
Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.
Pisarecka 555/1 a, Pisarky, 603 00 Brno
ICO 46347275
OR Krajskeho soudu v Brn§, odd. B, vlozka 783

Stanovisko dozorci rady akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s.,
Pisarecka555/la, Pisarky, 603 OOBrno k pfezkoumani zpravy o vztazich mezi ovladajici'mi
a oviadanou osobou a o vztazich mezi oviadanou osobou a ostatnimi propojenymi
osobami zpracovane za obdobi od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2018 pro jednani valne
hromady dne 24.5.2019

Pfedstavenstvu akciove spolecnosti Brnenske vodarny a kanalizace, a.s. vznikla zakonna
povinnost ve IhutS 3 m£sicu od skonceni uctetniho obdobi zpracovat pisemnou zpravu o
vztazich mezi ovladajici'mi a oviadanou osobou a o vztazich mezi oviadanou osobou a
ostatnimi propojenymi osobami (dale jen „zprava o vztazich").
Pfedstavenstvo akciove spolecnosti zakonnou povinnost splnilo a vypracovalo pfedmetnou
zpravu o vztazich, ktera byla schvalena pfedstavenstvem dne 1.3.2019. Pfezkoumanim zpravy
o vztazich se zabyvalo jednani dozorci rady spolecnosti dne 18.3.2019.

Zprava o vztazich byla vypracovana s vyuzitim podkladu pfedanych hlavnimi akcionafi
spolecnosti, tj. ovladajici'mi osobami a soucasti vyrocni zpravy spolecnosti se stane ve zn6ni
schvalenem pfedstavenstvem a pfezkoumanem dozorci radou spolecnosti.

Zpravao vztazich obsahuje strukturu vztahu mezi ovladajici'mi osobami a osobou oviadanou a mezi
oviadanou osobou a osobami ovladanymi stejnou ovladajici osobou za licetni obdobi 2018 a vztahy
vyplyvajici z personalniho propojeni.

Zprava o vztazich popisuje ulohu ovladane osoby a zpiisob a prostfedky ovladani.

Zprava o vztazich dale uvadi pfehled jednani ucinenych v poslednim ucetnim obdobi, ktera byla
ucinena na popud nebo v zajmu ovladajici osoby nebo ji ovladanych osob, pokud se takove
jednani tykalo majetku, ktery pfesahuje 10% vlastniho kapitalu ovladane osoby zjisteneho podle
posledni ucetni zavfirky.

Zprava o vztazich v potfebne podrobnosti popisuje smlouvy uzavfene mezi jednotlivymi v ni
uvedenymi subjekty. Udaje jsou uvadeny v souhrnnc podob^ tak, aby neohrozily obchodni
tajemstvi spolecnosti a jejich smluvnich partnerii. Dozorci rada se domniva, ze veskere
smlouvy mezi ve zpravg o vztazich uvedenymi osobami byly uzavfeny na zaklade bfiznych
obchodnich podminek.

Ze vztahu mezi osobami uvedenymi ve zprave neplynou zadne vyhody a nevyhody. S ohledem na
proverene pravni vztahy mezi oviadanou osobou, ovladajici'mi a propojenymi osobami je zrejme, ze
v ucetnim obdobi 2018 nevznikla ovladane osobe zadna ujma.

Dozorci rada povazuje pfedstavenstvem vypracovanou zpravu o vztazich za dokument
poskytujici pravdivy obraz o vztazich mezi ovladajicimi osobami a oviadanou osobou a
o vztazich mezi oviadanou osobou a ostatnimi propojenymi osobami. Dozorci rade nejsou
znamy zadne jine ve zpravg neuvedene skutecnosti. Zprava byla pfezkoumdna audjtorem s tim,
ze zprava auditora je soucasti materialu pro valnou hromadu.

V Brne dne 18.3.2019
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