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Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a  

 Přerov 15.08.2019 

Návrh pro 7. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční dne 26. 8. 2019 

Zpravodaj:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Navrhovatel:  Michal Zácha, náměstek primátora 

Zpracovatel:  Ing. Daniela Novotná, vedoucí odboru 

 

Název návrhu: 

Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. 

Návrh na usnesení:  

Zastupitelstvo města Přerova po projednání 
 

schvaluje uzavření Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Přerov I-Město, IČ: 47674521, s účinností ode dne 

jejího podpisu všemi smluvními stranami do 31.12.2029, ve znění dle přílohy důvodové zprávy. 

 

Vyjádření dotčeného odboru, orgánu nebo organizace: 

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projedná návrh na uzavření Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou 

akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., na své 21. schůzi konané dne 21.8.2019, 

tedy po termínu odevzdání předloh pro jednání Zastupitelstva města Přerova. O výsledku projednání 

návrhu Radou města Přerova bude členy Zastupitelstva města Přerova informovat zpravodaj této 

předlohy.  

 

Důvodová zpráva: 

Dne 15.5.2003 byla uzavřena Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti 

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ: 47674521, se sídlem Přerov I-Město, Šířava 483/21, jejímiž 

účastníky byla města Přerov, Hranice, Kojetín, Lipník n. Bečvou, Tovačov a obec Bělotín. Dohodou 

se její účastníci mimo jiné zavázali, že nebudou po dobu trvání dohody převádět své akcie, jakož i 

nakládat s právy s těmito akciemi spojenými, jinak než v souladu s platnými stanovami společnosti a 

touto dohodou. Dohoda byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31.12.2013. Dodatkem č. 1 k této 

dohodě uzavřeným dne 18.5.2005 se účastníci zavázali, že jejich zástupci nebudou do 31.12.2013 na 



valných hromadách akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. hlasovat pro rozdělení 

společnosti na část infrastrukturní a část provozní.  

  

Dne 14.11.2013 byla uzavřena Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři 

společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., jejímiž účastníky bylo statutární město Přerov, města 

Hranice, Lipník n. Bečvou, Kojetín, Tovačov a obec Bělotín. Uzavření této dohody bylo schváleno na 

17. zasedání Zastupitelstva města Přerova konaném dne 15.4.2013 usnesením č. 767/17/11/2013. 

  

Dohodou z r. 2013 navazující na předchozí dohodu z r. 2003 se účastníci zavázali ke stanovenému 

postupu při odkupu akcií (pro případ, že kterýkoli z účastníků dohody projeví zájem o převod svých 

akcií, zavázal se touto dohodou nabídnout své akcie k odkoupení účastníkům dohody, a to za cenu dle 

znaleckého posudku; podle jmenovité hodnoty akcií nabídnutých k odkupu pak závisí další postup - do 

3% hodnoty základního kapitálu je účastník oprávněn nabídnout tyto akcie kterémukoliv z účastníků 

dohody, nad 3% základního kapitálu je účastník povinen nabídnout tyto akcie všem účastníkům 

dohody, a to v rozsahu odpovídajícím poměru vzájemné celkové jmenovité hodnoty jimi vlastněných 

akcií společnosti). Dále se účastníci dohody zavázali, že jejich zástupci nebudou na valných 

hromadách společnosti hlasovat pro rozdělení společnosti na část infrastrukturní a část provozní. Tato 

dohoda je účinná od 1.1.2014 do 31.12.2023. 

  

Dne 22.7.2019 byla statutárnímu městu Přerov doručena žádost společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s. o uzavření nové dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři této 

společnosti. Obsah nové dohody je de facto totožný s obsahem předchozí dohody z r. 2013 s tím, že se 

rozšiřuje okruh účastníků - účastníky dohody jsou statutární město Přerov, města Hranice, Lipník n. 

Bečvou, Kojetín, Tovačov, městys Dřevohostice a obce Bělotín, Horní Moštěnice a Osek n. Bečvou. 

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. ve své žádosti uvádí, že je vhodné vzhledem ke značné 

obměně složení orgánů společnosti znovu projednat a schválit v zastupitelstvech měst a obcí nové 

uzavření dohody akcionářů o společné strategii. Dle sdělení společnosti je podstatou dohody projevení 

zájmu největších akcionářů, kteří mají své zastoupení v orgánech společnosti (v představenstvu a v 

dozorčí radě), zachovat současnou podobu této "smíšené" společnosti a zabránit v budoucnu její 

změně či prodeji akcií v držení obcí.  

  

Účastníci dohody se zavazují k následujícímu postupu (čl. III. dohody): 

1. Pro případ, že jmenovitá hodnota akcií nabídnutých k odkoupení nepřesáhne 3 % hodnoty 

základního kapitálu společnosti, je účastník dohody oprávněn nabídnout tyto akcie k odkoupení 

kterémukoliv z účastníků této dohody. 

  

2. Pro případ, že jmenovitá hodnota akcií nabídnutých k odkoupení přesáhne 3 % hodnoty základního 

kapitálu společnosti, zavazuje se účastník této dohody nabídnout tyto akcie k odkoupení všem 

účastníkům této dohody. Účastníci této dohody jsou oprávněni tyto akcie odkoupit v rozsahu 

odpovídajícím poměru vzájemné celkové jmenovité hodnoty jimi vlastněných akcií společnosti. 

  

3. Pro případ, že kterýkoliv z účastníků této dohody nabídku k odkoupení akcií společnosti podle 

prvního nebo druhého odstavce tohoto článku nevyužije, budou takto uvolněné akcie společnosti 

odkoupeny zbývajícími účastníky této dohody v rozsahu daném poměrem vzájemné celkové jmenovité 

hodnoty jimi vlastněných akcií společnosti.  

  

Dále se účastníci dohody zavazují, že jejich zástupci nebudou na valných hromadách společnosti 

konaných do 31.12.2029 hlasovat pro rozdělení společnosti na část infrastrukturní a část provozní 

(článek IV. dohody). Účastníci dohody prohlašují, že jejím smyslem a účelem není jejich snaha o 

ovládnutí společnosti (článek V. dohody). 

Podpisem této dohody se tedy její účastníci zavazují k určitému postupu při odkupu akcií, nicméně 

jejím uzavřením není dotčeno ustanovení Stanov společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a. s., 

podle kterého jsou akcie na jméno, které jsou ve vlastnictví obce, městyse, města nebo statutárního 

města, převoditelné pouze na stávajícího akcionáře, kterým je obec, městys, město nebo statutární 

město a pouze se souhlasem valné hromady (článek 13 Stanov společnosti).  



  

Nová dohoda o společné strategii by měla být uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu všemi 

smluvními stranami do 31.12.2029. 

  

Příloha: 

  

- Návrh Dohody o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a 

kanalizace Přerov, a.s. 

  

- Dohoda o společné strategii měst a obcí, které jsou akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace 

Přerov, a.s. ze dne 14.11.2013  

 

 


