
 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, Břeclav 690 02, IČ : 494 55 168 
 

 

 

                        
 

Návrh na rozdělení zisku pro valnou hromadu 
 
 
Způsob rozdělení zisku a tvorba rezervního fondu a jiných fondů upravuje čl. 31 a 32 
stanov akciové společnosti. 
Na základě těchto ustanovení představenstvo a.s. navrhuje rozdělení zisku 
vytvořeného z hospodaření společnosti za rok 2018 následovně: 
 
 

Položka Kč 
Zisk roku 2018 4 237 803,80 
K rozdělení: 4 237 803,80 
Příděl do sociálního fondu 1 032 000,00 
Příděl do zákonného rezervního fondu 3 205 803,80 
Rozděleno celkem: 4 237 803,80 

 
Komentář: 

1.   Sociální fond: čerpání 2018: dary při pracovních a životních jubileích: 209.500,00 Kč 
                                            příspěvek na stravování:                          693.913,20 Kč  
                                                     ostatní použití:                                              4.943,82 Kč 
                                                    Čerpání 2018 celkem:                               908.357,02 Kč  
                              tvorba 2019:  dary při pracovních a životních jubileích:  274.000,00 Kč 
                                                    příspěvek na stravování:                           752.436,00 Kč  
                                                     ostatní použití:                                              5.000,00 Kč 
                                                    Čerpání 2019 celkem:                            1 031 436,00 Kč  
                                                    Zaokrouhleno:                                        1.032.000,00 Kč 
Navrhovaný příděl do sociálního fondu je oproti roku 2018 vyšší o cca 17 %. Dne 28. 12. 2018 
byla podepsána pro rok 2019 Kolektivní smlouva, která zaručuje zaměstnancům výplatu 
odměn a darů při pracovních a životních jubileích oproti roku 2018 v dvojnásobné výši. 
Zároveň byla představenstvem schválena vyšší hodnota stravenky: z 90,- Kč na 100,- Kč za 
jednu stravenku. 
 

2. Rezervní fond:  Základní kapitál společnosti činí k 31.12.2018 1.148.508 tis. Kč, výše 
rezervního fondu společnosti k 31.12.2018 činí 83.785 tis. Kč. Základní kapitál společnosti je 
tvořen zejména vklady infrastrukturního majetku, který bude třeba obnovovat a rezervní fond 
je natvořen na pouhých 7,3 % hodnoty základního kapitálu. Z uvedeného důvodu navrhuje 
představenstvo valné hromadě rozdělit zisk ve výši 4.237.803,80 Kč tak, že do sociálního 
fondu přidělí částku 1.032.000,- Kč a zbytek, tj. 3.205.803,80 Kč přidělí do rezervního fondu. 
V letech 2008 až 2016 byly realizovány investice s dotační podporou v hodnotě 2.361.733 tis. 
Kč, přijaté dotace 1.708.041 tis. Kč a majetek je veden v účetnictví za 653.692 tis. Kč. 
Prostřednictvím odpisů se vytváří zdroje na opravy a obnovu tohoto majetku ve snížené výši 
(o poskytnutou dotaci). Tudíž pro stabilitu a schopnost společnosti udržet majetek  
v provozuschopném stavu a případně ho obnovit je nezbytně nutné natvořit rezervy či rezervní 
fond řádově ve stovkách milionů korun v horizontu životnosti tohoto majetku. Za tímto účelem 
společnost prozatím vytváří rezervu na opravu a obnovu infrastrukturního majetku, ale její 
výše není dostatečná. Vytvářela-li by společnost tuto rezervu v dostatečné výši, nebyl by 
hospodářským výsledkem zisk, ale ztráta, což by mělo negativní dopad na úvěrové 
financování i čerpání dotací. Oproti tomu tvorba rezervního fondu stabilitu společnosti posiluje.                                       

 
Předkládá: představenstvo akciové společnosti 
 
v Břeclavi, dne 26. 4. 2019 


