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Bod 9.
Informace o přednostním úpisu akcií – Staré Město
Východiska:
13. 7. 2005 Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) uzavřela s městem Staré Město
Smlouvu o úvěru a úpisu akcií. Dle této smlouvy město poskytuje VHZ úvěr ve
výši 10.000.000 Kč. Součástí ujednání bylo, že VHZ úvěr splatí úpisem akcií VHZ
pro město. Úvěr vyplácelo město postupně, vždy ve 2 splátkách ročně po 500.000
Kč, celkem tedy 1.000.000 Kč ročně. Úrok z úvěru byl stanoven na 6 % ročně.
Jednalo se ze strany města o finanční spoluúčast na projektu „Zlepšení kvality vod
Horní Pomoraví řeky Moravy – I. fáze“, který VHZ realizovala v letech 2005 až
2009. Úvěr byl tedy účelově vázán na realizaci projektu.
V ujednání smlouvy je uveden závazek města vydat 10 ks vlastních zajišťovacích
směnek v hodnotě 1.000.000 Kč. Směnky měly být vráceny po poskytnutí
příslušné dílčí částky úvěru městem, vždy 1 ks ročně.
1. 9. 2006 Dodatek č. 1, který dílčí termín na částku 500.000 Kč přesouvá z termínu
31. 8. 2006 na termín do 30. 4. 2015.
28. 1. 2011 Dodatek č. 2, dle kterého se úvěr již neúročí.

2. 7. 2009

VHZ uzavřela s městem další Smlouvu o úvěru a úpisu akcií. Dle této smlouvy
město poskytuje VHZ půjčku ve výši 2.000.000 Kč. Součástí ujednání bylo, že
VHZ úvěr splatí úpisem akcií VHZ pro město. Úvěr splácelo město vždy ve 2
splátkách ročně po 500.000 Kč, celkem tedy 1.000.000 Kč ročně. Úrok z úvěru
nebyl stanoven. Úvěr byl tedy účelově vázán opět na realizaci projektu „Zlepšení
kvality vod Horní Pomoraví řeky Moravy – I. fáze“. Zajišťovací směnky tentokrát
nebyly uplatněny.

Záležitost směnek:
V letech 2005 až 2011 byly Starému Městu po úhradě závazku v každém jednotlivém roce
zajišťovací směnky vráceny a současně znehodnoceny. Směnky, které zajišťovaly úhradu
závazků v letech 2012 až 2014, bohužel i přes řádné splnění ze strany Starého Města nebyly
tehdejším vedením společnosti vráceny.
Zbývající 3 ks směnek v hodnotě 1.000.000 Kč každá VHZ nedohledala (v dokumentaci, trezoru
VHZ, ani v bankovní úschově).
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Dne 20. 2. 2015 byl notářkou Mgr. Jitkou Heinzovou, se sídlem v Šumperku, Masarykovo
nám. 5, sepsán notářský zápis, ve kterém jak VHZ tak město Staré Město shodně
prohlásilo, že pohledávky z let 2012 až 2014 byly uhrazeny. VHZ následně podala na
příslušný soud návrh na zahájení řízení o umoření listin.
Záležitost přednostního úpisu akcií ve prospěch Starého Města:
Doposud proběhl postupně z rozhodnutí valné hromady v letech 2008 a 2011 přednostní úpis
akcií v celkové výši 5.784.000 Kč (5.500.000 mil Kč z jistiny a 284.000 Kč z úroků), 6.000.000
Kč, které byly uhrazeny (a 500.000 Kč, které mají být uhrazeny v roce 2015), nebylo doposud
započteno oproti úpisu akcií.
Dopisem ze dne 8. 10. 2014 a následně ještě s upřesněním dopisem ze dne 12. 11. 2014 byl
každý akcionář vyrozuměn ve smyslu vzdání se přednostního práva úpisu akcií ve
prospěch Starého Města ve výši 6.000.000 Kč. Přílohou dopisu ze dne 12. 11. 2014 byl vzor

vzdání se práva přednostního úpisu akcií, a to právě ve prospěch Starého Města.
Po úhradě odložené splátky ve výši 500.000 Kč do 30. 4. 2015 bude vyzývat VHZ opět
všechny akcionáře ke stejnému kroku ještě jednou, kdy se bude jednat o vzdání se práv
přednostního úpisu akcií ve prospěch Starého Města ve výši 500.000 Kč.

JUDr. Iva Hlavatá, MBA,
ředitelka společnosti

Příloha:
Přehled o zvyšování základního kapitálu VHZ a splátkách na úpis akcií města Staré Město
Obecný postup upisování akcií
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