úterý, 30. dubna 2019

Briefing

Míra inflace
v Íránu by mohla
dosáhnout
40 procent.
Džihád Azúr
šéf oddělení Mezinárodního
měnového fondu pro Blízký
východ a Střední Asii k situaci
v zemi trpící stále přísnějšími
sankcemi ze strany Spojených
států
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■ PLATEBNÍ KARTY

■ PLYN

■ STROJÍRENSTVÍ

■ VLAKOVÁ DOPRAVA

EK přijala ústupky firem
Visa a Mastercard

Gazprom díky prodeji
do Evropy zvýšil zisk

Legios nejde do konkurzu,
rozhodl vrchní soud

Tržby RegioJetu loni
vzrostly na 1,1 miliardy

Evropská komise (EK) přijala návrh
vydavatelů platebních karet Visa a Mastercard, že podstatně sníží poplatky,
které vybírají od maloobchodníků za
platby kartami vydanými spotřebitelům
mimo Evropskou unii. Snížení se má
v průměru pohybovat kolem 40 procent.
Obě společnosti se snažily urovnat letité
vyšetřování pro podezření z porušování hospodářské soutěže a vyhnout se
případným vysokým pokutám.

Ruský plynárenský gigant Gazprom loni
zdvojnásobil čistý zisk na 1,46 bilionu
rublů (518 miliard korun). Státní firmě,
která k tvorbě hrubého domácího
produktu Ruska přispívá více než pěti
procenty, podle jejího sdělení pomohl
především rekordní prodej suroviny do
Evropy. Tržby stouply na 8,22 bilionu
rublů z 6,55 bilionu v roce 2017. Prodej
plynu do Evropy představuje téměř
70 procent příjmů Gazpromu.

Vrchní soud v Praze se postavil za vedení
výrobce vagonů Heavy Machinery Services
a zrušil rozhodnutí soudu v Českých
Budějovicích, který ho chtěl po šesti letech
v insolvenci poslat do konkurzu. Firma prý
sleduje nepoctivý záměr. Výrobu v jejím
areálu převzala firma s neznámými majiteli
a věřitelé tak přišli údajně o stovky milionů.
Vrchní soud ale prohlásil, že jihočeský soud
tvrzení o nepoctivém záměru dostatečně
neodůvodnil. Jednání tak začíná nanovo.

Tržby železničního dopravce RegioJet
loni rostly o téměř půl miliardy na
1,59 miliardy korun. Zisk před zdaněním činil podle mluvčího Aleše Ondrůje
102 milionů korun. Poprvé v zisku byl
dopravce v roce 2015, na železnici působí
od roku 2011. Předloni byl ve ztrátě. Nyní
působí kromě Česka také na Slovensku
a v Rakousku. Letos začne poprvé jezdit
na dotovaných spojích v Česku objednávaných státem a Ústeckým krajem.

Zakladatel Košíku.cz
se pouští do byznysu
s ojetinami
adam.vachal@economia.cz

Z

akladatel e‑shopu s po‑
travinami Košík.cz Jakub
Šulta se spojuje s bývalým
šéfem Škofinu Janem Kra‑
nátem. Společně se pouští do no‑
vého byznysu s on‑line prodejem
ojetých aut. Využívají tak současné
situace na trhu, kdy prodeje ojetin
soustavně rostou a zvyšuje se také
průměrná částka, kterou jsou kup‑
ci ochotni za starší vozy zaplatit.
„Trh s ojetými automobily je
z mého pohledu obrovskou příle‑
žitostí, protože mu chybí on‑line
prostředí,“ říká Šulta.
Podnikatelé začínají v květnu,
kdy spouští projekt Carvago. Ten
nebude primárně cílit na jednotlivé
kupce aut, ale na bazaristy. Pro ně
budou Šulta s Kranátem vyhledá‑
vat vhodné ojetiny po celé Evropě
a následně je i dovážet.
Na rozjezd start‑upu již byznys‑
meni získali desítky milionů ko‑
run od investiční skupiny Portiva,
za kterou stojí brněnská podnika‑
telka Iva Šťastná. „Začínat budeme
v zemích visegrádské čtyřky a v Ně‑
mecku,“ popisuje Šulta. Dodává,
že během dvou měsíců chce firma
v každé zemi navázat spolupráci
se dvěma sty bazaristy. Následně se
chce rozrůstat do dalších států EU.
Cílem je v příštím roce baza‑
ristům sehnat a přeprodat okolo
2500 ojetých aut a dosáhnout tr‑
žeb až 700 milionů korun. Klíčem
k úspěchu mají být moderní tech‑
nologie. „Díky nim budeme schop‑
ni nepřetržitě získávat reálné údaje
o milionech ojetých vozidel na ev‑
ropském trhu. Tato data budeme
následně v řádu sekund analyzo‑
vat. Díky tomu dokážeme rych‑
le a přesně vyhodnotit prodejní
potenciál každého vozu v jednot‑
livých zemích,“ popisuje Kranát.
Společnost bude podle něj využívat
mimo jiné výkyvy v cenách a tren‑
dy na jednotlivých trzích a podle
toho vozy po Evropě výhodně na‑
kupovat.
Data bude Carvago sbírat z ve‑
řejných zdrojů, ať už se jedná o in‑
zeráty, aukce, mezinárodní regist‑
ry či přímo informace od dealerů.
Byznysmeni mají za cíl také přímo
analyzovat prodeje bazaristů, se
kterými spolupracují. A na zákla‑
dě toho jim následně doporučo‑
vat, jaké typy vozů se jim v dané
lokalitě vyplatí kupovat a následně
prodávat.
„Ve chvíli, kdy se s bazarem do‑
hodneme na konkrétních automo‑
bilech, vozy koupíme a zajistíme
jejich dovoz. Následně je prodá‑
me dealerovi, který si je objednal,
a tomu zajistíme veškerý servis,“
popisuje Kranát.
Carvago již má uzavřenou smlou‑
vu s mezinárodní logistickou spo‑
lečností Gefco, která bude svoz
automobilů zajišťovat. Ojetiny se
přitom nebudou vozit pouze z ci‑
ziny do Česka, ale napříč zeměmi,
ve kterých bude firma působit.
Cílem Šulty a Kranáta je ve druhé
polovině roku on‑line prodej oje‑
tých aut rozšířit i na řadové kupce,
kteří si vůz kupují čistě pro sebe.
Podnikatelé je chtějí nalákat mimo

OJETINÁM SE DAŘÍ
Zájem stále roste
Zatímco prodej nových osobních aut loni poklesl o 3,7 procenta na 261 tisíc aut, ojetinám
se daří a trh s nimi neustále
roste. Loni se jich v Česku
podle dat společnosti Cebia
prodalo 765 tisíc, což byl meziročně dvouprocentní nárůst.
Trend potvrzuje i skupina AAA
Auto, která je největším prodejcem ojetých aut v Česku.
Loni prodala v Evropě 84 tisíc
aut, což je dosavadní rekord.
Letos se chce dostat na 100 tisíc. V samotném Česku skupina
loni prodala zhruba 50 tisíc
vozů.

Lidé utrácí více
Mezi kupci stále více roste
zájem o zánovní vozy, které
jsou maximálně tři roky staré
a mají najeto do 50 tisíc
kilometrů. Jejich dovoz se loni
zvýšil o 29 procent na 13 tisíc.
Stejným tempem rostl i jejich
prodej.
I kvůli vysoké poptávce po zánovních vozech v posledních
letech roste průměrná cena
ojetin. Podle AAA Auto před
pěti lety kupec za ojetý vůz
v průměru zaplatil 160 tisíc korun, dnes je to 220 tisíc korun.

Ceny porostou
Analytici z portálu Cebia očekávají, že zánovní vozy začnou
v brzké době podražovat. Jejich
ceny v posledních letech srazilo
dolů chování leasingových
společností. Ty si před pěti
lety špatně spočítaly tehdy
se rozjíždějící byznys s operativním leasingem. Nakoupily
tisíce nových aut, která se jim
po několika letech nedařilo
prodat za očekávanou cenu.
Převis těchto vozů na trhu pak
způsobil pokles cen.

jiné na to, že jim zajistí financová‑
ní auta dovezeného ze zahraničí.
V případě, že bude zákazník s vo‑
zem nespokojený, bude mít mož‑
nost jej vrátit.
Start‑up Carvago Šulta s Kraná‑
tem zaparkovali do holdingu Eu‑
ropean Automotive Group. Každý
z podnikatelů v něm drží 25pro‑
centní podíl. Zbylých 50 procent
pak vlastní investiční skupina Por‑
tiva, která podpořila rozjezd pro‑
jektu vyššími desítkami milionů
korun. Podle informací HN se pro
Portivu, která investuje přede‑
vším do nemovitostí a výrobních
podniků, jedná o jednu z riziko‑
vějších investic. V on‑line prodeji
aut však v současné době vidí pří‑
ležitost stále více firem. Především
pak automobilek, které se chystají
v příštích letech ve větší míře roz‑
jet prodej vozů přes internet.

Inzerce

Adam Váchal

Pozvánk a na valnou hromadu

HN055958

Představenstvo akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
se sídlem nádražní 28/3114, 729 71 ostrava – moravská ostrava, IČo 45193673
zapsané v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v ostravě v oddíle B vložka 348, svolává

ř á d nOu va lnOu hrO m a du,

která se bude konat dne 6. 6. 2019 ve 13 hodin
s místem konání v Park Inn by radisson hotel ostrava – orchard hotel a.s, hornopolní 3313/42, 702 00 moravská ostrava
Pořad valné hromady:
1. Zahájení
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018
3. Seznámení se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami za rok 2018
4. Projednání řádné účetní závěrky společnosti za účetní období
roku 2018 a zprávy auditora o jejím ověření
5. Projednání zprávy dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2018
včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky společnosti
za účetní období roku 2018, přezkoumání zprávy představenstva
o vztazích mezi propojenými osobami a o návrhu na rozdělení
zisku za rok 2018
6. Schválení řádné účetní závěrky za účetní období roku 2018
7. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2018
8. Rozhodnutí o způsobu vyplácení dividend za rok 2018
9. Volba členů představenstva
10. Odvolání členů dozorčí rady
11. Volba členů dozorčí rady
12. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva
13. Schválení smluv o výkonu funkce pro členy dozorčí rady
14. Projednání účasti členů představenstva a členů dozorčí rady
společnosti v orgánech propojených osob
Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění jsou uvedeny níže.
Rozhodný den:
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 30. 5. 2019. Význam
rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba vedená jako
akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni
(ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti), nebo
její zástupce.
Účast na valné hromadě:
Zápis do listiny přítomných (dále jen „prezence“) akcionářů bude probíhat
v den konání valné hromady od 12.00 hod. v místě konání řádné valné
hromady.
Dokumenty týkající se valné hromady, tj. především roční účetní závěrka
společnosti za rok 2018, výroční zpráva za rok 2018, zpráva o vztazích
mezi ovládající a ovládanou osobou za rok 2018, návrh smlouvy o výkonu
funkce pro členy představenstva a dozorčí rady jsou pro akcionáře zdarma
k nahlédnutí v sekretariátu personálně-právní ředitelky v sídle společnosti po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady, a to v pracovních
dnech po–pá v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Uvedené dokumenty jsou
dále k dispozici na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.
Návrhy usnesení (včetně zdůvodnění) nebo vyjádření představenstva
k jednotlivým bodům pořadu valné hromady:
K bodu 2 pořadu
Vyjádření představenstva:
Podle § 436 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) je představenstvo
akciové společnosti povinno zpracovat zprávu o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018 bude součástí
výroční zprávy. Zpráva představenstva poskytuje podle názoru jeho členů
pravdivý a věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018
a o stavu jejího majetku ke dni 31. 12. 2018 a shrnuje veškeré důležité
informace týkající se podnikání společnosti v roce 2018.
K bodu 3 pořadu
Vyjádření představenstva:
Podle § 84 odst. 1 zákona o obchodních korporacích je představenstvo povinno seznámit akcionáře se závěry zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami. O této zprávě se nehlasuje. Ze zprávy o vztazích mezi propojenými
osobami vyplývá, že společnosti nevznikla v účetním období od 1. 1. 2018
do 31. 12. 2018 žádná újma v souvislosti se smlouvami a dohodami uzavřenými mezi propojenými osobami.

Hlavní údaje z účetní závěrky za rok 2018 (v tis. Kč):
Aktiva celkem
Dlouhodobý majetek
Oběžná aktiva
Časové rozlišení
Výnosy
Náklady

790 182
275 154
513 460
1 568

Pasiva celkem
790 182
Vlastní kapitál
346 265
(z toho základní kapitál)
131 904
Cizí zdroje
443 917
Časové rozlišení
0

1 111 299
1 021 966
Hospodářský výsledek: 89 333

K bodu 7 pořadu
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2018 v celkové výši 89 333 256 Kč takto:
– ve výši 84 468 205 Kč bude rozdělen mezi akcionáře jako podíly
na zisku (dividenda),
– ve výši 4 865 051 Kč na tvorbu personálního fondu společnosti.
Valná hromada rozhoduje rozdělení části nerozděleného zisku minulých let
ve výši 9 315 539 Kč tak, že bude rozdělen mezi akcionáře jako dividenda.
V důsledku rozdělení zisku společnosti za rok 2018 a části nerozděleného
zisku minulých let připadne na jednu akcii společnosti dividenda ve výši
711 Kč před zdaněním.
Odůvodnění:
Představenstvo prohlašuje, že byly splněny zákonem stanovené požadavky
pro rozdělení zisku a vyplacení dividendy. Návrh je v souladu s dlouhodobým
plánem řízení kapitálu, který zachovává kapitálovou přiměřenost na úrovni odpovídající podstupovaným rizikům za daných ekonomických podmínek v ČR.
K bodu 8 pořadu
Návrh usnesení:
Dividendy budou vyplaceny všem akcionářům, kteří jsou ke dni 30. 5. 2019
(rozhodný den) uvedeni ve výpisu z registru emitenta vedeného v Centrálním depozitáři cenných papírů, a kterým to umožňují obecně závazné
předpisy, a to v termínu do 30. 6. 2019. Dividendy budou všem akcionářům
vyplaceny prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
Odůvodnění:
V souladu s článkem 34 odst. 3 stanov společnosti náleží schválení způsobu vyplácení dividend do působnosti valné hromady. Podrobnosti k výplatě
dividend jsou uvedeny na internetové adrese společnosti www.ovak.cz.
K bodu 9 pořadu
Návrh usnesení:
Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Macuru, MBA, datum narození
6. května 1964, bytem Na Bunčáku 1086/10, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí paní Mgr. Kateřinu Šebestovou, datum narození
24. dubna 1979, bytem Biskupská 3330/10, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí pana Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., datum narození
21. února 1955, bytem Sokola Tůmy 747/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí pana Dipl. Ing. Zdeňka Horsáka, Ph.D., datum narození 16. srpna 1962, bytem Dvorská 235, 252 03 Řitka za člena představenstva společnosti.
Valná hromada volí pana Emmanuela René Germaina Madelina, datum
narození 6. prosince 1980, bytem Paříž, 9 Avenue Ledru Rollin, Francouzská republika za člena představenstva společnosti.
K bodu 10 pořadu

Odůvodnění k bodu 9, 10 a 11 pořadu:
Stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Tomáši Macurovi, MBA končí
čtyřleté funkční období dne 7. 5. 2019, proto je nutné na valné hromadě dne
6. 6. 2019 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.
Stávajícímu členovi představenstva, paní Mgr. Kateřině Šebestové končí
čtyřleté funkční období dne 7. 5. 2019, proto je nutné na valné hromadě dne
6. 6. 2019 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.
Stávajícímu členovi představenstva, panu Ing. Zbyňku Pražákovi, Ph.D.,
končí čtyřleté funkční období dne 7. 5. 2019, proto je nutné na valné hromadě dne 6. 6. 2019 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění zastupitelstvo Statutárního
města Ostrava usnesením č. 0191/ZM1822/13 ze dne 6. 3. 2019 navrhlo
opětovnou volbu Ing. Tomáše Macury, MBA, primátora, Mgr. Kateřiny Šebestové, náměstkyně primátora a Ing. Zbyňka Pražáka, Ph.D., náměstka
primátora za členy představenstva.
Stávajícímu členovi představenstva, panu Dipl. Ing. Zdeňku Horsákovi,
Ph.D., končí čtyřleté funkční období dne 7. 5. 2019, proto je nutné na valné
hromadě dne 6. 6. 2019 zvolit nového člena. Opětovná volba člena představenstva je možná.
Stávající člen představenstva, pan Emmanuel René Gerrmaine Madelin,
byl do představenstva jmenován jako náhradní člen představenstva dne
11. 10. 2018, a to na dobu do zasedání následující valné hromady, proto
je nutné na valné hromadě dne 6. 6. 2019 zvolit nového člena. Opětovná
volba člena představenstva je možná.
V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v platném znění zastupitelstvo Statutárního města Ostrava usnesením č. 0267/ZM1822/5 ze dne 10. 4. 2019
navrhlo odvolat stávající členy dozorčí rady Ing. Martina Štěpánka,
Ph.D. a Mgr. Michala Mariánka a dále navrhlo volbu Mgr. Jiřího Stocha
a opětovnou volbu Mgr. Michala Mariánka za členy dozorčí rady.
Člen dozorčí rady pan RNDr. Lubomír Habrnál odstoupil z funkce člena
dozorčí rady ke dni 6. 6. 2019, proto je nutné na valné hromadě dne
6. 6. 2019 zvolit nového člena dozorčí rady.
Vzhledem ke skutečnosti, že dvěma stávajícím členům dozorčí rady, a to
Ing. Janě Hajné a Ing. Tomáši Hruškovi, končí funkční období dne 7. 5. 2019,
bylo představenstvo povinno vyhlásit volby dvou kandidátů na funkci člena
dozorčí rady z řad zaměstnanců v souladu s článkem 23 stanov společnosti.
Zaměstnanci v souladu se stanovami a schváleným volebním řádem zvolili
dva kandidáty na funkci člena dozorčí rady, a to pana Leopolda Vahalu
a pana Ing. Tomáše Hrušku, přičemž představenstvo je v souladu s článkem 23 odst. 6 stanov povinno navrhnout volbu těchto zvolených kandidátů
do funkce členů dozorčí rady.
K bodu 12 pořadu
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona
o obchodních korporacích, mezi společností a každým členem představenstva, místopředsedou představenstva a předsedou představenstva
společnosti, a to ve znění předloženém představenstvem.
K bodu 13 pořadu
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce podle § 59 zákona
o obchodních korporacích, mezi společností a každým členem dozorčí
rady, místopředsedou dozorčí rady a předsedou dozorčí rady společnosti,
a to ve znění předloženém představenstvem.
Odůvodnění k bodu 12 a 13 pořadu:
V souladu s článkem 10 odst. 2 písm. g) stanov společnosti a § 59 zákona
o obchodních korporacích náleží schválení smluv o výkonu funkce členů
představenstva a členů dozorčí rady do působnosti valné hromady. Návrhy
smluv vychází ze standardního vzoru smlouvy o výkonu funkce doposud
používané společností včetně výše odměny a jiných plnění.

K bodu 4 pořadu
Návrhy usnesení jsou uvedeny u bodů 6 až 8 včetně odůvodnění.

Návrh usnesení:
Valná hromada odvolává pana Ing. Martina Štěpánka, Ph.D., datum narození 7. října 1974, bytem Bystřinova 90/5, Hrabůvka, 700 30 Ostrava
z funkce člena dozorčí rady.
Valná hromada odvolává pana Mgr. Michala Mariánka, datum narození
16. ledna 1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, 725 29 Ostrava
z funkce člena dozorčí rady.

K bodu 5 pořadu

K bodu 11 pořadu

Návrh usnesení:
Valná hromada vyslovuje souhlas s tím, aby členové představenstva a členové dozorčí rady společnosti působili jako členové statutárních orgánů
v propojených právnických osobách se stejným nebo obdobným předmětem činnosti, které jsou uvedeny ve zprávě o vztazích mezi propojenými
osobami za rok 2018.

Vyjádření představenstva:
Akcionářům bude v souladu s požadavkem § 83 odst. 1, § 447 odst. 3
a § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích předneseno vyjádření
dozorčí rady k uvedeným záležitostem. O tomto vyjádření se nehlasuje.

Návrh usnesení:
Valná hromada volí pana Mgr. Jiřího Stocha, datum narození 22. října 1977,
bytem Zapletalova 1023/4, Slezská Ostrava, 713 00 Ostrava za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí pana Mgr. Michala Mariánka, datum narození 16. ledna 1975, bytem Koblovská 257/134, Petřkovice, 725 29 Ostrava za člena
dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí paní Ing. Marcelu Zachovou, datum narození
20. dubna 1968, bytem Všechlapy 45, 257 26 Divišov za člena dozorčí
rady společnosti.
Valná hromada volí pana Leopolda Vahalu, datum narození 2. března 1961,
bytem Na Zámostí 762, 735 43 Albrechtice za člena dozorčí rady společnosti.
Valná hromada volí pana Ing. Tomáše Hrušku, datum narození 13. prosince 1965, bytem Hrabek 198/8, Plesná, 725 27 Ostrava za člena dozorčí
rady společnosti.

Odůvodnění:
V souladu s čl. 16a odst. 2, čl. 21 a čl. 27 stanov a § 441, 442, 451 a 452
zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady
rozhodování o vyslovení souhlasu s tím, zda členové představenstva
a členové dozorčí rady mohou vykonávat funkci člena statutárního orgánu
jiné právnické osoby se stejným nebo obdobným předmětem činnosti nebo
být osobou v obdobném postavení. Přestože právnické osoby uvedené
ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2018 společně nevytváří koncern, je s ohledem na jejich majetkové propojení zájem na tom,
aby někteří členové představenstva a někteří členové dozorčí rady působili
též ve statutárních orgánech těchto propojených právnických osob. S přihlédnutím k povaze a charakteru vodárenské činnosti přitom jakákoliv
konkurenční činnost mezi dotčenými (propojenými) právnickými osobami
nepřipadá z povahy věci do úvahy.
Představenstvo Ostravské vodárny a kanalizace a. s

K bodu 6 pořadu
Návrh usnesení:
Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2018
ve znění předloženém představenstvem.
Odůvodnění:
Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku
a podle zákona o obchodních korporacích a článku 10 odst. 2 písm. f) stanov ji představenstvo předkládá ke schválení valné hromadě. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace společnosti.

K bodu 14 pořadu

