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Níže uvedeného dne, měsíce a roku učinil  
 
Obec/ město: ______ 
IČ:          _______ 
se sídlem    _______ 
zastoupená  _______ 
 
(dále také „slibující“)  
 
vůči 
 
Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s.,  
IČ: 60109149 
se sídlem v Jičíně, Na Tobolce 428, PSČ 506 01   

    zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, vložce 1045 
    zastoupená _______________________ 

 
(dále také „příjemce slibu“ nebo „společnost“) 
 
 
 
v souladu s ust. § 2890 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění tento  

 
SLIB ODŠKODNĚNÍ 

 
I. 

Úvodní ustanovení 
 
1. Slibující je akcionářem příjemce slibu resp. vlastníkem listinné hromadné akcie 
emitované příjemcem slibu na ____ kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité 
hodnotě každé akcie ve výši 1.000,- Kč, a to konkrétně akcie číslo ______. Akcie 
nejsou veřejně obchodovatelné.  

 
2. Slibující prohlašuje, že došlo ke ztrátě/zničení/znehodnocení hromadné akcie 
specifikované v předchozím odst. 1 tohoto slibu. 
 
3.  V souladu s čl. 13 odst. 7 stanov společnosti Vodohospodářská a obchodní 
společnost, a.s. při ztrátě, zničení nebo znehodnocení hromadné listiny (akcie) vydá 
společnost náhradní hromadnou listinu, a to pokud akcionář učiní písemný slib 
odškodnění dle občanského zákoníku v platném znění, v němž se zaváže, že nahradí 
společnosti škodu, vznikne-li jí z vydání náhradní hromadné listiny nebo z plnění 
poskytnutého i bez předložení listiny. 
 

II. 
Obsah slibu odškodnění 

 
1.  Slibující tímto žádá, aby příjemce slibu vydal za tuto ztracenou hromadnou listinu 
(hromadnou akcii) náhradní hromadnou akcii.  

 
2. Vznikne-li v důsledku resp. v souvislosti s vydáním náhradní hromadné akcie 
nebo z plnění poskytnutého i bez předložení této hromadné listiny příjemci slibu 
škoda, zavazuje se tímto slibující příjemci slibu, že ji nahradí příjemci slibu v plném 
rozsahu.  
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3. V případě, že příjemci slibu vznikne v souvislosti s vydáním nové hromadné akcie 
škoda, vyčíslí slibujícímu přesnou výši této škody, včetně nákladů a dalších částek, 
které v souvislosti s tímto jednáním vznikly. Slibující se zavazuje takto vyčíslenou 
částku uhradit do deseti (10) pracovních dnů od doručení.  
 

III. 
Závěrečná ujednání 

 
1. Slibující prohlašuje, že záměr slibujícího ve smyslu tohoto slibu byl řádně 
projednán a schválen na zasedání rady resp. zastupitelstva obce/města ____ dne 
______.  
 
2. Slibující výslovně prohlašuje, že tento slib odškodnění činí zcela svobodně a 
vážně, vědom si jeho právních důsledků.  
 
3. Příjemce slibu tento slib odškodnění zcela svobodně a vážně přijímá, a to v plném 
rozsahu.  
 
4. Tento slib je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž jeden obdrží slibující a 
jeden příjemce slibu. Závazek slibujícího z tohoto slibu vzniká doručením slibu 
příjemci slibu. Příjemci slibu byl tento slib odškodnění doručen (a příjemce slibu jej 
převzal) v den jeho podpisu příjemcem slibu.  
 
 

 
V _______________dne_____ ___                 V _______________ dne_________ 
 
 
 
_____________________________                    ____________________________      
  
za slibujícího                                                        za příjemce slibu 
  

     
 
 
 
 
 
 
 


