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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení přátelé,
jménem Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o. Vám předkládám 
výroční zprávu společnosti za rok 2006, kde v číslech a komentářích získá-
te přehled o hospodářských výsledcích a činnosti společnosti.
Uplynulý hospodářský rok 2006 navazoval na četné změny a cíle středně-
dobého plánu společnosti, který byl v roce 2001 zpracován ve spolupráci 
s vlastníkem společnosti ONDEO Services a který je každoročně revido-
ván.
Rok 2006 byl pro VHS Benešov, s. r. o. rokem náročným a složitým. Museli 
jsme se vypořádat s nedostatkem zakázek pro stavomontážní středisko 
v I. pololetí roku a řadou dalších negativních faktorů ovlivňujících naši 
činnost. Po komunálních volbách došlo v obcích ke změnám v zastupi-
telstvech i na postech některých starostů. To vedlo ke zpomalení jednání 
o smlouvách. Připravovali jsme se i na změny související s novým záko-
níkem práce a zejména s novelou stavebního zákona a zákona o vodo-
vodech.
Se všemi těmito negativními vlivy jsme s našim stabilizovaným kolekti-
vem pracovníků a dobrou spoluprací s městy a obcemi dokázali vypořá-
dat.
Ve stavomontážní činnosti bylo důležité získání zakázek na stavby Miro-
šovice kanalizace a Benešov, inženýrské sítě. Obě tyto zakázky jsme získa-
li na základě výběrových řízení. A lze je považovat za nosné pro rok 2006 
a zejména pro rok 2007. 
Vstupem naší země do EU došlo ke zpřísnění kvalitativních ukazatelů jak 
při výrobě pitné vody, tak ukazatelů sledovaných u vypouštěných odpad-
ních vod. Došlo k zavedení podrobné majetkové a provozní evidence. 
Všechny tyto úkoly se nám ve spolupráci s městy a obcemi daří plnit.
I v průběhu roku 2006 pokračovala spolupráce s technickými skupinami 
ONDEO Services a jednotlivými společnostmi této skupiny v České repub-
lice. 
Podstatné organizační změny ve společnosti, které by ovlivnily její čin-
nost v roce 2006 nenastaly. Změny ke kterým došlo po fúzi se společnosti 
AQUACON již neměly v roce 2006 vliv na chod společnosti. 
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. pokračovala i v tomto roce 
v jednáních s obecními úřady o prodlužování, změně a uzavírání nových 
smluv na provozování vodovodů a kanalizací s cílem rozšiřovat a zkvalit-
ňovat své služby v jednotlivých městech a obcích regionu. Významným 
krokem v této činnosti bylo uzavření provozovatelské smlouvy na provo-
zování kanalizace s městem Poříčí nad Sázavou.
Aktualizace a prodlužování smluvních vztahů je ve Vodohospodářské 
společnosti Benešov, s. r. o. neustálý a složitý proces a je založen na vzá-
jemné důvěře a dobrých vztazích vlastníků infrastrukturního majetku 
(obcí a měst) a nás jako provozovatele.
Jsem rád, že Vám předkládáme hospodářské výsledky, které jsou dobré. 
Dosažené výsledky roku 2006 jsou výsledkem společného úsilí orgánů 
společnosti, managementu a zaměstnanců společnosti. Současně chci 
poděkovat všem zástupcům měst a obcí za důvěru a podporu naší spo-
lečnosti. 
Věřím, že výsledky roku 2006 jsou výsledkem standardní práce a že naše 
společnost má všechny předpoklady pro další úspěšný rozvoj.

Ing. Antonín Stibůrek
ředitel společnosti
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. se sídlem Černoleská 
1600, Benešov je specializovaná společnost, jejímž hlavním předmě-
tem činnosti je provozování infrastrukturního majetku měst a obci 
– především úpraven vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren 
odpadních vod. 
Vlastníkem společnosti je francouzská fi rma SUEZ ENVIRONNEMENT 
S. A. (od 1. 5. 2003), 1, Rue d`Astorg - 75008 Paříž, Francouzská republi-
ka (do 30. 4. 2003 to byla ONDEO SERVICES S. A.). Společnost je zapsá-
na v rejstříku obchodního soudu v Paříži pod zn. PARIS B 410 118 608 
(2001B03975).

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o.

Benešov u Prahy, Černoleská 1600, 256 13
19. 1. 1993
Společnost s ručením omezeným, IČ 47 53 58 65,
zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 16659

– poradenská, školící a konzultační činnost
– nakládání s odpady
– laboratorní rozbory související s vodohospodářskou činností
– silniční motorová doprava
– opravy motorových vozidel
– truhlářství
– zámečnictví
– obchodní činnost
– provádění inženýrských staveb
– provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

a související vodohospodářská činnost
– činnost realitní kanceláře – v rozsahu § 25 ŽZ

jednatel:  Ing. Antonín Stibůrek
 Benešov, Černoleská 495, 256 01
jednatel: Ing. Ondřej Špála
 Praha 5, Voskovcova 1075/59, 152 00

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (od 1. 5. 2003)
1, Rue d`Astorg – 75008 Paříž, Francouzská republika 
Vklad:   260 000,- Kč
Splaceno:  260 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
společnost je zapsána v rejstříku obchodního soudu v Paříži, číslo 
obchodního rejstříku R.C.S. Paris B 410 118 608 (2001B03975)
zastoupená: Jacques Pétry, předseda správní rady (do 8. 3. 2004)
 Jean-Louis Chaussadem, generální ředitel a předseda  
 správní rady (od 15. 3. 2004)
Společnost SUEZ ENVIRONNEMENT vznikla přejmenováním společ-
nosti ONDEO Services S. A.

Obchodní jméno:

Sídlo společnosti:

Datum vzniku:

Právní forma:

Předmět podnikání:

Statutární orgán

Společníci:
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Středisko Benešov:

Provozní středisko Benešov spravuje vodovodní přivaděče Benešov 
– Javorník a Senohraby – Mirošovice, dále Posázavský vodovod 
Vodovodní síť města Benešov a obcí Úročnice, Okrouhlice, Bystřice, 
Bystřice – studny Nesvačily, Borotín, Krhanice obec, Prosečnice – osa-
da, obce Čtyřkoly, Hvězdonice, Hrusice,Chocerady, Samechov, Kame-
nice, Krásná Hora, Louňovice, Mrač, Netvořice, Neveklov, obce Mirošo-
vice, Senohraby, Hradové Střímelice, Živohošť. ZFP Naháč, Křečovice, 
Rabyně, Stříbrná Skalice, Sulice
Kanalizace síť včetně ČOV – město Benešov, obec Hvězdonice, Netvo-
řice, Senohraby, Postupice – pouze ČOV, Jažlovice – HOPI, Jažlovice 
Merk, Jažlovice – Phoenix-Zeppelin, Jažlovice – RESVO – kanalizace 
a ČOV, Racek – kanalizace a ČOV, Pětihosty – OMV – kanalizace, ČOV, 
Všechromy - DROXI – kanalizace, ČOV, Všechromy – Mountfi eld – kana-
lizace, ČOV, Sedlec – Prčice, kanalizace, ČOV, ZFP Naháč - ČOV.

počet obyvatel zásobovaných vodou z veř. vodovodu 70 015

celková délka vodovodních řadů [km] 568 

počet vodovodních přípojek 16 034

počet vodojemů 65

kapacita vodojemů [m3] 26 597 

počet vodních zdrojů 113

počet úpraven vody 18

celková kapacita ÚV [l/s] 53,7

ztráty vody [%] 25,0

VODOVODY

KANALIZACE

počet obyvatel napojených na veř. kanalizaci a ČOV 51 715 

celková délka kanalizačních řadů [km] 348

počet kanalizačních přípojek 13 280

počet čerpacích stanic odpadních vod 62

počet ČOV 48

Středisko Vlašim:

Provozní středisko Vlašim spravuje vodovodní přivaděče Štěpánka 
a přivaděč Divišov – Všechlapy, 
dále vodovod pro město Vlašim, městys Divišov a obce Domašín, 
Znosim, Bečváry, Český Šternberk Všechlapy, Dolní Kralovice, Jankov, 
Kácov, Načeradec, Horní Lhota, Pravonín, Psáře, Trhový Štěpánov, 
Třebotín a Zdislavice, osady Tisek, Buková, Křížov, Šlapánov, Tatouňo-
vice, Drahňovice, Hradiště, Vlačice, Poďousy, Červený Hrádek, Zvěs-
tov
Kanalizační síť včetně ČOV – Vlašim, Bečváry, Dolní Kralovice, Divišov, 
Jankov, Kácov, Rataje a Trhový Štěpánov - kanalizace. Radošovice, 
Vinaře, Poďousy, Červený Hrádek, Všechlapy, Tatouňovice, Zdislavice.

Středisko Jílové:

Provozní středisko Jílové spravuje Posázavský vodovod a vodovody 
v obcích – Davle, Hvozdnice, Měchenice, Sázava, Sloup, Dolní Břežany, 
Lhota, Jíloviště, město Jílové u Prahy, Borek, Bohuliby, Luka pod Med-
níkem, Včelní Hrádek, Radlík, Studené, Žampach, Petrov, Chlomek, 
Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Psáry,, Řitka, Trnová, Třebotov, 
Vestec, Řevnice. Hradištko, Bravos – Libeř, Zbuzany, Ořech
Kanalizaci a ČOV – Hvězdnice, Horní Počernice – Plus Diskont, Jíloviš-
tě, Jeneč, Jílové u Prahy, Modletice, Psáry, Trnová, Třebotov, Všetaty, 
Řevnice, Vestec, Kostelec u Křížků, Zbraslav a Zvole. Tuhaň – Kly, Davle, 
Řevnice.

ROZSAH PROVOZOVANÉ INFRASTRUKTURY [údaje k 31. 12. 2006]
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V roce 2006 Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. dodávala 
svým odběratelům pitnou vodu plynule bez vážnějších problémů.
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. převážnou část vody 
určené k realizaci – 80,9 % nakupuje a to od PVK, PEVAK, voda podzem-
ní je zastoupena pouze 19,1 %. Proto i výroba pitné vody byla v roce 
2006 plynulá bez mimořádných výkyvů. Dílčí problémy se vyskytují 
pouze v lokalitách s nevyhovujícím technickým zařízením a nevyho-
vující kvalitou vody (Okrouhlice, Chocerady). V těchto lokalitách Jsou 
prováděny stavební úpravy k odstranění nevyhovujícího stavu.

Provozní kontrola jakosti pitné vody je prováděna v souladu 
s vyhláškou č. 252/2004 Sb., ze dne 2. 4. 2004 a vyhl. č. 428/2001 Sb., 
ze dne 16. 11. 2001 a vyhl. č. 307/2002 Sb. ze dne 13. 6. 2002.
Místa odběrů v jednotlivých lokalitách a jejich frekvence je provádě-
na po dohodě s orgánem veřejného zdraví dle schváleného opatření, 
vydaného KHS Střed. kraje, ÚP Benešov ze dne 27. 1. 2005, 16. 11. 2004 
a 24. 9. 2003. Sledování kvality vody je prováděno vlastní laborato-

2002* 2003 2004**
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* rok 2002 ovlivněn fúzí s VOK Davle
** rok 2004 ovlivněn fúzí s AQUACON a. s.

SCHÉMA POSÁZAVSKÉHO VODOVODU
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ří, která je držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře č. 312 
/akreditace/, vydané VÚV T. G. Masaryka /ASLAB/ dne 3. 4. 2006 s plat-
ností do 30. 4. 2011.
Za rok 2006 bylo zpracováno 802 rozborů, z toho 68 externích.

KVALITA VODY

2005 2006

ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU
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3. ČÁST
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V roce 2006 bylo na 42 provozovaných čistírnách odpadních vod čiš-
těno celkem 6 709 tis. m3 odp. vod. Jedná se o mechanicko-biologické 
čistírny převážně vybavené technologií s jemnobublinným provzduš-
ňováním. Technologií na odstraňování dusíku je vybaveno 26 čistíren, 
odstraňování fosforu chemickým srážením je instalováno na 14 čis-
tírnách.
10% z celkového množství čištěných vod pochází od producen-
tů potravinářského průmyslu a tyto vody jsou vzhledem ke svému 
složení pravidelně sledovány. 
Rozbory odpadních vod ze všech čistíren a odpadních vod vypouš-
těných průmyslovými producenty provádí akreditovaná laboratoř. 
Kvalita vypouštěných odp. vod a účinnost čištění je sledována také 
s ohledem na směrnici 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních 
vod s požadavky na vypouštění odpadních vod do citlivých oblastí.

voda vypouštěná do vodních toků
voda vypouštěná do veřejné kanalizace

* rok 2002 je ovlivněn fúzí s VOK Davle
** rok 2004 je ovlivněn fúzí s AQUACON a. s.
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ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
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Maximální spolehlivost dodávky pitné vody je zajišťována centrálním dispečinkem 
v Benešově. Dispečink soustřeďuje provozní informace z většiny provozovaných loka-
lit, přenosové cesty jsou radiovými sítěmi, telefonním spojením, internetem. Pro poru-
chová hlášení občanů je zřízena speciální poruchová dispečerská linka.

ilustrace:  systém datových přenosů dispečinku
 Vodohospodářské společnosti Benešov

CELKOVÉ SCHÉMA DISPEČERSKÉHO PRACOVIŠTĚ

AUTOMATIZACE A PŘENOS DAT
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STAVOMONTÁŽNÍ ČINNOST

Vzhledem k tomu, že z roku 2005 nepřešly žádné rozestavěné stavby, 
se pracovníci stavomontážního střediska v počátku roku podíleli na 
výměnách vodoměrů pro stř. 60 a na zřízení nové laboratoře pitných 
vod v I. NP ČOV a prováděli rekonstrukci sociálních zařízení na ČOV 
Benešov (WC, šatny, umývárny). Dále v průběhu ledna a února byla 
prováděna rekonstrukce kanalizace v ul. Na Svépomoci v Benešově. 
V měsíci březnu byla zahájena stavba „Přivaděče pitné vody pro obec 
Nechánice“. Po jejím dokončení pokračovala stavba vodovodu pro 
spotřebiště Nechánice. 
V průběhu roku byly realizovány dílčí rekonstrukce a výstavby vodo-
vodních a kanalizačních sítí. Například pro Obec Stříbrná Skalice jsme 
prováděli prodloužení kanalizace v historické části obce U Hradu. Na 
základě objednávky OÚ byla s ohledem na havarijní stav vodovodu 
provedena jeho rekonstrukce.
Pro OÚ Hvězdonice jsme prováděli stavbu Hvězdonice, kanalizace 
střed a pro Město Jílové inženýrské sítě v ulici Za Pivovarem.
Dále byla realizována stavba ČS Radlík, která umožní odkanalizování 
nové lokality RD U Ručiček do městské čistírny odpadních vod Jílové.
Pro soukromého investora jsme prováděli dodávku a montáž vodo-
vodu a tlakové kanalizace v Davli v lokalitě rodinných domů Na Bal-
káně.
Pro Trapistický klášter v Poličanech jsme prováděli stavbu vodovodní-
ho přivaděče pro klášter a osadu s napojením na vodovod Nahoruby.
V průběhu měsíců července a srpna jsme se zúčastnili výběrových říze-
ní na připravované stavby Mirošovice kanalizace a Benešov, Seifertova 
inženýrské sítě a obě tyto akce nám byly zadány k realizaci. V září bylo 
předáno staveniště pro akci Benešov, Seifertova – východ inženýrské 
sítě pro zónu RD. V listopadu bylo předáno staveniště v Mirošovicích 
pro III. et. kanalizace. Obě tyto akce lze považovat za nosné pro rok 
2006 a zejména pro 2007. 
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PERSONÁLNÍ ČINNOST

Evidenční stav pracovníků v roce 2006 byl 193, z toho THP 42, dělnické 
profese 151. Personálně je společnost obsazena kvalifi kovanými pra-
covníky v oboru ve kterém vykonávají svoji činnost, ať se jedná o děl-
nické, ekonomické či technické profese.
Ve společnosti je 13 pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 33 pra-
covníků se středním odborným vzděláním, věkový průměr THP pra-
covníků je 48,6 roku.
Za účelem personálního rozvoje a dodržení kontinuity s technickým 
pokrokem a změnami legislativy jsou pracovníci společnosti vysíláni 
na odborná školení a semináře, téměř všech profesí.

rok počet
zaměstnanců

2000 117

2001 115

2002* 136

2003 138

2004** 167

2005 172

2006 172

PŘEPOČTENÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ

* rok 2002 je ovlivněn fúzí s VOK Davle
** rok 2004 je ovlivněn fúzí s AQUACON a. s.

výroční zpráva 2006
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

| www.whs-sro.cz

12.



INFORMACE O VÝZNAMNÝCH UDÁLOSTECH
PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné nepředpokládané události, 
která by se dotýkala výsledku hospodaření, ať již roku 2006 nebo by 
výrazným způsobem ovlivnila hospodaření roku 2007. Nezměnila se 
ani výrazným způsobem aktiva fi rmy.
Nadále probíhají jednání o změnách cen vodného a stočného s jed-
notlivými obcemi, zejména s ohledem na zvýšení cen energie a zvýše-
ní ceny nakupované vody.
V měsíci únoru 2005 podepsala společnost s Komerční bankou a.s. 
prodloužení smlouvy o poskytnutí krátkodobého revolvingového 
úvěru se splatností do 30. 11. 2005. K čerpání tohoto úvěru došlo 
v roce 2006, a splacen byl v únoru 2007.

MINULÝ VÝVOJ A PŘEDPOKLÁDANÁ BUDOUCÍ 

ČINNOST SPOLEČNOSTI.

Minulý vývoj:

Důsledkem minimalizace změny cen vodného a stočného nedochází 
k podstatnému snížení spotřeby vody jednotlivými odběrateli. Město 
Týnec nad Sázavou vybudovalo novou úpravnu vody pro své stávají-
cí podzemní vodní zdroje a vlivem těchto investic snížilo v roce 2005 
nákup vody z Posázavského vodovodu, který naše společnost provo-
zuje. Snížení odběru vody na Posázavském vodovodu se promítlo do 
celé ekonomiky přivaděče a tím i do ceny v jednotlivých obcí v roce 
2006.

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti:

Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. předpokládá i nadále 
stabilizaci odběru vody u jednotlivých odběratelů. Přestože si uvědo-
muje citlivost ve změnách cen vodného a stočného ve venkovském 
regionu její působnosti bude v souvislosti se zvýšením nákladů zejmé-
na elektrické energie nucena přistoupit k jejímu zdražení. Aby tyto 
ceny byly konkurenceschopné a akceptovatelné pro obce i jejich oby-
vatele bude i nadále věnovat maximální pozornost snižování nákladů 
na výrobu a distribuci vody, včetně snižování ztrát vody v trubní síti.
Vodohospodářská společnost Benešov, s. r. o. jako společnost zajišťu-
jící veřejné služby dlouhodobě usiluje o budování dobrého jména, mj. 
i tím, že se snaží poskytovat kvalitní služby na všech úrovních, být na 
blízku zákazníkovi a vyhovovat jeho potřebám. 
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SKUPINA SUEZ ENVIRONNEMENT/ ONDEO
V ČESKÉ REPUBLICE

Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux, byla první zahraniční 
společností v oblasti vodárenství, která začala na začátku 90. let půso-
bit v tehdejší ČSFR, později po jeho rozdělení v České a na konci 90. let 
rovněž ve Slovenské republice.
Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a poz-
ději, po spojení společností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, 
s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny. 
Skupina SUEZ v současné době zaměstnává ve třech hlavních oborech 
své činnosti (energetika, voda, odpadové hospodářství) přes 175 000 
zaměstnanců ve více než 100 zemích po celém světě a řadí se mezi 
největší skupiny v oblasti tzv. „utilities“.
Skupině SUEZ se během více jak desetiletého působení na vodáren-
ském trhu v ČR podařilo vstoupit do 10 vodárenských společnosti 
prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika usku-
tečněných fúzích SUEZ Environnement přítomen celkem v 6 společ-
nostech.
Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech jako 
jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v Brně či Ostravské vodár-
ny a kanalizace, a. s. v Ostravě, nebo společnosti velkého či středně 
velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárenská akci-
ová společnost, a. s. v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, Vodár-
ny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. v Karlovarském a Plzeňském kraji, 
Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a. s. v Šumperku 
a okolí a Vodohospodářská společnost Benešov působící v Benešov-
ském regionu).
Celkem společnosti, kde má SUEZ Environnement svůj majetkový 
podíl, zásobují přibližně 1,6 mil. obyvatel České republiky pitnou 
vodou. Tímto se SUEZ Environnement/ ONDEO řadí mezi dva největší 
privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR.
Skupině SUEZ Environnement/ ONDEO se podařilo v ČR za dobu své-
ho působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu vodáren-
ských společností, které se postupně staly součástí velké nadnárodní 
skupiny SUEZ. 
Filozofi í působení této skupiny v České republice bylo a do budoucna 
I nadále zůstane partnerství s městy, obcemi a průmyslovými podni-
ky. Pouze takovéto partnerství, založené na budování rovnoprávných 
partnerských vztahů a na respektování místních podmínek a specifi k 
spolu s poskytováním služeb na míru je zárukou dlouhodobé přítom-
nosti na trhu. Toho je si skupina SUEZ vědoma a tuto fi lozofi i chce také 
plně naplnit a realizovat v každodenní práci svých zaměstnanců v jed-
notlivých společnostech patřících do této skupiny v České republice.
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ZPRÁVA STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SPOLEČNOSTI

Zpráva statutárního orgánu společnosti Vodohospodář-
ská společnost Benešov, s.r.o. podle ustanovení § 66 a) 
Obchodního zákoníku.

1.    Osoby tvořící holding

1.1. Ovládaná osoba

Společnost:  Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
se sídlem:   Černoleská 1600, Benešov u Prahy, 256 13
IČ:   47 53 58 65
zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Městským
  soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659
zastoupená: Ing. Antonínem Stibůrkem, jednatelem
(dále „ovládaná osoba“)
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozová-
ním vodovodů a kanalizací, nakládání s odpady, prováděním staveb, inženýr-
skou činností, osazováním měřidel, prováděním rozborů vod a kalů, obchodní 
činností.

1.2. Ovládající osoby

1.2.1. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.

se sídlem:  1, Rue d´Astorg, 75008 Paříž, 
  Francouzská republika   
zapsaná:   v rejstříku obchodního soudu v Paříži pod zn. 
  PARIS B 410 118 608 (2001B03975)
zastoupená: Jean-Louis Chaussadem, generálním ředitelem 
  a předsedou správní rady
(dále „ovládající osoba“)

1.3. Propojené osoby

1.3.1. ONDEO Services CZ, s.r.o.

se sídlem:  Španělská 10, 120 00 Praha
IČ:  44851481
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským 
  soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636
zastoupená: Sierre-Etiennem Segrem, jednatelem 
(dále „propojená osoba“)

1.3.2. Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

se sídlem:   Černoleská 1600, 256 13 Benešov
IČ:      48535865
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským 
  soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659
zastoupená: Ing. Antonínem Stibůrkem, jednatelem
  Ing. Ondřejem Špálou, jednatelem
(dále „propojená osoba“) 

1.3.3. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

se sídlem:      Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ:      47674911
zapsána:   v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
  soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699
zastoupená: Pierre-Etiennem Segrem, předsedou představenstva
  Ing. Ondřejem Špálou, místopředsedou představenstva
(dále „propojená osoba“)

1.3.4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

se sídlem:   Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ:      46347275     
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
  soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená: Ing. Miroslavem Nováčkem, 
  předsedou představenstva

(dále „ propojená osoba“)

1.3.5. Vodárenská akciová společnost, a.s.

se sídlem:   Soběšická 820/156, 638 01 Brno   
IČ:      49455842 
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
  soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181
zastoupená: RNDr. Miroslavem Vykydalem, 
  předsedou představenstva (do 23.7.2006)
  Ing. Jindřichem Králem, 
  předsedou představenstva (od 9.8.2006)
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací   
(dále „ propojená osoba“)  

1.3.6. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

se sídlem:   Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava 
IČ:      45193673
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
  soudem Ostrava, oddíl B, vložka 348
zastoupená:  Ing. Antonínem Lázničkou, prokuristou 
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací   
(dále „ propojená osoba“)  

1.3.7. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. 

se sídlem:   Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
IČ:      49789228
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
  soudem Plzeň, oddíl B, vložka 375
zastoupená: Pierre-Etiennem Segrem, 
  předsedou představenstva
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací   
(dále „ propojená osoba“)

1.3.8. SITA CZ, a.s. 

se sídlem:   Španělská 10, 120 00 Praha
IČ:      25638955
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
  Praha, oddíl C, vložka 57062
zastoupená: Fabricem Rossignolem, 
  předsedou představenstva
předmět podnikání:  podnikání v oblasti nakládání s odpady   
(dále „ propojená osoba“)

1.4. Osoba ovládaná

1.4.1. VHS – EKOL, s.r.o. (do 8.12.2006)

se sídlem:   Černoleská 1600, 256 13 Benešov   
IČ:      25100475
zapsaná:   v obchodním rejstříku vedeném Městským 
  soudem v Praze, oddíl C, vložka 49658
zastoupená: Ing. Antonínem Stibůrkem, jednatelem

2.    Vztahy mezi osobami 

2.1. Způsob ovládání

Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.  má podíl ve společnosti, jehož 
souhrnná jmenovitá hodnota činí 100%
Ovládané osobě není známa velikost jiných majetkových podílů ani hlasova-
cích práv ovládající osoby ani jiné dohody vykonávání ovládajícího vlivu a jed-
nání ve shodě mimo zde uvedené.

Personální unie

Jednatel Vodohospodářské společnosti Benešov, s. r. o. ing. Ondřej Špála byl 
v roce 2006 místopředsedou představenstva propojené osoby Šumperská pro-
vozní vodohospodářská společnost, a.s. Jednatel Vodohospodářské společnos-
ti Benešov, s. r. o. ing. Antonín Stibůrek byl v roce 2006 členem představenstva 

| www.whs-sro.cz

16.



propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a členem představenstva 
propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. 

2.2 Struktura propojení 

SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. má majetkové podíly:

– 100 % podíl ONDEO Services CZ, s.r.o. 
– 98,7 % podíl Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
– 100 % podíl Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.
– 46,2 % podíl Brněnské vodovody a kanalizace a.s.
– 50,1 % podíl Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
– 49,8 % podíl Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s.
– 33,35 % podíl Vodárenská akciová společnost, a.s.
Vedení ovládané osoby nejsou bližší vztahy vlastníka s osobami ve výše uvede-
ných společnostech známé.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. – majetkové podíly:

– 100 % podíl VHS-EKOL, s. r. o. do 8. 12. 2006 – došlo k prodeji celého 
podílu

3.    Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006.

4.    Smlouvy a dohody

4.1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi ovládanou osobou a oso-
bami ovládanými ovládající osobou

Vedení společnosti se domnívá, že níže uvedené smlouvy byly uzavřeny na 
základě běžných obchodních podmínek.

4.1.1. ONDEO Services CZ, s.r.o. s VHS Benešov s.r.o. – smlouva z 30. 6. 

2001 a dodatky:

Předmět smlouvy:  poradenská činnost, služby
Doba plnění:  od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Závazky které plynou VHS Benešov: uhradit sjednanou cenu za provedené 
služby.
Závazky které plynou ONDEO Services CZ: poskytnout odborné poradenské 
služby podle požadavků.
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2006: období roku 2006 bylo 
uzavřeno splněním služeb a zaplacením ceny, v roce 2006 byly tyto služby fak-
turovány a uhrazeny v částce 520 tis. Kč bez DPH.    

4.1.2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. s VHS Benešov uzavřely smlou-

vu č. 399/ZS/01 ze dne 5. 10. 2001

Předmět smlouvy: opravy, úřední ověření a přezkoušení měřidel množství pro-
tečené vody
Smluvní cena: výše ceny poskytovaných služeb je dána ceníky oprav, ověření, 
přezkoušení a ND platnými v době převzetí dílčí objednávky zhotovitelem.
Doba plnění: smlouva uzavřena na dobu neurčitou.
Závazky které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím a.s.: Zhotovitel se 
zavazuje, že provede na základě dílčí objednávky úřední přezkoušení měřidel 
a výsledek sdělí objednateli do 5ti pracovních dnů od převzetí měřidel k pře-
zkoušení. O přezkoušení měřidel bude vystaven protokol a předán objedna-
teli. 
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31. 12. 2006: průběžné podle 
požadavku druhé smluvní strany, peněžní plnění činilo v roce 2006 693 tis. Kč 
bez DPH. Úhrady faktur byly prováděny průběžně. 

4.2. Uzavřené smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou: 

4.2.1. VHS – EKOL, s.r.o. s VHS Benešov, smlouva na pronájem myček ze 

dne 1. 1. 1997

Doba plnění: smlouva je uzavřena od 1. 1. 1997 na dobu neurčitou - ukončená 
dne 30. 6. 2006.
Závazky které plynou ovládané osobě: uhradit sjednanou cenu pronájmu 
a pečovat o svěřený majetek.
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2006: cena byla uhrazena, 
smlouva nepokračuje, v roce 2006 činila úhrada celkem 552 tis. Kč bez DPH.

5. Opatření mezi osobami holdingu

Představenstvu společnosti nejsou známa žádná opatření. Nebyly učiněny ani 
žádné další právní úkony mezi osobou ovládanou a ovládající a osobami pro-
pojenými.

6. Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, kte-
ré jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané a další propojené 
osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoli osobou, která je 
součástí ovládající osoby, označeny. 
Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly vést samy 
o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jaké-
koli z osob tvořících holding.

7. Závěr

Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnos-
ti VHS Benešov s. r. o. Ing. Stibůrkem Antonínem, schválena jednateli v Benešo-
vě dne 27. 2. 2007 a předložena k přezkoumání auditorovi, který provádí kon-
trolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude nedílnou 
součástí Výroční zprávy ovládané osoby. 

V Benešově dne 27. 2. 2007

výroční zpráva 2006

Ing. Antonín Stibůrek

jednatel společnosti
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ROZVAHA
V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2006 [v tisících Kč]

31. 12. 2006 31. 12. 2005
PASIVA CELKEM 87 144 358 187

A. Vlastní kapitál 52 309 52 252
A.I. Základní kapitál 260 260

A.I.1. Základní kapitál 260 260
A.II. Kapitálové fondy 5 465 5 544

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 5 465 5 544
A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 26 26

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 26 26
A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 34 487 46 422

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 34 487 46 422
A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ – ) 12 071 0
B. Cizí zdroje 34 835 305 935

B.II. Dlouhodobé závazky 272 265 452
B.II.9. Jiné závazky 0 265 338

B.II.10. Odložený daňový závazek 272 114
B.III. Krátkodobé závazky 26 063 31 983

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 13 641 12 654
B.III.5. Závazky k zaměstnancům 2 379 3 399
B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 1 489 1 190
B.III.7. Stát – daňové závazky a dotace 697 322
B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 25 25

B.III.10. Dohadné účty pasivní 7 832 4 028
B.III.11. Jiné závazky 0 10 365

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 8 500 8 500
B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 6 500 6 500
B.IV.2. 2 000 2 000

31. 12. 2006 31. 12. 2005
Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 124 365 -37 221 87 144 358 187
B. Dlouhodobý majetek 64 584 -34 459 30 125 306 060
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 304 -200 104 0

B.I.1. Zřizovací výdaje 127 -127 0 0
B.I.3. Software 177 -73 104 0
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 64 280 -34 259 30 021 305 960

B.II.1. Pozemky 1 505 0 1 505 1 505
B.II.2. Stavby 24 203 -8 263 15 940 292 473
B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 37 707 -25 996 11 711 11 404
B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 865 0 865 578
B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek 0 0 0 100

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 0 0 0 100
C. Oběžná aktiva 52 520 -2 762 49 758 46 604
C.I. Zásoby 4 346 0 4 346 2 091

C.I.1. Materiál 3 165 0 3 165 2 091
C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 1 181 0 1 181 0
C.II. Dlouhodobé pohledávky 972 -415 557 580

C.II.7. Jiné pohledávky 972 -415 557 580
C.III. Krátkodobé pohledávky 37 064 -2 347 34 717 35 364

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 30 018 -2 347 27 671 22 851
C.III.6. Stát – daňové pohledávky 1 334 0 1 334 5 196
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 4 810 0 4 810 3 781
C.III.9. Jiné pohledávky 902 0 902 3 536
C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek 10 138 0 10 138 8 569

C.IV.1. Peníze 357 0 357 726
C.IV.2. Účty v bankách 9 781 0 9 781 7 843

D. I. Časové rozlišení 7 261 0 7 261 5 523
D.I.1. Náklady příštích období 2 033 0 2 033 1 995

5 228 0 5 228 3 528

Datum sestavení účetní závěrky:
31. 12. 2006

Podpis člena statutárního orgánu:
Ing. Antonín Stibůrek

| www.whs-sro.cz
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V PLNÉM ROZSAHU K 31. 12. 2006 [v tisících Kč]

období do období do
31. 12. 2006 31. 12. 2005

II. Výkony 193 444 179 434
II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 192 138 179 434
II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 1 181 0
II.3. Aktivace 125 0
B. Výkonová spotřeba 128 229 110 515
B.1. Spotřeba materiálu a energie 74 161 60 792
B.2. Služby 54 068 49 723
 + Přidaná hodnota 65 215 68 919
C. Osobní náklady 48 531 46 217
C.1. Mzdové náklady 35 436 33 653
C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 180
C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 439 11 771
C.4. Sociální náklady 656 613
D. Daně a poplatky 778 836
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3 220 13 346
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 2 922 1 009
III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 112 151
III.2. Tržby z prodeje materiálu 2 810 858
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 5 445 332
F.1. 0 12
F.2. Prodaný materiál 2 445 320
G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období -97 -1 012
IV. Ostatní provozní výnosy 5 387 8 789
H. Ostatní provozní náklady 2 479 2 190
* Provozní výsledek hospodaření 16 168 16 808
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 294 0
J. Prodané cenné papíry a podíly 96 0
X. Výnosové úroky 43 42
N. Nákladové úroky 332 297
XI. Ostatní fi nanční výnosy 40 88
O. Ostatní fi nanční náklady 496 514
* Finanční výsledek hospodaření -547 -681
Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 3 564 2 258
Q 1.  – splatná 3 406 2 413
Q 2.  – odložená 158 -155
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 12 057 13 869
XIII. Mimořádné výnosy 0 40
R. Mimořádné náklady -14 1
* Mimořádný výsledek hospodaření 14 39
*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 12 071 13 908
**** Výsledek hospodaření před zdaněním 15 635 16 166

VÝKAZY ZISKU A ZTRÁTY

výroční zpráva 2006

Datum sestavení účetní závěrky:
31. 12. 2006

Podpis člena statutárního orgánu:
Ing. Antonín Stibůrek
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Název společnosti: Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Sídlo:  Černoleská 1600, 256 13 Benešov u Prahy

Právní forma: společnost s ručením omezeným

IČO:  47 53 58 65                           

1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika společnosti

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. (dále jen „společnost“) byla 
založena společenskou smlouvou jako společnost s ručením omezeným dne 
27.11.1992 a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku Krajského soudu v Pra-
ze dne 19.1.1993 (oddíl C, vložka 16659). 
Společnost má základní kapitál ve výši 260 tis. Kč.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2006.
–  v rozvaze jsou v rámci tohoto srovnatelného období uvedeny zůstatky z  

rozvahy k 31.12.2005 Vodohospodářská společnost Benešov  s.r.o.;
–  ve výkazu zisku a ztráty jsou jako srovnatelné údaje uvedeny údaje za obdo-

bí k 31.12.2005 převzaté z účetní závěrky společnosti Vodohospodářská 
společnost Benešov, s.r.o. sestavené k 31.12.2005.

Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu 
společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce:

Společník % podíl na 
základním kapitálu

SUEZ ENVIRONNEMENT  S.A., Francie 100 %
Celkem 100 %

Mateřská společnost, která vlastní 100 % společnosti, změnila v roce 2003 jmé-
no z ONDEO Services S.A. na SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. rozhodnutím valné 
hromady z 1.5.2003.
Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba a  rozvod pitné vody, odka-
nalizování a čištění odpadních vod, údržba pronajaté vodovodní a kanalizační 
sítě která představuje cca. 80 % výnosů společnosti. Dalším předmětem čin-
nosti je především výstavba vodohospodářských staveb.

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účet-
ním období

V průběhu roku 2006  nedošlo k žádným změnám a dodatkům v obchodním 
rejstříku.

1.3. Organizační struktura společnosti

Společnost je organizačně členěna na 3 úseky: 
– úsek ředitele,
– úsek ekonomický,
– úsek technický.
Dále je společnost členěna na střediska: 
– výrobní (Benešov, Vlašim, Jílové u Prahy),
– stavebně montážní,
– doprava a pomocné provozy,
– správní.

1.4. Jednatelé společnosti

Funkce Jméno
Jednatelé generální ředitel společnosti Ing. Antonín Stibůrek

Ing. Ondřej Špála

V průběhu účetního období nedošlo k žádným změnám ve statutárním orgánu 
společnosti.

1.5. Identifi kace skupiny

Společnost je součástí skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT.

2. Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu 
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou 
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve zně-
ní pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 
v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a Českými 
účetními standardy pro podnikatele. 
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování 
majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, 

zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve 
svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč), pokud 
není uvedeno jinak.

3. Přehled významných účetních pravidel a postupů

3.1. Způsoby ocenění, odepisování a tvorby opravných položek

3.1.1.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Ocenění

Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitel-
nosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 20 tis. Kč v jednotlivém 
případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitel-
nosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě zřizovacích výdajů 
vyšší než 20 tis. Kč a v ostatních případech vyšší než 60 tis. Kč v jednotlivém 
případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný  a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími 
cenami.
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného 
vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně sou-
visející s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepří-
mé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období 
jednoho účetního období.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný a nehmotný 
majetek nabitý darováním, dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní 
činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady, dlou-
hodobý hmotný majetek bezúplatně nabitý na základě smlouvy o koupi najaté 
věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý 
majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na přísluš-
ný účet oprávek) a vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. 
Reprodukční pořizovací cena je stanovena na základě odborného posudku 
znalce. 
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za 
zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého 
majetku.
Společnost měla v komplexním pronájmu dlouhodobý  hmotný majetek od 
města Benešov a města Vlašim, viz. bod přílohy 4.1.2. Tento majetek byl společ-
ností odepisován. K 31.12.2006 byl komplexní pronájem u těchto měst zrušen 
a byl převeden na operativní pronájem v rámci smluv o komplexním provo-
zování stejně jako u ostatních smluv uzavřených s obcemi, či sdružením obcí. 
Majetek používaný v souladu s těmito smlouvami není společností odepisován 
a není tedy zachycen v účetní závěrce společnosti. Nájemné za používání toho-
to majetku jsou účtována do nákladů.

Účetní odpisy

Dlouhodobý majetek je odpisován lineární metodou s dobou odpisování uve-
denou níže.

Kategorie majetku Doba odpisování 
v letech

Stavby 50/45/30
Stroje a zařízení 4/6/12
Dopravní prostředky 4/6
Inventář – s poř. cenou nad 40 tis. Kč 4/6/12
Inventář – s poř. cenou mezi 20 tis. a 40 tis. Kč 2/3
Software 36 měsíců

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti 
dlouhodobého majetku.  

Způsob tvorby opravných položek

Opravné položky k  dlouhodobému majetku jsou tvořeny na základě posouze-
ní jejich hodnoty v rámci inventarizace. 
V roce 2006 nebyly vytvořeny opravné položky k dlouhodobému hmotnému 
a nehmotnému majetku. 
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3.1.2. Dlouhodobý fi nanční majetek

Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Sou-
částí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související 
s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. 
K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý 
fi nanční majetek společností klasifi kován dle povahy jako majetkové účasti 
nebo dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné 
papíry a podíly. Majetkové účasti jsou oceněny metodou přímých nákladů při 
pořízení pořizovací cenou.
K 31.12.2003 bylo ocenění majetkových účastí k datu účetní závěrky upra-
vováno na hodnotu odpovídající míře účasti Společnosti na vlastním kapitá-
lu v dceřiné nebo přidružené společnosti. K 31.12.2004 společnost změnila 
metodu a ocenila majetkové účasti pořizovací cenou. V minulých letech vznik-
lé přeceňovací rozdíly účtované ve vlastním kapitálu ve výši 928 tis. Kč byly 
rozpuštěny. 
K 31.12.2006 společnost neměla žádné dlužné cenné papíry držené do splat-
nosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. 

3.1.3. Zásoby

Ocenění

Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena 
zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména celní poplatky, 
dopravné a skladovací poplatky při dopravě, provize a pojistné.
Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady, které zahrnu-
jí přímé náklady vynaložené na výrobu nebo jinou činnost, popřípadě i část 
nepřímých nákladů, která se vztahuje k výrobě nebo k jiné činnosti.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetic-
kým průměrem.

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2006 nebyly vytvořeny opravné položky k zásobám, jelikož na základě 
inventarizace nebyl zjištěn dočasný pokles jejich hodnoty.

3.1.4. Pohledávky

Způsob tvorby opravných položek

V roce 2006 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě jejich 
věkové struktury a to v následující výši:
– 100 % k pohledávkám po splatnosti více než 180 dní.

3.2. Úvěry

Ocenění 

Úvěry jsou sledovány v nominální hodnotě. 
Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná do 
jednoho roku od data účetní závěrky.

3.3. Rezervy

Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů u nichž je 
znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka 
nebo datum, k němuž vzniknou.
Společnost vytváří zákonné daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobé-
ho hmotného majetku. V roce 2006 žádná rezerva tvořena nebyla.

3.4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu

Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány kurzem  
použitým bankou stanoveným ke dni uskutečnění účetního případu. 
Finanční majetek, krátkodobá aktiva a závazky v cizí měně jsou k datu účetní 
závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou 
k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch fi nanč-
ních výnosů nebo na vrub fi nančních nákladů běžného období.
Tyto případy se vyskytují minimálně, účetní jednotka se nezabývá dovozem 
ani vývozem.

3.5. Účtování nákladů a výnosů 

Náklady a výnosy se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž časově i věc-
ně souvisejí. 
Na konci účetního období společnost vytváří dohadné položky na vodné 
a stočné. Jejich výše je stanovena na základě propočtu dle skutečné fakturace 
čtvrtletních cyklů v lednu a únoru následujícího účetního období. 

3.6. Finanční pronájem s následnou koupí najaté věci

První splátka (akontace) při fi nančním pronájmu s následnou koupí najaté věci  
je v souladu s leasingovou smlouvou evidována jako časové rozlišení na účtu 
381 a po dobu pronájmu zúčtována postupně do nákladů. 

3.6.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární i zrychlená metoda.

3.6.2. Splatná daň

Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se 
odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky 
výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, 
a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpoči-
tatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňo-
vých sazeb platných k datu účetní závěrky.

3.6.3. Odložená daň

Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozva-
hového přístupu. 
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba 
daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohle-
dávka uplatněny. 
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných roz-
dílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv a výší 
aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popří-
padě pasiv je hodnota těchto aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budouc-
nosti pro daňové účely. 
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému 
dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravděpodobné, že bude 
k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohle-
dávku nebo její část uplatnit. 
Odložená daň je zaúčtována do výkazu zisku a ztráty.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze 
vykázány v celkové netto hodnotě, s výjimkou případů, kdy nelze některé dílčí 
daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.

3.7. Snížení hodnoty

Ke každému rozvahovému dni společnost prověřuje účetní hodnotu svého 
majetku, aby objevila náznaky toho, zda nedošlo ke ztrátě ze snížení hodnoty 
majetku. Existují-li takové signály, je odhadnuta realizovatelná hodnota majet-
ku a určen případný rozsah ztráty ze snížení hodnoty. Není-li možno realizo-
vatelnou hodnotu jednotlivých položek majetku odhadnout, určí společnost 
realizovatelnou hodnotu výnosové jednotky, ke které majetek patří.
Realizovatelná hodnota představuje vyšší z hodnot čisté prodejní ceny a hod-
noty z užívání. Při posuzování hodnoty z užívání jsou odhadované budoucí 
peněžní toky diskontovány na svou současnou hodnotu prostřednictvím 
diskontní sazby před zdaněním, která zohledňuje současný tržní odhad časové 
hodnoty peněz a rizik konkrétně souvisejících s daným aktivem. 
Pokud je podle odhadu realizovatelná hodnota majetku (nebo výnosové jed-
notky) nižší než jeho účetní hodnota, je účetní hodnota majetku (výnosové 
jednotky) snížena na hodnotu realizovatelnou.

3.8. Použití odhadů

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady 
a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu 
účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. 
Vedení společnosti je přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebu-
dou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních 
obdobích.

3.9. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů 
účtování oproti předcházejícímu účetnímu období

Proti roku 2002 a roku 2003, společnost v roce 2004, což platí i pro rok 2005 
změnila metodu ocenění majetkové účasti, jak je popsáno v kapitole 3.1.2.
Pokud by společnost pro účely zreálnění vykazování majetkových účastí v roce 
2005 užila metodu ekvivalence, činila by hodnota z přecenění 475 tis. Kč, místo 
vykázaných 100 tis. Kč a v roce 2004 by hodnota z přecenění činila 851 tis. mís-
to vykázaných 100 tis. Kč. V roce 2006 společnost majetkovou účast prodala, 
protože místo vykazovaných 100 tis. Kč by byla přeceněná hodnota už jenom 
96 tis. Kč.

3.10. Přehled o peněžních tocích 

Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekviva-
lenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotově 
převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty lze analyzovat takto:  

(údaje v tis. Kč) 31.12.2006 31.12.2005

Pokladní hotovost a peníze na cestě 375 726

Peníze na účtech 9 781 7 843

Celkem 10 138 8 569

Peněžní toky z provozních, investičních nebo fi nančních činností jsou uvedeny 
v přehledu  o peněžních tocích nekompenzovaně.



4. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

4.1. Dlouhodobý majetek

4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31.12.2005 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31.12.2006

Software 223 0 0 223 133 179 177
Zřizovací výdaje 127 0 0 127 0 0 127
Celkem 350 0 0 350 0 0 304

Oprávky

(údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2004 Přírůstky Úbytky Stav k 

31.12.2005 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31.12.2006

Software 223 0 0 223 30 179 223
Zřizovací výdaje 127 0 0 127 0 0 127
Celkem 350 7 350 0 0 201

Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2004

Stav 
k 31.12.2005

Stav 
k 31.12.2006

Software 0 0 103
Zřizovací výdaje 0 0 0
Celkem 0 0 103

Společnost v roce 2006 vykázala odpisy dlouhodobého nehmotného majetku v hodnotě 30 tisíc.

4.1.2. Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31.12.2005 Přírůstky Úbytky Stav k 
31.12.2006

Pozemky VHS 1 505 – 1 505 1 505
Stavby VHS 23 790 23 790 413 24 203

Najatý majetek 507 945 4 852 13 512 514 0 512 514 0
Samostatné movité věci 41 580 1 930 3 017 40 493 2 666 5 452 37 707
- Stroje a zařízení VHS 23 434 1 694 2 615 22 513 1 603 489 23 627

Najatý majetek 3 885 – 3 885 3 885 0 
- Dopravní prostředky VHS 10 122 62 50 10 134 964 580 10 518
- Inventář VHS 128 88 40 40
- Ostatní VHS 4 011 174 264 30 921 99 498 3 522
Pořízení DHM – –
Nedokončený dl. majetek 100 478 578 287 865
Celkem 574 920 6 990 3 030 578 880 3 366 547 966 64 280

Oprávky 

(údaje v tis. Kč) Stav k  
31.12.2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31.12.2005 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31.12.2006

Pozemky VHS – – – – –
Stavby VHS 6 602 844 13  7 433 830 8 263

Najatý majetek 226 198 10 200 236 398 236 398
Samostatné movité věci 29 790 2 1315 3 016 29 089 2 360 5 453 25 996
- Stroje a zařízení VHS 12 348 1 830 2 615 11 563 1 957 489 13 031

Najatý majetek 3 718 167 3 885 135 3 885
- Dopravní prostředky VHS 9 887 167 50 10 004 580 9 559
- Inventář VHS 128 88 40 40
- Ostatní VHS 3 709 151 263 3 579 268 499 3 366
Pořízení DHM –
Celkem 262 590 13 359 3 029 272 920 3 190 241 851 34 259
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Zůstatková hodnota

 (údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2005

Stav 
k 31.12.2006

Pozemky VHS 1 505 1 505
Stavby VHS 16 357 15 940

Najatý majetek 276 116 0
Samostatné movité věci 11 404 11 711
- Stroje a zařízení VHS 10 950 10 596

Najatý majetek 0 0
- Dopravní prostředky VHS 130 959
- Inventář VHS 0 0
- Ostatní VHS 324 156
Pořízení DHM
Nedokončený dl. majetek 578 865
Celkem 305 960 30 021

Nejvýznamnější položkou přírůstků vlastního majetku je investice “Technologie ČOV Vestec“ ve výši  1 297 tis. Kč a nástavba sacího automobilu CAS v hodnotě 
963 tis. Kč.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2006 činily 3 220 tis.
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2005 činily 13 346 Kč, z toho odpisy pronajatého majetku dělají 10 365 Kč.

4.1.3. Majetek najatý formou fi nančního leasingu

Popis předmětu /
skupiny předmětů
(údaje v tis. Kč)

Datum 
zahájení

Doba trvání 
v měsících

Celková 
hodnota 
leasingu

Skutečně 
uhrazené 
splátky

k 31.12.2005

Skutečně 
uhrazené 
splátky 

k 31.12.2006

Splatno 
v roce 2007

Splatno 
v roce 2008

Splatno 
v dalších 

letech

Citroen Berlingo 3.12.2004 36 574 14 616 149 134
JCB 3CX S 1.7.2003 36 2 091 69 797 348
Kompresor 20.10.2003 58 363 86 65 5 3
Audi 28.2.2002 36 1 986 4 040
Citroen Jumper 5.9.2002 36 716 12 020
JCB sitemaster 2.7.2004 36 2 294 62 121 621 311
Citroen Jumper 3.8.2004 36 679 18 181 181 105
Citroen Berlingo 1.6.2004 36 441 11 212 112 47
Renault Kerax 27.7.2004 36 4 255 101 515 1 015 507
Renault TRUCK 30.3.2005 36 2 648 128 181 631 631 105
Citroen 2.00HDi 31.5.2005 36 589 24 242 149 149 49
Citroen Berlingo 27.7.2005 36 575 21 212 145 145 73
Citroen C 151,9 D 22.8.2005 36 356 12 222 91 91 52
Technická myčka BN 30.9.2005 36 1 948 37 878 589 589 392 0
Citroen Break 13.2.2006 36 901 0 432 225 225 19
Citroen C4 26.4.2006 36 545 237 137 137 34
Citroen Berlingo 17.5.2006 36 506 210 127 127 42
Vysokozdvyžný vozík 4.7.2006 36 426 132 1 177 117 60
Celkem 21 893 525 353 5 104 3 320 1 280 155

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.

4.1.4. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem

31.12.2006 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková 
hodnota

Popis, rozsah a účel zástavního 
práva / věcného břemena

Správní budova 3 094 Bankovní úvěry – viz bod 4.9
Celkem 3 094

31.12.2005 (údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková 
hodnota

Popis, rozsah a účel zástavního 
práva / věcného břemena

Správní budova 3 200 Bankovní úvěry – viz bod 4.9
Celkem 3 200

4.1.5. Pronajatý majetek

Společnost v letech 1997, resp. 1995 uzavřela s Městem Benešov a Městem Vlašim nájemní smlouvy. Předmětem těchto smluv byl komplexní pronájem souboru 
nemovitého a movitého majetku, který společnost užívá k provozování vodovodů a kanalizací. 
Současně těmito smlouvami bylo umožněno pronajatý majetek odepisovat ve smyslu ust. § 28 odst. 2 zákona č. 586/92 Sb. V účetnictví byl majetek, který byl 
předmětem komplexního pronájmu, zachycen na účtech majetku souvztažně k účtu jiných dlouhodobých závazků. Od 1.1.2006 změnou zákona o DPPO a záko-
na o účetnictví byl institut komplexního pronájmu zrušen. Smlouvy byly změněny na operativní pronájem.
Výše nájemného je stanovena dohodou vždy na jeden rok. Určená výše nájemného pro rok 2006 ve Vlašimi byla 5 401 tis. Kč a Město Benešov nájemné ve sjed-
nané hodnotě fakturuje. Pro rok 2006 výše nájemného za Benešov je 11 200 tis. Kč.



4.2. Finanční majetek 

Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2004

Stav 
k 31.12.2005

Stav 
k 31.12.2006

Cenné papíry a podíly s rozhodujícím vlivem 100 100 0
Půjčky podnikům ve skupině
Celkem 100 100 0

4.2.1. Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivem

31.12.2006

V roce 2006 byla majetková účast na VHS Ekol s.r.o. prodána.

31.12.2005 (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Pořizovací 
cena

Nominální 
hodnota

Počet cen-
ných papírů Podíl v % Vlastní kapi-

tál spol.
Výsledek 

hospodaření 
Ocenění 

k 31.12.2005
VHS-EKOL, s.r.o.* 100 100 – 100 471 -375 100
Celkem 100 100 – 471 -375 100

*) Sídlo společnosti: Benešov u Prahy
4.3. Zásoby
Zásoby jsou převážně tvořeny materiálem a náhradními díly.

4.4. Pohledávky

4.4.1. Dlouhodobé pohledávky

V rámci jiných dlouhodobých pohledávek společnost vykazuje především pohledávky za VOK REAL, s.r.o. v nominální hodnotě 972 tis. Kč (2005: 1 052 tis. Kč,) 
z titulu prodeje části podniku. Pohledávka je splatná k 15.12.2018 a je umořována ročními splátkami ve výši 80 tis. Kč. Pohledávka není úročena, ani nijak zajiš-
těna.
V roce 2002 byla k této pohledávce vytvořena opravná položka, která se ročně snižuje. V tomto roce je její výše 415 tis Kč (2005: 472 tis. Kč) z důvodu zohlednění 
její reálné hodnoty. Reálná hodnota byla vypočtena diskontováním budoucích peněžních příjmů plynoucích z pohledávky.
4.4.2. Krátkodobé pohledávky z obchodního styku

(údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006
Krátkodobé
- odběratelé 25 696 30 018
- jiné pohledávky z obch. vztahů
- opravné položky -2 845 -2 347
Celkem 22 851 27 671

Poskytnuté provozní zálohy jsou v roce 2005 vykázány v samostatném řádku rozvahy.

4.4.3. Věková struktura pohledávek k odběratelům (údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do splatnosti
Po splatnosti

Celkem
0 - 90 dní 91 - 180 dní 181 – 360 dní 1 rok a více

2006 Krátkodobé 19 982 5 299 2 021 470 2 246 30 018
Opravné položky 0 101 2 246 2 347
Netto 19 982 5 299 2 021 369 0 27 671

2005 Krátkodobé 18 498 3 501 1 044 603 2 050 25 696
Opravné položky – – 192 603 2 050 2 845
Netto 18 498 3 501 852 – – 22 851

Běžná lhůta splatnosti pohledávek činí 14 dní.

4.4.4. Pohledávky z obchodního styku k podnikům ve skupině 

Název společnosti (údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2006

Stav 
k 31.12.2005

Krátkodobé pohledávky
  Z obchodního styku
VHS-EKOL, s.r.o. 0 269

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině 0 269

  Pohledávky mimo skupinu 30 018 26 125

Krátkodobé pohledávky z obchodního styku celkem 30 018 26 394

4.5. Finanční majetek

(údaje v tis. Kč) Stav 
k 31.12.2006

Stav 
k 31.12.2005

Pokladna 256 630
Ceniny 101 96
Běžné účty 90781 7 843
Krátkodobý fi nanční majetek celkem 10 138 8 569
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4.6. Časové rozlišení aktiv

Příjmy příštích období zahrnují nevyfakturované dodávky vodného a stočného 
ve výši 5 228 tis. Kč (2005: 3 528 tis. Kč). Jejich výše byla stanovena na základě 
propočtů z fakturace čtvrtletních cyklů v lednu a únoru 2006.

4.7. Rezervy

Rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku (daňově uznatelné) 
nebyly vytvořeny.

4.8. Závazky

4.8.1. Dlouhodobé závazky

V rámci dlouhodobých závazků je vykazována odložená daň.

4.8.2. Krátkodobé závazky z obchodního styku

(údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006
Krátkodobé závazky
- dodavatelé 10 456 9 856
- ostatní závazky 3 185 2 798
Celkem 13 641 12 654

Většina závazků vůči dodavatelům je do splatnosti. Ostatní závazky plynou pro 
města a obce z pronájmu majetku. Tyto závazky se započítávají proti výkonům, 
které společnost městům a obcím poskytuje.
Běžná lhůta splatnosti závazků činí 14 dnů. 

4.8.3. Závazky k ovládajícím a řídícím osobám

K 31.12.2006 společnost neeviduje žádný závazek vůči společnosti SUEZ 
ENVIRONNEMENT S.A. (jediný společník). K 31.12.2005 společnost neevidovala 
vůči SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. žádný závazek.

4.8.4. Krátkodobé přijaté zálohy

V rámci krátkodobých přijatých záloh jsou evidovány přijaté zálohy za proná-
jem kancelářských a provozních prostor ve výši 25 tis. Kč.
V roce 2005 byla v rámci krátkodobých přijatých záloh evidována částka 25 
tis. Kč.

4.8.5. Jiné krátkodobé závazky

V roce 2006 společnost nevykazuje žádnou jinou krátkodobou pohledávku.
Nejvýznamnější položkou k 31.12.2005 jsou krátkodobé závazky z titulu proná-
jmu infrastruktury v souhrnné výši 10 365 tis. Kč – viz. bod 4.8.1.

4.8.6. Závazky k podnikům ve skupině (údaje v tis. Kč)

Název společnosti Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006
Krátkodobé závazky
  z obchodního styku
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 39
ONDEO Services CZ, s.r.o. 248 270
Závazky k podnikům ve skupině 248 309
Závazky mimo skupinu 31 789 25 754
Krátkodobé závazky celkem 318 532 037 34 253

4.8.7. Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní zahrnují nevyfakturované dodávky prací a služeb ve výši 
7 832 tis. Kč (2005: 4 028 tis. Kč).

4.9. Bankovní úvěry 

31.12. 2006 (údaje v tis. Kč)

Banka / Věřitel Účel Zůstatek 
k 31.12.2006

Úroková 
sazba

Forma 
zajištění

Raiffeisenbank 
a.s. Investiční úvěr 8 500  PRIBOR+ 

0,95% viz. bod 4.1.4.

31.12. 2005 (údaje v tis. Kč)

Banka / Věřitel Účel Zůstatek 
k 31.12.2005

Úroková 
sazba

Forma 
zajištění

Raiffeisenbank 
a.s. Investiční úvěr 8 500  PRIBOR+ 

0,95% viz. bod 4.1.4.

Splátkový kalendář (údaje v tis. Kč)

Banka / Věřitel 2007 2008 2009

Raiffeisenbank a.s. 4 000 2 000 2 500
Celkem 4 000 2 000 2 500

4.10. Odložená daň

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

Odložená daň z titulu

(údaje v tis. Kč) Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2006
Oprávky dlouhodobého majetku -639 -642
Pohledávky 525 370
Celkem -114 -272

4.11. Daň z příjmu za běžnou činnost a mimořádnou činnost

Výše daně za rok může být porovnána se ziskem dle výkazu zisku a ztráty násle-
dovně:

(údaje v tis. Kč) 2005 2006
Zisk před zdaněním 16 166 15 635
Daň při lokální sazbě daně z příjmu ve výši (26% 2005, 24% 2006) 4 203 3 752
Daňový dopad nákladů, které nejsou daňově uznatelné 414 500
Daňový dopad položek snižujících daňový základ -3 039 -267
Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti 1 578 3 985
Sleva na dani -126 156
Daň z příjmů za minulá úč. období 961 -423
Celkem splatná daň z příjmů 2 413 3 406

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností

(údaje v tis. Kč) 2005 2006
Vodné 81 184 84 111
Stočné 60 931 70 123
Stavební výroba 22 950 21 566
Ostatní 14 369 16 338
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb celkem 179 434 192 138

Všechny výnosy jsou realizovány v tuzemsku.

4.12. Spotřebované nákupy

(údaje v tis. Kč) 2005 2006
Spotřeba materiálu 41 760 49 567
Spotřeba energie 17 096 22 687
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 1 936 1 907
Spotřebované nákupy celkem 60 792 74 161

4.13. Služby

(údaje v tis. Kč) 2005 2006
Opravy a udržování 8 385 9 579
Cestovné 889 787
Telefon, fax, internet 1 085 1 124
Poštovné 520 571
Výpočetní technika 583 612
Nájemné 13 149 24 285
Leasing 4 177 1 127
Skládky 3 423 3 358
Stavební subdodávky 13 375 2 541
Laboratorní vzorky 1 271 1 369
Reklama 753 1 094
Ostatní služby 2 113 7 621
Celkem 49 723 54 068

4.14. Transakce se spřízněnými osobami

4.14.1. Výnosy 

2006 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti Zboží Služby Fin. 

výnosy Celkem

VHS-EKOL, s.r.o. Dceřiná společnost 552 – 552
Celkem 552 – 552
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6. Závazky neuvedené v účetnictví

Soudní spory

K 31.12.2006 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož roz-
hodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 

Ekologické závazky

K datu 31.12.2006 neexistuje ekologický audit společnosti. Vedení společnosti 
proto nemůže odhadnout možné budoucí závazky související se škodami způ-
sobenými minulou činností ani závazky související s prevencí možných škod 
budoucích.

7. Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu sestavení roční účetní závěrky nedošlo k žádné nepředpokládané 
události, která by se dotýkala výsledku hospodaření, ať již roku 2006 nebo by 
výrazným způsobem ovlivnila hospodaření roku 2007. Nezměnila se ani výraz-
ným způsobem aktiva fi rmy, kromě zákonem daného ukončení komplexního 
pronájmu, který nadále budeme účtovat jako operativní pronájem. 

Podpis statutárního orgánu:

 funkce: jednatel společnosti

 jméno: Ing. Antonín Stibůrek

2005 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti Zboží Služby Fin. 

výnosy Celkem

VHS-EKOL, s.r.o. Dceřiná společnost 23 1 446 – 1 469
Celkem 23 1 446 – 1 469

V roce 2004 byl také prodán dlouhodobý hmotný majetek “Integrovaný dům” za částku 20 331 tis. Kč fi rmě VHS HC Benešov, s.r.o., v roce 2006 byla prodána spo-
lečnost VHS Ekol. Tyto společnosti jsou spřízněny osobou jednatele.

4.14.2. Nákupy

2006 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Zboží Služby Fin. 
nákl. Celkem

ONDEO Services CZ, s.r.o. Sesterská společnost – 520 – 520

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Sesterská společnost – 693 – 693

Celkem 1 213 1 213

2005 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke společnosti Zboží Služby Fin. 
nákl. Celkem

ONDEO Services CZ, s.r.o. Sesterská společnost – 693 – 693

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. Sesterská společnost – 18 – 18

Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Sesterská společnost 670 – –

Celkem 670 711 1 381

5. Zaměstnanci, vedení společnosti a statutární orgány

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti a osobní náklady za rok 2006 a 2005 jsou následující:

2006 

(údaje v tis. Kč) Počet Mzdové 
náklady

Soc. 
a zdrav. 

zabezpeč.
Ostatní 
náklady

Osobní 
náklady 
celkem

Zaměstnanci 170 32 001 11 237 600 43 838
Vedení společnosti 3 3 435 1 202 156 4 793
Celkem 173 35 436 12 439 656 48 531

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem vedení společnosti se myslí ředitel a náměstci.

5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

Vedení společnosti má k dispozici osobní vozy s možností využití pro soukromé účely. Částka, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků, v roce 2006 je 260 
tis. Kč (2005: 242 tis. Kč). 

| www.whs-sro.cz

2005

(údaje v tis. Kč) Počet Mzdové 
náklady

Soc. 
a zdrav. 

zabezpeč.
Ostatní 
náklady

Osobní 
náklady 
celkem

Zaměstnanci 166 30 543 10 619 482 41 644
Vedení společnosti 3 3 290 1 152 131 4 573
Celkem 169 33 833 11 771 613 46 217

podpis  ………………………………….
datum                 22. května 2007
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