
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov

VaK obal 2013.indd   1 29.4.2013   13:20:02



OBSAH  VÝROÈNÍ  ZPRÁVY

	 1.	 ÚVODNÍ		SLOVO		PØEDSEDY		PØEDSTAVENSTVA	..........................................................................3

	 2.	 ZÁKLADNÍ		ÚDAJE		O		AKCIOVÉ		SPOLEÈNOSTI	............................................................................4

	 3.	 ORGÁNY		SPOLEÈNOSTI	–	stav	k	31.12.2012	......................................................................................5
	 	 3.1	 Valné	hromady	spoleènosti	................................................................................................................5
	 	 3.2	 Pøedstavenstvo	...................................................................................................................................5
	 	 3.3	 Dozorèí	rada	......................................................................................................................................5
	 	 3.4	 Výkonné	vedení	spoleènosti	...............................................................................................................6

	 4.	 STRUKTURA		AKCIONÁØÙ	..................................................................................................................7

	 5.	 AKCIE	......................................................................................................................................................7
	 	 5.1	 Základní	kapitál	.................................................................................................................................7
	 	 5.2	 Úèastnické	cenné	papíry	.................................................................................................................. 10

	 6.	 ORGANIZAÈNÍ		STRUKTURA		A		STAV		ZAMÌSTNANCÙ	............................................................. 10

	 7.	 CHARAKTERISTIKA		HLAVNÍ		ÈINNOSTI		SPOLEÈNOSTI		ZA		ROK		2012	................................. 11

	 	 7.1	 Pronájem	vodárenské	infrastruktury	................................................................................................. 11
	 	 7.2	 Zásobování	pitnou	vodou	................................................................................................................. 12
	 	 7.3	 Odkanalizování	a	èištìní	odpadních	vod	.......................................................................................... 12
	 	 7.4	 Ostatní	èinnosti	spoleènosti	.............................................................................................................. 12
	 	 7.5	 Podnikatelské	zámìry	spoleènosti	pro	rok	2013	............................................................................... 12
	 	 7.6	 Ostatní	údaje	rozhodné	pro	podnikatelskou	èinnost	spoleènosti	....................................................... 12
	 	 7.7	 Poøízení	dlouhodobého	majetku	....................................................................................................... 13
	 	 7.7.1	Pøehled	o	poøízení	dlouhodobého	majetku	v	roce	2012	....................................................... 13
	 	 7.7.2	Finanèní	investice	...................................................................................................... 13

	 8.	 EKONOMICKÉ	VýSLEDKY	SPOLEÈNOSTI	....................................................................................... 14
	 	 8.1	 Hospodáøský	výsledek	...................................................................................................................... 14
	 	 8.2	 Ekonomické	výsledky	hospodaøení	spoleènosti	-	rozvaha,	výkaz	ziskù	a	ztrát	................................. 15
	 	 8.3	 Údaje	o	oèekávané	hospodáøské	a	finanèní	situaci	........................................................................... 20
	 	 8.4	 Bankovní	úvìry	................................................................................................................................ 20

	 9.	 NÁVRH	NA	ROZDÌLENÍ	ZISKU	ZA	ROK	2012	.................................................................................. 21

	10.	 VYJÁDØENÍ	DOZORÈÍ	RADY	K	ÚÈETNÍ	ZÁVÌRCE	A	ROZDÌLENÍ	ZISKU	.................................. 21

	11.	 ZPRÁVA	NEZÁVISLÉHO	AUDITORA	PRO	AKCIONÁØE	SPOLEÈNOSTI	....................................... 22

	12.	 ÚDAJE	O	OSOBÁCH	ODPOVÌDNýCH	ZA	VýROÈNÍ	ZPRÁVU	....................................................... 24

	13.	 ZPRÁVA	O	VZTAZÍCH	MEZI	PROPOJENýMI	OSOBAMI	................................................................. 25

	14.	 STANOVISKO	DOZORÈÍ	RADY	KE	ZPRÁVÌ	O	VZTAZÍCH	MEZI	PROPOJENýMI	OSOBAMI	..... 32

	15.	 PØÍLOHA	K	ÚÈETNÍ	ZÁVÌRCE	ZA	ROK	2012	.................................................................................. 33





1. ÚVODNÍ  SLOVO  PØEDSEDY  PØEDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov.

V úvodním slovu k Výroční zprávě za rok 2005 jsem hodnotil finanční potřeby společnosti pro 
zabezpečení trvale dobrého stavu svěřeného majetku, to znamená potřebné zdroje pro běžnou údržbu 
vodárenské infrastruktury, pro plánované opravy dané technickým stavem a  pro investice nezbytné 
nejen pro udržení, ale i pro technické zhodnocení a celkovou  modernizaci vlastněné infrastruktury, 
a to  nejen v prostějovské aglomeraci ale také v dalších obcích, kde  společnost vlastní vodovodní 
a kanalizační systémy.

Došel jsem tenkrát pro střednědobý horizont, pro období 15 let, to znamená do roku 2020  k po-
třebě finančních prostředků ve výši 800 milionů Kč. Byl jsem za to kritizován, že je to příliš vysoká 
částka vzhledem k velikosti společnosti a ve vztahu k tomu, jak velké částky byla pro účely obnovy 
infrastruktury společnost schopná generovat v předchozím období.

Uvedená suma nebyla náhodně vymyšleným číslem. Vycházela především z Plánu obnovy vodo-
vodů a kanalizací, včetně jeho finančního zabezpečení, který je povinna společnost podle  §8 Zákona 
274/2001Sb. O vodovodech a kanalizacích mít zpracovaný na dobu nejméně 10 let. Tento plán s vý-
hledem na 15 let zpracovala odborná firma a došla k potřebě cca 700 milionů Kč. Dalšími podklady 
byly informace od odborníků spravujících vlastněnou infrastrukturu a koncepční materiál – Generel 
odvodnění města Prostějova a jeho aktualizace.

V současné době je vhodné kontrolovat, jak jsou uvedené předpoklady plněny. V době projedná-
vání této výroční zprávy, v polovině roku 2013, uplyne 7,5roku, tedy polovina z uvažovaného období. 
Dále uváděné údaje nejsou pochopitelně za 7,5 roku, ale za předchozích 7 let, to znamená, že na na-
plnění uvedené prognózy zbývá ještě 8 let.

Konkrétní údaje: V uplynulých 7 letech společnost VaK  Prostějov realizovala investice ve výši 
377 777 tisíc Kč. Opravy byly provedeny ve výši 142 200 tisíc Kč. Celkem tedy společnost vložila 
do vlastněné infrastruktury 519 977 tis. Kč. Provozovatel Moravská vodárenská a.s. na základě po-
vinností plynoucích z ustanovení provozní smlouvy provedl opravy infrastruktury za 77 569,8 tis. 
Kč a podle našich potřeb realizoval smluvní investici ve výši 80 000 tis. Kč, která se v hospodaření 
společnosti jeví jako výhodná dotace. Celkem vložil provozovatel do infrastruktury 157 569,8 tis Kč. 

Celkem bylo do investic a oprav vodárenské infrastruktury  v prostějovské aglomeraci a dalších 
obcích, kde společnost VaK Prostějov spravuje infrastrukturu, vloženo za 7 uplynulých let více jak 
677milionů Kč.

A jak vypadá výhled do následujících 8 let? Příjem společnosti odvozený  z letošní výše nájemného 
80,3 mil. Kč  při plnění minimálních nároků z Provozní smlouvy lze odhadnout na 700 až 730 mil. Kč. 
Opravy realizované provozovatelem za stejných minimálních předpokladů lze odhadnout v rozmezí 
80 až 100 mil. Kč.  I při řádném splácení všech současných závazků je předpoklad, že pro opravy 
a investice bude do konce uvažovaného patnáctiletého období k dispozici nejméně 600 mil Kč. Tedy 
více než  dostatečné prostředky ve vztahu k dřívějším předpokladům i při uvažování inflačních a po-
dobných vlivů.  

V Prostějově  22. 4. 2013. 

                   Ing. Miroslav Hanák
        pøedseda pøedstavenstva
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2. ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  AKCIOVÉ  SPOLEÈNOSTI

OBCHODNÍ  JMÉNO	 :	 Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.	s.

IDENTIFIKAÈNÍ  ÈÍSLO : 49	45	17	23

SÍDLO  SPOLEÈNOSTI : Krapkova	1635/26,	796	01		Prostìjov

PRÁVNÍ  FORMA : akciová	spoleènost

ZÁKLADNÍ  KAPITÁL  K  31.12.2012 : 442,148.000,-	Kè

ZALO�ENÍ  SPOLEÈNOSTI :	 1.11.1993

ZPÙSOB ZALO�ENÍ  SPOLEÈNOSTI :	 Akciová	 spoleènost	byla	 zalo�ena	podle	§	172	
obchodního	 zákoníku.	 Jediným	 zakladatelem	
spoleènosti	 je	 Fond	 národního	majetku	Èeské	
republiky	se	sídlem	v	Praze	2,	Rašínovo	nábøe�í	
42,	 na	 který	 pøešel	majetek	 státního	 podniku	
ve	smyslu		§	11	odst.	2	zák.	è.	92/1991	Sb.,	o	pod-
mínkách	 pøevodu	majetku	 státu	 na	 jiné	 osoby,	
ve	znìní	zákona	è.	210/1993	Sb.

PØEDMÌT PODNIKÁNÍ : dle	èlánku	5	stanov	spoleènosti:
	 	 	 1.	 Provozování	vodovodù	a	kanalizací
	 	 	 2.	 Provozování	slu�eb	cisternovými	vozy	
	 	 	 3.	 Velkoobchod
	 	 	 4.	 Investièní	èinnost
	 	 	 5.	 Laboratorní	rozbory	pitných	a	odpadních	vod
	 	 	 6.	 Provádìní	zemních	prací
	 	 	 7.	 Silnièní	motorová	doprava	nákladní
	 	 	 8.	 Provádìní	staveb,	jejich	zmìn	a	odstraòování
	 	 	 9.	 Vodoinstalatérství
	 	 10.	 Podnikání	v	oblasti	nakládání	s	nebezpeènými		
	 	 	 	 odpady

REJSTØÍKOVÝ SOUD : Spoleènost	je	zapsána	u	Krajského	soudu	v	Brnì
	 	 oddíl	B,	vlo�ka	1143.
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3. ORGÁNY  SPOLEÈNOSTI – stav k 31.12.2012

3.1 Valné hromady spoleènosti

 25.	øíjna	1994	–	øádná
25.	kvìtna	1995	–	øádná
21.	kvìtna	1996	–	øádná
24.	èervence	1997	–	øádná

	 15.	èervna	1998	–	øádná
	 20.	èervence	1998	–	náhradní	
	 	 30.	dubna	1999	–	mimoøádná
	 25.	srpna	1999	–	náhradní
	 14.	èervna	2000	–	øádná
	 21.	èervna	2001	–	øádná
	 28.	prosince	2001	–	øádná
	 19.	èervna	2002	–	øádná
	 27.	kvìtna	2003	–	øádná
	 22.	prosince	2003	–	mimoøádná
	 22.	èervna	2004	–	øádná

3.2 Pøedstavenstvo

pøedseda	pøedstavenstva	 	 :	 Ing.	Miroslav	HANÁK

místopøedseda	pøedstavenstva	 :	 Mgr.	Vlastimil	UCHYTIL

èlenové	pøedstavenstva	 	 :	 Ing.	Jaroslav	FALTýNEK

3.3  Dozorèí rada

pøedseda	dozorèí	rady	 	 :	 	 	 	 	 Ing.	Radek	ZACPAL

místopøedseda	dozorèí	rady		 :	 	 	 	 Pavel	SMETANA	

èlenové	dozorèí	rady	 	 :	 Ing.	Václav	ŠMÍD

	 21.	èervna	2005	–	øádná
	 10.	ledna	2006	–	mimoøádná
	 21.	bøezna	2006	–	mimoøádná
	 30.	kvìtna	2006	–	øádná
	 		5.	záøí	2006	–	mimoøádná
	 13.	øíjna	2006	–	náhradní
	 28.	èervna	2007	–	øádná
	 25.	dubna	2008	–	øádná
	 27.	dubna	2009	–	øádná
	 21.	kvìtna	2010	–	øádná
	 17.	června	2011	–	řádná
	 22.	června	2012	–	řádná
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3.4 Výkonné vedení spoleènosti

øeditel	spoleènosti	 	 	 	 	 :	 Ing.	Pavel	ØEPKA
investièní	technik		 	 	 	 	 :	 Ing.	Petra	PILCOVÁ
ekonom		 	 	 	 	 	 :	 Ing.	Petr	JANÈÍK

Pøehled o penì�itých a naturálních pøíjmech za rok 2012 ( v tis. Kè)

  Penì�ité pøíjmy Z toho tantiémy Naturální pøíjmy

 Pøedstavenstvo 769	 -	 -

 Dozorèí rada 669	 -	 -

 Vedení spoleènosti 2	315	 -	 -

Èlenové	 pøedstavenstva,	 dozorèí	 rady	 a	 vedení	 spoleènosti	 nemají	 ve	 svém	 dr�ení	 akcie	
spoleènosti	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.

Èlenùm	 pøedstavenstva	 ani	 dozorèí	 rady	 neposkytla	 spoleènost	 �ádné	 úvìry	 nebo	 pùjèky,	
nepøevzala	�ádné	záruky	ani	jištìní	za	úvìry.

Zamìstnanci	 mají	 mo�nost	 se	 úèastnit	 na	 základním	 kapitálu	 spoleènosti	 prostøednictvím	
hlasovacích	práv	spojených	s	vlastnìnými	akciemi.
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Pøehled o akciích:

 forma	akcií	 nominální	hodnota	 poèet	akcií	 hodnota	ZK	v	Kè	 %	ZK		
	 na	majitele	–		 1	000	 34	392	 34	392	000	 7,78	 	
	 zaknihované
	 na	jméno	–		 1	000	 229	283	 229	283	000	 51,86
	 zaknihované	
	 na	jméno	 1	000	 48	663	 48	663	000	 11,01		
	 na	jméno	 10	000	 31	 310	000	 0,07	 	
	 na	jméno	 100	000	 945	 94	500	000	 21,37		
	 na	jméno	 500	000	 70	 35	000	000	 7,91	 	
	 celkem	 x	 313	384	 442	148	000	 100,00	

4. STRUKTURA  AKCIONÁØÙ

Struktura	akcionáøù	spoleènosti	k	31.12.2012	tvoøí	následující	pøehled.

90,04	%	akcií	spoleènosti	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.	vlastní	mìsta	a	obce,	z	toho			
71,77	%	akcií	vlastní	Mìsto	Prostìjov.	

5. AKCIE

5.1 Základní kapitál

Základní	kapitál	spoleènosti	je	rozdìlen	na:

	 229.283	ks	akcií	na	jméno	ve	jmenovité	hodnotì	1.000,-	Kè,	v	zaknihované	podobì,

	 34.392	ks	akcií	na	majitele	ve	jmenovité	hodnotì	1.000,-	Kè,	v	zaknihované	podobì,

	 70	ks	akcií	na	jméno	ve	jmenovité	hodnotì	500.000,-	Kè,	v	listinné	podobì,

	 945	ks	akcií	na	jméno	ve	jmenovité	hodnotì	100.000,-	Kè,	v	listinné	podobì,

	 31	ks	akcií	na	jméno	ve	jmenovité	hodnotì	10.000,-	Kè,	v	listinné	podobì,

	 48.663	ks	akcií	na	jméno	ve	jmenovité	hodnotì	1.000,-	Kè,	v	listinné	podobì
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Akcie spoleènosti v zaknihované podobì jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci u spoleènosti 
Centrální depozitáø cenných papírù, a.s. v Praze.

Akcie mající zaknihovanou podobu jsou veøejnì obchodovatelné. Akcie na jméno jsou 
pøevoditelné pouze s pøedchozím souhlasem valné hromady spoleènosti. Valná hromada 
spoleènosti je povinna odmítnout udìlení souhlasu k pøevodu akcie na jméno, jako� i všech 
práv s ní spojených, v pøípadech, kdy nepùjde o pøevod mezi:

a) stávajícími akcionáøi, dr�iteli akcií na jméno, nebo
b) stávajícím akcionáøem, dr�itelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí).

Spoleènost vede seznam akcionáøù majících akcie na jméno, v nìm� se zapisuje oznaèení druhu 
a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby 
nebo jméno a bydlištì fyzické osoby, která je akcionáøem a zmìny tìchto údajù. Práva spoje-
ná s akcií na jméno vykonává osoba vedená v tomto seznamu, pokud zákon nestanoví jinak. 
Akcionáø je povinen sdìlit spoleènosti všechny zmìny zde zapisovaných údajù bez zbyteèného 
odkladu poté, co tyto zmìny nastaly. Spoleènost nenese dùsledky za porušení této povinnosti.
Spoleènost je povinna na �ádost akcionáøe vydat mu výpis ze seznamu akcionáøù majících 
akcie na jméno v èásti, která se ho týká.
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Finanèní instituce, její� prostøednictvím mohou majitelé cenných papírù vykonávat svá 
majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejím� prostøednictvím jsou z cenných 
papírù vypláceny výnosy, je Komerèní banka, a.s., Praha, poboèka Prostìjov.

Akcie spoleènosti se neobchodují na veøejných trzích. 

Akcionáø má právo na podíl na zisku spoleènosti (dividendu), který valná hromada urèila 
k rozdìlení. Tento podíl se urèuje pomìrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotì 
akcií všech akcionáøù. Akcionáø není povinen vrátit spoleènosti dividendu pøijatou v dobré víøe.

Akcionáø po dobu trvání spoleènosti ani v pøípadì jejího zrušení není oprávnìn po�adovat 
vrácení svých vkladù. Za vrácení vkladù se nepova�ují pouze plnìní stanovená zákonem. 
Po zrušení spoleènosti s likvidací má akcionáø právo na podíl na likvidaèním zùstatku.

Akcionáø má právo podílet se na øízení spoleènosti, tj. úèastnit se valné hromady a na ní 
hlasovat, uplatòovat návrhy a protinávrhy, po�adovat a dostat vysvìtlení zále�itostí týkajících 
se spoleènosti, které jsou pøedmìtem jednání valné hromady.

Akcionáø má pøednostní právo upsat èást nových akcií spoleènosti upisovaných ke zvýšení 
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu spoleènosti, pokud se akcie 
upisují penì�ními vklady. Toto právo mù�e být omezeno nebo vylouèeno jen rozhodnutím valné 
hromady a to v dùle�itém zájmu spoleènosti.

Valná hromada společnosti dne 22. června 2012 schválila přeměnu podoby 229 283 ks kmenových 
akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností v zaknihované 
podobě na listinnou podobu a přeměnu podoby 34 392 ks akcií na majitele o jmenovité hodnotě 
1 000,- Kč na listinnou podobu.
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5.2 Úèastnické cenné papíry

Spoleènost	nevlastní	�ádné	úèastnické	cenné	papíry	jiných	spoleèností.

6. ORGANIZAÈNÍ  STRUKTURA  A  STAV  ZAMÌSTNANCÙ

Organizaèní	strukturu	spoleènosti	tvoøí	3	základní	útvary:

	 1.	 útvar	výkonného	øeditele	spoleènosti,
	 2.	 útvar	ekonomický,
	 3.	 útvar	investièní.

Bli�ší	údaje	o	poèetním	stavu	zamìstnancù	jsou	patrné	z	následujícího	grafu:
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7. CHARAKTERISTIKA  HLAVNÍ  ÈINNOSTI  SPOLEÈNOSTI
 ZA  ROK  2012

7.1 Pronájem vodárenské infrastruktury

Dne	 16.	 ledna	 2006	 byly	 na	 základì	 rozhodnutí	mimoøádné	 valné	 hromady	 ze	 dne	 10.	 ledna	
2006	mezi	 spoleènostmi	 Vodovody	 a	 kanalizace	 Prostìjov,	 a.s.	 a	 STØEDOMORAVSKÁ	
VODÁRENSKÁ,	a.s.	uzavøeny	„Smlouva	o	prodeji	èásti	podniku“	a	„Smlouva	o	nájmu	a	provozování	
vodárenské	infrastruktury“.	Na	základì	uzavøených	smluv	pøešlo	s	platností	od	1.	3.	2006	na		
STØEDOMORAVSKÁ	VODÁRENSKÁ,	a.s.	provozování	veškeré	vodohospodáøské	infrastruktury	
Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.	Smlouva	o	nájmu	a	provozování	vodárenské	infrastruktury	
je	platná	do	31.	prosince	2030.

V	této	souvislosti	byl	od	bøezna	2006	hlavní	èinností	spoleènosti	pronájem	vodárenské	infrastruktury	
jejímu	smluvnímu	provozovateli	spoleènosti	STØEDOMORAVSKÁ	VODÁRENSKÁ,	a.s.

V	 roce	 2007	 došlo	 k	 fúzi	mezi	 spoleènostmi	 STØEDOMORAVSKÁ	VODÁRENSKÁ,	 a.s.	
a	Zlínská	vodárenská,	a.s.,	kdy	obì	spoleènosti	zanikly	a	vznikla	nová	nástupnická	spoleènost	
MORAVSKÁ	VODÁRENSKÁ,	a.s.	se	sídlem	Tovární	41,	772	01	Olomouc.

Spoleènost	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.	se	zamìøila	pøedevším	na	provádìní	oprav	a	investic	
do	stávající	vodárenské	infrastruktury	s	cílem	sní�it	poruchovost	øadù,	zlepšit	jejich	technické	parametry	
a	 zajistit	 plynulou	 výmìnu	 staršího	 potrubí	 v	 jednotlivých	 letech.	V	 roce	 2012	 byly	 provádìny	
opravy	a	 investice	vodovodní	 i	kanalizaèní	 sítì	mìsta	Prostìjova	a	obcí,	v	nich�	 spoleènost	
vlastní	 sítì,	 v	 souladu	 se	 schváleným	plánem	oprav	 a	 investic	 spoleènosti.	Dodavatelskými	
firmami	byly	realizovány:	
Opravy	do	vodovodů:

-	 v	Prostějově	v	ulici	Rejskova,	Kollárova,	Svatoplukova,	Resslova,	Jana	Švermy,	Dolní,	
Studentská	a	Lidická,	Olomoucká,	na	Arbesově	nám.,	

-	 oprava	výtlaku	Skalka,	v	obci	Víceměřice,	v	Konici	v	ul.	Tyršova
opravy	kanalizací:

-	 v	Prostějově	v	ul.	Sladkovského,	v	ul.	Polské	a	Šmeralova
-	 v	Nezamyslicích		

Z	ostatních	oprav	byla	provedena	oprava	stroj.	zařízení	-	lapáku	tuku	na	ČOV	PV,	oprava	VDJ	Lipo-
vá	a	oprava	střechy	Krapkova	26.	
Celková	výše	nákladů	na	opravy	vodárenské	infrastruktury	v	roce	2012:					44.558,-	tis.	Kč

Investice	do	vodovodů:
-		 vodovod	Konice,	prodloužení	řadu	Bídov	
-	 propojení	vodovodních	řadů	Smržice,	Prostějovská-Zákantí
-	 přeložka	vodovodu	v	ul.	Čechovická	a	Foerstrova	v	rámci	ZIKu2

Investice		do	kanalizací:
-	 pokračovaly	investice	v	Prostějově	v	ul.	Okružní,	byla	dokončena	akce	Prostějov	zlepšení		
	 infrastruktury	kanalizace	2.	část.

Z	ostatních	investic	byla	zpracována	PD	rekonstrukce	ÚV	Hrdibořice,	instalovány	samočistící	česle,	
vyplachovací	vany	na	ČOV	PV	a	nová	čerpadla	na	ÚV	Hrdibořice,	provedeno	zateplení	podhledu	
objektu	ČOV	PV,	dokončeno	zařízení	na	odstranění	fluoridů	z	pitné	vody	na	ÚV	Skalka.
Celková	výše	investic	v	roce	2012:		47.889,-	tis.	Kč.
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7.2 Zásobování pitnou vodou

V	roce	2012	neprovozovala	spoleènost	vodárenskou	infrastrukturu	a	v	dùsledku	toho	nebylo	ze	strany	
spoleènosti	provádìno	�ádné	zásobování	pitnou	vodou.	Tato	povinnost	byla	plnì	zajiš�ována	provozovatelem	
vodárenské	infrastruktury		MORAVSKOU	VODÁRENSKOU,	a.s.	na	základì	uzavøených	smluv.

7.3 Odkanalizování a èištìní  odpadních vod

V	roce	2012	neprovozovala	spoleènost	ani	jednu	èistírnu	odpadních	vod,	a	proto	neodvádìla	
odpadní	vody.	Tuto	povinnost	zajiš�oval	v	plné	míøe	provozovatel	MORAVSKÁ	VODÁRENSKÁ,	

a.s.	na	základì	uzavøených	smluv.	

7.4 Ostatní èinnosti spoleènosti

Spoleènost	 provádìla	 dodavatelským	 zpùsobem	 èištìní	 kanalizací	 za	 úèelem	 zjištìní	 stavu	
kanalizaèních	stok	a	vhodnosti	jejich	oprav	rùznými	technologiemi.	Tato	èinnost	byla	provádìna	
pouze	v	pøípadech,	kdy	provozovatel	nebyl	schopen	tuto	èinnost	zajistit,	a�	ji�	z	dùvodu	nevlastnìní	
pøíslušných	zaøízení	a	nebo	poruch	svých	vlastních	zaøízení,	kdy	nebylo	mo�né	poseèkání.	

7.5 Podnikatelské zámìry spoleènosti pro rok 2013

V	roce	2013	bude	spoleènost	realizovat	následující	podnikatelské	zámìry:

- pøipraví	a	realizuje	opravy	a	investièní	akce	dle	schváleného	plánu	oprav	a	investic,
- bude	pokračovat	v	prověřování	mo�nosti	uvedení	do	provozu	jímacích	území,	která	byla	

v	minulosti	uzavøena	z	dùvodù	objevení	se	nadnormativních	obsahù	prvkù	v	surové	vodì	
(napø.	uran,	selén,	arzén,	fluoridy,	dusičnany,	atd.).	Jímací	území	Víceměřice	a	Skalka	
již	bylo	upraveno	tak,	aby	splňovalo	ukazatele	pitné	vody	a	na	dalších	územích	se	bude	
pracovat,

- pozornost	bude	věnována	přípravě	oprav	ČOV	a	ÚV,
- vytvoøí	maximální	podmínky	pro	mo�nost	 èerpání	dostupných	dotaèních	 fondù	v	ná-

vaznosti	na	platnou	legislativu.

7.6 Ostatní údaje rozhodné pro podnikatelskou èinnost spoleènosti

Spoleènost	 není	 závislá	 na	 zvláštních	 patentech	 a	 licencích,	 prùmyslových,	 obchodních	 nebo	
výrobních	smlouvách	nebo	nových	výrobních	procesech.
Spoleènost	vede	soudní	spory,	správní	nebo	rozhodèí	øízení,	které	nemohou	mít	významný	vliv	
na	finanèní	situaci	a	ani	v	pøedchozích	dvou	letech	�ádné	významné	spory	nezahájila.	Do	praxe	
nejsou	zavádìny	�ádné	pøevratné	zmìny	nebo	poznatky	výzkumu	a	vývoje.



Spoleènost	 vyvíjí	 základní	 aktivity	 v	 oblasti	 ochrany	 �ivotního	 prostøedí	 ji�	 podstatou	 svojí	
èinnosti,	tj.	spravování	a	budování	majetku	slou�ícímu	k	odkanalizování	a	èištìní	odpadních	vod.
Spoleènost	nevyvíjí	aktivity	v	oblasti	pracovnìprávních	vztahù.
Spoleènost	nemá	organizaèní	slo�ku	v	zahranièí.
Èinnost	spoleènosti	je	stabilní,	nebyla	pøerušena	ani	se	neuva�uje	o	pøerušení	èinnosti	v	násle-
dujících	letech.	
Dne	27.3.2013	 společnost	 obdržela	 od	Generálního	 finančního	 ředitelství	 „Rozhodnutí	 o	 pro-
minutí	daně“	(částečné)	za	porušení	rozpočtové	kázně	při	plnění	podmínek	čerpání	prostředků	
státního	 rozpočtu	 určených	 na	 financování	 akce	 „Prostějov	 zlepšení	 infrastruktury	 kanalizace	
1.část“.	Porušení		spočívalo	v	nesplnění	termínu	akce	(dále	viz.	Čl.	15	Příloha	k	účetní	závěrce	
za	 rok	2012,	bod	 IV.,	odst.	 ch).	Z	celkového	odvodu	ve	výši	2	140	850,-	Kč.	byla	prominuta	
částka	2	087	329,-	Kč.	

7.7 Poøízení dlouhodobého majetku

7.7.1 Pøehled o poøízení dlouhodobého majetku v roce 2012

v	tis.	Kè

		Rok	 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 	
	 Hmotný	majetek	 12	153	 15	366	 14	176	 12	331	 26	401	 6	809	 28	727	114	488	137	312	 47	889	 	
	 nehmotný	majetek	 249	 376	 443	 71	 0	 289	 2	390 930	 211	 0  
 Celkem 12 402 15 742 14 619 12 402 26 401 7 098 31 117	115 418 137 523	 47	889	

7.7.2 Finanèní investice

Spoleènost	neinvestovala	finanèní	prostøedky	do	nákupu	akcií	ani	dluhopisù	jiných	emitentù	
a	neprovádìla	investice	v	zahranièí.

13



14

8. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLEÈNOSTI

8.1 Hospodáøský výsledek

Zisk po zdanìní z bì�né èinnosti pøipadající na jednu akcii a výše dividendy na akcii:

            v Kè

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012	 
 zisk/ztráta po zdanìní  

2,05 6,66 6,27 11,77 6,37 4,08 3,35 4,17 5,43 
 

 na akcii

 dividenda na akcii 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poznámka - zisk z bì�né èinnosti  na akcii a dividenda na akcii – pøepoèteno na jmenovitou 
hodnotu akcie 1.000,- Kè



8.2 Ekonomické výsledky hospodaøení spoleènosti - rozvaha, 
 výkaz zisků a ztrát
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8.3 Údaje o oèekávané hospodáøské a finanèní situaci

Spoleènost	má	v	roce	2013	pøedpoklady	pro	dosa�ení	srovnatelných	hospodáøských	výsledkù	
s	pøedchozími	roky.	Pøedpokládaný	objem	zisku	v	roce	2013	èiní	2	056	tis.	Kè.

8.4 Bankovní úvìry

Dlouhodobé	bankovní	úvěry:
	 na	dofinancování	 investiční	akce	„Prostějov	zlepšení	 infrastruktury	kanalizace	1.	část“	byl	

přijat	od	Československé	obchodní	banky,	a.s.	dlouhodobý	účelový	úvěr	ve	výši	30	mil.	Kč	
se	splatností	8	let.	Smlouva	o	úvěru	byla	uzavřena	dne	31.3.2011,	úvěr	byl	poskytnut		dne	
19.5.2011.	Splátky	úvěru	jsou	čtvrtletní	ve	výši	0,950	mil.	Kč.	Zůstatek	úvěru	k	31.12.2012	
činí		24,300	mil.	Kč.	MZe	poskytuje	na	úhradu	části	úroků	z	tohoto	úvěru	dotaci.

	 na	dofinancování	 investiční	akce	„Prostějov	zlepšení	 infrastruktury	kanalizace	2.	část“	byl	
přijat	od	Československé	obchodní	banky,	a.s.	dlouhodobý	účelový	úvěr	ve	výši	20	mil.	Kč	
se	splatností	8	let.	Smlouva	o	úvěru	byla	uzavřena	30.3.2012.		Splátky	úvěru	jsou	čtvrtletní	
ve	výši	0,645	mil.	Kč.	Zůstatek	úvěru	k	31.12.2012	činí		18,710	mil.	Kč.

Kontokorentní	bankovní	úvěr:
	 na	krytí	možného	přechodného	nedostatku	peněžních	prostředků	(z	důvodu	financování	inves-

tičních	akcí)		byl	přijat	od	Československé	obchodní	banky,	a.s.	kontokorentní	úvěr	ve	výši	

	 10	mil.	Kč.	K	31.12.2012	byl	čerpán	ve	výši	765	tis.	Kč.



9. NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2012

	 Výsledek	hospodaøení	pøed	zdanìním	 			 	 	3	543	434,87	 Kè
	 daò	z	pøíjmù	-	splatná		 	 	 	-2	480	070,00	 Kè
	 	 -	odložená	 1	339	320,00	 Kč
 Disponibilní zisk (po zdanìní)  2 402 684,87 Kè

Návrh	na	rozdìlení	disponibilního	zisku:

 	 zákonný	pøídìl	do	rezervního	fondu	ve	výši	5	%	ze	zisku	 121	000,00		 Kè
 	 pøídìl	do	sociálního	fondu	 20	000,00	 Kè
 	 pøídìl	do	fondu	odmìn	 0,00	 Kè
 	 pøídìl	do	investièního	fondu	 2	261	684,87		 Kè
 	 nerozdìlený	zisk	 	0,00	 Kè

10. VYJÁDØENÍ DOZORÈÍ RADY K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE 
 A ROZDÌLENÍ ZISKU

Dozorèí	rada	pøezkoumala	dne	22.	dubna	2013	roèní	úèetní	závìrku,	zprávu	auditora	o	jejím	
ovìøení	 a	 návrh	 na	 rozdìlení	 zisku	 za	 rok	 2012	 pøedlo�ený	 pøedstavenstvem	 spoleènosti	
a	 doporuèuje	 valné	 hromadì	 roèní	 úèetní	 závìrku	 i	 návrh	 na	 rozdìlení	 zisku	 za	 rok	 2012	
ke	schválení.	

V	Prostìjovì	dne	22.	dubna	2013

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Ing.	Radek	Zacpal
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 pøedseda	dozorèí	rady

21



22

11. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁřE
 SPOLEčNOSTI

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE SPOLEČNOSTI 
 
Zpráva o účetní závěrce  
   Na základě provedeného auditu jsme dne 3. března 2013 vydali k účetní  
závěrce, která je součástí této výroční zprávy ,  zprávu následujícího znění:  
   Ověřili jsme přiloženou účetní  závěrku společnosti Vodovody a kanalizace 
Prostějov ,  a.s. ,  tj .  rozvahu k 31.  prosinci 2012 ,  výkaz zisku a ztráty, přehled o 
změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích za období od 1.  
ledna 2012 do 31. prosince 2012 a přílohu této účetní závěrky, včetně popisu 
použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Vodovody a 
kanalizace Prostějov , a.s. jsou uvedeny v bodě 1. přílohy této účetní  závěrky.  
 
Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní  závěrku  
   Za sestavení účetní závěrky podávající  věrný a poctivý obraz v souladu s 
českými účetními předpisy  odpovídá statutární orgán společnosti Vodovody a 
kanalizace Prostějov ,  a.s.  Součástí této odpovědnosti je navrhnout, zavést a  
zajistit  vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky 
tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené  podvodem nebo 
chybou, zvolit a uplatňovat  vhodné účetní metody a provádět dané situaci 
přiměřené účetní odhady.  
 
Odpovědnost auditora   
   Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní  
závěrce. Audit jsme  provedli v souladu se zákonem o auditorech  a 
Mezinárodními auditorskými standardy a  souvisejícími aplikačními doložkami 
Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito  předpisy jsme povinni 
dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom  získali  
přiměřenou j istotu, že účetní  závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.   
   Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat 
důkazní  informace o  částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.            
Výběr auditorských postupů závisí na  úsudku auditora, včetně posouzení rizik,  
že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti  způsobené podvodem nebo 
chybou. Při posuzování těchto  rizik auditor přihlédne k vnitřním  kontrolám, 
které jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní  závěrky.        
Cílem  posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, 
nikoli vyjádřit se  k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též  zahrnuje posouzení 
vhodnosti použitých účetních  metod, přiměřenosti účetních odhadů 
provedených vedením i posouzení celkové prezentace  účetní  závěrky.  
   Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný 
základ pro vyjádření  našeho výroku.   
 
Výrok auditora  
   Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv  a  
pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ,  a.s. k 31. prosinci 2012 
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok 
2012 v souladu s českými účetními předpisy.  
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Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami  
  Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích 
mezi propojenými  osobami společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ,  a.s.  
k 31. prosinci 2012. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný  
statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ,  a.s.  Naším 
úkolem je vydat na základě provedené prověrky  stanovisko k této zprávě  o 
vztazích.   
   Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.  
Tento standard vyžaduje, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem 
získat střední míru jistoty, že zpráva o v ztazích neobsahuje významné 
nesprávnosti.  Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků 
společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené 
prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň 
jistoty než audit . Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto 
nevyjadřujeme výrok auditora.   
 
   Na základě naší prověrky jsme nezjistili  žádné významné věcné 
nesprávnosti  údajů uvedených ve  zprávě o vztazích mezi propojenými 
osobami společnosti  Vodovody a kanalizace Prostějov ,  a.s.  k 31. prosinci 
2012.  
 
 
Zpráva o výroční zprávě   
   Ověřili jsme též soulad výroční zprávy společnosti Vodovody a kanalizace 
Prostějov ,  a.s. s výše uvedenou účetní závěrkou. Za  správnost výroční zprávy 
je zodpovědný statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ,  
a.s.  Naším úkolem je  vydat na základě provedeného ověření stanovisko o 
souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.   
   Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy  a 
souvisejícími  aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto 
standardy vyžadují, aby auditor  naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 
přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve  výroční zprávě, které popisují  
skutečnosti,  jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou  ve všech 
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní  závěrkou. Jsme 
přesvědčeni, že  provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření  
výroku auditora.   
 
   Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě 
společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov ,  a.s. k 31. prosinci 2012 ve 
všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.    
 
V Prostějově  23. dubna 2013 
 
Weida, s.r.o.                                Ing. Dana Weidová  
Krasická 61  jednatelka společnosti  
796 01 Prostějov  odpovědná auditorka  
číslo osvědčení KA ČR 220   číslo osvědčení 1801  
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12. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVÌDNÝCH ZA VÝROÈNÍ ZPRÁVU

Ing.	Miroslav	Hanák,	pøedseda	pøedstavenstva	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.,	

Ing.	Radek	Zacpal,	pøedseda	dozorèí	rady	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.,	

Ing.	Pavel	Øepka,	øeditel	spoleènosti	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.,	

Ing.	Petr	Janèík,	ekonom	spoleènosti	Vodovody	a	kanalizace	Prostìjov,	a.s.,	

Èestná	prohlášení	výše	uvedených	osob	jsou	ulo�ena	v	sídle	spoleènosti.
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13. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

zpracovaná představenstvem společnosti 
Vodovody a kanalizace Prostějov,a.s. 

podle ustanovení § 66a odst. 9. zákona č. 513/1991 Sb., 
obchodní zákoník v platném znění.

Obsah
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	 1.		 Způsob	ovládání
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	 3.		 Struktura	propojení

		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Oddíl	III.	 	 Rozhodné	období
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Oddíl	IV.		 Smlouvy	a	dohody	uzavřené	mezi	propojenými	osobami
	 1.		 Smlouvy	a	dohody	uzavřené	mezi	osobou	ovládanou	a	osobou		
	 	 	 ovládající	v	rozhodném	období.	
	 2.		 Smlouvy	a	dohody	uzavřené	mezi	osobou	ovládanou	a	osobami		
	 	 	 propojenými	v	rozhodném	období.	

Oddíl	V.	 Právní	úkony	mezi	propojenými	osobami

Oddíl	VI.	 Opatření	mezi	propojenými	osobami

Oddíl		VII.	 Důvěrnost	informací.

Oddíl		VIII.	 Závěr. 
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ODDÍL  I.
OSOBY PROPOJENÉ

1. Ovládaná osoba

	 Společnost	Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,	a.s.	se	sídlem	na	adrese		Pro-
stějov,	Krapkova	1635	/	26,	 	PSČ		796	01,	Identifikační	číslo:	 	49451723,	
zapsaná	v	obchodním	rejstříku	vedeném	krajským	soudem	v	Brně,	oddíl		B,	
vložka	1143	(dále	ovládaná	osoba).

	 Ovládaná	 osoba	 je	 obchodní	 společnost,	 kdy	 na	 základě	 rozhodnutí	 val-
né	 hromady	 ze	 dne	 10.	 1.	 2006	 došlo	 ke	 změně	 její	 struktury	 a	 přeměně	
na	 společnost	 vlastnickou,	 zabývající	 se	 především	 pronájmem	 a	 správou	
vodohospodářské	infrastruktury.	

2. Ovládající osoba

	 Město		Prostějov		se	sídlem	na	adrese		Prostějov,		náměstí		T.	G.	Masaryka	
130/14.	Identifikační	číslo		00288659,		územně	samosprávný	celek,	založený	
zákonem,		(	dále	ovládající	osoba	).	

3. Další propojené osoby

	 Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. neovládá žádnou jinou 
osobu.

	 Prostřednictvím	ovládající	osoby	je	společnost	Vodovody	a	kanalizace	propojena	
s	následujícími	společnostmi	a	osobami	se	samostatnou	právní	subjektivitou,	
které	jsou	majetkově	100%	vlastněny	ovládající	společností.	Jiný	majetkový		
vztah	je	ve		společnosti	.A.S.A.	TS	Prostějov,	s.r.o.,	kde	podíl	Města	Prostějova	
činí	25%,	ve	 společnosti	MI	PRO	STAV	s.r.o.,	 kde	podíl	Města	Prostějova	
do	30.9.2012	činil	76%,	od	1.10.2012	činí	100%,	ve	společnosti	NÁRODNÍ	
DŮM	Prostějov	o.p.s.,	kde	podíl	města	Prostějova	je	1/3.

Příspěvkové organizace 	

Jesle			Sídliště	svobody	v	Prostějově,	příspěvk.org.	 IČ		479	203	60

Mateřské školy 

Mateřská	škola	Prostějov,	Rumunská	23	 IČ		709	828	21
Mateřská	škola	Prostějov,	Moravská	ul.	30	 IČ		709	829	45
Mateřská	škola	Prostějov,	ul.	Šárka	4a	 IČ		479	224	35											
Mateřská	škola	Prostějov,	Partyzánská	ul.	34	 IČ		479	224	27									
Mateřská	škola	Prostějov,	Smetanova	ul.	746	 IČ		702	874	31
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Základní školy 

Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	Kollárova	ul.	4	 IČ		479	224	94																																																															
Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	
	 Melantrichova	ul.	60	 IČ		628	605	00
Základní	škola	a	mateřská	škola	Jana	Železného	Prostějov,
	 Sídliště	Svobody	24/79	 IČ		479	227	70																					
Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	Palackého	tř.	14	 IČ		479	224	86
Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	
	 ul.Vladimíra	Majakovského	1	 IČ		628	590	56	
RG	a	ZŠ	Prostějov,	Studentská	ul.	2		 IČ		441	599	60	
Základní	škola	Prostějov,	ul.	Dr.	Horáka	24	 IČ		479	225	16
Základní	škola	Prostějov,	ul.	E.	Valenty	52			 	 	 	 	 	 	 	 	 IČ		479	223	03
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Příspěvkové a ostatní neziskové organizace

Sportcentrum	-	Dům	dětí	a	mládeže,	příspěvková	organizace	Prostějov,	
	 Olympijská	4	 IČ		008	40	173																																								
ZUŠ	Vladimíra	Ambrose	Prostějov,	Kravařova	ul.	14.	 IČ		004	023	38
Městská	knihovna	Prostějov,	příspěvková	organizace	Prostějov,	
	 Skálovo	nám.	6	 IČ		670	089	76
Městské	divadlo	v	Prostějově,	příspěvková	organizace	Prostějov,
	 Vojáčkovo	nám.	1	 IČ		004	023	62
NÁRODNÍ	DŮM	Prostějov	o.p.s.	Prostějov,	
	 Vojáčkovo	nám.	1	 IČ		255	763	13																												
	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	
Obchodní	organizace	-	společnosti	s	ručením	omezeným

Domovní	správa		Prostějov,	s.r.o.,	Pernštýnské	nám.	176/8	 IČ		262	598	93
Lesy	města	Prostějova,	s.r.o.,	Prostějov,	Školní	4	 IČ		253	216	92
.A.S.A.	TS	Prostějov,	s.r.o.,	Prostějov,	Průmyslová	1b	 IČ		262	241	78
Společenský	dům	Prostějov,	s.r.o.,	Prostějov,	
	 Komenského	4142/6	 IČ		277	163	33
MI	PRO	STAV	s.r.o.,	Prostějov,	Vápenice	17	 IČ		269	651	86

Organizační složky

Jednotka	sboru	dobrovolných	hasičů	města	Prostějova,	
	 nám.	T.G.Masaryka	130/14,	Prostějov
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ODDÍL  II.
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

1.  Způsob ovládání

	 Ovládající	osoba	vlastní	 	akcie	ovládané	osoby,	 jejichž	souhrnná	 jmenovitá		
hodnota	 činila	 ke	 dni	 31.	 12.	 2012	 	 71,77	 	%	 	 základního	 kapitálu	 osoby	
ovládané.

		 	 	
2.  Personální unie

Členem	 statutárního	 (dozorčího)	 orgánu	 ovládané	 osoby	 v	 rozhodném	 období	
byli		následující		členové	statutárního	orgánu	(zaměstnanci)	ovládající	osoby	:

a)	 Předseda	představenstva	Ing.	Miroslav	Hanák,
	 Místopředseda	představenstva	Mgr.	Vlastimil	Uchytil
	 Člen	představenstva	Ing.	Jaroslav	Faltýnek,	člen	Zastupitelstva	města	
	 	 Prostějova

b)	 Předseda	dozorčí	rady	Ing.	Radek	Zacpal,	 	člen	Zastupitelstva	města	
	 	 Prostějova.
	 Místopředseda	dozorčí	rady	Pavel	Smetana,	člen	Zastupitelstva	a	člen	Rady
	 	 města	Prostějova.
	 Člen	dozorčí	rady	Ing.	Václav	Šmíd,		člen	Zastupitelstva	města	Prostějova.

3.  Struktura propojení.

Ovládající	osoba	vlastní	100%	majetku	osob	propojených	se	společností	
Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,a.s.	
U	společnosti	 .A.S.A.	TS	Prostějov,	s.r.o.		vlastní	Město	Prostějov	25%,
Ve	společnosti	MI	PRO	STAV	s.r.o.,	vlastnilo	Město	Prostějov	76%	
-	od	1.10.2012	vlastní	100%,
Ve	společnosti	NÁRODNÍ	DŮM	Prostějov	o.p.s.	vlastní	Město	Prostějov	1/3		

ODDÍL  III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ.

Tato	zpráva	 je	zpracována	za	poslední	účetní	období,	 tj.	 za	období	od	1.	 ledna	
2012	do	31.	prosince	2012.
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ODDÍL  IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVřENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

1.   Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající 
v průběhu rozhodného období.

	 V	 roce	 2011	 byla	 uzavřena	 pojistná	 smlouva	 číslo	 0014246465	 (96/2011)	
mezi	 Českou	 podnikatelskou	 pojišťovnou,	 a.s.,	 Vienna	 Insurance	 Group	
a	Městem	Prostějov	na	pojištění	majetku	s	účinností	od	1.1.2012.		Pojistník	
Město	Prostějov	sjednává	tuto	pojistnou	smlouvu	s	pojistitelem	ve	svůj	pro-
spěch,	tzn.	je	zároveň	pojištěným.	Mezi	dalšími	pojištěnými	z	této	smlouvy	
je	i	společnost	Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,	a.s.	

2.  Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami propoje-
nými v průběhu rozhodného období.

	 S	 dále	 uvedenými	 organizacemi	 ovládanými	Městem	 Prostějov	 (propojené	
osoby)	společnost	Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,	a.s.	neměla	v	rozhodném	
období	od	1.	1.	do	31.	12.	2012		uzavřenu	žádnou	smlouvu	ani	dohodu.	

Příspěvkové organizace 	

Jesle			Sídliště	svobody	v	Prostějově,	příspěvk.org.		 	 	 IČ		479	203	60

Mateřské školy 

Mateřská	škola	Prostějov,	Rumunská	23	 IČ		709	828	21
Mateřská	škola	Prostějov,	Moravská	ul.	30	 IČ		709	829	45
Mateřská	škola	Prostějov,	ul.	Šárka	4a	 IČ		479	224	35											
Mateřská	škola	Prostějov,	Partyzánská	ul.	34	 IČ		479	224	27									
Mateřská	škola	Prostějov,	Smetanova	ul.	746	 IČ		702	874	31

Základní školy 

Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	Kollárova	ul.	4	 IČ		479	224	94																																																															
Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	
	 Melantrichova	ul.	60	 IČ		628	605	00
Základní	škola	a	mateřská	škola	Jana	Železného	Prostějov,
	 Sídliště	Svobody	24/79	 IČ		479	227	70																					
Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	Palackého	tř.	14	 IČ		479	224	86
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Základní	škola	a	mateřská	škola	Prostějov,	
	 ul.Vladimíra	Majakovského	1	 IČ		628	590	56	
RG	a	ZŠ	Prostějov,	Studentská	ul.	2		 IČ		441	599	60	
Základní	škola	Prostějov,	ul.	Dr.	Horáka	24			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 IČ		479	225	16
Základní	škola	Prostějov,	ul.	E.	Valenty	52			 	 	 	 	 	 	 	 	 IČ		479	223	03
			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Příspěvkové a ostatní neziskové organizace

Sportcentrum	-	Dům	dětí	a	mládeže,	příspěvková	organizace	Prostějov,	
	 Olympijská	4	 IČ		008	40	173																																								
ZUŠ	Vladimíra	Ambrose	Prostějov,	Kravařova	ul.	14.	 IČ		004	023	38
Městská	knihovna	Prostějov,	příspěvková	organizace	Prostějov,	
	 Skálovo	nám.	6	 IČ		670	089	76
Městské	divadlo	v	Prostějově,	příspěvková	organizace	Prostějov,
	 Vojáčkovo	nám.	1	 IČ		004	023	62
NÁRODNÍ	DŮM	Prostějov	o.p.s.	Prostějov,	
	 Vojáčkovo	nám.	1	 IČ		255	763	13																												
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Obchodní organizace - společnosti s ručením omezeným

Domovní	správa		Prostějov,	s.r.o.,	Pernštýnské	nám.	176/8	 IČ		262	598	93
Lesy	města	Prostějova,	s.r.o.,	Prostějov,	Školní	4	 IČ		253	216	92
.A.S.A.	TS	Prostějov,	s.r.o.,	Prostějov,	Průmyslová	1b	 IČ		262	241	78
Společenský	dům	Prostějov,	s.r.o.,	Prostějov,	
	 Komenského	4142/6	 IČ		277	163	33
MI	PRO	STAV	s.r.o.,	Prostějov,	Vápenice	17	 IČ		269	651	86

Organizační složky

Jednotka	sboru	dobrovolných	hasičů	města	Prostějova,	
	 nám.	T.G.Masaryka	130/14,	Prostějov

ODDÍL  V.
PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

Dne	 29.12.2011	 byla	 uzavřena	 pojistná	 smlouva	 číslo	 0014246465	 (96/2011)	
mezi	Českou	podnikatelskou	pojišťovnou,	a.s.,	Vienna	Insurance	Group	a	Měs-
tem	 Prostějov	 na	 pojištění	majetku	 s	 účinností	 od	 1.1.2012.	 	 Pojistník	Město	
Prostějov	sjednává	tuto	pojistnou	smlouvu	s	pojistitelem	ve	svůj	prospěch,	tzn.	
je	zároveň	pojištěným	.	Mezi	dalšími	pojištěnými	z	této	smlouvy	je	i	společnost	
Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,	a.s.	



31

ODDÍL  VI.
OPATřENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.

Žádná	další	opatření,	nezařazená	v	předchozích	oddílech,	mezi	ovládanou	a	ovlá-
dající	osobou	včetně	další	propojené	osoby	nebyla	v	rozhodném	období	učiněna.

ODDÍL  VII.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ.

Za	důvěrné	jsou	považovány	informace	a	skutečnosti,	které	jsou	součástí	obchod-
ního	tajemství		ovládající,	ovládané	i	další	propojené	osoby	a	také	ty	informace,	
které	 byly	 za	 důvěrné	 jakoukoliv	 osobou,	 která	 je	 součástí	 propojených	 osob,	
označeny.	Dále	 jsou	 to	veškeré	 informace	z	obchodního	styku,	které	by	mohly	
být	 samy	 o	 sobě	 nebo	 v	 souvislosti	 s	 jinými	 informacemi	 nebo	 skutečnostmi	
k	újmě	jakékoliv	z	propojených	osob.	 	 	

ODDÍL  VIII.
ZÁVĚR. 

Tato	zpráva	byla	 zpracována	 statutárním	orgánem	ovládané	osoby,	 společností	
Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,	a.s.	ke	dni	31.3.2013	a	předložena	k	přezkou-
mání	 dozorčí	 radě	 a	 auditorovi,	 který	 bude	 provádět	 kontrolu	 účetní	 závěrky	
ve	smyslu	zvláštního	zákona.	Vzhledem	k	 tomu,	že	ovládaná	osoba	 je	povinna	
ze	zákona	zpracovávat	výroční	zprávu,	bude	tato	zpráva	do	ní	vložena	jako	její	
nedílná	součást.

Statutární	 orgán	 ovládané	 osoby	 zveřejní	 v	Obchodním	 věstníku	 oznámení,	 že	
zpráva	 byla	 uložena	 do	 sbírky	 listin	 vedené	 obchodním	 rejstříkem	Krajského	
soudu	v	Brně.
	
ZPRÁVA	
statutárního	orgánu	 společnosti	 podle	 ustanovení	 §	 66a)	Obchodního	 zákoníku	
byla	projednaná	a	 schválená	na	zasedání	představenstva	společnosti	Vodovody	
a	kanalizace	Prostějov,	a.	s.	dne			22.4.2013.



32

14. STANOVISKO DOZORčÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH   
 MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Po	přezkoumání	Zprávy	o	vztazích	mezi	propojenými	osobami	sestavené	ovládanou	osobou	–	
statutárním	orgánem	společnosti	Vodovody	a	kanalizace	Prostějov,	a.s.	se	sídlem	v	Prostějově,	
Krapkova	1635/26,	ze	dne	22.4.2013	konstatujeme,	že	jsme	neshledali	nedostatků	v	této	zprávě	
a	její	úplnosti.

V	Prostějově	dne	22.	4.	2013
	 	

	 Ing.	Radek	Zacpal
	 předseda	dozorčí	rady
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