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Z domova

OZNÁMENÍ O URČENÍ DODATEČNÉ LHŮTY K ODEVZDÁNÍ AKCIÍ
A SDĚLENÍ MAJETKOVÝCH ÚČTŮ

Představenstvo společnosti

VODNÍ ZDROJE, a.s.
IČO: 45274428, se sídlem: Jindřicha Plachty 535/16, PSČ 15000, Praha 5 – Smíchov,
spisová značka: B 1569 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Společnost“)

tímto v souladu s ust. § 531 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, určuje vlastníkům akcií, kteří jsou
v prodlení s odevzdáním listinných akcií, dodatečnou lhůtu pro odevzdání listinných akcií společnosti dle
rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 30. června 2017 o přeměně podoby listinných akcií na jméno
na zaknihované akcie na jméno.

Odevzdání listinných akcií bude probíhat:
• v provozovně obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., na adrese nám. Míru 64, 760 01 Zlín, a to
v pracovní dny v ÚT, ST, ČT od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin,

• v sídle obchodníka s cennými papíry Roklen360 a.s., na adrese Václavské náměstí 838/9, 110 00 Praha 1
(recepce je ve 4. patře budovy), a to v pracovní dny v ÚT, ST, ČT od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin

ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto oznámení o přeměně akcií v deníku MF Dnes, Lidové noviny
a Hospodářské noviny, tj. v pracovních dnech od 6. 8. 2018 do 8. 10. 2018.
Datum a čas předání je nutné vždy dohodnout předem na tel. č. 577 217 375, 575 470 650.
O odevzdání akcií bude na místě podepsán předávací protokol.

Akcionář odevzdá akcie osobně, případně prostřednictvím zmocněného zástupce akcionáře, který se prokáže
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Zastavené akcie odevzdá zástavní věřitel.
Současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit Společnosti číslo majetkového účtu
vedeného Centrálním depozitářem (CDCP) spravovaného prostřednictvím účastníka Centrálního depozitáře,
na který mají být zaevidovány zaknihované akcie (seznam účastníků CDCP je k dispozici na adrese www.cdcp.
cz). Představenstvo Společnosti tímto současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů, pokud
je již nemají založeny, a sdělení následujících informací:

1. číslo majetkového účtu (obsahuje 12 číslic a začíná vždy trojčíslím 808 nebo 100),
2. typ majetkového účtu (může jít např. o jeden z následujících typů:

21 - vlastníka, 31 - zákazníků),
3. název účastníka, který vede majetkový účet,
4. kód přidělený Centrálním depozitářem cenných papírů účastníkovi, který vede majetkový účet.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného centrálním
depozitářem (CDCP), na který mu mají být zaknihované akcie Společnosti zaevidovány, určí mu k tomu
Společnost dodatečnou lhůtu v délce dvou (2) měsíců ode dne odevzdání akcií Společnosti. Nesdělí-li akcionář
číslo tohoto účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na Společnost vlastnické právo k takovým akciím ke dni,
kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Akcie Společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné
a Společnost prodá zaknihované cenné papíry, které je nahrazují, s odbornou péčí.

VODNÍ ZDROJE, a.s., představenstvo společnosti

INZERCE

T
ráva zasychá. Všude, kam
se podíváte.
Na jižní Moravě – na Zno-

jemsku, Břeclavsku či Hodo-
nínsku – už louky prakticky

„neexistují“. Špatné je to v sever-
ních a středních Čechách a v příhra-
ničí u chovatelů masného skotu.
„Dle studie, kterou si nechal zhoto-
vit Státní pozemkový úřad, je v Čes-
ké republice ohrožena suchem
zhruba polovina zemědělské
půdy,“ říká předseda Zemědělské-
ho svazu ČR Martin Pýcha.
„Na vině může částečně být i ne-

patrné navýšení stavů dobytka, ke
kterému v posledních letech u ně-
kterých chovatelů došlo se zámě-
rem naplnit dotační podmínky pro
vyšší podporu v méně příznivých
oblastech,“ doplňuje Doležal
z Agrární komory.
Situaci se senem navíc

zhoršuje fakt, že v nor-
málně vlhkých letech se
dobytek či koně touto do-
bou běžně pasou, často
až do konce září. Pak se
začíná krmit senem. Jen-
že letos už na loukách
nic k pasení není, takže
seno se zvířatům dává

skoro o dva měsíce dřív. Chovatelé
zatím krmí z loňských zásob, někte-
ří už i z letošní červnové seče, tedy
senem, které mělo zůstat na zimu.
„V létě jsme loni zkrmili čtyři balí-

ky, letos už sedmnáct,“ konstatuje
chovatel koní Martin Křižan, jenž
pro svá zvířata ročně potřebuje asi
dvě stě osmdesát balíků.
Kvůli senu tak zdražuje i ustájení

koní, někde o pět set, jinde až o pat-
náct set korun za měsíc. V někte-
rých stájích už si majitelé shánějí
seno pro koně sami, jinak si musí
koně odvézt.
Chovatelé teď budou muset najít

jiné možnosti, co zvířatům v zimě
do žlabů nasypat. „Pokud pěstují
kukuřici na zrno, změní plán a po-
sekají ji na krmení. Ti, kdomají bio-
plynové stanice, budou hledat ná-
hradu za kukuřici, tu nechají pro
zvířata, případně budou výkon bio-
plynek snižovat,“ vyjmenovává
možnosti Martin Pýcha.

U koní se nabízí ječmen a oves. Kr-
mit ale přes zimu koně pouze tak-
zvaným jádrem nelze, a tak se při
nedostatku sena takzvaně „nastavu-
je“. To znamená, že se seno smíchá
s ječmennou nebo ovesnou slá-
mou. „Sláma ale může nahradit jen
jednu pětinu krmiva,“ vysvětluje
Křižan.
Jenže potíž je v tom, že méně je i

slámy. Rostliny totiž kvůli nedostat-
ku vláhy „investovaly“ energii do
zrna, obilí je tak kratší, někde až po-
loviční. Vyrobí se takméně balíků a
ty jsou dražší. „Balíky, které se loni
prodávaly za tři čtyři stovky, teď
vezu za šest set,“ říká Křižan.
Ministerstvo zemědělství je podle

mluvčího Václava Tampíra připra-
veno zemědělcům důsledky sucha
kompenzovat, záleží však na vládě,
ta totiž o odškodnění pro letošní
rok musí nejprve rozhodnout. „Mi-
nisterstvo zemědělství má připra-
ven Rámcový programpro řešení ri-
zik a krizí v zemědělství a je připra-

veno program opě-
tovně otevřít,“ říká
Tampír a odmítá
spekulovat o dopa-
du současného sucha
na úrodu, neboť není
jasné, jak sklizeň na-
konec dopadne. Pří-
padnou pomoc re-
sortu zemědělství

potvrzuje i Jan Dole-

žal z agrární komory, domnívá se
však, že ministerstvo nejspíš nebu-
de chtít pomoci chovatelům, kteří
si nevytvořili zásoby a nyní by žáda-
li o pomoc.
Připravuje se také nový program

– Fond těžko pojistitelných rizik,
tedy sucha či mrazů. Nahradil by
každoroční rozhodování vlády, zda
se následky počasí kompenzovat
budou, či nikoli. Přispívat by do něj
měli jak zemědělci, tak stát. Počítá
se s šesti sty miliony ročně. „Zpět-
ná výplata pomoci by byla podmí-
něna povinnýmkomerčním pojiště-
ním,“ přidává detaily Tampír s tím,
že platba by byla řádově ve stokoru-
nách za hektar podle druhu plodi-
ny. Za speciální plodiny jako chmel
více. „Zemědělci uvažují i o zařaze-
ní mléka, pět haléřů na litr, při-
čemž fond by v tomto směru umož-
ňoval mimořádné kompenzace při
propadu ceny pod určitou stanove-
nou úroveň,“ uzavírá Tampír.

N a první pohled to jsou změny
obyčejné, přesto pro snesitel-
nější pobyt v rozpálenýchměs-

tech nezbytné. Tmavé povrchy jako
střechy domů a ulice bez jakékoliv
zeleně rozpaluje Slunce až na 70
stupňů, přičemž teplota ve středu
měst je až o pět stupňů vyšší než na
předměstích a venkově.
Města po celé republice proto pře-

cházejí k opatřením, jak extrémní
teploty zmírnit. Rozmisťují do ulic
pítka, mlžítka a investují do zeleně.
„Sázení zeleně je trend, který je patr-
ný v jiných světových městech. Ze-
leň vodu vypařuje, čímž ji dostane
do ovzduší a ochlazuje klima,“ vy-
světlil proces vodohospodář Jiří Ví-
tek, který pro Prahu, Olomouc nebo
Hradec Králové vypracovává strate-

gii ohledně klimatických změn.
V Praze proto Technická správa ko-
munikací uvolní 10 milionů korun
na zalévání stromů. Dalším krokem
je budování takzvaných zelených
střech a fasád domů. To znamená
osázet je travnatým porostem a rost-
linami. Toto opatření zatím povolili
památkáři u domu na rohu ulic Ná-
rodní a Mikulandské, tedy přímo v
centru hlavníhoměsta, kde je největ-
ší výheň. A zazelenat by se mohly
i další domy ve středu Prahy.

Méně tepla, méně hluku
VBrně plánují něco podobného udě-
lat s bytovým domem v ulici Křeno-
vá. Fasádu nechají porůst souvislou
vrstvou pnoucích rostlin. Rostliny
před vandaly ochrání plot z dřevě-
ných kůlů a konopného lana. „Budo-
va se nachází v blízkosti extrémně
přehřáté plochy hlavního nádraží a
malého městského okruhu s mini-
mem zeleně. Ozelenění fasády sníží

povrchovou teplotu, zachytí prach
a sníží hluk,“ vysvětlila významopat-
ření Radka Loukotová z tiskového
odboru brněnského magistrátu.
Zelenat se začínají také úseky ulic.

„Při opravách silnic dbáme na to,
aby na rozhraní vozovky a chodníku
vznikaly zelené pásy s trávou nebo
trvalkami. U nových přechodů pro
chodce s ostrůvky nejsou ostrůvky
betonové, ale tvoří je opět plocha se
zelení,“ sdělil mluvčí ostravského
magistrátu René Stejskal.
Zmírnit nesnesitelné vedro pomů-

že natřít fasádu nabílo, což je opatře-
ní, k němuž rovněž přistupují města
v zahraničí a je to důvod, proč napří-
klad pro Řecko jsou typické bílé
domky. Světlá barva totiž sluneční
paprsky nepohltí, ale odrazí je. Má
to však jedno úskalí.
„Bílá fasáda sice světlo od jednoho

domu odrazí, pak je tomuto světlu
ale vystaven vedlejší dům,“ upozor-
nil vodohospodář Vítek.

Dominika
Hromková
reportérka MF DNES

Eva Zahradnická
reportérka MF DNES P řes milion hektarů zeměděl-

ské půdy vodu z krajiny odvá-
dí. Když se přidá dlouhotrvají-

cí sucho, i louky, které historicky
rostou na vlhčích půdách, zasycha-
jí. „Je to velký skrytý problém,“
říká Jan Vopravil z Výzkumného
ústavu meliorací a ochrany půdy .

Proč se louky odvodnily?
Byla potřeba větší výroba. Louky
byly podmáčené a zemědělci se na
ně potřebovali dostat traktory. V
50. letech, hodně v 80. letech, se
odvodnilo asi 25 procent zeměděl-
ského půdního fondu. Odvodnilo
se všechno, co šlo, a ještě něco na-
víc. Dnes se zjišťuje, že princip byl
špatný.

Jak odvodnění vypadá?
Pole nebo louka se po metrech
„natrhají“ a dají se do nich trubky.
Tyto sběrné dreny vodu odvádějí

do vodoteče. Všechna pak odtéká
z krajiny pryč. A na polích se často
aplikuje chemie, voda vyplavuje
i tyto látky do vodních toků.

Řešením je vrátit do krajiny pů-
vodní prvky?
Ano. Severské státy mají odvodně-
ní také, ale přeruší ho mokřadem,
který osadí rákosinami a který fun-
guje jako čistírna. Do krajiny je tře-
ba vracet i nebeské rybníčky. Pro-
hlubně bez přítoku a odtoku. Když
přijde srážka, naplní se vodou, kte-
rá se buď vypařuje nebo vsakuje,
můžou se z ní napít zvířata. Jsou
i nové postupy. Do odvodnění se
vsune hradicí prvek a reguluje od-
tok. Když je mokro, voda odtéká,
když je sucho, zůstává. Je to stejné
jako princip, který už využíval sta-
rý pan Schwarzenberg na jihu
Čech. Měl odvodňovací příkopy
a na konci byla hradítka. (eza)

Rok, kdy zmizela tráva
„Odvodnění polí je
velký skrytý problém“

Města mění barvu. Proti vedru
pomůžou zelené fasády domů

Koně se nemají na čem pást, chovatelé jim už teď dávají seno,
které by si jinak šetřili na zimu. A málo už je i slámy.
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