženo dokladem prokazujícím tuto skutečnost
(originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku,
např. obchodního, spolkového apod.) ne starším než 3 měsíce. Právnické osoby –
města či obce, které budou písemně oznamovat číslo bankovního účtu, musí žádost
opatřit úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné podepisovat za obec či město.
K oznámení musí být přiložena úředně ověřená kopie zápisu ze zasedání
zastupitelstva, na kterém byly zvoleny osoby oprávněné v současné době zastupovat
obec či město.
b) Fyzickým osobám bude podíl na zisku vyplacen převodem na peněžní účet. Podíl bude
převeden na číslo účtu, který fyzické osoby oznámily písemně společnosti a jež je uveden
v seznamu akcionářů, jak je uvedeno v § 14 stanov společnosti. Pokud fyzická osoba
dosud neuvedla své číslo účtu do seznamu akcionářů, společnost zašle dividendu fyzické
osobě na základě písemné žádosti, kterou zašle na adresu společnosti. Oznámení čísla
účtu musí být podepsané úředně ověřeným podpisem.
4. Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku bude nevyplacený podíl na zisku
evidován u společnosti po dobu tří let ode dne zahájení výplaty podílu na zisku.
V případě, že akcionář nepřevezme podíl na zisku v době jeho vyplacení, nemá nárok
na úrok z hodnoty nevyzvednutého podílu na zisku.
a) Právnickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost
poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat
podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. a).
b) Fyzickým osobám bude nevyplacený podíl na zisku na jejich písemnou žádost
poukázán na bankovní účet, jehož číslo oznámí společnosti. Tato žádost musí splňovat
podmínky oznámení uvedené v odstavci 3 písm. b).
5. V případě, že akcionář samostatně převedl právo na vyplacení podílu na zisku, zašle
nabyvatel tohoto práva úředně ověřenou smlouvu o postoupení pohledávky nebo její
originál s úředně ověřenými podpisy smluvních stran:
a) Pro výplatu v řádném termínu výplaty podílu na zisku dle odst. 2 v termínu
od 3. 8. 2020 (pozn. Společnosti: v protinávrhu zřejmě mylně uveden rok 2018), pokud
tak neučiní, bude výplata podílu na zisku zaslána na akcionářův bankovní účet.
b) Po uplynutí řádného termínu výplaty podílu na zisku uvedeného v odst. 2, pokud nebyl
podíl na zisku již vyplacen akcionáři, zašle výše uvedené materiály na adresu sídla
společnosti. Podíl na zisku bude vyplacen nabyvateli tohoto práva za stejných
podmínek jako jiné oprávněné osobě.
6. V případě, že je k akciím zřízeno zástavní právo, postupuje společnost při výplatě podílu
na zisku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění
a zákona o obchodních korporacích v platném znění.
7. Vyplacený podíl na zisku bude zdaněn podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
ve znění pozdějších předpisů. Pro zdanění podílu na zisku zahraničních oprávněných
osob budou uplatněny mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
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Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře:
Představenstvo Společnosti navrhlo ve svém návrhu, který je uveden v pozvánce na valnou
hromadu, převést zisk vytvořený společností za rok 2019 ve výši 525 238 990,18 Kč na účet
nerozděleného zisku minulých let. Tento návrh představenstvo odůvodnilo tím, že na rozdíl
od předchozích účetních období, není vhodné zisk mezi akcionáře rozdělit vzhledem
k očekávanému zhoršení globální hospodářské situace, a dále s ohledem na významné
ekologické investice vyžadované v příštích letech legislativou, které bude muset Společnost
uskutečnit. Způsob rozdělení zisku navrhovaný představenstvem bude mít pozitivní vliv
na výši vlastního kapitálu Společnosti a přispěje k vytvoření stabilních podmínek
pro překlenutí případné ekonomické krize se zachováním investičních výdajů, které je nutno
uskutečnit.
Plánované investice jsou z velké části vynuceny evropskou legislativou a jejich realizace
je podmínkou pro pokračování provozu Společnosti. Jak dále plyne z finančních výkazů
společnosti z minulých let, které jsou všem akcionářům dostupné ve Výročních zprávách,
trendem posledního období je snižování peněžních toků z provozní činnosti Společnosti.
Původcem tohoto trendu je zejména zvyšování ceny paliva (uhlí) a markantní nárůst nákladů
spojených s pořizováním emisních povolenek, jenž je vyvolán jak zvyšováním jejich ceny,
tak snižováním jejich bezplatné alokace Společnosti. Pro zvrácení tohoto trendu jsou rovněž
potřebné výše zmíněné investice, které budou financovány mj. také z vlastních peněžních
prostředků Společnosti.
Jakkoli představenstvo chápe a respektuje jedno ze základních práv každého akcionáře
Společnosti, kterým je právo na podíl na zisku, všechny výše uvedené skutečnosti
jsou důvodem, proč představenstvo upřednostňuje vytvoření podmínek, které zajistí stabilitu
a rozvoj Společnosti, tedy zisk za rok 2019 akcionářům formou dividendy nevyplatit. Z tohoto
důvodu představenstvo s protinávrhem akcionáře nesouhlasí.
V Praze dne 10. 7. 2020
představenstvo společnosti
Veolia Energie ČR, a.s.
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