
 
M ě s t o  K r á l í k y 

 
Zápis z mimořádného jednání č. 05 

Městského zastupitelstva 
ze dne 6. 4. 1999 

 
 
Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, PaedDr. Krsek, ing. Strnad,  MUDr. 

Bartáková, ing. Dostálek, ing. Rýc, ing. Nedbal, p. Juránek, ing. 
Šašek, p. Macko 

                             
Omluven:  p. Klohna, na část jednání ing. Strnad (40 minut) 
 
Nepřítomen:               ing. Danielová, p. Zezulka 
 
 Za MěÚ:  ing. Toman, pí  Pecháčková 
 
 
 
PROGRAM JEDNÁNÍ 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů zápisu 
02. Hlavní jednání 

2.1 Prodej akcií VČE, a. s., Hradec Králové 
 
 
01. Zahájení, přítomnost, určení ověřovatelů  

Ověření provedou ing. Rýc a pí Ettelová. 
Zasedání zahájil ing. Zima. S předloženým programem všichni přtomní souhlasili. 
 
 

 
02. HLAVNÍ JEDNÁNÍ 
2.1 Prodej akcií VČE, a. s., Hradec Králové                          

 
Starosta podrobně popsal situaci a vyložil svou vlastní představu o řešení a jeho využití: 
 
Město Králíky je akcionářem dvou distribučních společností – Východočeských plynáren 

a Východočeské energetiky. Akcie, které vlastníme, mají nominální hodnotu 1000 Kč, mají 
omezenou převoditelnost a náš procentní podíl je v setinách (všechny obce a města 
dohromady mají 34 %), nemůžeme tedy ovlivnit jednání těchto společností. 

V loňském roce město prodalo akcie Východočeských plynáren, celkem 1295 ks akcií po 
1550 Kč za kus. Akceptovali jsme nabídku francouzské společnosti Gaz de France, která v té 
době byla nejvyšší (město Ždírec nabízelo podmínky hluboko pod cenou a Slovenský 
plynárenský průmysl kupoval za 1000 Kč /akcii). Získali jsme celkem 2 miliony Kč, které 
jsme použili na dokončení infrastrukturních investic. V současnosti se objevila německá firma 
Ruhrgaz, která nabízí 2 300,-- Kč za akcii avšak s podmínkou, že získá aspoň 10 % celkového 
akcionářského podílu (v praxi by bylo třeba odkoupit akcie zhruba od 700 obcí).   
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Důvodem dnešního mimořádného zasedání je nabídka na odkoupení akcií VČE. Obrátila 
se na nás Švédská firma Vattenfall, která je významnou evropskou distribuční společností. 
Tato firma již vlastní několik procent VČE a chce svůj podíl zvýšit. Účastnila se výběrového 
řízení na strategického partnera, které zorganizovalo sdružení východočeských obcí, ale závěr 
byl nekorektní, proto oslovila všechny jednotlivé obce a města zvlášť. Její nabídka je 3750 Kč 
za jednu akcii. Blíží se valná hromada VČE a dojde tam k hromadnému přesunu akcií právě 
od měst k ostatním akcionářům. Pravděpodobně nastane situace, že většina obcí a měst své 
akcie prodá a zbylé obce budou mít podíl v řádu už jen několika procent. Je velmi těžké 
odhadnout, jak se v budoucnu bude vyvíjet cena akcií distribučních společností. Je možné, že 
významně stoupne, ale může také klesnout (pokud rozvrstvení akcionářů bude ustálené). 
Téměř jisté však je, že dividendy se několik let vyplácet nebudou. Celá transakce musí 
proběhnout do konce měsíce dubna, aby byla dodržena zákonná lhůta pro přípravu valné 
hromady VČE. 

Nabízená cena 3750 Kč při počtu našich akcií 3335 ks dává celkem 12,5 mil. Kč. Je 
rozdělena do dvou splátek – jako záloha hned po uzavření smlouvy (cca 6,3 mil Kč) a jako 
doplatek po převedení akcií do vlastnictví. To je dostatečné finanční krytí pro významné 
investiční záměry.  

 
Přednáším městskému zastupitelstvu tuto nabídku s návrhem na její přijetí s tímto 

odůvodněním: 
- Vzhledem k rozhodnutí většiny obcí a měst akcie prodat se strategickému 

partnerovi nabízí možnost získat významný akcionářský balík a proto je připraven 
nabídnout vyšší cenu.  

- Podle vyjádření několika konzultantů se v nejbližších letech nebudou vyplácet 
dividendy a nepředpokládá se další významný nákup. Nedá se odhadnout, jak se bude 
cena akcií v nejbližších letech vyvíjet.  

- Připravuje se novela zákona, která umožní obcím akcie prodat. 
- Doporučuji využití získaných prostředků tak, že se určí účelově na konkrétní cíle. 

Jde především o dvě oblasti, které vidím jako závažné.    
  

 a)  scelit pozemky, které bychom nabízeli investorům pro vytvoření nových 
     pracovních míst v Králíkách  

   b) dobudovat sportovní areál a vytvořit lepší podmínky pro rekreační, rodinné i  
     školské sportování 

 
Z diskuze: 

ing. Šašek - jaké právo bude do 29. 4. 1999 zaneseno v SCP, je možné všechny úkony  do té 
doby stihnout? 
ing. Zima - bude to dispoziční a jednací právo. Pokud MZ prodej schválí, smlouvy už jsou 
připraveny. Valné hromadě se na jejím jednání předloží tento návrh. Pokud s ním nebude 
souhlasit, budeme požadovat, aby naše akcie koupila přímo VČE a společnost Vattenfall je 
následně koupí od ní.  
ing. Šašek - souhlasí s prodejem. Nárůst hodnoty akcií se v budoucnu nedá předpokládat. 
Nabídka je výhodná a umožní rozšířit majetek města. Je mnoho možností, kde se dají finance 
využít.  Je dobře, že se jedná o firmu švédskou a ne americkou, které už mají v ČR několik 
nešťastných aktivit. 
ing. Dostálek - jaká je současná akcionářská struktura VČE? 
ing. Zima - akcionáři jsou  stát, obce a města, banky, zahraniční partneři, přesně to nevím. 
Mám však informaci, že Vattenfall má 8 %. 
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ing. Šašek - není možné to nyní přesně zjistit, protože je to v pohybu. Přesné zjištění by bylo 
možné až v den konání valné hromady. 
ing. Zima - akcie budou mít hodnotu vždy danou trhem. Významně by se jednorázově zvýšila 
například v případě, že některý z akcionářů by chtěl získat majoritu a chybělo by mu několik 
málo procent nebo desetin. Potom právě takovéto malé procento akcií by mohlo mít vysokou 
cenu. 
ing. Dostálek - pokud bude  stát majoritním vlastníkem akcií, ostatní akcie vyšší hodnotu mít 
nebudou. 
ing. Nedbal - myslím, že stát není majoritním vlastníkem. Obdrželo už město státní dotace, 
aby mohlo zabezpečit svůj chod? 
ing. Zima – Typickou pro začátek roku je situace, kdy jsou příjmy obcí a měst nižší, než jsou 
potřeby výdajů. Většinou se tento stav řeší tak, že jim okresní úřad poskytne předem jednu 
nebo více měsíčních globálních dotací. Letos jsme ještě o tuto pomoc nežádali, máme proto 
některé faktury nesplacené. Získali jsme  dotaci na dostavbu  školní jídelny, vyřizují se 
potřebné smlouvy, chystá se výběrové řízení. Nevíme ještě, zda dotace bude poskytnuta 
jednorázově, nebo po částech. 
pí Pecháčková -  město žije ze dne na den. Zaplatili jsme čtvrtletní splátky z úvěrů. Provozní 
výdaje hradíme z globální dotace. Některé faktury jsou neuhrazené, přednost mají faktury 
týkající se např. potravin ve školní jídelně. Zvýšil se nárůst sociálních dávek, zvyšuje se 
doplatek na životní minimum. Přesto je situace lepší než v loňském roce. 
ing. Zima - poskytujeme-li vyšší sociální dávky, v dotaci od OÚ je zpětně dostaneme. 
ing. Toman - kolik faktur je nezaplacených? 
ing. Zima - město dluží Agrostavu za stavební práce na bytovce a na školní jídelně. V druhé 
polovině loňského roku bylo stravování dětí v havarijní situaci, museli jsme zajistit nápravu. 
Z části pomohl okresní úřad, z části jsme našli vlastní zdroje, z části nám vyšel vstříc 
Agrostav s odložením splatnosti. 
p. Juránek - souhlasí s prodejem  akcií, je to nejlepší řešení, jaké může MZ udělat. Jak si 
stojí Vattenfall ve Švédsku a jaké jsou její investice v zahraničí? 
ing. Zima - Vattenfall  spolupracuje se státními orgány. Je to mezinárodní společnost 
zabývající se  výrobou a distribucí tepla. Je pátá největší v Evropě. Její obrat je 28 000 000,-- 
švédských korun, což je 116 miliard Kč, má 8 200 zaměstnanců. 
p. Juránek - je v jejich dopise  uvedeno, kde všude investuje? 
ing. Zima - ne, není. 
p. Juránek - není to podstatné, jde o to, aby to byla seriózní společnost. 
ing. Nedbal - neobdrželo město nabídku i od jiné společnosti? Doslechl jsem se ještě o jiné 
firmě. 
ing. Zima - nevím o tom, že by některé město bylo oslovenou jinou firmou. Pouze dříve nás 
oslovilo  SOVČ. Možná se některá firma obrátila přímo na ně. 
ing. Nedbal - kdy obdrží město druhou část peněz, po novelizaci zákona? 
ing. Zima - do 30 pracovních dnů po připsání akcií Vattenfallu v SCP. 
ing. Nedbal - smlouvy nemusí navazovat na novelizaci zákona? 
ing. Zima - valná hromada rozhodne, zda můžeme akcie převést. Až budou přepsány, 
obdržíme zbytek částky. Může to trvat týdny, měsíce nebo i léta. Případné vrácení peněz nám 
Vattenfall nebude úročit. 
ing. Šašek - letos bude kulminovat nízká cena zemědělských pozemků, je proto vhodný jejich 
nákup. Pak jejich cena zase poroste. 
ing. Dostálek - souhlasí s návrhem starosty investovat získané prostředky do tvorby 
pracovních příležitostí. Investování by se mělo odvíjet od potřeb města. 
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PaedDr. Krsek - vize vyplácení dividend je v nedohlednu. Pro mě osobně je důležité, do 
čeho se budou finance získané z prodeje investovat. Nikdy  se městu nepodařilo získat 
najednou takovou  částku, aby se vyplatilo investovat ji do sportu a do koupě pozemků. 
pí Ettelová - souhlasí s prodejem akcií. Potvrdila, že finanční situace města na počátku roku 
byla vždy obdobná jako letos. 
MUDr. Bartáková - navrhla hlasování. 
ing. Zima - Vattenfall zaslala každé obci značné množství smluv a podkladů pro jednání se 
státními organizacemi. Jejich podpisem se zříkáme veškerého hospodaření s akciemi ve 
prospěch společnosti Vattenfall. 
ing. Šašek - společnost kupuje veškerá práva a povinnosti, jsou de facto její, ale nemůže je 
dále prodat. 
Ing. Zima – ukončil diskusi, poděkoval za pochopení a podporu a zahájil hlasování o 
usnesení. 
 
Usnesení MZ/1999/05/053 
Městské zastupitelstvo schvaluje uzavření příslušných smluv na prodej 3 335 ks akcií 
Východočeská energetika, a. s., Hradec Králové společnosti VATTENFALL  AB se 
sídlem v Jamtlandsgatan 99, Racksta s - 162 87 Stockholm, pražská adresa  Zlatnická 
10, 110 00 Praha 1 za cenu 3.750,--Kč za akcii a pověřuje starostu k podpisu těchto 
smluv. 
Hlasování: 
12:0:0 
 
 
Ing. Zima poděkoval přítomným za účast na mimořádném zasedání. 
 
Zapsala Michaela Vacková 
 
Ověření zápisu: 
 
pí Ettelová            ......................................... 
 
ing. Rýc               ......................................... 

 
 

ing. Anton  Z I M A     ing. Ladislav TÓTH 
starosta                   zástupce starosty  

 


