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Vaše značka:  
Ze dne: 10. 01. 2022 
Č. j.: MULTM/0005242/22/KST/ECh 
Sp. zn.: MULTM/0001944/22/KST/ECh 
  
Vyřizuje: Bc. Martina Skoková 
Telefon: +420 416 916 206 
E-mail: martina.skokova@litomerice.cz 
 
Litoměřice 19. 01. 2022 
 
Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
dne 10.01.2022 byla na Městský úřad Litoměřice doručena Vaše opravená žádost 
podaná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“), týkající se poskytnutí následujících 
informací: 
 
Požadované informace: 

Žádá se poskytnout informaci, zda Město Litoměřice (dále „město“) je přímo či nepřímo 
akcionářem, ovládající osobou nebo skutečným vlastníkem   

1. společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 49099451, sídlem 
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, a/nebo  

2. společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, sídlem 
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550.   

Žádá se poskytnout veškeré související informace a podklady, které by se nacházely  
v dispoziční sféře města (např. kopie porad a rozhodnutí, ukládajících postup na valných 
hromadách společností).   
 
Poskytnuté informace: 

Město Litoměřice je akcionářem společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., 
IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, s podílem 2,3 %, viz 
potvrzení o počtu akcií.  
Tím je nepřímo i akcionářem společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO: 
49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, neboť ta je stoprocentně 
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vlastněná společností Severočeská vodárenská společnost a.s., viz výpisy z veřejného 
(obchodního) rejstříku. 
Město Litoměřice není ovládající osobou ani skutečným vlastníkem uvedených 
společností, viz výpisy z Evidence skutečných majitelů. 
 
Dále uvádíme, že valné hromady společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. 
se na základě pověření zastupitelstva města účastní 1. místostarosta města Mgr. Karel 
Krejza, viz usnesení ustavujícího zastupitelstva o rozdělení kompetencí ze dne 
01.11.2018 a dále pověření pro konkrétní valnou hromadu, např. ze dne 22.04.2021.  
Žádné zápisy z porad a rozhodnutí ukládající postup na valných hromadách nebyly 
vyhotoveny.   
 
Městský úřad kromě informací a podkladů, které jsou veřejně dostupné ve Sbírce listin 
veřejného (obchodního) rejstříku k uvedeným společnostem (např. zápisy z VH, výroční 
zprávy, účetní závěrky atd.) nemá žádné další dokumenty k dispozici. 
 
S pozdravem 
Bc. Martina Skoková 
vedoucí odboru KSaT 
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naše značka: SVS-TP/VATI/1955/2021

vyřizuje: Helena Zápotocká

telefon: 415 211 099

e·mai1: info@,svs.cz

V Teplicích, dne 3, 1. 2022

Potvrzeni o počtu akcii

Město Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Potvrzujeme tímto, že Město Litoměřice, IČO 00263958, je akcionářem Severočeské vodárenské
společnosti a.s. a ke dni 31. 12. 2021 vlastnilo/a celkem 173762 ks akcii.

Podíl na základním kapitálu společnosti činí 2,285 %.

Akcie jsou na jméno a nejsou kótované (veřejně obchodovatelné). Jmenovitá hodnota akcie činí 1.000,- KČ.

Ostatní informace naleznete ve výroční zprávě společnosti na www.svs.cz

S pozdravem

PhOr. artina Berková
ředitelka

Odbor kancelář generálního ředitele

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
+420 417 563 178, 417 535 439, \NWW.5VS.CZ
IČO: 49099469, DIČ: CZ49099469
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 466, u Krajského soudu v Ústi nad Labem.

Člen skupiny Severočeská voda



Údaje platné ke dni: 10. ledna 2022 03:44 1/3

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 466

Datum vzniku a zápisu: 1. října 1993
Spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
Identifikační číslo: 490 99 469
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda
představenstva:

  MUDr. TOMÁŠ INDRA, MBA, dat. nar. 14. července 1966
Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 18. června 2015
Den vzniku členství: 18. června 2015

Člen představenstva:
  Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, dat. nar. 12. února 1978

Oblouková 297, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 16. června 2016

Člen představenstva:
  Mgr. JOSEF HORINKA, dat. nar. 7. prosince 1968

Zlatá výšina 810, 463 34 Hrádek nad Nisou
Den vzniku členství: 21. června 2018

Místopředseda:
  Ing. DAVID VOTAVA, dat. nar. 26. dubna 1971

Borový vrch 371/10, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
Den vzniku funkce: 30. července 2018
Den vzniku členství: 15. června 2017

Člen představenstva:
  Ing. VLADISLAV RAŠKA, dat. nar. 30. ledna 1961

Hluboká 1195/11, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín
Den vzniku členství: 21. června 2018

Počet členů: 5
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to některým z následujících 

způsobů
a) předseda představenstva
b) v případě pověření předsedou místopředseda představenstva
c) členové představenstva  na základě písemného zmocnění představenstvem
d) generální ředitel v rozsahu pravomocí udělených představenstvem
e) zaměstnanec pověřený určitou činností v případě úkonů k nímž při této 
činnosti obvykle dochází
f) další osoby v rozsahu plné moci udělené představenstvem

Dozorčí rada:



oddíl B, vložka 466
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Člen dozorčí rady:
  Ing. MARTIN MATZEK, dat. nar. 7. prosince 1976

Dr. Vrbenského 3313, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 21. června 2018

člen:
  Bc. FRANTIŠEK KUČERA, dat. nar. 10. listopadu 1967

Tovární 1000, 471 14 Kamenický Šenov
Den vzniku členství: 20. června 2019

člen:
  JAROSLAV HROUDA, dat. nar. 16. prosince 1969

Na Stráni 545/40, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín
Den vzniku členství: 20. června 2019

člen:
  PaedDr. JIŘÍ KULHÁNEK, dat. nar. 19. března 1962

Budovatelů 1147, 432 01 Kadaň
Den vzniku členství: 18. června 2020

člen:
  Mgr. RADEK REINDL, dat. nar. 16. března 1971

Žatecká 232, 441 01 Podbořany
Den vzniku členství: 18. června 2020

člen:
  Ing. FRANTIŠEK PADĚLEK, dat. nar. 4. února 1952

Hracholuská 2159, Podlusky, 413 01 Roudnice nad Labem
Den vzniku členství: 18. června 2020

člen:
  Ing. JAROSLAV ZÁMEČNÍK, CSc., dat. nar. 21. června 1966

Azurová 1055, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Den vzniku členství: 18. června 2020

člen:
  Bc. HYNEK HANZA, dat. nar. 14. října 1977

Spytihněvova 2072/8, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 18. června 2020

Předseda:
  Ing. PETR BEITL, dat. nar. 5. prosince 1966

U Rybníka 2224/14, 466 01 Jablonec nad Nisou
Den vzniku funkce: 14. září 2020
Den vzniku členství: 20. června 2019

1. místopředseda:
  PAVEL ŠTĚPAŘ, dat. nar. 13. března 1973

Na Kopečku 3473/11, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 14. září 2020
Den vzniku členství: 20. června 2019

2. místopředseda:
  Mgr. JAN PAPAREGA, dat. nar. 13. září 1981

S. K. Neumanna 1761/11, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 14. září 2020
Den vzniku členství: 20. června 2019

člen:
  ARNOŠT ŠORM, dat. nar. 17. března 1960

Víska 39, 463 31 Chrastava
Den vzniku členství: 17. června 2021
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Počet členů: 12
Akcie:

7 605 482 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1
000,- Kč
Omezení převoditelnosti akcií na jméno:
Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou
převoditelné mezi obcemi, které byly akcionáři k 31.12.
2000 pouze s předchozím souhlasem dozorčí rady společnosti.
Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou
převoditelné na jiné obce pouze s předchozím souhlasem
valné hromady.

Základní kapitál: 7 605 482 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Založení společnosti:
Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního
zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního
majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží
42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11
odst. 2 zák. č. 92/91 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb..
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze
dne 23. září 1993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a
jmenování členů představenstva a dozorčí rady.
Valná hromada a.s. schválila dne 1.11.1993 změnu stanov
společnosti.
Řádná valná hromada schválila dne 30.5.1997 změnu stanov akciové
společnosti.
Řádná valná hromada schválila dne 8.6. 2001 změnu stanov akciové
společnosti.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Řádná valná hromada schválila dne 19.6. 2014 změnu stanov akciové 
společnosti.
Řádná valná hromada schválila dne 15.6. 2017 změnu stanov akciové 
společnosti (formální oprava zápisu - NZ 692/2017)
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 465

Datum vzniku a zápisu: 1. října 1993
Spisová značka: B 465 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550
Identifikační číslo: 490 99 451
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

Výroba, obchod aslužby neuvedené vpřílohách 1 až 3 živnostenského zákona, 
obory činnosti:
Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a 
zařízení
Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy 
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém 
napětí
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Ubytovací služby
Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování 
dat, hostingové a související činnosti a webové portály
Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Testování, měření, analýzy a kontroly
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské 
povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské 
činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní 
činnosti
Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků 
jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
zámečnictví a nástojářství
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob plyny
výkon zeměměřičských činností
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
geologické práce
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických 
a telekomunikačních zařízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
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poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
hornická činnost
činnost prováděná hornickým způsobem
výroba elektrické energie v malých vodních elektrárnách
výroba a rozvod tepla
výroba elektrické energie v kogeneračních jednotkách
Silniční motorová doprava -  nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními 
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k 
přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly jízdními soupravami o 
největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě 
zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 
osob včetně řidiče
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Hostinská činnost
Vodoinstalatérství, topenářství

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

  MUDr. TOMÁŠ INDRA, dat. nar. 14. července 1966
Růžový palouček 2203/4, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 17. ledna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

místopředseda
představenstva:

  Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, dat. nar. 12. února 1978
Oblouková 297, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 17. ledna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen představenstva:
  Ing. DAVID VOTAVA, dat. nar. 26. dubna 1971

Borový vrch 371/10, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen představenstva:
  Ing. ALEŠ NERUDA, dat. nar. 1. července 1969

Lounská 1790/22, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen představenstva:
  Ing. STANISLAV KRYL, dat. nar. 2. srpna 1953

Kamenná 1429/12, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

Počet členů: 5
Způsob jednání: Společnost zastupuje:

a) společně předseda a jeden člen představenstva
b) společně místopředseda a jeden člen představenstva
c) jeden člen představenstva jako zmocněnec samostatně, pokud byl zmocněn k 
určitému právnímu jednání.

Dozorčí rada:
místopředseda
dozorčí rady:

  Ing. JIŘÍ KITTNER, dat. nar. 5. ledna 1963
Svobody 520/2a, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
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Den vzniku funkce: 31. ledna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. JANA MICHALOVÁ, dat. nar. 13. ledna 1959

Josefa Hory 1432/26, 415 01 Teplice
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  Ing. VĚRA NECHYBOVÁ, dat. nar. 27. listopadu 1971

Církvice 44, 403 02 Ústí nad Labem
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

předseda dozorčí
rady:

  Mgr.Ing. MIROSLAV ANDRT, dat. nar. 13. února 1978
Lukešova 456, 411 08 Štětí
Den vzniku funkce: 31. ledna 2019
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  Bc. KAREL ROUČEK, dat. nar. 19. října 1963

Bohosudovská 431/33, 417 41 Krupka
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  JIŘÍ PIMPARA, dat. nar. 20. října 1959

Na valech 216/17, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  Mgr. MAREK HOTOVEC, dat. nar. 23. května 1968

Lidické náměstí 1050, 468 51 Smržovka
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

člen dozorčí rady:
  PETR ČERVENKA, dat. nar. 24. února 1950

Okružní 413, 435 13 Meziboří
Den vzniku členství: 1. ledna 2019

Člen dozorčí rady:
  Ing JITKA VOLFOVÁ, dat. nar. 24. října 1968

Kožnarova 1406/24, 470 01 Česká Lípa
Den vzniku členství: 20. června 2019

Člen dozorčí rady:
  Ing JAROSLAV ZÁMEČNÍK, CsC, dat. nar. 21. června 1966

Azurová 1055, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec
Den vzniku členství: 20. června 2019

Počet členů: 15
Jediný akcionář:

Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469
Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550

Akcie:
584 271 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč
Akcie mají zaknihovanou podobu

Základní kapitál: 584 271 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Založení společnosti:
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Akciová společnost byla založena podle § l72 obchodního zákoníku.
Jediným zakladatelem společnosti je fond národního majetku České
republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, na který pře-
šel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 2 zák. č. 92/91
Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění
zákona č. 210/1993 Sb..
V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne
23. září l993 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmeno-
vání členů představenstva a dozorčí rady.
Zakladatel splatil lOO% základního jmění společnosti, které je
představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvede-
ného v zakladatelské listině. Oceněné tohoto majetku je obsaženo
ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Severočeské
vodovody a kanalizace.
Obchodní společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. se
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, identifikační číslo
490 99 451 se sloučila s obchodní společností VAKAS společnost
s ručením omezeným (spol. s r.o.), se sídlem Harrachov 347, PSČ
512 46, identifikační číslo 620 27 387. Obchodní společnost
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. převzala jako
nástupnická společnost jmění zanikající společnosti VAKAS
společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.).
Dle smlouvy o fúzi ze dne 22.8.2003 převzala obchodní společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. jakožto nástupnická společnost jmění zanikající 
společnosti VAK Turnov, a.s. se sídlem 511 01 Turnov, Kotlerovo nábř. 1379, 
identifikační číslo 609 14 041, zapsané v oddílu B vložce 1112 obchodního 
rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.
Na základě smlouvy o fúzi sloučením přešlo na společnost Severočeské 
vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, 
identifikační číslo 490 99 451 jako nástupnickou společnost jmění zanikající 
společnosti HYDRIA spol. s r.o., se sídlem Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn, PSČ 
543 51, identifikační číslo 481 70 160.
Fúzí sloučením přešlo na obchodní společnost Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 490 99 
451, jako nástupnickou, jmění zanikající společnosti Česká vodárenská, a.s. se 
sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 261 02 04.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, 
Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČO 490 99 451, se rozdělila odštěpením 
sloučením s nástupnickou společností Severočeská servisní a.s., se sídlem 
Pražská 150/34, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČO 051 75 917, na 
kterou přešla část jmění společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. 
uvedená v projektu včetně případných práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů.
Valná hromada společnosti přijala dne 14. 3. 2019 následující rozhodnutí:
Valná hromada:

a) konstatuje, že hlavním akcionářem Společnosti je ve smyslu ust. § 375 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění (ZOK), Severočeská 
vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, 
PSČ 41550, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Ústí nad Labem pod sp. zn. B 466 (Hlavní akcionář), která je vlastníkem celkem 
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579.752 kusů akcií emitovaných Společností jako zaknihované cenné papíry na 
majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což představuje podíl cca 
99,23 % na základním kapitálu Společnosti a cca 99,37 % na hlasovacích 
právech ve Společnosti (stav k 31. 1. 2019);

b) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem ostatním akciím 
Společnosti, tj. kmenovým akciím na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 
(slovy: jeden tisíc korun českých) za kus, vydaným jako zaknihovaný cenný 
papír, ISIN: CZ0005122960, ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od 
Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, tj. na Severočeskou vodárenskou 
společnost a.s., IČO: 49099469, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550, 
vedenou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. 
B 466. Vlastnické právo k účastnickým cenným papírům Společnosti, kterými 
jsou akcie menšinových akcionářů Společnosti, přechází dle ust. § 385 ZOK na 
Hlavního akcionáře uplynutím jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu usnesení 
valné hromady do obchodního rejstříku (Den přechodu akcií); 

c) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti 
protiplnění ve výši 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) 
za každou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč v zaknihované 
podobě vydanou Společností, která na něj přešla. Přiměřenost výše protiplnění je 
v souladu s ust. § 376 ZOK doložena znaleckým posudkem č. 3231-11/2019 ze 
dne 4. 2. 2019, zpracovaným znaleckým ústavem Grant Thornton Valuations 
a.s., IČO: 63079798, se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
přičemž tento znalecký posudek byl zpracován s datem ocenění ke dni 1. 1. 
2019. Při zpracování znaleckého posudku pro určení výše přiměřeného 
protiplnění pro účely nuceného přechodu účastnických cenných papírů byly 
znaleckým ústavem analyzovány možné metody a oceňovací přístupy a na 
základě provedené analýzy zvolena jako nejrelevantnější výnosová metoda 
diskontovaných peněžních toků (DCF, z angl. discounted cash flow). Hodnota 
jmění oceňované společnosti byla na jednu akcii alokována alikvótním podílem 
dle celkového počtu akcií. Na základě podkladů, předpokladů, omezení, 
vlastních analýz a metodických postupů ocenění uvedených ve znaleckém 
posudku znalec uzavřel, že výše přiměřeného protiplnění v penězích pro účely 
využití práva přechodu akcií na Hlavního akcionáře za jednu akcii Společnosti na 
majitele v zaknihované podobě  o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kterou vlastní 
minoritní akcionáři Společnosti, k datu ocenění, tj. k 1. 1. 2019 činí po 
zaokrouhlení 5.555,- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých). 
Protiplnění bude ve smyslu § 388 odst. 1 ZOK zvýšeno o úroky ve výši obvyklých 
úroků podle § 1802 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
ode Dne přechodu akcií; 

d) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění spolu s odpovídajícím úrokem 
na své náklady prostřednictvím pověřené osoby Komerční banka, a.s., IČO: 
45317054, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, (Pověřená 
osoba), a to nejpozději do třiceti (30) dnů ode Dne přechodu akcií na Hlavního 
akcionáře, přičemž Pověřená osoba bude za Hlavního akcionáře zajišťovat 
poskytnutí protiplnění dále po dobu následujících třiceti (30) dnů. Příslušné 
částky protiplnění spolu s úrokem budou bezhotovostně převedeny na bankovní 
účty dosavadních akcionářů Společnosti, resp. oprávněným osobám, které 
budou uvedeny ve výpisu z evidence emise vedené Centrálním depozitářem 
cenných papírů, a.s., pořízeném ke dni předcházejícímu Dni přechodu akcií. V 
případě, že dosavadní akcionář, resp. oprávněná osoba, nebude mít ve výpisu z 
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evidence emise vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s k tomu dni 
uveden bankovní účet, ani ho Pověřené osobě jinak neoznámí, pak mu bude 
příslušná částka vyplacena v hotovosti na obchodních místech Pověřené osoby. 
Okamžik přechodu akcií na Hlavního akcionáře a případné další podrobnosti 
výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti.
Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Teplice, 
Přítkovská 1689, PSČ 41550, IČO 490 99 451, se rozdělila odštěpením 
sloučením s nástupnickou společností Mateotech s.r.o., se sídlem Přítkovská 
1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice, IČO 294 15 560, na kterou přešla část jmění 
společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. uvedená v projektu včetně 
případných práv a povinností z pracovněprávních vztahů.
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Částečný výpis platných údajů
z evidence skutečných majitelů vedené

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 466

Spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Severočeská vodárenská společnost a.s.
Identifikační číslo: 490 99 469
Skuteční majitelé:

Skutečný majitel: MUDr. TOMÁŠ INDRA, nar. červenec 1966
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021
Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
2. června 2011

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, nar. únor 1978

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021
Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
24. ledna 2012

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Mgr. JOSEF HORINKA, nar. prosinec 1968

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021
Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
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Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
21. června 2018

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Ing. DAVID VOTAVA, nar. duben 1971

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021
Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. června 2013

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Ing. VLADISLAV RAŠKA, nar. leden 1961

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Přímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č. 37/2021
Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
21. června 2018

zapsáno 27. srpna 2021
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Částečný výpis platných údajů
z evidence skutečných majitelů vedené

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka B 465

Spisová značka: B 465 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Identifikační číslo: 490 99 451
Skuteční majitelé:

Skutečný majitel: MUDr. TOMÁŠ INDRA, nar. červenec 1966
Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č.
37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Struktura vztahů:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
2. června 2011

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Ing. BRONISLAV ŠPIČÁK, nar. únor 1978

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č.
37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Struktura vztahů:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
24. ledna 2012

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Mgr. JOSEF HORINKA, nar. prosinec 1968

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č.
37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
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Struktura vztahů:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
21. června 2018

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Ing. DAVID VOTAVA, nar. duben 1971

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č.
37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Struktura vztahů:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
13. června 2013

zapsáno 27. srpna 2021
Skutečný majitel: Ing. VLADISLAV RAŠKA, nar. leden 1961

Státní příslušnost: Česká republika
Adresa místa pobytu: Česká republika

Povaha postavení skutečného majitele:
Nepřímý skutečný majitel; Náhradní skutečný majitel podle § 5 zákona č.
37/2021 Sb.
Údaje o skutečnostech zakládajících postavení skutečného majitele:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Struktura vztahů:
Podle § 14 zákona č. 37/2021 Sb. údaj není veřejný.

Den, od kterého je fyzická osoba skutečným majitelem:
21. června 2018

zapsáno 27. srpna 2021



VÝPIS 

USNESENÍ 

z 01. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic pro volební období 2018-2022 
konaného dne 1.11.2018 od 16:00 hod. v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se 

sídlem Tyršovo nám. 68 

  

Z celkového počtu 27 členů Zastupitelstva města Litoměřic bylo přítomno: 27 

Usnesení č.19/01/2018: 
Kompetence starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů města 

 

ZM schvaluje rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů 

na volební období 2018-2022: 

Konkrétní oblasti svěřené působnosti: 

Mgr. Karel Krejza - 1.místostarosta 

- zástupce města při jednání se Severočeskou vodárenskou společností, a.s. 

 

 

 

…………….…………..…………… 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zapsala: Jana Váchová 

  

 



 

VÝPIS 

USNESENÍ 

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného 22. 4. 2021 
od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centrum v Litoměřicích, se sídlem Na 

Valech 2028 

  

Počet přítomných členů ZM: 24 

 

Usnesení č. 44/2/2021: 
Delegování zástupce města k výkonu akcionářských práv na valné hromadě Severočeské 
vodárenské společnosti a.s. dne 17.6.2021 
 

ZM deleguje pana Mgr. Karla Krejzu, 1. místostarostu města Litoměřic, jako zástupce města 
Litoměřice k účasti, jednání a hlasování na valné hromadě Severočeské vodárenské společnosti 
a.s. konané dne 17.6.2021. 

 

 

                                                                   ……………………..………………. 
Mgr. Ladislav Chlupáč 

starosta města 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Jana Váchová 
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