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Objem i počet vyplacených doplat-
ků na bydlení v posledních letech
akcelerují. Od roku 2011 vzrostl
více než třikrát. Do hmotné nouze
už nepadají jenom nízkopříjmové
rodiny, samoživitelé, dlouhodobě
nezaměstnaní, nekvalifikovaní či
takzvaně nepřizpůsobiví lidé.

„Okruh příjemců se rozšiřuje
i na střední třídu. Jde například
o lidi starší padesáti let, kteří nemo-
hou dlouhodobě najít práci. V této
skupině jsou často i lidé s vysoko-
školským vzděláním,“ popisuje ná-
městkyně Úřadu práce Zdeňka Ci-
bulková. Celkem dávky dnes pobí-
rá na dvě stě tisíc domácností.

Vedle nepříznivé ekonomiky
země k prohloubení problému při-
spěla i sociální reforma zavedená
vládou Petra Nečase. „Navíc ubyly

sociální pracovnice, které byly
schopny kontrolovat příjemce dá-
vek, a úřady práce se proměnily ve
výplatní místa bez kontaktu s teré-
nem,“ zdůrazňuje ministryně Mi-
chaela Marksová Tominová. Chce
je personálně posílit, aby měly ka-
pacitu na sociální šetření a individu-
ální práci s klienty.

Dávka má být vyplácena
kratší dobu
Úřad práce potřebuje dvanáct set
nových zaměstnankyní, což zname-
ná roční výdaje 580 milionů korun.
„Jejich působení přinese úspory
v objemu vyplácených dávek. Po-
kud by ho snížily o pět až deset pro-
cent, vrátí se náklady na nově zříze-
ná místa již v prvním roce,“ spočíta-
la náměstkyně Cibulková.

Novela přinese i další změny,
zruší například lhůty, po něž se do-

platek na bydlení poskytuje. „Pozi-
tivní je také zavedení povinnosti
pro Úřad práce, že musí informo-
vat obec o nových příjemcích dá-
vek. Ta pak musí s těmito lidmi
zahájit aktivní sociální práci, aby
nalezli vhodnější bydlení, než je na
ubytovnách,“ chválí Linda Sokačo-
vá z Platformy pro sociální bydle-
ní. Doufá, že nařízení více aktivizu-
je obce.

Jak ministryně či náměstkyně
Úřadu práce, tak i nestátní organiza-
ce mnohem více nadějí na vyřešení
problému s ubytovnami vkládají
do připravovaného zákona o sociál-
ním bydlení. Ten by měl podle plá-
nu platit od roku 2017.

Resort práce zároveň pracuje na
analýze, která pomůže v lepší orien-
taci při řešení problému ubytoven.
Její výsledky mají být známy kon-
cem letošního léta.

SAN FRANCISCO Americká společ-
nost Apple zaskočila akciový trh
oznámením záměru rozdělit své ak-
cie a snížit jejich nominální cenu na
sedminu z původních více než
500 dolarů. Akcie firmy reagovaly
na zprávu prudkým vzestupem. Před-
ní technologická společnost a aktuál-
ně nejhodnotnější americká firma
by se díky tomuto kroku konečně
mohla dostat do prestižního Dow Jo-
nesova indexu newyorské burzy, řek-
li analytici agentuře Reuters.

Apple ve středu oznámil, že v po-
sledním čtvrtletí fiskálního roku se
jeho čistý zisk zvýšil meziročně
o sedm procent na 10,2 miliardy do-
larů (202 miliard Kč) a tržby stouply
o pět procent na 45,6 miliardy USD.
Firma také překvapivě výrazně zvý-
šila prodej telefonů iPhone.

Akcie firmy po zprávě v elektro-
nickém obchodování mimo burzy
vzrostly až o osm procent, Vedle
rozdělení akcií a příznivých výsled-
ků k tomu přispěl záměr firmy od-
koupit zpět další akcie za 30 mili-
ard dolarů a zvýšit čtvrtletní divi-
dendy o osm procent. Firma tím
zvýšila plán odkupu akcií do konce
příštího roku na 90 miliard dolarů.

Oznámení Applu ocenil aktivis-

tický investor Carl Icahn, který už
delší dobu na firmu tlačí, aby vrace-
la více peněz investorům. Apple na-
posledy rozdělil své akcie před de-
víti lety, mezitím se ale jejich hod-
nota díky nástupu jeho iPhonů
a iPadů prudce zvýšila. Rozdělení

akcií celkovou hodnotu firmy ne-
změní, mělo by ale zpřístupnit in-
vestice do jejích akcií drobným pří-
ležitostným investorům, kteří by si
rádi koupili jednu nebo jen několik
akcií proslulé společnosti.

Firma se tím navíc stane žhavým
kandidátem na zařazení do třiceti-
členného Dow Jonesova indexu.
Apple je sice už několik let v USA
firmou s nejvyšší tržní hodnotou,
v prestižním indexu ale kvůli vyso-
ké ceně svých akcií není.

Index, který vznikl před 118 lety,
používá zastaralou metodologii vá-
žení svých složek podle nominální
ceny, takže pětisetdolarová akcie
Applu by jej výrazně zdeformova-
la. Po rozdělení akcií se cena jedné
sníží na zhruba 75 dolarů, což je těs-
ně pod průměrnou cenou akcií fi-
rem z širšího indexu S&P 500.

„Je to vstřícné k akcionářům
a spolu s dividendami a vracením
kapitálu se to týká těch věcí, za kte-
ré se na firmu v poslední době sná-
šela kritika,“ řekl Reuters prezident
hedgeového fondu LibertyView Ca-
pital Management Rick Meckler.
Podle něj ale primárním záměrem
Applu určitě nebylo dostat se do
Dow Jonesova indexu. čtk

Povinné informace a upozornění na práva a povinnosti akcionářů
1. Rozhodný den. Pro posouzení, zda přítomné osoby, které mají akcie v zakni-
hované podobě, jsou oprávněny zúčastnit se valné hromady, je rozhodující výpis
z registru emitenta v Centrálním depozitáři k rozhodnému dni. Rozhodným dnem
k účasti na valné hromadě je sedmý kalendářní den přede dnem konání valné
hromady. Právo účastnit se valné hromady a hlasovat na ní má akcionář, který
bude k rozhodnému dni zapsán ve výpisu z registru emitenta.V případě listinných
akcií na jméno je oprávněna vykonávat práva spojená s akciemi osoba zapsaná
v seznamu akcionářů.

2. Akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a požadovat
a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se spo-
lečnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení
obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionář-
ských práv na ní; žádost může být podána písemně. Představenstvo může poskyt-
nutí vysvětlení zcela nebo částečně odmítnout, pokud by jeho poskytnutí mohlo
přivodit společnosti nebo jí ovládanýmosobámújmu, jde o vnitřní informaci nebo
utajovanou informaci podle jiného právního předpisu, nebo je požadované vy-
světlení veřejně dostupné. Žádosti, návrhy, protinávrhy a protesty jsou akcionáři
oprávněni podávat na základě výzvy předsedy valné hromady po předchozím pro-
kázání se hlasovacím lístkem. Na valné hromadě se k jednotlivým bodům pořadu
jednání hlasuje poté, co byla valná hromada seznámena se všemi předloženými
návrhy. Nejprve se hlasuje o návrhu představenstva a poté o návrzích akcionářů
v pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších ná-
vrzích k tomuto bodu pořadu jednání se již nehlasuje. Hlasování probíhá pomocí
hlasovacích lístků, které akcionáři obdrží při prezenci. Před každým hlasováním
bude předsedou valné hromady oznámeno, o kterém návrhu se hlasuje.

3. Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k návrhům,
jejichž obsah je uveden v oznámení o konání valné hromady nebo v případě, že
o rozhodnutí valné hromady musí být pořízen notářský zápis, je povinen doručit
písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti nejméně pět pracov-
ních dnů přede dnem konání valné hromady. To neplatí, jde-li o návrhy konkrét-
ních osob do orgánů společnosti. Představenstvo je povinno uveřejnit protinávrh
akcionáře se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před ozná-
meným datem konání valné hromady.

4. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v za-
stoupení. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné
nebo na více valných hromadách v určitém období a rozsah zástupcova opráv-
nění; plnou moc je zástupce akcionáře povinen odevzdat při zápisu do listiny
přítomných na valné hromadě. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně
ověřen a v případě, že byl úředně ověřen podle právních předpisů cizích států,
musí být i superlegalizován či opatřen apostilou. Akcionáři nebo jejich zástupci
se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Osoby
jednající jménem právnické osoby navíc odevzdají rovněž platný výpis z obchod-
ního rejstříku nebo jiného rejstříku, ve kterém je akcionář evidován, ne starší 6
měsíců. Výpisy z obchodních či jiných rejstříků musí být předloženy v originálech
nebo úředně ověřených kopiích a v případě, že byly vydány dle právních před-
pisů cizích států, musí být i superlegalizovány či opatřeny apostilou. O úředních
ověřeních pravosti takových výpisů se přiměřeně použijí ustanovení o ověřování
podpisů na plných mocích. Pokud z výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku, ve
kterém je akcionář evidován, nebude vyplývat oprávnění osob, které se účastní
valné hromady nebo které udělily jménem akcionáře plnoumoc k zastupování na
valné hromadě, jednat jménem akcionáře, je třeba odevzdat též další dokumenty,
které takové oprávnění budou prokazovat. Pokud je akcionářemměsto nebo obec,
odevzdá její zástupce též dokument prokazující, že byl delegován v souladu se
zákonem o obcích (obecní zřízení). Pokud zástupcem akcionáře bude správce cen-
ných papírů ve smyslu příslušných právních předpisů, postačí namísto plné moci,
když správce bude k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných
papírů. Jakékoli dokumenty předkládané při zápisu do listiny přítomných musí
být v českém jazyce nebo opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

5. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo, za předpokladu, že je
každý z bodů návrhu je doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je
mu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou
záležitost na pořad jednání valné hromady; pokud žádost dojde po uveřejnění
oznámení o konání valné hromady, uveřejní představenstvo doplnění pořadu
jednání valné hromady ve lhůtě do deseti dnů před rozhodným dnem k účasti

na valné hromadě způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné
hromady; jestliže takové uveřejnění již nebude možné, lze určenou záležitost na
pořad jednání této valné hromady zařadit jen za účasti a se souhlasem všech akci-
onářů společnosti.

6. Společnost vydala 701.000 ks kmenových akcií na majitele v zaknihované
podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč a 259.333 ks kmenových akcií na jméno
v listinné podobě o jmenovité hodnotě 8 Kč. Pro hlasování na valné hromadě
platí, že s akcií o jmenovité hodnotě 8 Kč je spojen 1 hlas, s akcií o jmenovité
hodnotě 1.000 Kč je spojeno 125 hlasů. Akcionář nemusí vykonávat hlasovací
práva spojená se všemi akciemi stejným způsobem; to platí i pro jeho zmocněn-
ce. Společnost neumožňuje korespondenční hlasování nebo hlasování elektro-
nickým prostředkem.

7. Společnost upozorňuje akcionáře, že v sídle společnosti v pracovní dny od
9.00 do 13.00 hodin ode dne uveřejnění tohoto oznámení je v listinné podobě
komukoliv zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení vlastníka akcií na val-
né hromadě. Akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo
elektronickým prostředkem na svůj náklad a na své nebezpečí. Formulář plné
moci je současně uveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.
energoaqua.cz). Společnost přijímá sdělení o udělení plné moci k zastoupení
akcionáře na valné hromadě i její odvolání zmocnitelem na e-mailové adre-
se energoaqua@energoaqua.cz. Takové sdělení musí být písemné a musí být
opatřeno zaručeným elektronickým podpisem akcionáře ve smyslu zákona č.
227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů, a musí
být určité co do označení akcionáře, akcií, jichž se zmocnění týká, rozsahu
zmocnění, osoby zmocněnce a určení, zda se jedná o zmocnění pro zastoupení
na konkrétní valné hromadě nebo pro více valných hromad v určitém období.
V případě odvolání plné moci musí být navíc uvedeno datum odvolávané plné
moci a rozsah, ve kterém ji akcionář odvolává.

8. Společnost v souladu s ust. § 120b odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podniká-
ní na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, spolu s tímto oznámením
o konání valné hromady uveřejnila každý dokument týkající se pořadu valné
hromady, návrh usnesení valné hromady anebo stanovisko představenstva k jed-
notlivým bodům navrhovaného programu valné hromady, celkový počet akcií
ke dni uveřejnění tohoto oznámení, jakož i celkový počet hlasů s nimi spojený.
Tyto dokumenty společnost zpřístupnila na svých internetových stránkách www.
energoaqua.cz v sekci Informační povinnost. Společnost dále umožňuje získat
všechny dokumenty týkající se této valné hromady v kanceláři společnosti v sídle
společnosti po předchozí domluvě na tel. 571 844 389 nebo e-mailové adrese
energoaqua@energoaqua.cz v období od uveřejnění oznámení o konání této val-
né hromady. Informace pro akcionáře včetně dokumentů a písemných podkladů
pro jednání valné hromady budou poskytovány v místě konání valné hromady
informačním střediskem v den konání valné hromady.

9. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno jsou povinni sdělit společnosti
číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů podle zákona
č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových
společností a o změně dalších zákonů do dne konání valné hromady.

10. Společnost upozorňuje akcionáře, že je oprávněna vyplácet podíly na zisku
(dividendu) výlučně na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů. Společnost
proto vyzývá akcionáře, kteří mají akcie společnosti o jmenovité hodnotě 1.000 Kč
v zaknihované podobě, aby doplnili údaje uvedené v seznamu akcionářů, který je
nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitá-
řem, a to o číslo účtu u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž
je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

11. Návrh nových stanov, řádná a konsolidovaná účetní závěrka za rok 2013 spo-
lečně s roční zprávou představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, jsou akcionářům
k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hodin v sídle společnosti na sekre-
tariátu generálního ředitele ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady. Řýdná
a konsolidovaná účetní závěrka budou na internetových stránkách společnosti
uveřejněny ještě do doby 30 dní po jejich schválení nebo neschválení.

12. Korespondenční hlasování nebo hlasování s použitím technických prostřed-
ků není umožněno

Pořad jednání valné hromady

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osob po-

věřených sčítáním hlasů
3. Projednání a schválení roční zprávy představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující též souhrnnou
vysvětlující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až
k) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění poz-
dějších předpisů

4. Informace o výsledcích hospodaření společnosti, řádné účetní závěrce za rok
2013, konsolidované účetní závěrce za rok 2013, návrh představenstva na
rozdělení zisku a informace o výroku auditora

5. Projednání zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami
6. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2013, konso-

lidované účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na rozdělení zisku

7. Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy představenstva o vztazích
mezi propojenými osobami

8. Schválení řádné a konsolidované účetní závěrky za rok 2013 a schválení ná-
vrhu představenstva na rozdělení zisku

9. Rozhodnutí o změně stanov
10. Volba dvou členů představenstva
11. Volba jednoho člena dozorčí rady
12. Volba jednoho člena výboru pro audit
13. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkcemístopředsedy představen-

stva společnosti
14. Projednání a schválení odměňování členů orgánů společnosti
15. Schválení vnitřního předpisu upravujícího pravidla pro určení mzdy a jiných

plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členy orgánu společnosti, nebo
osobám jim blízkým

16. Závěr

POZVÁNKA NA ŘÁDNOUVALNOUHROMADU
Představenstvo společnosti s názvem ENERGOAQUA, a. s.

se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, IČ: 155 03 461
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu B, vložka 334

svolává řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 29. května 2014 ve 13:00 hodin
v zasedací místnosti v sídle společnosti ENERGOAQUA, a. s.

Hlavní údajekonsolidovanéúčetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.
za rok2013 sestavenév souladu sMezinárodními standardyúčetního

výkaznictví ( v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva 1 590 354 Vlastní kapitál 1 811 397

Krátkodobá aktiva 442 288 Dlouhodobé závazky 101 900

Krátkodobé závazky 119 345

Aktiva celkem 2 032 642 Pasiva celkem 2 032 642

Výnosy celkem 758 904

Náklady celkem 573 645

Výsledek hospodaření za účetní období 185 259

Hlavní údaje účetní závěrky společnosti ENERGOAQUA, a.s.
za rok 2013 sestavené v souladu sMezinárodními standardy účetního

výkaznictví ( v tis. Kč):

Dlouhodobá aktiva 1 544 667 Vlastní kapitál 1 576 338

Krátkodobá aktiva 335 854 Dlouhodobé závazky 104 520

Krátkodobé závazky 199 663

Aktiva celkem 1 880 521 Pasiva celkem 1 880 521

Výnosy celkem 744 624

Náklady celkem 566 561

Výsledek hospodaření za účetní období 178 063

Valná hromada volí předsedou valné hromady pana JUDr. Jiřího Obluka, zapisovatelem paní Mgr. Věru Štůskovou, ověřovatelem zápisu pana JUDr. Jiřího Obluka a oso-
bami pověřenými sčítáním hlasů pana Ing. Zdeňka Lošťáka, paní Ing. Zuzanu Havelkovou, paní Ing. Dagmar Poláškovou. Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu
s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů, přičemž může současně
rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedná osoba.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje roční zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2013, obsahující souhrnnou vysvět-
lující zprávu týkající se záležitostí podle ust. § 118 odst. 5 písm. a) až k) zákona č.
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění: Roční zpráva před-
stavenstva je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými
obecně závaznými právními předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcio-
nářům společnosti na valné hromadě a internetových stránkách společnosti www.
energoaqua.cz. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis
podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2013.

Návrh usnesení k bodu č. 8 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje řádnou a konsolidovanou účetní závěrku společnosti
za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem společnosti. Valná hroma-
da schvaluje rozdělení zisku společnosti za rok 2013 dle návrhu představenstva
společnosti. Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy ve výši 200,00 Kč před
zdaněním připadající na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a ve výši
1,60 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 8,00 Kč. Dividenda bude vyplacena
akcionářům, kteří mají akcie o jmenovité hodnotě 1.000,00 Kč a budou uvedeni
ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni pro výplatu dividendy, a akcio-
nářům, kteří mají akcie o jmenovité hodnotě 8,00 Kč a budou k rozhodnému dni
pro výplatu dividendy zapsáni v seznamu akcionářů. Rozhodný den pro výplatu
dividendy je 01. červenec 2014. Dividenda je splatná ve lhůtě splatnosti do 31.
prosince 2014, a to převodem na účet akcionáře uvedený v centrální evidenci
zaknihovaných cenných papírů nebo v seznamu akcionářů. Zdůvodnění: Spo-
lečnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat řádnou a konsolidovanou
účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na
rozdělení zisku. Řádná i konsolidovaná účetní závěrka jsou k dispozici akcionářům
na valné hromadě a na internetových stránkách společnosti www.energoaqua.cz.
Hlavní údaje řádné i konsolidované účetní závěrky byly v souladu s platnými obecně
závaznými právními předpisy uvedeny v pozvánce na valnou hromadu. Představen-
stvo prohlašuje, že předložená řádná i konsolidovaná účetní závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření
auditora, tak i dozorčí rady společnosti. Návrh na výplatu dividendy odpovídá divi-
dendové politice společnosti a její ekonomické a finanční situaci. Společnost dlou-
hodobě uskutečňuje pro akcionáře příznivou dividendovou politiku, které odpovídá
i návrh na výplatu dividendy.

Návrh usnesení k bodu č. 9 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje nové stanovy společnosti ve znění předloženém před-
stavenstvem společnosti. Zdůvodnění: Dne 01. ledna 2014 nabyla účinnosti nová
právní úprava soukromého práva provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon
o obchodních korporacích), z níž vyplývá povinnost, aby společnost přizpůsobila do
30. června 2014 své stanovy této nové právní úpravě.

Návrh usnesení k bodu č. 10 pořadu jednání (o každé osobě se hlasuje
samostatně)
Valná hromada volí paní Ing. Hanu Bočkovou, s účinností ke dni 01. července 2014
členem představenstva společnosti. Valná hromada volí pana Ing. Oldřicha Ha-
velku, s účinností ke dni 01. července 2014 členem představenstva společnosti.
Zdůvodnění: Jedná se o osoby, které jsou členy představenstva společnosti, při-
čemž jejich funkční období končí dnem 30. června 2014, a proto se navrhuje jejich
opětovné zvolení.

Návrh usnesení k bodu č. 11 pořadu jednání
Valná hromada volí pana Bc. Vladimíra Kurku, s účinností ke dni 01. srpna 2014,
členem dozorčí rady společnosti. Zdůvodnění: Dnem 31. července 2014 skončí
funkční období dosavadního člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Leopolda
Šubčíka. Představenstvo navrhuje, aby novým členem dozorčí rady byl zvolen pan
Bc. Vladimír Kurka.

Návrh usnesení k bodu č. 12 pořadu jednání
Valná hromada volí pana Zdeňka Kašlíka, s účinností ke dni 01. července 2014
členem výboru pro audit. Zdůvodnění: Pan Zdeněk Kašlík je členem výboru pro au-
dit a dne 30. června 2014 skončí jeho funkční období. Představenstvo společnosti
navrhuje jeho opětovné zvolení.

Návrh usnesení k bodu č. 13 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce místopředsedy představen-
stva společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti. Zdůvodnění:
Místopředseda představenstva společnosti doposud současně zastával na základě
pracovní smlouvy funkci generálního ředitele společnosti. Představenstvo přijalo
usnesení, kterým se ve společnosti ruší pracovní místo generálního ředitele, a ope-
rativní řízení společnosti bude vykonávat člen – místopředseda představenstva, na
kterého bude v souladu s ust. § 156 odst. 2 Občanského zákoníku přenesena tato
působnost představenstva. Proto je nutné upravit smlouvu o výkonu funkce místo-
předsedy představenstva.

Návrh usnesení k bodu č. 14 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje odměňování členů orgánů společnosti dle návrhu před-
stavenstva. Zdůvodnění: Veškerá peněžitá i nepeněžitá plnění, která má společnost
poskytnout členům svých orgánů, musí v souladu s platnou právní úpravou schválit
valná hromada společnosti.

Návrh usnesení k bodu č. 15 pořadu jednání
Valná hromada schvaluje vnitřní předpis pro odměňování zaměstnanců, kteří jsou
současně i členy orgánu společnosti, a osobám jim blízkým dle návrhu předsta-
venstva společnosti. Zdůvodnění: V souladu s ust. § 61 zákona o obchodních kor-
poracích se valné hromadě předkládá ke schválení vnitřní předpis upravující pravidla
pro určení mzdy a jiných plnění zaměstnancům, kteří jsou současně i členy orgánu
společnosti, nebo osobám jim blízkým.

Představenstvo ENERGOAQUA, a.s.

Registrace akcionářů bude zahájena v 12.30 hodin v místě konání valné hromady.

Apple rozdělí akcie. Míří
do Dow Jonesova indexu
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Kšeftaři vysávají
dávky na bydlení

Oznámení Applu ocenil aktivistický
investor Carl Icahn, který už delší
dobu na firmu tlačí, aby vracela více
peněz investorům FOTO BLOOMBERG

Zdroj: AIS HMN (k 8. 11. 2013)

18 000 korun zaplatí měsíčně rodina (2 dospělí + 2 děti)
v ubytovně Axia v Mělníku. Cena tržního nájemného v Mělníku
dosahuje 6402–6799 Kč za standardní byt 65 m2.
Poznámka: Cena na ubytovně včetně spotřeby energií a služebZd
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Doplatek na bydlení 2011 2012 2013 Nárůst 2011/2013 (v %)
Objem (v milionech Kč) 850,2 1673,3 2813,6 331
Počet dávek (průměrně v měsíci) 26 065 49 300 65 100 250 Zdroj: MPSV

Hlavní město Praha 35,7%
Středočeský 45,4%
Jihočeský 27,0%
Plzeňský 47,5%
Karlovarský 32,9%
Ústecký 16,3%
Liberecký 24,8%
Královéhradecký 27,1%
Pardubický 24,3%
Vysočina 44,4%
Jihomoravský 28,3%
Olomoucký 28,1%
Moravskoslezský 28,6%
Zlínský 37,5%

Podíl počtu doplatků
na bydlení
vyplácených
v krajích
do ubytoven
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Celkem
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