Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Česká národní banka
Sekce regulace a dohledu nad
kapitálovým trhem
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

Naše značka: 1/ EN/2008
Vaše č.j.: Sp/544/476/2007
2007/19850/540
Vyřizuje: Ing. Barták
Pardubice: 7. 1. 2008

Věc: Výroční zpráva za rok 2006 - sdělení

ČNB, sekce regulace a dohledu nad kapitálovým trhem upozornila emitenta kótovaného
cenného papíru, společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. IČ 60108631, se sídlem
Teplého 2014, 530 02 Pardubice dopisem na nedostatky ve výroční zprávě za rok 2006.
K těmto zjištěním sdělujeme následující:
K bodu ad 1)
Odměňování výkonného ředitele společnosti v roce 2006 bylo prováděno na základě
rozhodnutí představenstva a uzavřené manažerské smlouvy na dobu dočasnou do 30.6.2006,
měsíčním platem ve výši 44 300,- Kč a za plnění funkčních a pracovních povinností výplatou 2
měsíčních platů. Dne 1.7.2006 odešel ředitel do starobního důchodu s ukončením funkce
nebyly spojeny žádné výhody. Za stejných platových podmínek představenstvo pověřilo od
1. 7. 2006 Ing. Josefa Fedáka, výrobně technického náměstka zastupováním funkce výkonného
ředitele.
Na základě výběrového řízení byl Ing. Josef Fedák jmenován ředitelem společnosti od
22. 3. 2007. Z toho vyplývá, že při podpisu výroční zprávy tj. 24.4.2007 byl Ing. Josef Fedák
ve funkci výkonného ředitele společnosti.
K bodu ad 2)
Na straně 16 výroční zprávy jsou uvedeny pouze odměny členů představenstva a dozorčí rady.
Členové představenstva a dozorčí rady, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru společnosti, jsou
zařazeni do tarifních stupňů z rozpětím dle Jednotného katalogu MPSV ČR. U výkonného
ředitele a náměstků společnosti byly uzavírány manažerské smlouvy na období 6 měsíců.
Příjmy těchto zaměstnanců jsou součástí čerpaných mzdových a ostatních nákladů uvedených
v bodě 3.3. na straně 17 výroční zprávy.
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, 530 02 Pardubice
K bodu ad 3)
Do 30.6.2007 vykonával funkci výkonného ředitele Ing. Jaroslav Mašek, dle dostupných
informací vlastnil 75 ks akcií.
K bodu ad 4) – informace požadované nařízením Komise (ES) č. 809/2004
a) Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. nemá žádné dceřiné společnosti. Součástí výroční
zprávy jsou jména, adresy a funkce členů představenstva a dozorčí rady. Ve zprávě
statutárního orgánu společnosti jsou zveřejněny jednotlivé vztahy mezi propojenými osobami a
z tohoto titulu zastávané funkce členů představenstva a dozorčí rady v jiných společnostech.
b) Obsahem výroční zprávy je prohlášení členů představenstva a dozorčí rady. Toto prohlášení
bylo i v předchozích zprávách, kde bylo konstatováno, že žádný z členů nebyl odsouzen pro
trestný čin majetkové povahy a zároveň bylo prohlášeno, že splňují odbornou způsobilost pro
výkon zastávané funkce.
Členové představenstva dále prohlašují, že si nejsou vědomi možných střetu zájmů mezi
povinnostmi členů správních, řídících a dozorčích orgánů a vrcholových manažerů k emitentovi
a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. Prohlášení, že údaje uvedené ve výroční
zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pohled na
emitenta kótovaného cenného papíru, bylo podepsáno 24.4.2007.
c) Valná hromada společnosti schvaluje členům představenstva a dozorčí rady smlouvu o
výkonu funkce a výši jejich odměn. S ukončením funkce nejsou spojeny žádné výhody.
d) Funkční období členů statutárního a dozorčího orgánu je čtyřleté.
Závěrem sdělujeme, že výroční zpráva za rok 2007 bude obsahovat náležitosti stanovené
zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů a
informace požadované nařízením Komise (ES) č. 809/2004/ ze dne 29. dubna 2004, kterým se
provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES.
S pozdravem

Ing. Josef Fedák
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti
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