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Věc: Řádná valná hromada společnosti Zdľoi pĺtné vody KáľanÝ. a.s.

Yâženi akcionáři,

v příloze tohoto dopisu Vám zasílźlme pozvânku na řádnou valnou hromadu akciové
společnosti Zdľoj pitné vody Káľaný, â.S., Íádnavalná hromada se bude konat dne

8. června 2022 ßtţeda) od 14.30 hodin v sídle společnosti na nové adľese
Podolská l5l'l'7,l47 00, Praha 4 - Podolí, v přízemí budovy IES v Podolské vodáľně.
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Představenstvo společnosti

Zdľoj pitné vody Káľaný, a.s.

se sídlem Pľaha 4, Podolí, Podolská ĺ5lt7,PSČ 1'47 oo
ICo z64 96 4o2, zapsané v obchodním ľejstř'íktr vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 7438 (ciáleien ,,spoleěnost")

tímto v souladu s ustanovením Ş 4oz zákona č..9olzoĺz Sb., o obchodních společnostech a dľužstvech,
v platném znění (dále jen ,,zákon o obchodních koľpoľacích"),

svolává

RADNOU VALNOU HROMADU,
která se bude konat dne 8. čenma zozz od 14:30 hodin v sídle společnosti na adľese Pľaha 4,
Podolí, Podolská a5la7' PSČ rłz oo (dále jen,,valná hľomada").

PORADJEDNANI:

1. Volba orgánů valné hromađy
2. Řaana účetní závěľka za ľok zozr, návľh představenstva na ľozdělení zisku, závěry zprźny ovztazich

za ľok 2o2t a zâvéry zpľâvy dozoľčí rady o přezkoumán i zprâvy o vztazich za rok zozt
3. Zprtlva đozoľčí rady o činnosti dozoľčí rady, o přezkoumání řáđné účetní zâvérky za rok 2o2L,

o přezkoumání návrhu představenstva na ľozdělení zisku a o přezkoumtłnizprâvy ovztazich za ľok
2o2I a seznámení valné hromady s đalšími zprávami a informacemi dozoľčí ľady vyžađovanými
právními předpisy či stanovami společnosti

4. Schválení řádné účetní závěľky za rok zozĺ
5. Rozhodnutí o rozđělení zisktr
6. Volba členů představenstva
7. Volba členů dozorčí ľady
8. Zâvér

Podmínky pľo výkon hlasovacích pľáv a další infoľmace související s účastí na valné
hľomadě
Akcionář je v souladu se stanovami společnosti a právními předpisy opľávněn účastnit se valné
hľomady, na valné hromadě hlasovat, požadovat a obdľžet lysvětlení záležitostí ýkajících se
společnosti, jełi takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zaÍazených navalnou
hromadu nebo pľo ýkon jeho akcionářshých pľáv na ní, a uplatňovat návľhy a pľotinávľhy. Průběh
jeđnání valné hľomady se řídí právními předpisy a stanovami společnosti.

Pľezence akcionářů bude pľobíhat od r4:oo hodin v den a na místě konání valné
hľomady.

Akcionář se zúčastňuje valné hromađy osobně nebo v zastoupení. Zástupce akcionáře na základě plné
moci je povinen před zahájením valné hromady odevzdat společnosti písemnou plnou moc podepsanou
zastoupeným akcionářem, z niź ţ]rplr/á ľozsah zástupcova oprávnění. Zp|né moci musí lypl1fiĺat, zda
byla uđělena pľo Zastoupení na jeđné nebo na více valných hľomadách. Podpis akcionáře na plné
moci musí být úředně ověřen.

osoba zastupující akcionáře, kteý je pľávnickou osobou, musí předložit doklad, ze kteľého bude
r,yplývat opľávnění této osoby jednat za zastoupeného akcionáře.

Valná hľomada je schopna se usnášet, jsou-li přítomni ať už osobně nebo prostřeđnictvím zástupce na
základě plné moci akcionáři, kteří mají akcie se jmenovitou hodnotou přeđstavující více než 97,2 y"

základního kapitálu společnosti. Při posuzování usnášeníschopnosti valné hromady a při hlasování na
valné hromadě se nepřihlíží k akciím nebo zatímním listům, s nimiž není spojeno hlasovací pľávo, nebo
pokud nelze hlasovací právo, kteréje s nimi spojeno, vykonávat.

Akcionář, kteý má akcie společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 %

základního kapitálu společnosti, může požádat představenstvo společnosti o zaÍazeni jím určené
záležitosti na pořadjednání valné hľomady. Představenstvo takovou záležitost zaŕadi na pořadjeđnání
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valné hľomady za předpokladrr, že |<e každé zâ|ežitosti je navľženo i usnesení nebo je jeji zatazeni
odůvodněno. Pokud taková žádost akcionáře nebucle představenstvu společnosti doľučena nejpozději
do z4. května zozz' představenstvo nemťtže zajistit trveřejnění akcionářern požadovaného doplnění
pořacltr jednání v zákonem stanovené lhůtě, a ttrdíž v žádosti navľhované záležitosti nemohou byt
zaÍazeny na pořad jednání valné hromady bez souh]asu všech akcionářů.

Zâleźitosti, kteľé nebyly zaţazeny na pořad jednání valné hľomady,lze na jejím jednání projednat nebo
rozhodnoutjen tehdy, pľojevíJi s tím souhlas všichni akcionáři.

Návrhy a dotazy k jednotliým bodům pľogľamu je možno na valné hromadě předložit ťrstně nebo
písemně prostřeđnictvím pomocných oľganizátoľů v době od zahájení valné hľomady až do vyhlášení
hlasování k věci, kteľé se návrh nebo dotaz týká. Postup pľojednávání návrhů a dotazů k jednotliým
bodům pľogľamu uľčuje a jeho pľťrběh řídí předseda valné hľomady.

Akcionář je opľávněn požadovat a obđľžet na valné hľomađě od společnosti łysvětlení záležitostí
ýkajících se společnosti, je-li takové lysvětlení potřebné pľo posouzení obsahu záležitostí zaţazených
na valnou hľomadu nebo pro ýkon jeho akcionářských pľáv na ní. Infoľmace musí být uľčitá a musí
posĘtovat dostatečný obraz o dotazované skutečnosti. PosĘltnutí łysvětlení může byt zcela nebo zčásti
odmítnuto, jestliže by mohlo jeho posĘtnutí přivodit společnosti nebo jí ovládaným osobám újmu, nebo
jđe o vnitřní infoľmaci nebo utajovanou infoľmaci podle zvláštního pľávního předpisu, anebo je
požađované vysvětlení veřejně dostupné. Splnění podmínek pľo odmítnutí poskytntrtí łysvětlení
posuzuje představenstvo. Akcionář má pľávo požadovat, aby dozorčí ľada určila, že podmínĘ pľo
odmítnutí poskytnutí lysvětlení nenastaly a že představenstvo je povinno mu požadované łysvětlení
sdělit. Jestliže dozorčí ľada nesouhlasí s poskytnutím lysvětlení, ľozhodne o tom, zda je společnost
povinna infoľmaci poskytnout, soud na návrh akcionáře.

Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky. Nejprve se hlasuje o návľhu svolavatele valné hľomady,
nenĹli návrh přijat, hlasuje se postupně o návrzích a pľotinávľzích akcionářů. Návľhy a protinávľhy
akcionářůjsou k hlasování předkládányv pořadí, kteľé odpovídá počtu akcií akcionáře, a to od akcionáře
s nejvyšším počtem hlasů. Jełi někteý návrh přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších se nehlasuje.

K přijetí usnesení valné hľomady se vyžaduje souhlas kvalifikované většiny 97,6 yo přítomných hlasů,
nelyžadujíłi pľávní předpisy vyšší kvalifikovanou většinu.

Při hlasování na valné hľomadě je s jednou akcií o jmenovité hodnotě 360 Kč spojeno 36o hlasů, s
jednou akcií o jmenovité hodnotě gq Kč je spojeno 39 hlasů.

Další záležitosti související s konáním valné hľomady jsou upľaveny v příslušných právních předpisech
a stanovách společnosti.

Tato pozvánka, účetní závěľka společnosti za ľok zozl, zprâva o vztazich za ľok 2o2I a případné další
dokumenty či infoľmace stanovené pľávními předpisy budou uveřejněny na inteľnetoých stránkách
společnosti : www.zpvkar any.cz.

Návľhyusnesení. jejich zđůvodnění abližší infoľmace ohledně záležitostí zařazených na
pořadjednání valné hľomady

V příloze č. r této pozvánĘ jsou mimo jiné uvedeny návľhy usnesení k jednotlĘm bođům pořadu
jeđnání, jejich zđůvodnění a bližší informace ohledně záležitostí zaÍazených na pořad jednání valné
hľomady. Příloha č. r je nedílnou součástí této pozvánky. Přeđstavenstvo si r,yhrazuje právo ţrto
návrhy usnesení pozměnit, případně i předložit nové návľhy, pokud se změní okolnosti, znichž
vycházelo při přípravě této pozvánky, nebo pokuđ obdrží nové informace ve vztahu k záležitostem
zaÍazeným na pořad jednání valné hromady.

V Praze dne 6. května zozz

Zdroj pitné vody Káľaný, a.s.

Ĺĺ)

Jan Kučeľa Polídaľová
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1. Volba oľgánů valné hľomady

Návrh usnesení předkládaný přeđstavenstvem:
,,Valnâ hromada společnosti Zdľoj pitné uody Kő.raný, a.s. uolí tyto sué oľginy:

- předsedouualné hromadg: Jana Kučeru,
- zapisouatelem: Mgr. Michala Pőlinkâse,

ouěřouateli zâpisu: Mgr. Martinu Šandouou, MBA a Ing. Luboše Valehľacha, MBA,
- osobami pouěřenými sčítóním hlasů: Mgr, Martin Koudela a Martina Cukrouá"

Zdůvodnění:
Jedná se o oľganizační krok nutný k zajištění průběhu valné hromady. Představenstvo si lyhľazuje pľávo
předložit valné hľomadě pozměněný návľh usnesení na volbu oľgánů valné hľomady s ohledem na
aktuální přítomnost osob, kteľé budou navľženy do oľgánů valné hľomady.

Řađná účetní závěľka za ľok 2ol27', návľh představenstva na ľozđělení zisku, zâ.ĺ'uěry
zptâvy o vztazich za ľok 2o.2L a zâlľéry zpľény dozoľčí ľady o přezkoum âni zprâły o
vztazich za ľok zozt

Vyj ádření představenstva :

Představenstvo společnosti předkláđá valné hľomadě řádnou účetní závěľku za ľok 2o2I a návrh na
ľozdělení zisku. Představenstvo je ľovněž povinno seznámit akcionáře společnosti se závěry zpľávy o
vztazich za rok 2o2I a se závěry zptâvy dozoľčí rađy o přezkumu zprâly o vztazich za ľok zozr. Všechny
ţto zprály přeđstavenstvo uveřejní na internetoých stľánkách společnosti www.zpvkaľany.cz a buđou
tak akcionářům přístupné.

3. Zptâva dozoľčí ľady o činnosti dozoľčí ľady, o přezkoumání řádné úěetní závěľĘ
za ľok 2o2'., o přezkoumání návľhu představenstva na ľozdělení zĺsku a o
přezkouľnâní zprá'ruy o vztazicln za ľok 2o.2L a seznámení valné hľomađy s dalšími
zpľávami a infoľmacemi dozoľčí ľady vyžadovanýĺni pľár.ními předpisy či
stanovami společnosti

Vü áđření přęĺlşţąvęnşrvąl
Pověřený člen dozoľčí ľadyv souladu s ustanovenimiŞ ąąz odst. 3 as 44g ođst. r zákona o obchodních
koľporacích seznamuje valnou hľomadu s ýsleđĘ činnosti dozoľčí rady a také s výsledĘ přezkumu
řádné účetnizâvérky zaľok zozĺ a návľhu představenstva na ľozdělení zisku. Pověřený člen đozorčí rady
dále obeznámí valnou hľomađu s dalšími zpľávami a informacemi lyžadovanými právními předpisy či
stanovami společnosti'

4, Schválení řádné írčetní závěľĘzaľokzozt

Návrh trsnesení předkláđaný představenstvem:
,,Valnâ hromada společnosťi Zdroj pitné uody Kâranú, a.s. schualuje předstauenstuem předloženou
řó'dnou účetní zőuěrku společnosti za rok 2027."

Zdťrvodnění:
Představenstvo v souladu S ustanovením Ş 435 odst' 4 zákona o obchodních koľpoľacích přeđkládá valné
hľomadě ke schválení řáđnou účetní závěrku. Řaana účetní závěľka je v souladu s dľuhou větou
ustanovení Ş 436 odst. r zákona o obchodních koľpoľacích uveřejněna na inteľnetoých stránkách
společnosti www. zpvkarany.cz.
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5. Rozhodnutí o ľozdělení zisku

Návľh usnesení na rozdělení zisku za ľok zozl předkládaný představenstvem:
,,VaInâ hl'omadcl společnosti Zdľoj pitné uody Ki'ľaný , a.s. schualuje ľozdělení zisku společnosti za ľok
2027 ue uýši 5.16z.ĺ86,76 Kč po zdanění nősledouně:

do fondu obnouy a ľozuoje 5.762.786,76 I<č."

Zdůvođnění:
Přijetí ľozhodnutí o ľozdělení zisku je v souladu se zákonem o obchodních koľporacích a stanovami
společnosti v působnosti valné hľomady společnosti. V soulađu s ustanovením Ş +gs odst. 4 zákona o
obchodních koľporacích představenstvo předkládá valné hromadě návľh na rozđělení zisku na ľok zozr.

Dle návľhu představenstva nemá být zisk společnosti za ľok zozr ľozdělen mezi její akcionáře.
Důležiým důvodem pľo navrhovaný posttrp je skutečnost, že společnost hodlá ţrto pľostředky použít
k financování obnoly a ľozvoje svého vodáľenského majetku. Společnost z ekonomicĘch důvodů
preferuje financování obnovy a rozvoje svého vodáľenského majetku zvlastních zdrojů před použitím
bankovních úvěrů.

6. Volba členů představenstva

Návľh usnesení č' r přeđkládaný představenstvem:
,,Valnâ hromada společnosti Zdroj pitné uody KâranÚ, a.s. s ličinností ke dni 13. čeruna zozz uolí do
funkce člena předstauenstua Jąna Kučerl!, narozeného dne ll' čeruna ry7o, batem Nad Kundrątkou
869/lga, Praha 9 _ Prosek, PSČ lgo oo."

Návľh usnesení č. z předkládaný představenstvem:
,,Valnâ hromada společnosti Zdroj pitné uody KâranU, a.s. s účinností ke dni 13. čeruna zozz uoli do
funkce čIena předstauenstua Mgr. Mąľka SkąIického, narozeného dne 16. srpna lg7l, bytem Zahradní
45, Čelákouice, PSČ z5o BB."

Návľh usnesení č. 3 přeđkládaný představenswem:
,,VaInâ hromąda společnosťi Zdľoj pitné uody Kâraný, a.s. s účinností ke dni 13. čeruna zozz uolí do
funkce čIena předstauenstuą Ing. Karla Korbu, narozeného dne 3o. čeruence ry68, bytem Chrastauská
114/6, Praha 9 - Střížkou, PSČ l9o oo."

Zdůvodnění:
Dne rz. čeľvna zor7 uplyne funkční obđobí tří členů představenstva, a to Jana Kučery, M8ľ. Marka
Skalického a Ing. Karla Koľby'

Dosavadní působení vedení společnosti v uplynulých 5 letech lze považovat za úspěšné. Společnosti se
podařilo vytvořit fungující model provozování majetku pľostřeđnictvím dceřiné společnosti a vedení
společnosti zajistilo plynulý přechod na tento mođel pľovozování majetku. V uplynulých letech ľovněž
dochâzi kqýznamným investicím do obnovy a modernizace majetku společnosti bez nutnosti čeľpání
bankovních úvěľů. Hospođaření společnostije tak v posledních letech vyvâžené a ziskové. V neposlední
řadě lze také zmínit, že se vedení společnosti podařilo úspěšně překonat složité období způsobené
pandemii nemoci covid-19.

S ohledem na đosavadní úspěšnou pľáci vedení společnosti navľhuje představenstvo valné hromadě
znolrrzvolení Jana Kučery, Mgľ. Marka Skalického a Ing. Kaľla Koľby do funkce členů představenstva.
Znovuzvolení členů představenstva zajistí kontinuitu stávajícího vedení společnosti.

Znovuzvolením členů představenstva zůstanou v platnosti a účinnosti smlouly o ýkonu funkce
uzavřené mezi společností a těmito členy představenstva, které byly schváleny valnou hľomadou.
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Návľh usnesení č. r předkládaný představenstvem:
,,VaInő hromada společnosti Zdľoj pitné uody KóranU, a.s. uolí s účinností ke dni 4. čeľuna zozz do
funkce čIeną dozorčí rady Ing.Luboše Valehracha, MBA, narozeného dne 3. ző'ří 1975, bytem Na
Požőrech 4z5, LózněToušeň, PSČ z5o 89."

Návľh usnesení č. z předkládaný představenstvem:
,,VaInó hromadą společnosti Zdroj pitné uody KâranU, a.s. uolí s účinností ke dni 4. čeruną zozz do
funkce čIena dozorčí rady Ing. Jiřího Hlőuku, narozeného dne 5' dubna ry3g, bytem Dobrouského 46z,
Brandýs nad Labem - Starő' Boleslau, PSČ z5o ol."

PříIoha č. l pozućlnky ną řidnou ualnou hrolnądu společnosti Zdroj pitné uody Kóraný, a.s. suolanou na den
B. čeruna zozz

7. Volba ělenů dozoľčí ľađy

Zđůvodnění:
Dne rz. čeľvna zor7 uplyne funkční období dvou členů đozoľčí rady, a to Ing. Luboše Valehracha, MBA
a Ing. Jiřího HlávĘ. oba členové dozorčí rady se zásadním způsobem podílejí na úspěšném fungování
společnosti vuplynulých 5 letech (viz výše bod 6). S ohledem na jejich đosavadní úspěšné působení
navrhuje představensfuo valné hľomadě znovuzvolení Ing. Luboše Valehracha, MBA a Ing. Jiřího
HlávĘ đo funkce členů dozorčí ľady.

Znovuzvolením členů đozorčí rady zůstanou v platnosti a ričinnosti smlouvy o výkonu funkce uzavřené
mezi společností a těmito členy dozoľčí ľady, kteľé byly schváleny valnou hromadou.

8. Zâvéľ

Vyj ádření představenstva :

Jedná se o oľganizační kľok vedoucí k ukončení valné hľomady
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