
 

 Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
 
 
Návrh na usnesení Valné hromady akcionářů, konané dne 18. června 
2015: 
 
 
 
Valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, 
přijímá k bodu 12 dnešního jednání valné hromady následující 
usnesení: 
 

Na zasedáních valné hromady bylo přijato rozhodnutí o rozdělení zisku, konkrétně se jednalo o 
rozhodnutí z 14. 6. 2007 ve věci zisku za rok 2006, rozhodnutí z 11. 6. 2008 ve věci zisku za rok 2007 
a rozhodnutí z 25. 6. 2009 ve věci zisku za rok 2008. V rámci rozdělení zisku měla být část zisku 
vyplacena jako tantiéma členům představenstva a dozorčí rady. 

V souladu s § 178 odst. 7 zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obch. z.“) je 
tantiéma splatná do tří měsíců ode dne přijetí usnesení valné hromady o rozdělení zisku. 

I přes výzvu ze strany společnosti část členů představenstva a dozorčí rady neposkytla 
společnosti bankovní spojení pro vyplacení tantiém, a tedy jim do dnešního dne tyto částky nemohly 
být vyplaceny. 

Po uplynutí 3 měsíců od přijetí rozhodnutí valné hromady se stala tantiéma splatnou. Následně 
začala běžet čtyřletá promlčecí lhůta (jelikož se jedná o závazek mezi obchodní společností a osobou, 
která je členem orgánu dle § 261 odst. 3 písm. f) obch. z.). 

Tantiémy za jednotlivá období: 
 tantiémy za rok 2006 se staly splatnými dne 14. 9. 2007, a následně se promlčely dne  

14. 9. 2011, 
 tantiémy za rok 2007 se staly splatnými dne 11. 9. 2008, a následně se promlčely  dne  

11. 9. 2012, 
 tantiémy za rok 2008 se staly splatnými dne 25. 9. 2009, a následně se promlčely dne  

25. 9. 2013. 

Jedná se tedy o pohledávky promlčené, které lze z účetního hlediska vyřadit z rozvahy. Jelikož 
rozhodnutí o rozdělení zisku přijímala valná hromada, je vhodné, aby i vyřazení závazku schválila 
valná hromada.  

 
 

Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. 
schvaluje zúčtování promlčeného závazku z titulu nevyplacených 
tantiém za r. 2006, 2007, 2008 do vlastního kapitálu. 

 
 
 
V Břeclavi dne 24. dubna 2015 


