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Návrh a protinávrh podle § 361 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
k záležitostem zařazeným na pořad jednání valné hromady
Město Třeboň je akcionářem společnosti Teplospol a.s. s podílem na hlasovacích právech
14,38 %. Dne 17.05.2021 město Třeboň obdrželo pozvánku na jednání 24. řádné valné hromady
společnosti Teplospol a.s., která se má konat dne 18. června 2021.
V souvislosti s představenstvem navrženým pořadem jednání si město Třeboň podle § 361 a
násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, dovoluje učinit následující protinávrh a
návrh ve smyslu doplnění pořadu jednání valné hromady.
Protinávrh:
V bodě 8. pořadu jednání 24. řádné valné hromady společnosti je pod písm. d) zařazen návrh na
rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2020. Ve Výroční zprávě 2020, která je
přílohou pozvánky na valnou hromadu, činí představenstvo tento návrh na rozdělení výsledku
hospodaření společnosti za rok 2020:
Zákonný příděl do rezervního fondu společnosti
Příděl do sociálního fondu společnosti
Příděl do statutárního fondu pojištění
K výplatě podílů zaměstnanců na dosažených HV
K přídělu do nerozděleného zisku minulých let
Celkem čistý zisk k rozdělení (vypořádání)

112.596 Kč
300.000 Kč
17.400 Kč
200.716 Kč
1.621.200 Kč
2.251.912 Kč

Komentář města Třeboň k představenstvem navrhovanému rozdělení hospodářského výsledku
za rok 2020:
Právo na podíl na zisku je jedním ze základních práv společníka a společnost tak může
rozhodnout o nerozdělení zisku pouze z výjimečných důvodů. Přesun zisku za rok 2020 na účet
nerozděleného zisku minulých let, jak navrhuje představenstvo, postrádá elementární
odůvodnění a zdůvodnění výjimečnosti navrhovaného postupu. Akcionáři společnosti jsou pouze
jednotky územní samosprávy. Je obecně známo, že obecní samospráva v důsledku pandemické
situace trpí sníženým daňovým výnosem a nižšími příjmy ze státního rozpočtu.
K uvedenému (nijak odůvodněnému) návrhu představenstva město Třeboň činí tento protinávrh:
Protinávrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada rozhoduje, že účetní zisk za rok 2020 ve výši 2.251.912 Kč bude rozdělen
vyplacením podílů na zisku akcionářům v celkové výši 1.621.200 Kč.
Celková projekce dosaženého hospodářského výsledku společnosti za rok 2020 bude vypadat
takto:

Zákonný příděl do rezervního fondu společnosti
Příděl do sociálního fondu společnosti
Příděl do statutárního fondu pojištění
K výplatě podílů zaměstnanců na dosažených HV
K výplatě podílu na zisku akcionářům
Celkem čistý zisk k rozdělení (vypořádání)

112.596 Kč
300.000 Kč
17.400 Kč
200.716 Kč
1.621.200 Kč
2.251.912 Kč

Odůvodnění protinávrhu:
Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních
korporacích v působnosti valné hromady. Společnost Teplospol a.s. dlouhodobě hospodaří se
ziskem, na účtu nerozděleného zisku minulých let je více než 40 mil. Kč. Se ziskem 2.251.912 Kč
společnost hospodařila i v kalendářním roce 2020. S ohledem i na další ekonomické ukazatele
vyplývající z předložené výroční zprávy, účetní závěrky za rok 2020 a obchodního plánu a
finančního rozpočtu na rok 2021, zejména



výše zůstatku peněžních prostředků na účtech k 31.12.2020 124.209 tis. Kč,
výše vytvořených zdrojů na investiční činnost z předchozích let k 31.12.2020 ve výši
76.371 tis. Kč (bez navrhovaného převodu části dosaženého hospodářského výsledku
společnosti za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.621 tis. Kč)

a vzhledem k tomu, že městu Třeboň není známa skutečnost, která by opodstatňovala další
navyšování účtu nerozděleného zisku minulých let (významný budoucí investiční záměr), má
město Třeboň za to, že výplata podílu na zisku akcionářům společnost nijak nepoškodí.
Návrh:
Město Třeboň dále navrhuje pořad jednání valné hromady doplnit o bod 8 e) a zařadit jej na
pořadu jednání valné hromady za bod 8 d).
8 e) Schválení návrhu na rozdělení nerozděleného zisku minulých let
Návrh usnesení valné hromady:
„Valná hromada rozhoduje, že nerozdělený zisk minulých let, jehož stav k 31.12.2020 činí
40.594 tis. Kč, bude rozdělen vyplacením podílů na zisku akcionářům v celkové výši
20.000.000,00 Kč, a zůstatek bude ponechán na účtu nerozděleného zisku minulých let.“
Odůvodnění návrhu:
Schválení rozhodnutí o rozdělení zisku je podle § 421 odst. 2 písm. h) zákona o obchodních
korporacích v působnosti valné hromady. Společnost Teplospol a.s. dlouhodobě hospodaří se
ziskem, na účtu nerozděleného zisku minulých let je více než 40 mil. Kč. S ohledem na další
ekonomické ukazatele vyplývající z předložené výroční zprávy, účetní závěrky za rok 2020 a
obchodního plánu a finančního rozpočtu na rok 2021, zejména



výše zůstatku peněžních prostředků na účtech k 31.12.2020 124.209 tis. Kč,
výše vytvořených zdrojů na investiční činnost z předchozích let k 31.12.2020 ve výši
76.371 tis. Kč (bez navrhovaného převodu části dosaženého hospodářského výsledku
společnosti za rok 2020 na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši 1.621 tis. Kč)

a vzhledem k tomu, že městu Třeboň není známa skutečnost, která by opodstatňovala ponechání
prostředků na účtu nerozděleného zisku minulých let (významný budoucí investiční záměr), má
město Třeboň za to, že výplata podílu na zisku akcionářům v celkové výši 20.000.000,00 Kč
společnost nijak nepoškodí.
Obsah této listiny byl schválen Radou města Třeboně na jednání konaném dne 08.06.2021 pod
číslem usnesení 311/2021-73.
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