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Úvodní slovo předsedkyně představenstva1.

Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové,

uplynulý rok byl prvním celým rokem nového modelu působení naší společnosti jako vlastníka vodárenské

infrastruktury a vlastníka 34% akcií společnosti Královéhradecká provozní, a. s. která tuto infrastrukturu provozuje. 

Úkolem naší společnosti je péče o vodárenskou a kanalizační síť v regionu působení, dozor nad provo-

zováním vodovodů a kanalizací včetně čistíren odpadních vod ve vlastnictví naší společnosti a stanovování

výše vodného a stočného. Záměrem vedení společnosti je konsolidace společnosti v regionální společnost

municipálních vlastníků s jednotnou solidární cenou vodného a stočného, která investuje do obnovy a rozvoje

infrastruktury. Důležitým předpokladem pro plnění těchto cílů  je dosahování příznivého hospodářského výsledku,

což se v roce 2006 podařilo. Ke splnění tohoto záměru přispěje jistě i Investiční program společnosti na rok

2007–2016, který byl schválen představenstvem. 

Během roku bylo jmenováno nové vedení společnosti a proběhly organizační změny, které vedly 

k optimalizaci rozhodovacích procesů i zlepšení komunikace s akcionáři. Na mimořádné valné hromadě v závěru

roku bylo schváleno rozšíření dozorčí rady na šest členů a zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti. 

V roce 2006 byla se státním dotačním příspěvkem zrekonstruována čistírna odpadních vod v Chlumci

nad Cidlinou a pokračovalo úsilí společnosti v získání dotačních zdrojů z Kohezního fondu EU na rekonstrukci

čistírny odpadních vod v Hradci Králové, kanalizačních síti v Hradci Králové a v Novém Bydžově a na výstavbu

kanalizací v Předměřicích, Lochenicích a Sloupně. 
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Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Věřím, že naše vodárenská a kanalizační síť bude všem spotřebitelům a klientům sloužit bez problémů

i v dalších letech. Společná řešení řady technických, provozních a právních problémů s Královéhradeckou

provozní, a. s. prokázala, že spolupráce s provozovatelem  je dobře nastavena.

V závěru úvodního slova chci poděkovat všem zaměstnancům za jejich podíl na výsledcích minulého roku,

stejně tak všem ostatním, kteří k dobrému výsledku přispěli.
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Ing. Pavla Finfrlová

předsedkyně představenstva
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Přehled významných událostí roku 20062.

K významným událostem roku 2006 řadíme

01 / 2006

– v souvislosti s ukončením funkce ředitele společnosti Ing. Zdeňka Kouby byl od 1. 1. 2006 pověřen řízením

společnosti technicko-provozní náměstek Ing. Pavel Loskot a představenstvo společnosti vypisuje výběrové

řízení na funkci ředitele.

02 / 2006

– představenstvo společnosti schvaluje změnu emisního kurzu pro kapitalizaci nepeněžitých vkladů a pohledávek

ve výši 1000 Kč na každých 1000 Kč jmenovité hodnoty upsaných akcií.  

03 / 2006

– představenstvo jmenuje do funkce ředitele společnosti Ing. Františka Baráka.

7. 6. 2006

– řádná valná hromada společnosti mj. schválila Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování vodárenské

infrastruktury se společností Královéhradecká provozní, a. s. (člen skupiny VEOLIA VODA) a zvolila 

Ing. Františka Baráka za člena představenstva.

09 / 2006

– zahájena stavba rekonstrukce a intenzifikace ČOV Chlumec nad Cidlinou. Stavba byla dokončena v průběhu

3 měsíců, přičemž kvalita odpadní vody na odtoku z čistírny bude splňovat parametry dané nařízením vlády.  

10 / 2006

– byla dokončena stavba kanalizace v Novém Bydžově – Metličany, prostřednictvím které byla dokončena

dostavba kanalizace ve druhém největším městě okresu. Stavba byla realizována za finanční pomoci státu

a Evropské investiční banky. 

6. 12. 2006 

– mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o změně stanov společnosti, kde mj. došlo k rozšíření

dozorčí rady o další tři nové členy, schválila jejich smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování, rozhodla 

o zvýšení základního kapitálu společnosti o 145,411 mil. Kč, rozhodla o vyřazení akcií na majitele z obcho-

dování na oficiálním trhu a rozhodla o změně podoby těchto akcií.



Základní údaje o společnosti3.

Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec králové

IČO: 48172898

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jediným

zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 8. 10. 1993.

Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 964

ke dni 1. 11. 1993.

Společnost je založena na dobu neurčitou.

www adresa: www.vakhk.cz

3.1 Předmět podnikání 

Předmět podnikání společnosti do 30. 11. 2006:

1. Provozování vodovodů a kanalizací

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Projektová činnost ve výstavbě

4. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

5. Podnikání v oblasti nakládání s odpady

6. Realitní činnost

7. Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby

8. Ubytovací služby typu horská chata bez stravy

9. Pronájem a půjčování věcí movitých

10. Diagnostika vodovodních a kanalizačních sítí

11. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců

Předmět podnikání společnosti od 1. 12. 2006:

1. Provozování vodovodů a kanalizací

2. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Projektová činnost ve výstavbě

4. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

5. Realitní činnost

6. Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby

7. Ubytovací služby typu horská chata bez stravy

8. Pronájem a půjčování věcí movitých

9. Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
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Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

3.2 Údaje o základním kapitálu

9

Datum přijetí  

P. č. rozhodnutí o výši ZK celkem Vydané cenné papíry

/změně/ ZK

akcie ISIN CZ 0009046850, kmenové, 

1 8. 10. 1993 +112 826 000 112 826 000 v zaknihované podobě, na majitele, 

s nominální hodnotou 1 000 Kč, 112 826 ks

zakladatel, akcie kmenové v listinné podobě, na jméno 

FNM ČR s nominální hodnotou 1000 Kč, 915 212 ks

zakladatel, zlatá akcie FNM ČR, v zaknihované podobě 

FNM ČR s nominální hodnotou 1 000 Kč, 1 ks

akcie kmenové v listinné podobě, na jméno, 

s nominální hodnotou 1 000 Kč, 75 400 ks 

mimořádná akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

valná hromada s nominální hodnotou 1 000 Kč, 190 680 ks

akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 37 978 ks

řádná akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

valná hromada s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 24 946 ks 

řádná akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

valná hromada s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 22 786 ks

akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 41 540 ks

akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 2 793 ks

řádná akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

valná hromada s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 22 982 ks

akcie kmenové, v listinné podobě, na jméno, 

s nominálními hodnotami 1 000 Kč, 27 408 ks

mimořádná  

valná hromada

mimořádná 

valná hromada

Pozn.: - akcie na jméno uvedené v řádcích 2, 4 – 12 jsou výhradně v držení měst a obcí

- v řádcích 13 a 14 zvýšení základního kapitálu nebylo 31. 12. 2006 zapsáno, zvýšení ZK z řádku 13 bylo zapsáno

v 03/2007

Orgán, který Hodnota

rozhodl změny ZK

zakladatel,

FNM ČR

2 8. 10. 1993 +915 212 000 1 028 038 000

3 8. 10. 1993 +1 000 1 028 039 000

4 17. 6. 1996 představenstvo +75 400 000 1 103 439 000

5 9. 12. 1999 +190 680 000 1 294 119 000

6 3. 3. 2000 představenstvo +37 978 000 1 332 097 000

7 8. 6. 2000 +24 946 000 1 357 043 000

8 6. 6. 2002 +22 786 000 1 379 829 000

9 31. 10. 2002 představenstvo +41 540 000 1 421 369 000

10 21. 11. 2003 představenstvo +2 793 000 1 424 162 000

11 10. 6. 2004 +22 982 000 1 447 144 000

12 29. 10. 2004 představenstvo +27 408 000 1 474 552 000

13 30. 11. 2005 +38 602 000

14 6. 12. 2006 +145 411 000



Základní údaje o společnosti3.

Celkový Podíl Podíl na

Poř. Akcionář 1.E 2.E 3.E 4.E 5.E 6.E 7.E 8.E počet na akciích hlasovacích

1996/1997 6/2000 4/2001 7/2001 3/2003 8/2003 3/2004 5/2005 akcií v % právech v %

1 Město Hradec Králové 766 676 28 777 2 000 9 328 29 600 16 067 852 448 57,81 45,34

2 Město Chlumec n/C 53 649 7 633 225 61 507 4,17 5,40

3 Město Nový Bydžov 32 699 151 10 524 4 868 48 242 3,27 4,24

4 Obec Černilov 27 736 1 804 1 200 30 740 2,08 2,70

5 Město Třebechovice p/O 26 328 164 117 26 609 1,80 2,34

6 Město Smiřice 16 500 16 500 1,12 1,45

7 Obec České Meziříčí 11 222 2 615 105 13 942 0,95 1,22

8 Město Nechanice 12 191 155 1 108 13 454 0,91 1,18

9 Obec Pohoří 12 447 352 12 799 0,87 1,12

10 Obec Libčany 1 368 8 243 1 317 10 928 0,74 0,96

součet obcí poř. 1 - 10 1 087 169 73,73 65,97

11 ostatní obce 1 467 84 815 112 414 22 791 11 650 9 339 1 416 2 793 29 338 274 556 18,62 24,12

12 Města a obce celkem 1 467 990 612 190 680 24 946 37 978 22 786 41 540 2 793 50 390 1 361 725 92,35 90,09

13 Členové předst. a DR 10

14 Ostatní akcionáři z KP 111 349

součet CZ0009046850 112 826 112 826 7,65 9,91

15 MF ČR 1 1

Akcie celkem 1 112 826 990 612 190 680 24 946 37 978 22 786 41 540 2 793 50 390 1 474 552 100,00 100,00
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3.3 Akcie a akcionáři

Emise akcií na jméno v listinné podobě
ISIN ISIN

770940001074 CZ0009046850

Významné vlastnické podíly

Dosud vydané cenné papíry

112 826 ks  kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč v zaknihované podobě

1 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč v zaknihované podobě s omezenou

převoditelností

1 361 725 ks  kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč v listinné podobě s omezenou

převoditelností



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Doplňující údaje

1. v souladu s § 17 odst. 3 „Stanov společnosti” je výkon hlasovacího práva jednoho akcionáře, kterým je

město Hradec Králové, omezen nejvyšším přípustným počtem hlasů, který činí 35 % z celkového počtu

hlasů připadajících na vydané akcie společnosti

(počet hlasů = 1 474 552 * 0,35 = 516 093)

2. ostatní akcionáři disponují 622 104 hlasů (1474552 - 852448, akcie města Hradec Králové)

3. celkový počet hlasů = 516 093 + 622 104 = 1 138 197 hlasů

4. počet hlasů měst a obcí 1 361 725 – 852 448 + 516 093 = 1 025 370 hlasů

5. akcie ISIN CZ0009046850 jsou neomezeně převoditelné

6. akcie ISIN CZ0009046850 přijaté k obchodování organizátorem mimoburzovního trhu cenných papírů

RM-S. Dne 23. 3. 2007 byly tyto akcie vyřazeny z oficiálního trhu RM-S. Minimální a maximální kurs v roce

2006 činil 330 a 370 Kč.

7. akcie ISIN CZ 0009046850 nejsou přijaty k obchodování na zahraničních veřejných trzích

8. emisní kurs vydaných akcií společnosti splatil FNM ČR nepeněžitým vkladem, cenou hmotného a dalšího

majetku bývalého s. p. Vodovody a kanalizace Hradec Králové a následně obce (města) svými nepeněži-

tými a peněžitými vklady

9. s akciemi jsou spojena práva akcionáře podílet se ve smyslu zák. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) ve znění

pozdějších předpisů a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku

společnosti. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Na akcii o jmenovité

hodnotě 1 000,- Kč připadá jeden hlas

10. akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského

výsledku schválila k rozdělení. Dividenda je splatná do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné

hromady o rozdělení zisku. Nárok na dividendu v případě jeho neuplatnění akcionářem přechází na spo-

lečnost

11. omezení převoditelnosti akcií /§ 13 „Stanov společnosti…”/

akcie na jméno jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelná pouze s předchozím souhlasem valné

hromady společnosti. 

Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno nebo samo-

statně převoditelných práv s těmito akciemi spojených v případech, kdy nepůjde o převod mezi:

a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo

b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním celkem, který je obcí ve smyslu platných

právních předpisů
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Základní údaje o společnosti3.

Představenstvo (složení do 7. 6. 2006)

Předseda Ing. Pavla Finfrlová náměstkyně primátora města Hradec Králové 1. 4. 1950 VŠCHT

Místopředseda Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem 18. 6. 1953 STVUT

Člen Ing. Otakar Divíšek primátor města Hradec Králové 18. 1. 1953 VŠZ 

Člen Ing. Josef Malíř náměstek primátora města Hradec Králové 11. 9. 1961 ČVUT

Člen Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov 5. 9. 1959 ČVUT

Představenstvo (složení od 8. 6. 2006)

Předseda Ing. Pavla Finfrlová náměstkyně primátora města Hradec Králové 1. 4. 1950 VŠCHT

Místopředseda Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem 18. 6. 1953 STVUT

Člen Ing. František Barák ředitel Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 24. 11. 1951 VŠE 

Člen Ing. Josef Malíř náměstek primátora města Hradec Králové 11. 9. 1961 ČVUT

Člen Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov 5. 9. 1959 ČVUT

Výroční zpráva 200612

3.4 Orgány společnosti

Dozorčí rada (složení do 6. 12. 2006)

Předseda Ing. Alois Tuháček náměstek primátora města Hradec Králové 12. 6. 1941 VŠE

Místopředseda Jiří Heřman místostarosta města Smiřice 15. 3. 1938 SPŠS

Člen JUDr. Arnošt Urban člen zastupitelstva města Hradec Králové 13. 9. 1955 UJEP

Dozorčí rada (složení od 7. 12. 2006)

Předseda Ing. Alois Tuháček podnikatel 12. 6. 1941 VŠE

Místopředseda Jiří Heřman důchodce 15. 3. 1938 SPŠS

Člen JUDr. Arnošt Urban člen zastupitelstva města Hradec Králové 13. 9. 1955 UJEP

Člen Jan Kopelent starosta obce Blešno 12. 11. 1951 SPŠ

Člen Mgr. Otakar Kuchař místostarosta města Chlumec nad Cidlinou 2. 3. 1959 PFHK

Člen Vladimír Futera starosta obce Skřivany 4. 5. 1953 SOU



70 %
LIDSKÉHO TĚLA
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti 
a stavu majetku společnosti v roce 2006

4.

Společnost byla založena jako akciová společnost Fondem národního majetku České republiky, jako jedi-

ným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 8. 10. 1993, a vznikla zápisem do obchodního rejstříku 

u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle B, vložce č. 964 ke dni 1. 11. 1993. Společnost byla od svého

založení tzv. smíšenou vodárenskou společností (vlastníkem a provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace).

Ke dni 30. 9. 2005 nabyly účinnosti smlouvy, na základě kterých byla prodána provozní část podniku novému

provozovateli, Královéhradecké provozní, a.s., členu skupiny Veolia Voda, a infrastrukturní majetek pronajat k jeho

provozování. K témuž datu se Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. stala vlastnickou vodárenskou

společností, mezi jejíž klíčové činnosti patří:

● vést technickou a majetko-právní správu nemovitostí (budovy + pozemky pod vodárenskými objekty) 

● realizovat obnovu stávajících vodovodů a kanalizací ve svém vlastnictví, udržovat a dlouhodobě zlepšovat

parametry těchto sítí včetně svého neinfrastrukturního majetku. Zajišťovat rozvoj vodovodů a kanalizací.

● rozhodovat o technických standardech vodovodů a kanalizací, posuzovat návrhy staveb vodovodů a kanali-

zací jiných investorů a stanovovat podmínky pro jejich realizace. Za tímto účelem sledovat stav současných

technologií v oboru a zajišťovat podklady pro rozhodování (pořizovat generely vodovodů a odvodnění,

resp. kanalizací, tvořené na základě nejnovějších poznatků v této oblasti) 

● vést technickou, účetní a vodohospodářskou evidenci svého majetku včetně provozních údajů 

● zajišťovat opravy nad rámec běžného opotřebení veškerého svého majetku, který nepatří do kategorie

vodovodů a kanalizací (veškeré pronajaté administrativní a provozní budovy, sklady a budovy sloužící

pro další využití v Hradci Králové, Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem a Českém Meziříčí)

● rozhodovat o ceně vodného a stočného v regionu

● kontrolovat činnost provozovatele (jeho zákonné a smluvní povinnosti)

Výroční zpráva 200614

měrná podíl na celkových 

jednotka výnosech v r. 2006

1 Tržby za vodné a stočné tis. Kč 344 448 263 718 0 0,00

2 Tržby za vlastní výrobky a služby tis. Kč 41 290 59 515 149 875 91,48

3 Aktivace HIM, materiálu a služeb tis. Kč 6 356 9 346 2 201 1,34

4 Tržby z prodeje materiálu tis. Kč 81 588 49 051 0 0,00

5 Tržby z prodeje cenných papírů tis. Kč 969 0 7 799 4,76

6 Finanční výnosy - úroky, kurz. rozdíly tis. Kč 1 840 3 658 1 421 0,87

7 Ostatní výnosy tis. Kč 183 251 999 2 537 1,55

8 celkem tis. Kč 477 647 637 287 163 833 100,00

Celkové provozní výnosy roku 2005 jsou ovlivněny částkou tržby za prodej provozní části podniku ve výši 250 000 tis. Kč

4.1 Vybrané údaje z účetní závěrky za rok 2006

4.1.1 Výnosy

č. ukazatel 2004 2005 2006
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4.1.2 Náklady

č. ukazatel měrná jednotka 2004 2005 2006

1 Průměrný přepočtený stav zaměstnanců osob 285,0 226 18,25

2 Produktivita výnosů a tržeb tis. Kč./zam 1 676 2 820 8 977

3 Náklady celkem tis. Kč 472 965 593 643 154 505

4 z toho provozní tis. Kč 467 857 591 434 140 104

5 v tom spotřeba materiálu 58 010 44 900 1 081

6 spotřeba energie tis. Kč 27 066 23 223 182

7 opravy a udržování tis. Kč 17 018 13 397 1 514

8 odpisy tis. Kč 137 978 141 536 118 851

9 mzdy a ost. osob. náklady tis. Kč 87 717 71 614 11 330

10 ostatní tis. Kč 140 068 296 764 7 146

11 finanční náklady tis. Kč 5 108 2 209 9 943

12 mimořádné náklady tis. Kč 0 0 0

13 Hospodářský výsledek před zdaněním tis. Kč 6 489 73 080 13 786

14 Hospodářský výsledek po zdanění tis. Kč 4 682 43 644 9 328

Celkové provozní náklady roku 2005 jsou ovlivněny prodejem provozní části podniku ve výši 165 533 tis. Kč

4.1.3 Další údaje o hospodaření společnosti   

2003 2004 2005 2006

Stavy půjček a úvěrů na konci období tis. Kč 250 153 244 857 325 260 332 185

z toho: bankovní úvěry tis. Kč 60 133 84 846 175 944 169 963

návratné finanční výpomoci ze SR tis. Kč 162 010 122 120 82 231 62 491

půjčky od obcí tis. Kč 28 010 37 891 67 085 99 731

2003 2004 2005 2006

Pohledávky celkem tis. Kč 84 362 90 222 26 137 16 198

z toho po lhůtě splatnosti delší než 30 dnů tis. Kč 26 171 20 996 10 6

podíl pohledávek po lhůtě splatnosti a pohledávek celkem % 32,02 23,27 0,04 0,04
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2003 2004 2005 2006

Rentabilita úhrnného kapitálu 0,22 0,14 1,28 0,27

Rentabilita vlastního kapitálu 0,25 0,15 1,46 0,30

Čistý zisk připadající na jednu akcii 5,31 3,29 30,11 6,33

Rentabilita výnosů 1,73 0,98 6,85 5,69

Rentabilita celkových nákladů 1,76 0,99 7,35 6,04

Doba obratu úhrnného kapitálu 2 784,00 2 578,00 1 920,55 7 685,78

Doba obratu vlastního kapitálu 2 482,75 2 279,87 1 688,21 6 754,42

Doba obratu pohledávek 64,41 57,96 0,47 35,59

Doba obratu závazků 101,66 123,93 28,49 83,11

Mzdová produktivita 5,20 5,45 8,90 14,46

Rentabilita úhrnného kapitálu (%) Zisk/úhrnný kapitál *100

Rentabilita vlastního kapitálu (%) Zisk/vlastní jmění * 100

Rentabilita výnosů (%) Zisk/tržby a výnosy celkem * 100

Rentabilita celkových nákladů (%) Zisk/celkové náklady * 100

Doba obratu úhrnného kapitálu (dny) Úhrnný kapitál/tržby a výnosy celkem * 360

Doba obratu vlastního kapitálu (dny) Vlastní jmění/tržby a výnosy celkem * 360

Doba obratu zásob (dny) Zásoby/tržby a výnosy celkem * 360

Doba obratu pohledávek (dny) Krátkodobé pohledávky z obch. styku/tržby a výnosy celkem * 360

Doba obratu závazků (dny) Krátkodobé závazky/tržby a výnosy celkem * 360

Mzdová produktivita (Kč) Tržby a ostatní výnosy/mzdové a ostatní osobní náklady

4.1.4 Informace o peněžních příjmech členů představenstva, dozorčí rady, ostatních

vedoucích osob a auditora

Představenstvo CELKEM: 708 000 Kč

Dozorčí rada CELKEM: 435 200 Kč

Ostatní vedoucí osoby 2 571 313 Kč

Auditoři 37 000 Kč

Peněžní příjmy členů představenstva vycházejí ze smluv o výkonu funkce schválených valnou hromadou a z vyplacených tantiém.

Peněžní příjmy členů dozorčí rady vycházejí ze smluv o výkonu funkce schválených valnou hromadou a z vyplacených tantiém.

Peněžní příjmy vedoucích osob společnosti vycházejí ze smluv o mzdě schválených představenstvem společnosti.
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4.2 Provozování vodárenské infrastruktury

Vodovody a kanalizace v regionu provozuje na základě smlouvy o nájmu a provozování Králové-

hradecká provozní, a.s., která patří do skupiny VEOLIA VODA. Smluvní vztah bude trvat po dobu 30 let, tedy

do 29. 9. 2035. K této smlouvě o nájmu a provozování vznikl jeden dodatek, který schválila dne 7. 6. 2006

valná hromada společnosti. K podstatným podmínkám dodatku č. 1 patří:

● skutečnost výše nájemného s ohledem na termín začátku účinnosti Smlouvy 30. 9. 2005  

● aktualizace specifikace pronajatého majetku k 31. 12. 2005

● základní členění nájemného na 3 složky 

a. Účetní odpisy pronajatého majetku

b. Náklady na provoz pronajímatele

c. Zisk

● informace o skutečné výši částek nájemného pro r. 2006

● upřesnění principu tvorby položek nájemného pro další období (2007 a dále)

● požadavek Provozovatele na poskytování informací o účetních odpisech vodárenské infrastruktury 

v podrobnějším členění (skupinové vodovody a kanalizace)

● princip pořizování vodoměrů a jejich přiřazení k souboru Vodárenské infrastruktury

Provozování vodovodů v roce 2006 bylo bez vážných problémů, s výjimkou skutečnosti výskytu pesticidu

atrazin ve zdroji pitné vody Bědovice. Tato látka již byla ve zdroji pitné vody pro město Třebechovice p. Orebem

zjištěna v roce 2005, od té doby se zde stále vyskytuje a prozatím nedošlo ke snížení její koncentrace pod

zákonem stanovený limit. Společnost v této věci podala trestní oznámení na neznámého pachatele a společně 

s provozovatelem vodovodu učinila taková opatření, že se atrazin v rozvodné síti města nevyskytuje.

4.3 Informace o rozsahu a stavu vodárenské infrastruktury

4.3.1 Zařízení pro výrobu a distribuci pitné vody

Společnost vlastní a spravuje vodovodní sítě v celkové délce 1 276 km včetně 29 803 ks odbočení

pro přípojky, prostřednictvím kterých je zásobeno pitnou vodou 147 782 obyvatel.
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Zdroj Kapacita (l/s) Využití kapacity (%)

Vlastní podzemní zdroje 347 78

Povrchové záložní zdroje Orlice a Javorka-Ohnišťany 158 1

Nakoupená voda 250 28

Celkem 755 52

Zdroje Litá

Zdroje pitné vody Litá zahrnují celkem 11 hlubokých vrtů velmi podobného chemického složení. Jde o vodu

pocházející ze zvodnělé vrstvy geologického útvaru Podorlická křída. Jímací vrty mají tato označení: Lt1, Lt2, Lt3,

Lt4, Lt6, Lt8a, Lt9a, V1, V2, Lt01 a Lt02. Voda z vrtu Lt1 vykazuje trvale vyšší obsah železa, a je proto upravo-

vána v úpravně vody Kozinec, která se nachází v lokalitě poblíž obce Pohoří. V tomto zařízení rovněž dochází ke

snižování obsahu tetrachlorethanu (PCE) a trichlorethenu (TCE) ve vodě z vrtu Lt6. Koncentrace těchto chloro-

vaných uhlovodíků je zde nad zákonným limitem a musí se uměle snižovat. Další úpravu si vyžaduje i voda z vrtů

Lt01 a Lt02, u které je snižován obsah železa na úpravně vody Hájek (u obce Mokré). Voda z ostatních vrtů má

stabilní kvalitu vyhovující normě a žádnou úpravu tudíž nevyžaduje.     

Voda z prameniště Litá zásobuje město Hradec Králové a okolí, oblast obce Mokré, Českého Meziříčí a pro-

střednictvím VSVČ je přiváděna do celého rozvodného vodovodního systému (Třebechovicko, Novobydžovsko,

severní část zásobené oblasti – Bílé Poličany, potenciál i pro spoluzásobení Chlumecka). Surová voda z tohoto

zdroje je perspektivní, vyhovuje až na výjimky současným normám a neočekávají se výrazné změny v kvalitě vody.

Zdroje Třebechovice – Bědovice

Z několika mělkých vrtů tohoto prameniště se čerpá kvalitní voda, která vyžaduje pouze zdravotní zabezpe-

čení – jedná se o vodu s nízkou mineralizací o nízkém pH a její kvalita byla dlouhodobě až do roku 2005 stálá.

Počátkem roku 2005 byl ve zdroji zjištěn mírně nadlimitní obsah pesticidu atrazin, který je v současné době

snižován prozatímním mícháním s vodou ze zdroje Litá. Z tohoto důvodu je v přípravě projekt trvalé úpravy

za účelem odstranění pesticidu atrazin z rozvodné sítě města Třebechovice pod Orebem. Touto úpravou dojde

i ke snížení nadlimitního obsahu železa v rozvodné síti města.

Zdroj zásobuje Třebechovice pod Orebem a jeho okolí a jeho přebytky je dotován přivaděč z Lité – celkově

je považován za poměrně perspektivní.

Zdroje Nový Bydžov

V současné době je využíváno tzv. nové prameniště, kde se nachází několik vrtů – voda z těchto vrtů má

vysokou mineralizaci a obsahuje zvýšené množství manganu + železa, a je proto upravována na úpravně vody

Nový Bydžov. 

Kvalita vody v těchto zdrojích je stabilní a voda zde vyrobená je pro spotřebu míchána s vodou ze zdrojů Litá.

Prozatím se nepočítá s odstavením zdrojů Nový Bydžov.

4.3.1.1 Zdroje pitné vody

V následující tabulce uvádíme strukturu a kapacitu v současnosti používaných vodních zdrojů včetně jejich využití:
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Zdroje Třesice-Písek

Tyto zdroje zahrnují 2 vrty středně hluboké – zdejší voda je s vysokou mineralizací a vysokým obsahem manganu,

a proto je upravována v úpravně vody Chlumec nad Cidlinou. Kvalita vody v těchto zdrojích je dlouhodobě

stabilní – ani do budoucna se neočekává výraznější změna v kvalitě vody.

Zdroj Pamětník

Jedná se o mělký vrt sloužící jako lokální zdroj – voda z tohoto zdroje je velmi kvalitní s nízkou mineralizací

a nevyžaduje kromě hygienického zabezpečení žádnou úpravu. 

Tento zdroj je perspektivní a kvalita vody v tomto zdroji je dlouhodobě stabilní.

Ostatní zdroje 

● Zdroj Ohnišťany – zdrojem surové vody je infiltrovaná voda z řeky Javorky, tato voda má zvýšený obsah

manganu a je upravována v úpravně vody Ohnišťany. Kvalita vody kolísá podle kvality vody v řece – vyhovuje

ovšem v převážné většině dané normě. Tento zdroj je neperspektivní a bude nahrazen zdrojem z VSVČ

(propojení s přivaděčem z Nového Bydžova).

● Zdroje Smiřice – Černožice. V aglomeraci Smiřice-Holohlavy-Černožice jsou využívány dva vrty: (a) vrt ČE1

je hluboký a vykazuje zvýšený obsah železa – jeho voda je proto upravována. (b) Vrt NV1 je mělký, obsahuje

zvýšené množství dusičnanů a jeho voda není upravována, obsah dusičnanů nelze snížit. V předchozích letech

došlo k nárůstu obsahu dusičnanů z těchto vrtů – voda z obou vrtů byla do nedávné minulosti míchána 

a dopravována spotřebiteli. Tento zdroj se stal neperspektivním a koncem roku 2005 byl odstaven, přičemž

do jmenované aglomerace je od počátku r. 2006 dopravována voda z Hradce Králové.

● Zdroj Orlice – řeka Orlice je využívána jako intervenční zdroj pro úpravnu vody Hradec Králové. V současné

době úpravna není v trvalém provozu. Většina zařízení je stáří 45 let a je nutné uvažovat s jeho obnovou. 

Voda převzatá (nakoupená)

1. od VAK Náchod – zdroj: Polická křídová pánev

Společností VAK Náchod je dodávána velmi kvalitní podzemní  voda z polické křídové pánve – tato voda je

středně mineralizovaná a společně s vrtem LT4 zásobuje okolí Českého Meziříčí, přičemž přebytky této vody

jdou do vodojemu Kozinec a odtud jsou rozváděny po celé vodárenské soustavě. Tento zdroj pitné vody, jehož

kvalita je stabilní, je perspektivní.

2. od VAK Pardubice 

Společností VAK Pardubice je dodávána voda z úpravny vody Hrobice – tato voda je z 50% podzemní a z 50%

povrchová, je to voda středně mineralizovaná a je míchána na vodojemech Nový Hradec Králové se zdroji 

z přivaděče Litá. Tento zdroj umožňuje částečné zásobování vodou při poruše přivaděče Litá a je tudíž

perspektivní.

19
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4.3.1.2 Vodovodní síť

Rozsah vodovodní sítě a dosažená dostupnost veřejného zásobování vodou v oblasti Hradce Králové patří

k úspěchům společnosti v oboru provozování vodovodů za posledních 13 let – veřejný vodovod je v 95% obcí. 

V posledním období byly připojeny na vodárenskou soustavu samostatné vodovody Loučná Hora 

a Smiřice-Holohlavy-Černožice, přičemž dokončení dalších částí Vodárenské soustavy východní Čechy umožnilo

využívat jen zdroje vody s odpovídající kvalitou i vysokou mírou zabezpečenosti kvantity (Osice, Krásnice, Březhrad,

Rodov). Potřebná úprava vody zdrojů Litá byla dokončena a stejně tak je provedena komplexní výměna potrubí 

z azbestocementu.

Stav převážné části objektů na vodovodní síti a vnitřních technologických zařízení je dobrý, provozování

vodovodních sítí v posledním období lze označit za spolehlivé a bezporuchové.

V současné době společnost VAK HK vlastní cca 25 000 vodoměrů – výstup dat a jejich odečet se pro-

vádí fyzicky návštěvou u odběratelů – vztah provozovatele (tj. společnosti Královéhradecká provozní, a.s.) a odbě-

ratele k měření je dán smluvně a je definován dodacími podmínkami platnými pro měření pitné i odpadní vody.

4.3.1.3 Kvalita pitné vody

Kvalita dodávané vody se v posledních letech výrazně zlepšila – většina zdrojů s vodou problematické

kvality byla ze systémů odpojena a povrchový zdroj Orlice se využívá jen v mimořádných provozních režimech.

Vícestupňová úprava vody v této úpravně (hrubá filtrace, předozonizace, čiření, rychlofiltrace na otevřených

pískových filtrech s naplavováním aktivního uhlí, doozonizace, tlaková filtrace s náplní aktivním uhlím a chlorace)

poskytuje vodu kvality srovnatelné s vodou z podzemních zdrojů. 

Z primárních příčin občasného zhoršování kvality vody zbývá odstranit následující: odstranit nadměrné

množství pesticidu atrazin a železa ze sítě Třebechovice p. Orebem, odpojit zdroj Ohnišťany. 

Na významu nabývají sekundární příčiny zhoršování kvality vody zejména v průběhu její dopravy potrubím

a podstatně větší pozornosti si zasluhuje zavádění technologií dodatečných ochran vnitřního povrchu potrubí (např.

cementace).

V oblasti monitoringu kvality vody je rozsah a četnost pravidelných kontrol jakosti vody stanoven 

plánem kontroly jakosti vod provozovatele, který je zpracováván v souladu s platnou legislativou – havarijní stavy

jsou řešeny dle řádu pohotovostní poruchové služby a ustanovení v příslušných provozních řádech. Dále dochází

ke sledování kvality surové, pitné i odpadní vody, a to plánovitě i náhodně zejména Krajskou hygienickou stanicí 

a společností Povodí Labe, s.p. 

Rozbory pitných vod pro provozovatele provádí v maximální míře vlastní laboratoř pitných vod, která je

držitelem osvědčení o účasti v mezilaboratorním porovnávání zkoušek v oblasti mikrobiologického a základního

chemického rozboru. Úplné rozbory provádí pro provozovatele Vodohospodářské laboratoře Pardubice – tyto

rozbory zahrnují radiochemické analýzy, speciální organické analýzy a speciální minerální analýzy (jeden rozbor

představuje cca 80 ukazatelů).
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4.3.2 Odvádění a čištění odpadních vod

4.3.2.1 Kanalizační síť a čistírny odpadních vod

Vodohospodářský rozvoj v oblasti odvádění a čištění odpadních vod zatím nedoznal takových kvantita-

tivních parametrů jako v oblasti zásobení pitnou vodou z veřejného vodovodu. Na druhou stranu však již nyní platí,

že všechna města a obce s počtem nad 2 000 obyvatel mají kanalizační systémy zakončené čistírnou odpadních

vod. V tomto smyslu zbývá pouze dokončit stavby kanalizací v obcích Předměřice, Lochenice a Sloupno.

Provoz kanalizací je doprovázen někde nevyhovujícím technickým stavem potrubí a zejména hydraulickými

obtížemi (např. Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou – Nádražní ul., Nový Bydžov – jihozápadní část, Třebe-

chovice pod Orebem, Smiřice) a také nejsou dodrženy přípustné hodnoty znečištění ve vypouštěných odpadních

vodách zejména dle požadavků EU pro tzv. citlivé oblasti (ČOV Hradec Králové) – nápravná opatření se již

připravují a platí zde přechodné období do roku 2010.

Svoji činnost v oboru kanalizací Společnost v současné době také zaměřuje na jeden z jejích klíčových

problémů (snížení podílu balastních vod) a zahajuje etapu poměrně rozsáhlé obnovy stokové sítě v Hradci Králové,

Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem, Chlumci nad Cidlinou, Smiřicích a Nechanicích. 

Provozování kanalizací přes uvedené potíže lze označit za spolehlivé, bez rozsáhlých poruch. 

Společnost vlastnila ke konci roku 2006 489 km stok a 16 228 ks odboček pro kanalizační přípojky.

Kanalizační rozvody jsou rekonstruovány průběžně. 

Problémy závažného rozsahu se v poslední době začínají na kanalizačních sítích vyskytovat častěji.

Velmi nepříznivé provozní podmínky zapříčiňuje i existence nadměrného množství balastních vod (např. v kanali-

zační sítí města Hradec Králové více než 50%).

Opravy kanalizačních sítí jsou v kompetenci provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. a jsou jí plá-

novány v závislosti na vyhodnocení poruchovosti kanalizací v minulých obdobích, včetně výhledu rozvoje oblastí

a plánů obcí na opravy komunikací a chodníků. Drobné opravy, nevyžadující projektovou dokumentaci, jsou zajiš-

ťovány pracovníky provozovatele přímo, ostatní opravy jsou zadávány externím dodavatelům.

V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější kanalizační systémy v rámci Společnosti:

● Hradec Králové – má vybudovaný jednotný kanalizační systém s mechanicko-biologickou čistírnou

odpadních vod. Městské odpadní vody jsou zde od roku 1995 likvidovány na čistírně, která leží v místní

části města Třebeš na levém břehu řeky Labe, asi 1 km jižně za městem směrem na Vysokou nad

Labem. Stoková síť města je na ČOV připojena prostřednictvím hloubkové kanalizace. Odpadní voda

je ve stokové síti města svedena na několika místech prostřednictvím spadišť do hloubky 25–28 m

pod terén a gravitačně dopravena 5,2 km dlouhým přivaděčem o průměru 2,8 m na čistírnu. Odtud je

z hloubky 32 m vyčerpána na povrch a na ČOV vyčištěna. V roce 2004 zde byla uvedena do trvalého

užívání úprava technologické linky, v důsledku které se snížilo znečištění v ukazateli anorganický dusík

ve vyčištěné odpadní vodě pod hodnoty 15 mg/l. Další intenzifikaci čistírny s ohledem na požadavek

limitní koncentrace 10 mg/l celkového dusíku ve vypouštěné odpadní vodě z ČOV bude nutné provést.  

● Chlumec nad Cidlinou – má vybudovaný jednotný kanalizační systém s mechanicko-biologickou čistírnou

odpadních vod, v roce 2006 byla provedena její rekonstrukce (skutečné zatížení ČOV v roce 2006

bylo 4 985 EO).
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● Nový Bydžov – má vybudovaný jednotný kanalizační systém včetně ČOV, kterou však naše společnost

nevlastní

● Skřivany – mají vybudovaný jednotný kanalizační systém a, do nedávné minulosti se k čištění využíval

„biologický rybník”, od 04/2006 se odpadní vody čerpají do kanalizačního systému města Nový Bydžov 

● Pohoří – má vybudovaný oddílný kanalizační systém – splašková část je svedena do lokální ČOV

(skutečné zatížení ČOV v roce 2006 bylo 343 EO), 

● Libčany mají vybudovaný jednotný kanalizační systém pro část obce, zakončený ČOV (skutečné

zatížení ČOV v roce 2006 bylo 1 287 EO),

● Librantice – mají vybudovaný oddílný kanalizační systém pro část obce, přičemž splašková část je

svedena na ČOV (skutečné zatížení ČOV v roce 2006 bylo 36 EO),

● Divec – mají vybudovaný jednotný kanalizační systém svedený na čistírnu (skutečné zatížení ČOV 

v roce 2006 bylo 123 EO),  

● Mokré – mají vybudovaný oddílný kanalizační systém – splašková část je svedena na ČOV typu

Kombiblok (skutečné zatížení ČOV v roce 2006 bylo 109 EO),

● Smiřice, Holohlavy a Černožice – mají vybudovaný jednotný kanalizační systém svedený na čistírnu 

ve Smiřicích (skutečné zatížení ČOV v roce 2006 bylo 2 543 EO), 

● Černilov – má vybudovaný jednotný kanalizační systém svedený na čistírnu (skutečné zatížení ČOV 

v roce 2006 bylo 598 EO),

● Třebechovice p. O. mají vybudovaný jednotný kanalizační systém, odpadní voda je čerpána do města

Hradec Králové, kde je likvidována na centrální ČOV 

● Nechanice mají vybudovaný jednotný kanalizační systém s čistírnou (skutečné zatížení ČOV v roce

2006 bylo 958 EO).

Převažující podíl odpadních vod je komunálního charakteru s průmyslovými vodami do 10%. U průmy-

slových odpadních vod byl zaznamenán v posledních letech pokles způsobený především díky likvidacím zákaz-

nicky významných podniků (pivovar a mlékárny).

4.3.3 Informace z majetkové evidence vodovodů a kanalizací

č. Ukazatel měrná jednotka 2004 2005 2006

1 Délka vodovodní sítě Km 1 214 1 253 1 276

2 Počet vodovodních přípojek Ks 28 329 29 056 29 803

3 Délka vodovodních přípojek Km 301 313 317

4 Kapacita vodovodů l . sec-1 752 752 752

5 Obsah vodojemů m3 61 484 63 044 61 617

6 Počet čistíren odpadních vod Ks 12 12 12

7 Kapacita ČOV m3 . den-1 60 359 59 937 72 373

8 Délka stokové sítě Km 462 477 489

9 Počet kanalizačních přípojek Počet 14  812 15 963 16 228
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Reálná cena vodovodů a kanalizací

Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č.274/2001 Sb,

o vodovodech a kanalizacích, je pořizovací cena vodárenské infrastruktury následující:

- vodovody................................................................................................................................... 3,301.543.000,- Kč

- kanalizace................................................................................................................................. 2,919.575.000,- Kč

- úpravny vody............................................................................................................................    736.852.000,- Kč

- čistírny odpadních vod...........................................................................................................   843.506.000,- Kč

Celková reálná cena infrastrukturního majetku, který společnost vlastní, je 7,801.476,- Kč. Uvedené číslo představuje

množství finančních prostředků, které by bylo v současné době potřeba k novému pořízení tohoto majetku.

Název obce Délka vodovodu /km/ Pořizovací cena /mil. Kč/ Počet připojených obyvatel

Hradec Králové 296 942 94.536

Nový Bydžov 39 111 6.715

Chlumec nad Cidlinou 29 66 5.027

Třebechovice p. O. 34 77 5.176

Smiřice 15 28 3.127

Nechanice 25 52 1.589

České Meziříčí 22 32 1.548

Černilov 19 40 1.839

Stěžery 16 23 1.223

Smidary 14 23 954

Černožice 5 8 853

Holohlavy 11 20 812

Žiželice 8 11 686

Vysoká nad Labem 6 10 645

Dobřenice 7 16 584

Pohoří 7 9 582

Praskačka 7 11 552

Prasek 5 8 532

Lovčice 7 10 520

Všestary 16 25 519

Kratonohy 6 13 507

Hlušice 8 11 439

Libčany 6 9 418

Nepolisy 13 22 336

Roudnice 9 16 266

Skalice 8 14 237

Lhota pod Libčany 8 12 229

Lochenice 5 7 167

Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad 500 obyvatel
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Název  Délka kanalizace Pořizovací cena Počet připoj. Vlastní

obce /km/ /mil. Kč/ obyvatel ČOV

Hradec Králové 289 1.897 91.993 ANO

Nový Bydžov 33 170 6.715 NE

Chlumec n. Cidlinou 25 147 4.828 ANO

Třebechovice p. O. 24 111 4.705 ANO

Smiřice, Holohlavy, Černožice 22 98 4.874 ANO

Nechanice 11 51 1.369 ANO

Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad 2.000 obyvatel

Pozemky

Společnost má ve svém vlastnictví 300 pozemkových a stavebních parcel, umístěných v celé oblasti okresu

Hradec Králové. Jedná se zejména o pozemky, které jsou pod vodárenskými objekty (vodní zdroje, vodojemy,

úpravny vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod). Celková výměra pozemků ve vlastnictví Společnosti je

608.291 m2, Pozemky se nacházejí na území těchto obcí: Hradec Králové, Horní Přím, Loučná Hora, Kratonohy,

Chlumec nad Cidlinou, Písek, Kosice, Pamětník, Nový Bydžov, Sloupno, Chudonice, Smiřice, Ohnišťany,

Praskačka, Bříza, Nepasice, Starý Bydžov, Třebechovice p. Orebem, Pravy, Mokré, České Meziříčí, Ledce,

Pohoří, Bohuslavice, Deštné, Černčice, Pulice, Máslojedy, Nechanice, Michnovka, Neděliště, Zahořany, Lodín,

Stračovská Lhota, Rozběřice, Libčany, Prasek, Černilov, Blešno a Sovětice. 

Kromě těchto pozemků má Společnost smluvní vztahy s dalšími 10 vlastníky pozemků, které se dosud nepo-

dařilo vykoupit. Přitom Společnost neustále sleduje systémový přístup vlastnit tyto pozemky. Vlastníci těchto

pozemků nebyli dosud ochotni své nemovitosti Společnosti prodat a požadovali pro jejich užívání uzavřít smlouvu

nájemní. V tomto případě se rovněž jedná o pozemky pod vodárenskou infrastrukturou (vrty, čerpací stanice,

čistírna odpadních vod apod.). Celková výměra pronajatých pozemků je 102.013 m2, roční nájemné činí 95tis. Kč.

Pozemky se nacházejí v území těchto obcí: Pohoří, Černčice, České Meziříčí, Libčany, Hradec Králové, Probluz,

Petrovice a Chlumec nad Cidlinou.
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4.3.4 Informace z provozní evidence kanalizací

Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací

č. Ukazatel měrná jednotka 2004 2005 2006

1 Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks 145 390 147 627 147 782

2 Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m3 7 584 7 290 7 456

3 - z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m3 7 405 7 286 7 445

4 - z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m3 179 4 11

5 Voda převzatá tis. m3 2 206 2 210 2 206

6 Voda předaná tis. m3 0 0 18

7 Voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 9 790 9 500 9 644

8 Voda fakturovaná tis. m3 7 717 7 678 7 722

9 - v tom pro domácnosti tis. m3 4 809 4 686 4 801

10 - v tom ostatní odběratelé tis. m3 2 908 2 992 2 921

11 Specifická spotřeba vody fakturované pro domácnosti l . os-1. den-1 91 87 89

12 Voda nefakturovaná tis. m3 1 980 1 550 1 632

13 Voda nefakturovaná % 20 16 17

14 Poruchy na vodovodních řadech Ks 137 210 212

15 Poruchy armatur (šoupata, hydranty) Ks 75 276 122

16 Poruchy na přípojkách Ks 98 132 93

17 Poruchy na technologickém a strojním zařízení Ks 61 74 148

Počet obyvatel bydlících v domech napojených 

na kanalizaci

Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace 

(fakturované) 

20 - z toho z domácností tis. m3 4 065 4 130 4 224

21 - z toho od ostatních tis. m3 2 422 2 416 2 468

22 - z toho srážkové vody tis. m3 1 707 1 669 1 664

Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny 

do kanalizace a současně zpoplatněny   

24 Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m3 16 507 15 787 19 102

Množství odpadních vod vypouštěných do vodních 

toků celkem

26 Poruchy na kanalizačních řadech ks 92 176 92

27 Poruchy na přípojkách ks 50 56 109

28 Poruchy poklopů ks 244 256 256

29 Poruchy na technologickém a strojním zařízení tis. Kč 76 87 161

Pozn.:

Údaje z roku 2006 a části r. 2005 jsou ze zdroje Královéhradecká provozní, a.s.

18 Ks 118 685 119 024 119 600

19 tis. m3 8 194 8 215 8 356

23 tis. m3 8 138 8 193 8 334

25 tis. m3 16 563 15 809 19 133
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4.4 Investice

4.4.1 Potřeby a zdroje v letech 2004–2006

Číselné údaje o investicích (tis. Kč)

2004 2005 2006

Investiční výdaje celkem 211 147 292 585 169 263

z toho - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 165 797 243 440 135 670

- splátky návratné finanční výpomoci 39 890 39 890 19 740

- splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) 5 460 9 255 13 853

- rezerva - převod do příštího roku 10 078 20 588 17 935

Zdroje financování celkem 221 224 313 173 187 197

z toho - příděl z odpisů, resp. nájemného 137 978 139 475 118 000

- výnosy z upisovaných akcií 9 557 37 896 31 593

- systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu 15 100 25 371 9 114

- úvěry ze státní zárukou (bezúročné) 30 173 100 353 7 873

- počáteční zůstatek - převod z minulého roku 28 416 10 078 20 588

Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích 70 61 71

Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích 30 39 29

4.4.2 Reprodukce dlouhodobého majetku společnosti v letech 2004 – 2006, významné akce

4.4.2.1 Přehledné informace za rok 2004

Společnost připravovala a realizovala tyto akce: Vodárenská soustava východní Čechy Hradecko –

sever, vodovod Hradec Králové – ul. Náhon, Kanalizace Nechanice – Lubno, Kanalizace Hradec Králové – stoka E,

ul. Průmyslová II. etapa, Kanalizace Hradec Králové – ul. Náhon, Vodárenská soustava východní Čechy 

Hradecko – dokončení, Úpravna vody v prameništi Litá, Komplexní výměna azbestocementového potrubí, Vodovod

Třebechovice p. Orebem – rekonstrukce zásobování, Doplnění kanalizačních systémů v aglomeracích Hradec

Králové a Nový Bydžov a opatření na ČOV Hradec Králové, Kanalizace Hradec Králové – Březhrad, Napojení

Skřivan a Metličan na ČOV Nový Bydžov, Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Pardubická, Kanalizace Nový

Bydžov – ul. Zahradní, ČOV Chlumec nad Cidlinou – intenzifikace.

4.4.2.2 Přehledné informace za rok 2005

V roce byly připravovány a realizovány tyto hlavní stavby: Vodárenská soustava východní Čechy

Hradecko – dokončení, Úpravna vody v prameništi Litá (Kozinec, Mokré), Komplexní výměna azbestocementového

potrubí, Vodovod Třebechovice p. Orebem – rekonstrukce zásobování, Doplnění kanalizačních systémů 

v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov a opatření na ČOV Hradec Králové, Kanalizace Hradec Králové

– Březhrad, Napojení Skřivan a Metličan na ČOV Nový Bydžov, Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Par-

dubická, Kanalizace Nový Bydžov – ul. Zahradní, ČOV Chlumec nad Cidlinou – intenzifikace.
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4.4.2.3 Podrobné informace za rok 2006

Společnost v roce připravovala a realizovala stavby a akce týkající se obnovy a rozvoje vodárenské infra-

struktury. Jednalo se o obstarání projektových dokumentací na různých stupních podrobnosti, povolení staveb,

zajištění smluvních vztahů s dodavateli nebo dozorování samotných realizací těchto staveb:

Obnova stávajících vodovodů:

Rekonstrukce objektů na vodovodní síti

Odbočky na vodovodních přípojkách (realizace)

Vodovod HK – ul. V Lipkách (příprava)

Vodovod HK – přeložka Vysoká n. Labem (realizace)

Vodovod HK – Malé náměstí (realizace)

Vodovod HK – ul. Zemědělská (realizace)

Vrty Lt01, 02 – technické zhodnocení (realizace)

Vodovod HK – ul. Kydlinovská (realizace)

Vodovod HK – ul. Roudničská (příprava)

Vodovod HK – ul. Na Střezině (příprava)

Vodovod HK – ul. Kotěrova (realizace)

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Hradecká (příprava)

Vodovod HK – terminál HD – ul. Nádražní, S. K. Neumanna, Riegrovo náměstí (část realizace)

vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Alšova (realizace)

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Sv. Čecha (realizace)

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Na Kuchyňce (příprava)

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Šárovcova (příprava)

Vodovod HK – ul. Letců, Herbenova, Břetislavova (příprava)

Vodovod HK – ul. Blahoslavova (příprava)

Vodovod HK – K. H. Máchy (realizace)

Vodovod HK – ul. Velehradská – přeložka (příprava)

Vodojem Holohlavy – obnova oplocení, zmenšení PHO (realizace)

Vodovod NB – ul. Fučíkova (realizace)

Vodovod Chlumec n. C. – ul. Pod Loretou (příprava)

Vodovod NB – ul. Bří Mádlů (realizace)

Vodovod Černilov – ul. Školská (realizace)

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Slezská – Vitouškova (příprava)

Vodovod HK – přivaděč z Lité – rekonstrukce vzdušníků (realizace)

Vodovod HK – čerpací stanice František (studie)

Sekční šachta 3 – rekonstrukce (příprava)

Vodovod Nový Březhrad – Borovinka (studie)

UV Orlice – HK, rekonstrukce (studie)
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Dodržení jakosti pitné vody pro lidskou spotřebu:

ÚV Hájek, rekonstrukce příjezdové komunikace (realizace)

Vodovod Třebechovice p. Orebem – rekonstrukce zásobování (příprava)

Rozšíření vodovodů a nové vodovody v obcích:

Vodovod HK – ul. Spojovací – Svobodné Dvory (realizace)

Vodovod Předměřice, dálkové ovládání VDJ+ČS (realizace)

Vodovod Smiřice – ul. Palackého (realizace)

Vodovod HK – Podzámčí I. etapa (realizace)

Vodovod HK – ul. Předměřická (příprava)

Vodovod Staré Smrkovice (příprava)

Vodoměry (nákup)

Vodovod HK – Terronic II. – 2. etapa (realizace)

Vodovod Smiřice-Trotina, prodloužení (příprava)

Obnova stávajících kanalizací:

Kanalizace Nový Bydžov – ul. Zahradní, Vojtěcha, Englera (realizace)

Doplnění kanalizačních systémů v HK a NB + ČOV HK (příprava)

Kanalizace HK – Malé náměstí (realizace)

Kanalizace HK – ul. Kydlinovská I. a II. etapa (realizace)

Kanalizace HK – ul. Roudničská (příprava)

Kanalizace HK – ul. Na Střezině (příprava)

Kanalizace HK – ul. Kotěrova (realizace)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Hradecká (příprava)

Kanalizace Nechanice – ul. Palackého (příprava)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Sv. Čecha (realizace)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Na Kuchyňce (příprava)

Kanalizace HK – ul. Letců, Herbenova, Břetislavova (příprava)

Kanalizace HK – ul. Markovická (realizace)

Kanalizace HK – ČS Farářství (část realizace)

Kanalizace NB – ul. bří Mádlů (realizace)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Jiráskova (příprava)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – Masarykovo náměstí (realizace)

Kanalizace HK – ul. Sádovská (realizace)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Tyršova (příprava)

Kanalizace HK – ul. Jánošíkova I. a II. Etapa (realizace)

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Alšova (realizace)

Kanalizace HK – ul. Velehradská (příprava)

Čerpací technika – kanalizace
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Rekonstrukce a rozšíření stávajících ČOV:

ČOV Chlumec nad Cidlinou – intenzifikace (realizace)

ČOV Libčany – kalové nádrže (příprava)

ČOV Chaloupky – kalové nádrže + měření odtoku (příprava)

ČOV H. Králové – rek-ce plynojemu + hořák bioplynu (realizace)

ČOV H. Králové – měření fugátu (realizace)

ČOV HK – výměna cirkulačních čerpadel VN (realizace)

ČOV HK – řídící systém měření a spotřeby energií (realizace)

ČOV HK – rekonstrukce míchání denitrifikační nádrže AN 2.2 (realizace)

Dostavba kanalizačních sítí:

Napojení Skřivan a Metličan na ČOV NB (realizace)

Kanalizace Stříbrný rybník I. etapa (realizace)

Kanalizace Svobodné Dvory – ul. Spojovací (realizace)

Kanalizace HK – Letiště – napojení do systému HK (příprava)

Kanalizace HK – Podzámčí I. etapa (realizace)

Kanalizace NB – Švarcava (studie)

Kanalizace HK – odvětrání na stoce A (realizace)

Kanalizace HK – Terronic II, 2. etapa (realizace)

Kanalizace Rusek a Pouchov, napojení na ČOV HK (příprava)

Kanalizace Nový Březhrad – Borovinka (studie)

Kanalizace Černilov – sběrač A (realizace)

Ostatní:

Sadové úpravy věžový vodojem HK (realizace)

Areál Pouchov – asfaltová plocha (realizace)

Středisko Nový Bydžov – rekonstrukce střechy (příprava)

Středisko České Meziříčí – rekonstrukce (příprava)

Stavební úpravy administrativní budovy HK – 3.NP (realizace)

Dispečink – rekonstrukce přípojek zdravotně-technické instalace a ústřední topení (realizace)

Dispečink – posílení komunikace s vodárenskými objekty (realizace)

Dispečink – přenos informací z ČOV Smiřice (realizace)

Pozemky, výkupy

Dlouhodobý nehmotný majetek

GIS data
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4.5 Program reprodukce dlouhodobého majetku v roce 2007

4.5.1 Přehledná informace o potřebách a zdrojích

Číselné údaje o investicích (tis. Kč)

Rok 2007

Investiční výdaje celkem 267 894

z toho - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 229 394

- splátky návratné finanční výpomoci 19 618

- splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) 18 882

- rezerva - převod do příštího roku 1 897

Zdroje financování celkem 269 791

z toho - příděl z nájemného 117 900

- výnosy z upisovaných akcií 18 525

- systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu 10 431

- předplacené nájemné 60 000

- nerozdělený zisk z předchozích období 45 000

- počáteční zůstatek - převod z minulého roku 17 935

Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích 89

Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích 11

4.5.2 Věcná náplň programu v roce 2007

Obnova existujících vodovodů:

Rekonstrukce objektů na vodovodní síti, 

Propojení vodovodu Bukovina nad Labem

Odbočky na vodovodních přípojkách-rekonstukce

Vodovod Chlumec nad C. – výměna AC potrubí – ul. Žiželická

Vodovod HK – ul. V Lipkách

Vodovod HK – ul. Roudničská

Vodovod HK – ul. Na Střezině

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Hradecká

Vodovod HK – terminál HD – ul. Nádražní, S. K. Neumanna, Riegr. nám.

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Na Kuchyňce

Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Šárovcova

Vodovod HK – ul. Letců, Erbenova, Břetislavova

Vodovod HK – ul. K. H. Máchy

Vodovod HK – ul. Pospíšilova

Vodovod HK – ul. Velehradská 

Vodojem Bohuslavice – rekonstrukce

Vodovod Chlumec n. C. – ul. Pod Loretou
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Vodovod Třebechovice p. Orebem – ul. Slezská – Vitoušova

Vodovod NB – ul. Smetanova, přepojení

Vodovod HK – přivaděč z Lité – rekonstr. vzdušníků

ČS František – rekonstrukce čerpání

Přivaděč z Lité – rekonstrukce

Čerpací technika – vodovody

Vodovod HK – ul. Úprkova

Vodovod Chlumec n. C. – ul. Jiráskova

Vodovod HK – Gočárova tř.

Vodovod HK – ul. Šafaříkova

Výstavba nových vodovodů

Vodovod HK – ul. Předměřická

Vodovod Staré Smrkovice

Vodovod Černožice – změna trasy zásobního řadu

Vodovod HK – Kukleny, hřbitov

Vodovod NB – m.č. Vysočany

Vodovod Lanžov – Lhotka dostavba

Vodovod HK – Borovinka

Vodovod Trotina – prodloužení vodovodu

Vodovod HK – Aldis propojení ul. Collinova – parkoviště

Obnova stávajících kanalizací

Kanalizace Nový Bydžov – ul. Zahradní, Vojtěcha, Englera

Kanalizace HK – stoka F – rekonstrukce 

Doplnění kanalizačních systémů v HK a NB + ČOV HK

Kanalizace HK – Orlická stoka

Kanalizace HK – ul. Kydlinovská II. Etapa

Kanalizace HK – ul. Roudničská

Kanalizace HK – ul. Na Střezině

Kanalizace HK – rekonstrukce nespecifikované 

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Hradecká

Kanalizace Nechanice – ul. Palackého

Kanalizace HK – ul. Pálenecká

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Na Kuchyňce

Kanalizace HK – ul. Letců, Herbenova, Břetislavova

Kanalizace HK – ČS Farářství

Kanalizace NB – ul. bří Mádlů – dokončení

Kanalizace HK – ul. Sádovská, dokončení

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Týnišťská I. + II.etapa

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Alšova
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Kanalizace HK – ul. Velehradská

Kanalizace HK – ul. Hlavní

Kanalizace HK – ul. Nár. mučedníků

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – šachta na výtlaku do HK

Kanalizace Třebechovice p. Orebem – ul. Jiráskova a Heldova

KČS Třebechovice p. Orebem – dopravník shrabků

Kanalizace Nový Bydžov – ul. J. Maláta, V aleji

Kanalizace HK – ul. Kroupova

Rekonstrukce a intenzifikace stávajících ČOV

ČOV Libčany – kalové nádrže

ČOV Chaloupky – kalové nádrže + přípojka vody

ČOV Skřivany – likvidace

ČOV HK – rekonstrukce 2ks česlí

ČOV Divec – technické zhodnocení

ČOV Smiřice – zahušťovací nádrž

ČOV Mokré – kalová koncovka

ČOV HK – separátor a pračka písku

ČOV HK – náhradní zdroj pro HČS

ČOV HK – kogenerační jednotka

ČOV Librantice – technické zhodnocení

ČOV Chlumec nad Cidlinou – stavební úpravy

ČOV Nový Bydžov – nákup

Výstavba a dostavba nové kanalizace

Kanalizace HK – Letiště – napojení do systému HK

Kanalizace NB – Švarcava

Kanalizace Rusek a Pouchov, napojení na ČOV HK

Kanalizace HK – tlaková kanalizace Plotiště

Kanalizace Nový Březhrad – Borovinka

Kanalizace Staré Nechanice

Kanalizace HK – Aldis propojení Collinova – parkoviště

Kanalizace HK – ul. Brněnská

Ostatní stavby

Hradec Králové, úpravna vody – rekonstrukce

Středisko Nový Bydžov – rekonstrukce střechy

Středisko České Meziříčí – rekonstrukce

Středisko HK – budova "B" dispečink – rekonstrukce opláštění + klimatizace

Středisko HK – budova "A" – rekonstrukce vytápění

Výroční zpráva 200634



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 35

4.6 Dlouhodobý program investic na období 2007–2016

Představenstvo společnosti schválilo v lednu 2007 dlouhodobý program pořizování investic na období let

2007–2016. Finanční potřeby pro toto období činí 2 316 000 000 Kč, z čehož 1 990 000 000 Kč tvoří nákup

dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. 

Společnost předpokládá, že v letech 2007–2016 bude na pokrytí investičních potřeb používat následující

finanční zdroje:

● nájemné od provozovatele ve výši odpisů pronajaté vodárenské infrastruktury ve výši cca 1 302 000 000 Kč,

které bude tvořit cca 58% objemu celkových finančních zdrojů,

● půjčky obcí ve výši cca 122 000 000 Kč, které budou tvořit cca 5% objemu celkových finančních zdrojů,

● dotace ze státního rozpočtu, Fondu soudržnosti, Státního fondu životního prostředí, Krajského úřadu

Královéhradeckého kraje apod. ve výši cca 573 000 000 Kč, které budou tvořit cca 25% objemu celkových

finančních zdrojů, 

● komerční bankovní úvěry ve výši cca 236 000 000 Kč, které budou tvořit cca 10% objemu celkových

investičních potřeb 

● nerozdělený zisk společnosti, pokud rozhodne valná hromada, ve výši cca 45 000 000 Kč, který bude tvořit

cca 2% objemu celkových investičních potřeb

Lze předpokládat, že na pokrytí investičních potřeb společnosti v letech 2007–2016 bude použito 60%

vlastních zdrojů a 40% zdrojů cizích.

4.7 Nabytí vlastních akcií

V účetním období společnost nenabyla žádné vlastní akcie a tyto nejsou v jejím majetku ani ke konci

sledovaného zúčtovacího období. 

Dne 24. 1. 2007 učinila společnost ke splnění své povinnosti dle §186a, odst. 1 Obchodního zákoníku

povinný veřejný návrh o koupi akcií společnosti. Společnost se tak k 28. 2. 2007 v důsledku návrhu stala

majitelem 66 676 ks kmenových akcií společnosti.

4.8 Záměry a cíle

Hlavním cílem Společnosti je spokojenost odběratelů se službou dodávky vody a odkanalizování, udržení

přijatelného technického stavu vodárenské infrastruktury a snaha o její ekonomický rozvoj. 

Cíle společnosti pro budoucí období jsou:

● udržet silnou vlastnickou společnost a zachovat kontrolu akcionářů Vodovody a kanalizace Hradec

Králové, a. s. nad vodárenskými službami, poskytovanými Královéhradeckou provozní, a.s. 

● dlouhodobě zachovat princip jednotné (solidární) ceny vodného a stočného v regionu

● realizovat dlouhodobý program obnovy a rozvoj svého majetku v souladu s ekonomickými principy a trvale

udržovat a zlepšovat stav vodárenské infrastruktury a životního prostředí v královéhradeckém regionu

● získat dotaci z Fondu soudržnosti na spolufinancování projektu rekonstrukce a intenzifikace ČOV Hradec

Králové a dostavby a rekonstrukce kanalizační sítě v aglomeracích Hradec Králové a Nový Bydžov

● optimalizovat rozsah majetku společnosti tak, aby měl ekonomické parametry pro poskytování vodáren-

ských služeb

● v dlouhodobém výhledu reinvestovat hospodářský výsledek do obnovy vodárenské infrastruktury
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Z P R ÁVA A U D I T O R A
pro akcionáfie obchodní spoleãnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Ovûfiil jsem pfiiloÏenou úãetní závûrku, konsolidovanou úãetní závûrku, v˘roãní zprávu a zprávu o vztazích k 31. 12. 2006

u obchodní spoleãnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., DIâ CZ48172898, Víta Nejedlého 893, 500 77

Hradec Králové, (dále jen spoleãnost), identifikované v této úãetní závûrce.  

Za sestavení úãetní závûrky a konsolidované úãetní závûrky v souladu s obecnû závazn˘mi pfiedpisy a vûrné a poctivé

zobrazení skuteãnosti v nich je odpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Souãástí této odpovûdnosti je zavést a zajistit

vnitfiní kontroly nad sestavováním úãetní závûrky a konsolidované úãetní závûrky a vûrn˘m a poctiv˘m zobrazením

skuteãnosti v nich tak, aby neobsahovaly v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatÀovat

vhodné úãetní zásady a provádût úãetní odhady, které jsou, s ohledem na danou situaci, pfiimûfiené.

Odpovûdností auditora je vyjádfiit na základû provedeného auditu v˘rok o tûchto úãetních závûrkách. Audit jsem

provedl v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorsk˘mi standardy a souvisejícími aplikaãními

doloÏkami Komory auditorÛ âeské republiky. V souladu s tûmito pfiedpisy jsem povinen dodrÏovat etické normy

a naplánovat a provést audit tak, abych získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka a konsolidovaná úãetní závûrka

neobsahují v˘znamné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorsk˘ch postupÛ, jejichÏ cílem je získat dÛkazní informace o ãástkách a skuteãnostech

uveden˘ch v obou úãetních závûrkách. V̆ bûr auditorsk˘ch postupÛ závisí na úsudku auditora, vãetnû toho, jak auditor

posoudí rizika, Ïe úãetní závûrka a konsolidovaná úãetní závûrka obsahují v˘znamné nesprávnosti zpÛsobené podvodem

nebo chybou. pfii posuzování tûchto rizik auditor pfiihlédne k vnitfiním kontrolám, které jsou relevantní pro vhodné

auditorské postupy, nikoliv vyjádfiit se k úãinnosti vnitfiních kontrol. Audit téÏ zahrnuje posouzení pouÏit˘ch úãetních

metod, pfiimûfienosti úãetních odhadÛ proveden˘ch vedením i posouzení celkové prezentace úãetní závûrky a konsoli-

dované úãetní závûrky. Domnívám se, Ïe získané dÛkazní informace jsou dostateãné a vhodné a jsou pfiimûfien˘m

podklad pro vyjádfiení v˘roku auditora.

Dle názoru auditora úãetní závûrka i konsolidovaná úãetní závûrka spoleãnosti podávají ve v‰ech v˘znamn˘ch

ohledech vûrn˘ a poctiv˘ obraz aktiv, pasív a finanãní situace spoleãnosti k datu 31. prosince 2006 a v˘sledku jejího

hospodafiení za rok 2006 v souladu se zákonem o úãetnictví a dal‰ími obecnû závazn˘mi pfiedpisy âeské republiky.

telefon/fax: 495 213 620, e-mail: vacha@ttshk.cz

Adresa pro doruãování písemností: Jaroslav Vácha, Stfiední 1723, 500 08 Hradec Králové

Ing. Jaroslav Vácha, auditor, reg. ã. 404 KA âR, Mandysova 1300, Hradec Králové
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5.

Provûfiil jsem téÏ vûcnou správnost údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti 

k 31. 12. 2006.  Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Úkolem auditora je

vydat na základû provedené provûrky stanovisko k této zprávû o vztazích.

Na základû provûrky auditor nezjistil Ïádné v˘znamné vûcné nesprávnosti údajÛ uveden˘ch ve zprávû o vztazích

mezi propojen˘mi osobami spoleãnosti k 31. 12. 2006.

Ovûfiil jsem téÏ soulad v˘roãní zprávy spoleãnosti k 31. 12. 2006 s v˘‰e uvedenou úãetní závûrkou. Za správnost

v˘roãní zprávy je zodpovûdné pfiedstavenstvo spoleãnosti. Úkolem auditora je vydat na základû provedeného ovûfiení

stanovisko o souladu v˘roãní zprávy s úãetní závûrkou.

Dle názoru auditora jsou informace uvedené ve v˘roãní zprávû ve v‰ech v˘znamn˘ch ohledech v souladu s v˘‰e

uvedenou úãetní závûrkou.

Provûrku správnosti roãní úãetní závûrky, konsolidované úãetní závûrky, v˘roãní zprávy a zprávy o vztazích k za rok

2006 provedl ing. Jaroslav Vácha, auditor, reg. Komorou auditorÛ âR pod ã. 4O4, na základû povûfiení statutárního

orgánu spoleãnosti.

Hradec Králové dne 2. bfiezna 2007

telefon/fax: 495 213 620, e-mail: vacha@ttshk.cz

Adresa pro doruãování písemností: Jaroslav Vácha, Stfiední 1723, 500 08 Hradec Králové

Výroční zpráva 200638

Ing. Jaroslav Vácha
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Tato účetní závěrka byla sestavena na základě účetních knih a záznamů společnosti a jejích dceřiných

společností, v nichž byly pro účely zpracování individuální i konsolidované účetní závěrky podle

mezinárodních standardů účetního výkaznictví provedeny potřebné úpravy a představuje konečnou

účetní závěrku roku 2006

9. března 2007

Ing. Pavla Finfrlová Ing. Alois Tuháček

předsedkyně představenstva předseda dozorčí rady

Ing. František Barák Ing. Ilona Válková

ředitel společnosti ekonomická náměstkyně
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5.

Výroční zpráva 200640

Běžné období Minulé období

2006 2005

Provozní výnosy celkem 153 917 CZK 384 890 CZK

Provozní náklady celkem (21 253) 254 928

a) osobní náklady V1 (11 330) (71 614)

b) suroviny, materiál, energie a související služby V2 (7 954) (122 901)

c) jiné provozní náklady V3 (1 969) (60 413)

Provozní zisk (EBITDA) 132 664 129 962

d) odpisy V4 (118 851) (141 536)

1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku V5 (117 989) (138 403)

2. Odpisy nehmotných aktiv V6 (862) (3 133)

Provozní zisk (EBIT) 13 813 (11 574)

Výnosové úroky V7 1 421 867

Jiné finanční výnosy a náklady netto V8 (1 053) (680)

Jiné výnosy a náklady netto V9 (395) 84 467

Zisk před zdaněním (EBT) 13 786 73 080

Daň z příjmů V10 (4 458) (29 436)

Zisk po zdanění (vč. Menšinových podílů) 9 328 CZK 43 644

- Přiřaditelný většinovým podílům

- Přiřaditelný menšinovým podílům

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny

V Ý S L E D O V K A k datu 31. 12. 2006

(Individuální účetní závěrka)

*v tisících CZK

Datum č. ř.
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Běžné období Minulé období

2006 2005

MAJETEK

Dlouhodobý majetek celkem

Pozemky, budovy, zařízení IAS 16 R1 4 720 1 072

Pozemky, budovy, zařízení IAS 40 R2 3 006 547 3 028 539

Zařízení IAS 17 R3 159 376 175 372

Dlouhodobé investice R4 180 180

Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji R5 5 435 13 251

Jiný nehmotný majetek R6 3 365 4 078

Jiná dlouhodobá aktiva R7 115 328 75 737

Krátkodobý majetek celkem 202 784 101 615

Hotovost a peněžní ekvivalenty R8 102 853 75 134

Zásoby R9 36 0

Pohledávky z obchodního styku R10 16 198 831

Jiná krátkodobá aktiva R11 83 697 25 650

Majetek celkem 3 497 735 CZK 3 399 844 CZK

R O Z V A H A k datu 31. 12. 2006 (Individuální účetní závěrka)

M A J E T E K      *v tisících CZK

KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál celkem

Upsaný základní kapitál R12 1 474 552 1 474 552

Fondy R13 1 442 097 1 178 788

Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) R14 109 301 68 822

Ostatní vlastní kapitál R15 47 929 266 367

Dlouhodobé závazky 385 920 360 383

Dlouhodobé úvěry R16 169 963 175 944

Odložená daň R17 53 735 35 122

Ostatní dlouhodobé závazky R18 162 222 149 317

Krátkodobé závazky 37 936 50 932

Splatná daň ze zisku R19 0 14 155

Krátkodobé rezervy R20 115 318

Ostatní krátkodobé závazky R21 37 821 36 459

Vlastní kapitál a závazky celkem 3 497 735 CZK 3 399 844 CZK

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny

K A P I TÁ L  A  Z Á V A Z K Y      *v tisících CZK

Datum č. ř.

3 294 951 CZK 3 298 229 CZK

3 073 879 CZK 2 988 529 CZK
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5.

Výroční zpráva 200642

Běžné období Minulé období

2006 2005

Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti 157 317 CZK 314 501 CZK

Zisk před zdaněním (EBT) 13 786 73 080

Odpisy C1 119 382 141 536

Příjem z investic C2 (373) (895)

Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu C3 24 759 100 819

Ostatní provozní položky C4 (237) (39)

Peněžní toky z investiční činnosti (116 649) (216 115)

Výdaje za nákup pozemků, budov a zařízení netto C5 (116 649) (216 115)

Peněžní toky z financování (12 949) (62 748)

Příjem z vydání základního kapitálu C6 0 8 882

Příjem (vydání) z dlouhodobého dluhu netto C7 6 925 102 965

Zaplacené dividendy (emisní ážio) C8 (19 075) (172 270)

Ostatní aktivity financování C9 (799) (2 325)

Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 27 719 35 638

Peněžní prostředky a ekvivalenty k počátku období C10 75 134 39 496

Peněžní prostředky a ekvivalenty ke konci období 102 853 CZK 75 134 CZK

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny

C A S H  F L O W k datu 31. 12. 2006

(Individuální účetní závěrka)

*v tisících CZK

Datum č. ř.
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č. ř.

Stav k 1. 1. 2006 1 474 552 222 723 122 748 531 1 055 509 112 466 2 988 529

Změny v účetních 

pravidlech

Přepočtený stav 1 474 552 222 723 122 748 531 1 055 509 112 466 0 2 988 529

Změny ve vlastním 

kapitálu za 2006

Zajištění peněžních toků:

Zisky/(ztráty) účtované 

přímo do kapitálu

Převedené do zisku 

nebo ztráty za období

Zisk minulých období K13 0

Celkově vykázané výnosy 

a náklady za období

Dividendy K15

Upsaný základní kapitál K16

Ostatní změny K17 38 593 38 602 77 195

Výnos z ekvivalence K18

Podíl na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci

Konečný zůstatek 

k 31. 12. 2006

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny

P Ř E H L E D  O  Z M Ě N Á C H  V L A S T N Í H O  K A P I TÁ L U k datu 31. 12. 2006

(Individuální účetní závěrka)

*v tisících CZK
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K11 2 200 335 (2 535) 0

K12 (543) (630) (1 173)

K14 9 328 9 328

K19

1 474 552 261 316 38 602 124 948 323 1 055 509 118 629 0 3 073 879
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Výroční zpráva 200644

č. ř.

Stav k 1. 1. 2005 1 424 162 364 025 122 506 2 104 1 055 509 53 524 3 021 830

Změny v účetních pravidlech K10 17 938 17 938

Přepočtený stav k 1. 1. 2005 1 424 162 364 025 122 506 2 104 1 055 509 71 462 3 039 768

Změny ve vlastním kapitálu za 2005

Zajištění peněžních toků:

Zisky/(ztráty) účtované přímo 

do kapitálu

Převedené do zisku nebo ztráty 

za období

Zisk minulých období K13 (2 640) (2 640)

Celkově vykázané výnosy 

a náklady za období

Dividendy K15 0

Výplata emisního ážia (191 692) (191 692)

Upsaný základní kapitál K16 50 390 50 390 100 780

Výnos z ekvivalence K17 0

Podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci

Konečný zůstatek k 31. 12. 2005

(převádí se)

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny

P Ř E H L E D  O  Z M Ě N Á C H  V L A S T N Í H O  K A P I TÁ L U  k datu 31. 12. 2005

(Individuální účetní závěrka)

*v tisících CZK

Zá
kl

ad
ní

 k
ap

itá
l

Em
is

ní
 á

žio

R
ez

er
vn

í f
on

d

O
st

at
ní

 fo
nd

y 
ze

 z
is

ku

Ka
pi

tá
lo

vé
 fo

nd
y

N
er

oz
dě

le
né

 z
is

ky

Vl
as

tn
í k

ap
itá

l c
el

ke
m

K11 242 242

K12 (1 573) (1 573)

K14 43 644 43 644

K18 0

1 474 552 222 723 122 748 531 1 055 509 112 466 2 988 529
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I. OBECNÉ ÚDAJE

Popis účetní jednotky

Název: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Právní forma: akciová společnost

Sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové

Datum vzniku: 1. 11. 1993

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

Rozhodující předmět činnosti:

● pronájem strojů a strojních zařízení 

● investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby

Majitel s podílem 20 a více % na základním kapitálu

Město Hradec Králové – vlastní podíl na majetku akciové společnosti ve výši 57,81%, což představuje hodnotu

akcií na jméno v nominální výši 852 448 tis. Kč, přičemž podíl na hlasovacích právech

činí 45,34%

Účetní jednotka nevlastní žádné vlastní akcie, zatímní listy, obchodní podíly a akcie zatímních listů ovládající osoby

Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období:

V roce 2006 došlo k zápisu úmyslu zvýšit základní kapitál společnosti, a to peněžitými a nepeněžitými vklady od obcí

v celkové výši 38 602 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

45

P Ř Í L O H A  K  I N D I V I D U Á L N Í  Ú Č E T N Í  Z Á V Ě R C E  Z A  R O K  2 0 0 6

S E S TA V E N É  D L E  M E Z I N Á R O D N Í C H  Ú Č E T N Í C H  S TA N D A R D Ů

Vkladatel: Hodnota zapsaného budoucího vkladu v tis. Kč

Obec Hořiněves 1 457

Město Chlumec n. Cidlinou 2 769

Obec Mžany 1 164

Město Nechanice 2 396

Obec Sběř 1 738

Město Smiřice 225

Obec Sovětice 376

Obec Velký Vřešťov 1 541

Obec Lišice 7 234

Obec Střezetice 1 296

Obec Světí 478

Město Hradec Králové 12 677

Obec Měník 5 251

Celkem: 38 602
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Jména a příjmení statutárních orgánů k datu sestavení účetní závěrky:

Představenstvo akciové společnosti

Ing. Pavla Finfrlová předsedkyně představenstva

Ing. Jiří Němec místopředseda představenstva

Ing. František Barák člen představenstva

Ing. Josef Malíř člen představenstva

Ing. Pavel Louda člen představenstva

Dozorčí rada 

Ing. Alois Tuháček předseda dozorčí rady

Jiří Heřman místopředseda dozorčí rady

JUDr. Arnošt Urban člen dozorčí rady

Jan Kopelent člen dozorčí rady

Vladimír Futera člen dozorčí rady

Mgr. Otakar Kuchař člen dozorčí rady

Název a sídlo obchodní společnosti s 20% a vyšší majetkovou účastí na základním kapitálu:

B I O S P O L  94, společnost s ručením omezeným, 50% podíl Základní kapitál 200 tis. Kč

OVLAB spol. s r.o., 50% podíl Základní kapitál         100 tis. Kč

STUDÁNKA PLUS spol. s r.o. Hradec Králové, 100 % podíl Základní kapitál 100 tis. Kč

KRÁLOVÉHRADECKÁ PROVOZNÍ, a. s., 34% podíl Základní kapitál   250 000 tis. Kč

Počty pracovníků a mzdové náklady

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: 18

Z toho řídících zaměstnanců: 3

Výše mzdových nákladů celkem: 7 222 tis. Kč

Z toho za řídící zaměstnance: 2 670 tis. Kč

Odměny statutárních a dozorčích orgánů: 912 tis. Kč

Z toho:   Představenstvo 600 tis. Kč

Dozorčí rada 312 tis. Kč

Výše půjček, úvěrů, záruk apod. plnění:

Společnost neeviduje žádné půjčky, záruky úvěrů a podobná plnění poskytnutá akcionářům, členům statutárních,

dozorčích a řídících orgánů, vč. bývalých členů.

Bezplatné předání osobních automobilů a ostatních movitých a nemovitých věcí do používání a poskytnutí

služeb za nižší cenu, než je cena obvyklá, nebylo uskutečněno.

Platby důchodového a životního připojištění:

Zaměstnancům byl poskytnut příspěvek na penzijní a životní připojištění z nákladů ve výši 294 tis. Kč.

Výše dividendy za poslední tři účetní období

Za poslední tři účetní období nebyly dividendy vyplaceny.

Výroční zpráva 200646
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II. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH

ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ

1. PŘECHOD NA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IAS/IFRS)

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (VAK) je obchodní společnost, která měla k 31. 12. 2004

část akcií ve výši 7,92 % registrovanou na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, 

v našich podmínkách na trhu cenných papírů, kterým je Burza CP a RMS. 

Podle nařízení o uplatňování Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), (dále jen MSÚV), přijaté

Evropskou komisí v roce 2002, jsou společnosti, které mají cenné papíry kotované na regulovaných trzích, povinny

sestavovat účetní závěrky v souladu s MSÚV, a to nejpozději pro účetní období začínající 1. ledna 2005. V souladu

se zákonem o účetnictví č. 563/91Sb., novelizované znění č. 437/2003 Sb., § 19 odst. 9 a § 23a, jsou takovéto

společnosti povinny od data 1. 1. 2005 použít pro účtování a sestavení účetní závěrky MSÚV. 

VAK v souladu se zněním výše uvedených zákonů zveřejňuje účetní závěrku K 31. 12. 2006 dle MSÚV 

s uvedením srovnatelných údajů za předchozí období.

Při sestavování účetní závěrky společnost vycházela z Koncepčního rámce a jednotlivých standardů, při

respektování požadavků na srozumitelnost, relevanci, spolehlivost, srovnatelnost a věrné zobrazení účetní závěrky.

Pro účely stanovení základu daně z příjmu právnických osob se vychází z výsledku hospodaření bez vlivu

MSÚV, tzn. z výsledku hospodaření zjištěného dle dosavadních předpisů. Společnost zvolila způsob prioritního

vykazování účetní závěrky dle MSÚV, tak jak požaduje zákon o účetnictví, s možností vykazování účetních údajů

dle českých předpisů. 

2. POPIS POSTUPŮ, PRAVIDEL A ZÁSAD, KTERÉ SPOLEČNOST UPLATNILA 

PŘI SESTAVENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

2.1. IAS 1 – Účetní závěrka

Společnost zpracovala účetní závěrku za předpokladu nepřetržitého trvání podniku, za stávajících 

a v budoucnu očekávaných zisků. Za významnou je považována taková informace, jejíž nezveřejnění by mohlo

ovlivnit ekonomická rozhodnutí uživatelů účetní závěrky.

Výsledovka byla sestavena na základě druhového členění nákladů a výnosů.

V  účetní závěrce za rok 2006 společnost vykazuje v souladu s MSÚV jedno srovnatelné období, tedy závěrku

k 31. 12. 2005. Součástí účetní závěrky jsou mimo jiné i výkazy peněžních toků a pohybů vlastního kapitálu.

Hlavním cílem účetní závěrky je poskytovat jejím uživatelům informace o finanční pozici a změnách

výkonnosti podniku, užitečné pro přijímání ekonomických a investičních rozhodnutí. 

Struktura výkazů je stanovena se zohledněním požadavků daných MSÚV.

Jako nejmenší zjistitelná skupina aktiv (penězotvorná jednotka) byl s ohledem na podnikatelské aktivity

společnosti stanoven celý podnik VAK. Penězotvorná jednotka je definována jako nejmenší zjistitelná skupina

aktiv, která vytváří peněžní přítoky ze stálého užívání a je výrazně nezávislá na přítocích jiných aktiv či skupiny aktiv.

Ve vazbě na IAS 14 – Vykazování podle segmentů skupina zvolila vykazování prioritně podle oborového segmentu.

Druhotným formátem vykazování byl zvolen územní segment, kterým je celé území působnosti VAKu.
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2.2. IAS 14 – Vykazování podle segmentů

Cílem vykazování dle segmentů je umožnit uživatelům účetní závěrky, aby lépe porozuměli minulé výkonnosti

podniku, lépe dokázali posoudit rizika a výnosnost podniku a dokázali racionálně porovnat různé podniky mezi

sebou. 

Pro období do 30. 6. 2005 společnost zvolila vykazování dle oborových segmentů, kde hlavním 

segmentem je dodávka pitné vody (vodné) a odvádění odpadních vod (stočné) a ostatní segmenty zahrnující

ostatní fakturované práce a služby. Vykazování za územní segment nebylo zvoleno s ohledem na to, že společnost

VAK podniká na poměrně malém ohraničeném území a za velmi podobných podmínek.

K datu 29. 9. 2005 došlo k prodeji provozní části podniku a ze společnosti s výrobní a obchodní činností

se stala společnost pronajímající vodárenský majetek. K 31. 12. 2006 společnost vykonává převážně správu

majetku a inženýrskou a investiční činnost. Tyto činnosti tvoří jeden celistvý segment, pro který neexistují srovna-

telné údaje za minulé období. 

2.3. IAS 16 – Dlouhodobý majetek

Společnost provedla analýzu, zda majetek evidovaný v účetních hodnotách k datu 31. 12. 2006 odpovídá

předepsané definici, zejména zda splňuje předpoklad budoucího ekonomického užitku, především z pohledu

relevance (důležitosti či významnosti pro rozhodování uživatelů). Za významný je považován infrastrukturní majetek,

který slouží k získávání hlavních tržeb – tj. umístěný na střediscích 10–16 (slouží k výrobě a rozvodu vody), středisko

01–05 (výroba a rozvod pitné vody) a 14–15 (odvádění a čištění odpadních vod). Významný majetek je zařazený

v bývalých třídách JKPOV 1(2)-budovy, stavby, 3(4)-technologie, což představuje zhruba 94 % majetku. 

Pozemky, které společnost vlastní, jsou z tohoto pohledu nevýznamné, proto je ponechala v současném

členění a ocenění.

U významného majetku společnost posoudila předpokládanou dobu použitelnosti aktiva, zbytkovou hod-

notu, případnou ztrátu ze snížení hodnoty aktiva. U technického zhodnocení provedeného v roce 2006 zohlednila

vliv na dobu použitelnosti aktiva. Provedenou analýzou nebyla zjištěna potřeba vyčíslit ztrátu ze snížení hodnoty

aktiv, ani potřeba vyčíslit zpětnězískatelnou částku z prodeje či likvidace aktiva. Všechen významný evidovaný

majetek splňuje předpoklad budoucího ekonomického užitku. 

Pro evidenci majetku společnosti byla zvolena tato kriteria:

1. Dle charakteru majetku do šesti kategorií dále rozčleněných na vodovodní a kanalizační (V,K): 

-   Řad

-   Budova

-   Akumulace

-   Vrt

-   Ostatní stavby

-   Ostatní technologie

Výroční zpráva 200648
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2. Dle Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., který ukládá povinnost evidovat majetek dle

účelu a použití do těchto skupin: 

A. Přivádění (V,K)

(např. Litá, kanalizace přivaděč z Třebechovic p. Orebem, hloubkové stoky včetně související akumulace)

B. Rozvodná síť (V,K)

(rozvody včetně přípojek a akumulace v síti)

C. Úprava (V,K)

(úpravny vod a zařízení ČOV, včetně související akumulace)

D. Jiné – majetek nesloužící přímo účelům A, B, C

(pěch, bourací kladivo, traktor, …)

Vzájemná technologická a územní provázanost majetku vedla k vytvoření agregovaných aktiv. Agregova-

nému aktivu bylo přiděleno samostatné inventární číslo a jeho účetní hodnota je rovna součtu účetních hodnot

samostatných inventárních čísel. U takto agregovaných aktiv byla přezkoumána doba použitelnosti.

Byla provedena analýza náhradních dílů, při které bylo zjištěno, že významné náhradní díly jsou v souladu

se standardem klasifikovány jako komponenty budov a zařízení.

Společnost nevlastní a z pohledu MSÚV nevykazuje tyto kategorie majetku:

● majetek na leasing (společnost nepoužívá tuto formu financování)

● majetek ke spekulativním účelům (nevýznamný)

● majetek – ukončované činnosti 

Společnost zvolila metodu rovnoměrných odpisů s konstantním odpisem po dobu použitelnosti aktiva.

Odpisy jsou prováděny v souladu se standardem za jednotlivé části komponentního celku dle předpokládané

doby použitelnosti. Odpisování se nepřerušuje v době, kdy není aktivum dočasně, či trvale používáno.

V případě významného technického zhodnocení u významného majetku je doba použitelnosti aktiva

přehodnocena a případná změna se uvede jako samostatný údaj na zařazovacím protokolu.   

Pro možnost účtování odpisů dle MSÚV je rozšířena stávající evidence o údaje, které slouží pouze pro

potřeby MSÚV. 

Odúčtování aktiva z majetku společnosti a jeho případná překlasifikace dle IFRS 5 – Stálá aktiva držená 

k prodeji a ukončované činnosti či IAS 40 – Investice do nemovitostí, proběhne v okamžiku vyřazení, nebo tehdy,

když nelze očekávat budoucí ekonomické užitky spojené s užíváním nebo prodejem aktiva.

Způsob vyřazení navrhuje likvidační komise společnosti a majetek je vyřazen z účetní evidence v okamžiku

fyzické likvidace či převodu třetí osobě. 

2.4. IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory

Společnost v souladu se zněním IAS 20 uplatňuje alternativní způsob vykazování, kdy o příjem z dotace

je ponížena účetní hodnota aktiva. Tento princip je v souladu s českými účetními standardy a jeho uplatněním je

zachována stejná výše pořizovací hodnoty aktiva v evidenci pro daňové účely i v účetnictví dle MSÚV.
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Návratné finanční výpomoci a bezúročné úvěry jsou posuzovány jako forma státní podpory. Při vykazování

interního úroku – diskontace u bezúročných úvěrů a návratných finančních výpomocí je postupováno dle znění

IAS 20 odst. 37, kde u bezúročných forem financování není diskontace doporučována.  

2.5. IAS 27 – Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Společnost vlastní jednu dceřinou společnost a v dalších třech má podstatný vliv. Úhrn obchodních účastí

společnosti VAK Hradec Králové, a. s. na jejím vlastním kapitálu, úhrnu rozvahy, a čistém obratu znázorňuje níže

uvedená tabulka. Společnost zahrnula s ohledem na ustanovení Koncepčního rámce MSÚV a zejména jeho čl. 29

a 30 (hledisko významnosti) do konsolidačního celku pouze obchodní podíl na společnosti Královéhradecká

provozní, a. s.

Výroční zpráva 200650

Přehled nevýznamných obchodních podílů na konsolidovaném celku 

Společnost Obchodní

STUDÁNKA BIOSPOL 94 podíly

OVLAB PLUS společnost v % 

spol. s r.o. spol. s r.o. s ručením na spol.

Hradec Králové omezeným VAK

Stupeň ovládání v % 50 100 50 X X X

Hodnota podílu oceněného 

ekvivalenční metodou

Úhrn Rozvahy 2 565 2 7 663 10 230 5 073 510 0,20

Čistý obrat 2 084 0 752 2 836 163 833 1,73

Vlastní kapitál a.s. 772 -16 4 353 5 109 3 073 879 0,17

Vysvětlivky k tabulce: *hodnoty za obchodní podíly jsou ekvivalentně přepočteny 

V současné době probíhají jednání o prodeji společnosti STUDÁNKA PLUS, OVLAB spol. s r.o. a BIOSPOL 94 společnost

s ručením omezeným. Je reálný předpoklad, že obchodní podíly budou prodány v roce 2007.

2.6. IAS 38 – Nehmotný majetek:

Společnost nehmotná aktiva zatřídila do tří kategorií:

1.   Software – operační systémy serverů

- v případě „single server” licencí je jeho hodnota zahrnuta do hodnoty příslušného hmotného majetku

(serveru)

- v případě licencí „multiserver” společnost ty, které bylo možné přiřadit k jednotlivému serveru, přiřadila 

v rámci tohoto hmotného majetku jako komponentu s dobou životnosti odpovídající licenčním podmínkám.

„Multilicence”, kterou nelze přiřadit k samostatnému hmotnému majetku, je vedena pod samostatným

inventárním číslem jako součást nehmotného majetku

2.   Ostatní software 

- splňující kriterium nehmotného aktiva je veden v rámci evidence nehmotného majetku s dobou životnosti

odpovídající licenčním podmínkám, popř. jejich funkční a morální životnosti

*Hodnotící kritéria Obchodní VAK

za rok 2005 podíly Hradec Králové,

celkem a. s.

772 -16 4 353 5 109
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3.    Významné studie, organizační a provozní řády apod.

- provozní řády, pokud to bylo možné, byly přiřazeny k hmotnému majetku, studie a organizační řády byly

vyřazeny z evidence nehmotného majetku dle požadavků MSÚV.

3.  ZPŮSOBY OCENĚNÍ:

3.1. Zásob nakupovaných

Nakupované zásoby jsou oceněny v pořizovacích cenách se zahrnutím nákladů souvisejících s pořízením

(balné, dopravné, poštovné, clo, poplatky, rabaty…)  

Účtování je prováděno způsobem A evidence zásob v pořizovacích cenách, výdej zásob ze skladu je

účtován cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem. 

3.2. Zásob vytvořených ve vlastní režii

K 31. 12. 2006 je veškerá investiční a inženýrská činnost dokončena. Vzhledem k charakteru činnosti

společnost neeviduje nedokončené výrobky ani polotovary.

3.3. Dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností.

Společnost provedla v roce 2006 technické zhodnocení majetku o provedenou inženýrskou činnost

pracovníky investičního oddělení v celkové výši 2 201 tis. Kč. Stanovení vnitropodnikové ceny se provádí

výpočtem za pomocí „sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektové a inženýrské činnosti”. Pro výpočet

ceny se používá nabídková část sazebníku na úrovni nejnižší sazby v rozpětí, dále snížené o zisk ve výši 13 %.

3.4. Cenných papírů a majetkových podílů

Společnost eviduje krátkodobý finanční majetek:

● obchodovatelné cenné papíry společnosti VAK Pardubice – k 31. 12. 2006 přeceněny výsledkově

na aktuální hodnotu příslušného trhu

● cenné papíry VAK Náchod a VAK Chrudim. Nejedná se o veřejně obchodovatelné cenné papíry 

Obchodní podíly v dceřiných a přidružených podnicích byly v souladu s IFRS 1 přeceněny k 1. 1. 2005

na pořizovací hodnotu s dopadem do vlastního kapitálu.

4. ZPŮSOB STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK K MAJETKU

K 31. 12. 2006 byla prověřena bonita významných pohledávek. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně

o pohledávky do lhůty splatnosti, nebyla opravná položka vytvořena. V souladu s MSÚV byla posouzena hodnota

aktiv. U významných položek nebyla zjištěna potřeba vyčíslit ztrátu ze snížení hodnoty aktiv, ani potřeba vyčíslit

zpětnězískatelnou částku z prodeje či likvidace aktiva. Všechen evidovaný majetek splňuje předpoklad budoucího

ekonomického užitku. 
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5. ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÝCH PLÁNŮ PRO DLOUHODOBÁ AKTIVA

Společnost zvolila metodu rovnoměrných odpisů s konstantním odpisem po dobu použitelnosti aktiva.

Odpisy jsou prováděny v souladu se standardem IAS 16 za jednotlivé části komponentního celku dle předpo-

kládané doby použitelnosti. Nově zařazený dlouhodobý majetek je odepisován měsíčně podle schválených odpi-

sových sazeb, stanovených vnitropodnikovou směrnicí. U účetních i daňových odpisů je použita lineární metoda.

V případě významného technického zhodnocení u významného majetku je doba použitelnosti aktiva přehodno-

cena a případná změna se uvede jako samostatný údaj na zařazovacím protokolu.   

Pro možnost účtování odpisů dle MSÚV byla rozšířena stávající evidence o údaje, které budou sloužit

pouze pro potřeby MSÚV.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 do 40 tis. Kč je účtován do nákladů společnosti při vyskladnění

na účet 501 – Spotřeba materiálu. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč je účtován do nákladů

společnosti na účet 518 – Ostatní služby, jedná-li se o software, je zařazen do majetku společnosti a odepisován

dle doby poskytnuté licence.Drobný dlouhodobý majetek je sledován v operativní evidenci.

Daňové odpisy jsou uplatňovány v souladu se zněním zákona č. 586/92 Sb. v aktualizovaném znění. 

6. ZPŮSOB UPLATNĚNÝ PŘI PŘEPOČTU ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU

Pro přepočet cizí měny na českou společnost používá kurzy vyhlášené ČNB. Pro oceňování závazků se

za den jejich vzniku považuje den přijetí faktury a přecenění je kurzem tohoto dne. K 31. 12. 2006 společnost

neevidovala žádné pohledávky ani závazky v cizí měně. 

Společnost k 31. 12. 2006 přepočítala valuty v pokladně kurzem ČNB platným k 31. 12. 2006.

7. ZPŮSOB STANOVENÍ REÁLNÉ HODNOTY U MAJETKU A ZÁVAZKŮ, 

KTERÉ SE V SOULADU S MSÚV OCEŇUJÍ REÁLNOU HODNOTOU.

Společnost takovýto druh majetku nevlastní

III. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝSLEDOVCE

1.  HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK KROMĚ POHLEDÁVEK

1.1. Rozpis na hlavní skupiny s uvedením pořizovací ceny a oprávek k tomuto majetku

Výroční zpráva 200652

Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku dle druhového členění v tis. Kč

Název skupiny majetku Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota

Budovy, stavby 4 202 548 1 243 814 2 958 734

pozemky 49 054 - 49 054

Stroje, přístroje a zařízení 480 728 320 663 160 065

Dopravní prostředky 3 640 1 309 2 331

Inventář 2 301 1 842 459

Uvedené skupiny majetku odpovídají účetním hodnotám uvedeným v Rozvaze na řádcích R1-R3.
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Hlavní skupiny hmotného majetku dle účelu použití v tis. Kč

Název skupiny majetku č. ř. výkazu Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota

Pozemky, budovy a zařízení IAS 16 R1 8 892 4 172 4 720

Investice do nemovitostí  IAS 40 R2 4 249 911 1 243 364 3 006 547

Pronajímaný majetek – IAS 17 R3 479 468 320 092 159 376

Hlavní skupiny nehmotného majetku dle druhu v tis. Kč

Název skupiny majetku č. ř. výkazu Pořizovací cena Oprávky Účetní hodnota

Software R6 6 485 6 018 467

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek R6 5 027 2 129 2 898

1.2. Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku v tis. Kč

Název skupiny majetku Nehmotný majetek Hmotný majetek

Počáteční zůstatek netto 4 078 3 205 102

Přírůstky – nákup 317 199 370

Úbytky – účetní odpis 1 030 117 821

Úbytky – prodej, vyřazení 0 530

Konečný zůstatek 3 365 3 286 121

Přírůstky dlouhodobého majetku se týkaly především pořízení staveb vodovodních a kanalizačních sítí 

a výstavby a rekonstrukcí technologií čistíren odpadních vod. Nákup samostatných movitých věcí a souborů 

se uskutečnil ve výši 11 319 tis. Kč.

1.3. Souhrnná výše majetku neuvedeného v rozvaze

Drobný hmotný majetek v pořizovacích cenách od 1 tis. do 40 tis. Kč neuvedený v rozvaze a vedený 

v operativní evidenci představuje hodnotu cca 3 533 tis. Kč v pořizovacích cenách, což ve vazbě na výši celkových

aktiv nepředstavuje významnou částku. 

1.4. Druh majetku, který je zatížen zástavním právem

Společnost ručí budovami a pozemky v areálu čistírny odpadních vod v Hradci Králové Českomoravské

záruční a rozvojové bance za úvěry touto bankou poskytnuté. Znalecký odhad takto zastaveného majetku

představuje částku 250 mil. Kč.

1.5. Majetek pořizovaný formou finančního pronájmu zachycený v podrozvahové evidenci

Společnost takovýto majetek nevlastní.

1.6. Majetek, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než ocenění v účetnictví

Společnost takovýto majetek nevlastní.
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1.7. Dlouhodobý majetek – cenné papíry a majetkové účasti v tuzemsku a zahraničí

Cenné papíry:

Výroční zpráva 200654

Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry: v tis. Kč

Druh cenného papíru Počet akcií Celková cena

akcie Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 7 429 3 113

akcie Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. 8 917 1 828

akcie Vodovody a kanalizace Náchod, a. s. 443 28

Hodnotové vyjádření je uvedeno na ř. R5 Rozvahy

Akcie Vodovodů a kanalizací Pardubice jsou veřejně obchodovatelné a k 31. 12. 2006 byly výsledkově

přeceněny poslední známou obchodovanou cenou.

Akcie Vodovodů a kanalizace Chrudim byly z obchodování na trhu RMS z důvodu změny jejich podoby

na listinnou vyřazeny. Z důvodu opatrnosti a vzhledem k nevýznamnému podílu tohoto majetku na vlastním

kapitálu účetní jednotky je pro stanovení ceny vzata jako základ cena při posledním obchodování na trhu RMS.

Hodnotové vyjádření krátkodobých obchodovatelných akcií je vykázáno v Rozvaze na ř. R5

Společnost má tyto majetkové účasti v obchodních společnostech v Kč

Č. ř.  Hodnota podílu v pořizovací ceně

výkazu (v souladu s IFRS 1)

Studánka Plus spol. s r.o. Hradec Králové R4 100 180 000

BIOSPOL 94 společnost s ručením omezeným R5 50 416 926

OVLAB spol. s r.o. R5 50 50 000

Královéhradecká provozní, a. s. R5 34 85

Na řádku R5 v Rozvaze k 31. 12. 2006 je uvedena hodnota skládající se z realizovatelných cenných papírů (4 969 tis. Kč)

a z hodnoty účastí VAKu ve společnostech Biospol 94, Ovlab a KHP (466 tis. Kč).

2. POHLEDÁVKY

2.1. Rozpis pohledávek po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

Č. ř.  Výše pohledávky Celkem Po splatnosti Po splatnosti 

výkazu (brutto) po splatnosti 180-365 dní více než 365 dní

Dlouhodobé pohledávky 0

- z obchodního styku 0

- jiné   

krátkodobé 16 198 14 820 0 6

- z obchodního styku R10 16 198 14 820 0 6

- jiné   R11 84

Název společnosti Majetkový podíl v %
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2.2. Souhrnná výše veškerých pohledávek v cizí měně:

Společnost nevlastní

2.3. Pohledávky pouze vůči podnikům ve skupině

Zůstatky dlouhodobých pohledávek Zůstatky krátkodobých pohledávek

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006

Královéhradecká provozní, a. s. - 14 672

2.4. Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

Druh pohledávky kryté podle zástavního práva Povaha, forma a hodnota zajištění pro případ nesplacení

Společnost nevlastní

3. VLASTNÍ KAPITÁL

3.1. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu roku 2006 (rozpis jednotlivých případů)

Viz výkaz Přehled o změnách vlastního kapitálu

3.2. Rozdělení zisku v tis. Kč

Celkem HV Příděl do zákl. Úhrada Výplata Převod Ostatní

(po zdanění) rezervního kumulované dividend do dalšího (sociální

-ztráta /+zisk fondu ztráty a podílů roku fond)

Hospodářský výsledek r. 2005 43 644 2 200 630 40 479 335

*Hospodářský výsledek r. 2006 9 328 470 - 577 

* Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006 bude schválen valnou hromadou konanou v červnu 2007.

3.3. Základní kapitál

Zapsaný základní kapitál představuje:

112 836 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, zaknihovaná podoba

1 ks akcie se zvláštními právy ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, zaknihovaná podoba

1 361 725 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč, listinná podoba, s omezenou

převoditelností

Tento zapsaný kapitál v celkové hodnotě 1 474 552 tis. Kč je stoprocentně splacený.

Nezapsaný základní kapitál společnost k 31. 12. 2006 ve svém účetnictví neeviduje.

Žádné dluhopisy s právem výměny za akcie nebyly vydány.

Podnik ve skupině
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4. ZÁVAZKY

4.1. Rozpis závazků a z toho po lhůtě splatnosti (v tis. Kč)

č. ř. Výše Celkem Po splatnosti Po splatnosti  

výkazu závazku po splatnosti od 180-365 dní více než 365 dní

Dlouhodobé závazky 385 920

- z obchodního styku 0

- Dlouhodobé úvěry R16 169 963

- Odložená daň R17 53 735

- jiné   R18 162 222

krátkodobé závazky 37 936

- z obchodního styku R21 34 756

- jiné   R21 3 180

- splatná daň ze zisku R19 0

4.2. Souhrnná výše veškerých závazků v cizí měně 

Společnost nemá

4.3. Závazky pouze vůči podnikům ve skupině
v tis. Kč

Zůstatky dlouhodobých závazků Zůstatky krátkodobých závazků

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006

Královéhradecká provozní, a.s. - 15 906

4.4. Závazky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem

v tis. Kč

Hodnota nesplaceného závazku Povaha, forma a hodnota 

k 31. 12. 2006 zajištění pro případ nesplacení

Úvěry ČMZRB *

- Intenzifikace ČOV Hradec Králové 11 362

- Kanalizace Hradec Králové-Plačice 10 659

- VSVČ napojení Hradecko-sever 26 565

- Výměna AC potrubí 16 811

- Kanalizace Březhrad 9 336

- VDV – prameniště Litá 20 607

- VSVČ Hradecko – dokončení 58 563

- Kanalizace NB – napojení 8 187

- Napojení Skřivany Metličany 7 873

Celkem: 169 963

Podnik ve skupině

Druh závazku krytého podle zástavního práva
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v tis. Kč

Hodnota nesplaceného závazku Povaha, forma a hodnota 

k 31. 12. 2006 zajištění pro případ nesplacení

Návratné finanční výpomoci

VSVČ 45 182

Divec 1 180

Kanalizace Černilov 1 161

Severozápad 4 309

Kanalizace-sběrač Třebechovice p. Orebem 3 850

Lochenice 1 636

Plačice 2 450

Stěžery 2 417

Skochovice 306

Celkem: 62 491

* Za všechny dosud poskytnuté úvěry a návratné finanční výpomoci ručí společnost budovami a pozemky v areálu čistírny

odpadních vod v Hradci Králové.
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4.5. Další závazky, které nejsou účtovány v účetnictví a nejsou uvedeny v rozvaze 

(např. ručení za třetí osoby):

Společnost nemá.

4.6. Odložený daňový závazek

Společnost v roce 2006 vytvořila v souladu s účetními předpisy odložený daňový závazek ve výši 

18 613 tis. Kč. Současně byl zůstatek odloženého daňového závazku z minulého období přepočítán na úroveň

následujících období, tj. sazbou 24%.

v Kč

PZ daňového závazku PZ daňového závazku Uplatněno Konečný zůstatek

k 1. 1. 2005 k 1. 1. 2006 v roce 2006 daňového závazku

Rozdíl mezi daňovými 

a účetními odpisy

Neuplatněná daňová ztráta 

z roku 2005

5. REZERVY

Společnost v roce 2006 vytvořila dohadnou položku na nevyplacené prémie a odměny v celkové výši

329 tis. Kč. K těmto nevyplaceným odměnám zaúčtovala rezervu na platby zdravotního a sociálního pojištění

v celkové výši 115 tis. Kč.

6. DOMĚRKY SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ

V roce 2006 proběhla ve společnosti kontrola Finančního úřadu Hradec Králové zaměřená na vykázané

hospodářské výsledky v roce 2004. Společnosti byl vyměřen doměrek na dani z příjmů právnických osob ve výši

388 640 Kč, který byl kompenzován se ztrátou minulých období.

Druh závazku krytého podle zástavního práva

Titul pro uplatnění 

19 841 187 35 121 820 21 012 761

-2 400 000 53 734 581
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Rok 2006 Rok 2005

Podíl v % na Podíl v % na

celkových tržbách celkových tržbách

Tržby za vodné a stočné 0 263 718 41,38

Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb 149 875 91,48 59 515 9,34

Z toho: nájemné 148 075 - 36 125 -

Tržby z prodeje materiálu 0 49 051 7,70

Aktivace HIM, materiálu, služeb 2 201 1,34 9 346 1,47

Výnosy z prodeje majetkových CP 7 799 4,76 - -

Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ost. finanční výnosy 1 421 0,87 3 658 0,57

Ostatní výnosy 2 537 1,55 251 999 39,54

Z toho: Tržba za prodej části podniku 0 - 250 000 -

Celkem: 163 833 100 637 287 100

7. VÝNOSY Z BĚŽNÉ ČINNOSTI

Společnost k 31. 12. 2006 podniká pouze v jednom segmentu. Podstatnou část tržeb tvoří pronájem

vodárenského majetku, příjem z ostatních činností (zejména inženýrská činnost, prodej dlouhodobého majetku,

výnosy z přecenění majetkových CP, výnosy z finančního majetku) tvoří nevýznamnou část celkových příjmů.

8. ZISK NA AKCII

Ukazatel Zisk na akcii vyjadřuje trendy v průběhu výnosnosti společnosti v čase a je považován za uži-

tečnější než absolutní hodnota zisku, která nezohledňuje informace o růstu investic během období.

1. Základní zisk na akcii

Výpočet zisku na akcii:

Zisk přiřaditelný kmenovým akciím za účetní období

Vážený přepočtený průměr akcií za účetní období
=  Zisk na akcii

Hodnoty k 31. 12. 2006:

Čistý zisk po zdanění 9 328 057 Kč

Vážený přepočtený průměr akcií 1 474 552 ks

Zisk na akcii za rok 2006: 6,33 Kč

Zisk na akcii za rok 2005: 30,11 Kč

Zisk na akcii za rok 2004: 13,51 Kč

Vykázanou výši zisku na akcii v roce 2005 ovlivnil zejména výnos z prodeje části podniku.

Vykázaný zisk na akcii za rok 2004 navazuje na údaje k 31. 12. 2004 dle MSÚV s dopady zavedení

MSÚV do zisku společnosti.

2. Zředěný zisk na akcii

Společnost v roce 2006 nesplňuje podmínky pro výpočet zředěného zisku na akcii.

Položka tis. Kč tis. Kč
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9. VÝDAJE VYNALOŽENÉ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ NA VÝVOJ A VÝZKUM

Společnost nevynaložila.

10. ÚDAJE O PŘEMĚNÁCH

Ve vykázaných údajích za srovnatelné období se promítá prodej části podniku, který byl uskutečněn

na základě rozhodnutí Valné hromady konané dne 22. června 2005.

Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. ke dni 29. 9. 2005 prodala provozní část pod-

niku obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a. s., IČO 274 61 211 (dále KHP). Prodej byl uskutečněn

na základě smlouvy o prodeji části podniku uzavřené dne 22. června 2005. Nový nabyvatel na základě smlouvy

o pronájmu a provozování zajišťuje činnosti související s dodávkami vody a odkanalizováním regionu. 

Prodej podniku se projevil ve výkazech k 31. 12. 2005 v těchto položkách účetních výkazů:

Ve Výsledovce 

v položce V9 – jiné výnosy a náklady netto, kde vykázaná hodnota 84 467 tis. Kč představuje dosažený

hospodářský výsledek z prodeje části podniku.

V Rozvaze je prodej podniku promítnut ponížením těchto položek:

Dlouhodobý majetek celkem   63 942 tis. Kč

R9 - Materiálové zásoby 24 325 tis. Kč

R8 - Hotovost a peněžní ekvivalenty  15 000 tis. Kč

R10  - Pohledávky z obchodního styku  63 529 tis. Kč

R11  - Jiná krátkodobá aktiva   94 948 tis. Kč

R21  - Ostatní krátkodobé závazky     96 211 tis. Kč

Mimořádná valná hromada na svém jednání konaném dne 30. listopadu 2005 rozhodla vyplatit akcionářům

společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. částku 191 691 760 Kč, což představuje 130,- Kč 

na jednu akcii o nominální hodnotě 1 000,- Kč. Tato částka byla kryta snížením emisního ážia z 414 414 941 Kč

na 222 723 181 Kč. Tato operace se promítla do hodnot srovnatelného období v Rozvaze v položce R15 Ostatní

vlastní kapitál, R21 Ostatní krátkodobé závazky a R8 Hotovost a peněžní ekvivalenty.

11. UDÁLOSTI PO ROZVAHOVÉM DNI

Akcionářská struktura společnosti je dlouhodobě v zásadě neměnná a společnost nemá potřebu získávání

dalšího vlastního kapitálu na veřejných trzích. Likvidita obchodování s akciemi společnosti na RM Systému je 

po několik let nepatrná. Z těchto důvodů představenstvo společnosti navrhlo vyřazení akcií z obchodování

na oficiálním trhu a  valná hromada konaná dne 6. 12. 2006 zrušení veřejné obchodovatelnosti schválila. Za tímto

účelem byl zpracován posudek znalce, kterým byla stanovena cena 437,- Kč za 1 ks akcie. Veřejný návrh smlouvy

o koupi akcií byl akcionářům učiněn 12. 1. 2007 se lhůtou pro odkup od 24. 1. 2007 do 21. 2. 2007.
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Běžné období Minulé období

31. 12. 2006 31. 12. 2005

Provozní výnosy celkem 153 917 CZK 384 890 CZK

Provozní náklady celkem (21 253) (254 928)

a) osobní náklady V1 (11 330) (71 614)

b) suroviny, materiál, energie a související služby V2 (7 954) (122 901)

c) jiné provozní náklady V3 (1 969) (60 413)

Provozní zisk (EBITDA) V4 132 664 129 962

d) odpisy V5 (118 851) (141 536)

1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku V6 (117 989) (138 403)

2. Odpisy nehmotných aktiv V7 (862) (3 133)

Provozní zisk (EBIT) 13 813 (11 574) 

Výnosové úroky V8 1 421 867

Jiné finanční výnosy a náklady netto V9 (1 448) (680)

Výnos z ekvivalence V10 83 732

úpravy hospodářského výsledku o vzájemné vazby V11 (7 368) (1 775)

Jiné výnosy a náklady netto V12 84 467

Zisk před zdaněním (EBT) 6 418 155 037

Daň z příjmů V13 (4 458) (29 436)

Konsolidovaný hospodářský výsledek bez podílu na výsledku 

hospodaření v ekvivalenci

- Přiřaditelný většinovým podílům V14

- Podíl na hospodářském výsledku v ekvivalenci (menšinový podíl) 6 488 1 200

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘI APLIKOVÁNÍ EKVIVALENČÍ METODY 8 448 CZK 126 801 CZK

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny.

V Ý S L E D O V K A  k datu 31. 12. 2006

(Výsledovka vykazující investice ekvivalenční metodou)

*v tisících CZK

Datum č. ř.

1 960 125 601
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Datum č. ř. Běžné období 2006 Minulé období 2005

MAJETEK

Dlouhodobá aktiva celkem

Pozemky, budovy, zařízení IAS 16 R1 4 720 1 072

Pozemky, budovy, zařízení IAS 40 R2 3 006 547 3 028 539

Zařízení IAS 17 R3 159 376 175 372

Dlouhodobé investice R4 180 180

Jiné dlouhodobé finanční investice k prodeji R5 5 435 13 251

Cenné papíry přidruženého podniku R6 0 0

Cenné papíry v ekvivalenci R7 82 277 83 157

Jiný nehmotný majetek R8 3 365 4 078

Jiná dlouhodobá aktiva R9 115 328 75 737

Krátkodobá aktiva celkem 202 784 101 615

Hotovost a peněžní ekvivalenty R9 102 853 75 134

Zásoby R10 36 0

Pohledávky z obchodního styku R11 16 198 831

Jiná krátkodobá aktiva R12 83 697 25 650

Aktiva celkem 3 580 012 3 483 001

KAPITÁL A ZÁVAZKY

Vlastní kapitál celkem

Upsaný základní kapitál R13 1 474 552 1 474 552

Fondy R14 1 180 781 1 178 788

Nerozdělený zisk (neuhrazená ztráta) R15 109 301 68 822

Hospodářský výsledek - Výnos z ekvivalence R16 81 957

Podíl na výsledku hospodaření v ekvivalenci R17 (880) 1 200

Konsolidační rezervní fond R18 83 157

Ostatní vlastní kapitál R19 309 245 266 367

Dlouhodobé závazky 385 920 360 383

Dlouhodobé úvěry R20 169 963 175 944

Odložená daň R21 53 735 35 122

Ostatní dlouhodobé závazky R22 162 222 149 317

Krátkodobé závazky 37 936 50 932

Splatná daň ze zisku R23 0 14 155

Krátkodobé rezervy R24 115 318

Ostatní krátkodobé závazky R25 37 821 36 459

Vlastní kapitál a závazky celkem 3 580 012 CZK 3 483 001 CZK

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny.

R O Z V A H A k datu 31. 12. 2006 

(Rozvaha vykazující investice ekvivalenční metodou)

M A J E T E K      *v tisících CZK

3 377 228 CZK 3 381 386 CZK

3 156 156 3 071 686
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Běžné období Minulé období

2006 2005

Peněžní toky z hlavní (provozní) činnosti 157 317 CZK 314 501 CZK

Zisk před zdaněním (EBT) 6 418 155 037

Odpisy 119 382 141 536

Příjem z investic (373) (895)

Snížení (zvýšení) čistého pracovního kapitálu 24 759 100 819

Ostatní provozní položky 7 131 (81 996)

Peněžní toky z investiční činnosti (116 649) (216 115)

Výdaj za nákup pozemků, budov a zařízení netto (116 649) (216 115)

Peněžní toky z financování (12 949) (62 748)

Příjem z vydání základního kapitálu 0 8 882

Příjem (vydání) z dlouhodobého dluhu netto 6 925 102 965

Zaplacené dividendy (19 075) (172 270)

Ostatní aktivity financování (799) (2 325)

Netto přírůstek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů 27 719 35 638

Peněžní prostředky a ekvivalenty k počátku období 75 134 39 496

Peněžní prostředky a ekvivalenty ke konci období 102 853 CZK 75 134 CZK

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny.

C A S H  F L O W k datu 31. 12. 2006

(Výkaz peněžních toků vykazující investice ekvivalenční metodou)

*v tisících CZK

Datum č. ř.
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č. ř.

Stav k 1. 1. 2006 1 474 552 222 723 122 748 531 1 055 509 195 623 0 3 071 686

Změny v účetních 

pravidlech

Přepočtený stav 1 474 552 222 723 122 748 531 1 055 509 195 623 0 3 071 686

Změny ve vlastním

kapitálu za rok 2006

Zajištění peněžních 

toků:

Zisky/(ztráty) 

účtované K11 2 200 335 (2 535) 83 157 83 157

přímo do kapitálu

Převedené do zisku 

nebo ztráty K12 (542) (630) (1 172)

za období

Zisk minulých 

období

Celkově vykázané 

výnosy a náklady K14 9 328 9 328

za období

Dividendy K15 0

Upsaný základní 

kapitál

Ostatní změny K17 38 593 38 602 77 195

Výnos z ekvivalence K18 (83 157) (83 157)

Podíl na výsledku 

hospodaření K19 (880) (880)

v ekvivalenci

Konečný zůstatek 

k 31. 12. 2006

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny.

P Ř E H L E D  O  Z M Ě N Á C H  V L A S T N Í H O  K A P I TÁ L U k datu 31. 12. 2006

(Přehled o změnách vlastního kapitálu vykazující investice ekvivalenční metodou)

*v tisících CZK
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1 474 552 261 316 38 602 124 948 324 1 055 509 117 749 83 157 3 156 157
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č. ř.

Stav k 1. 1. 2005 1 424 162 364 025 122 506 2 104 1 055 509 53 524 3 021 830

Změny v účetních pravidlech K10 17 938 17 938

Přepočtený stav k 1. 1. 2005 1 424 162 364 025 122 506 2 104 1 055 509 71 462 3 039 768

Změny ve vlastním kapitálu za 2005

Zajištění peněžních toků:

Zisky/(ztráty) účtované přímo 

do kapitálu

Převedené do zisku nebo ztráty 

za období

Zisk minulých období K13 (2 640) (2 640)

Celkově vykázané výnosy a náklady 

za období

Dividendy K15 0

Výplata emisního ážia (191 692) (191 692)

Upsaný základní kapitál K16 50 390 50 390 100 780

Výnos z ekvivalence K17 81 957 81 957

Podíl na výsledku hospodaření 

v ekvivalenci 

Konečný zůstatek k 31. 12. 2005

(převádí se)

* Hodnoty ve výkazu jsou v tisících korun českých. Z důvodu respektování požadavků MSÚV je uváděn na prvním a posledním

řádku druh měny.

P Ř E H L E D  O  Z M Ě N Á C H  V L A S T N Í H O  K A P I TÁ L U  k datu 31. 12. 2005

(Přehled o změnách vlastního kapitálu vykazující investice ekvivalenční metodou)

*v tisících CZK
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K11 242 242

K12 (1 573) (1 573)

K14 43 644 43 644

K18 1 200 1 200

1 474 552 222 723 122 748 531 1 055 509 195 623 3 071 686
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I. OBECNÉ ÚDAJE

Konsolidovaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu s Mezinárodními standardy účetního

výkaznictví (International Financial Reporting standards – IFRS, International Accounting Standards, Interpreta-

tions – IAS).

Společnost VAK poprvé uplatnila IFRS (IAS) v účetní závěrce za rok 2005. Před přechodem na Mezinárodní

standardy účetního výkaznictví nebyla konsolidovaná účetní závěrka sestavována.

Konsolidovaná účetní závěrka byla zpracována podle zásady účtování v historických pořizovacích cenách.

Výjimku představují realizovatelná finanční aktiva, jež jsou oceněna reálnou hodnotou.

Společnost vlastní stoprocentně jednu dceřinou společnost a v dalších třech má podstatný vliv. Investice do

společností OVLAB spol. s r.o., STUDÁNKA PLUS spol. s r.o. a BIOSPOL 94 společnost s ručením omezeným

představuje nevýznamný podíl na čistých aktivech VAKu (viz níže uvedená tabulka). S ohledem na ustanovení

Koncepčního rámce MSÚV a zejména jeho čl. 29 a 30 (hledisko významnosti) statutární orgán společnosti

rozhodl zahrnout do konsolidačního celku pouze investici do společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

P Ř Í L O H A  K E  K O N S O L I D O V A N É  Ú Č E T N Í  Z Á V Ě R C E  Z A  R O K  2 0 0 6

S E S TA V E N É  D L E  M E Z I N Á R O D N Í C H  Ú Č E T N Í C H  S TA N D A R D Ů

E K V I V A L E N Č N Í  M E T O D O U

Ilustrativní přehled nevýznamných obchodních podílů na konsolidovaném celku  

Společnost Obchodní

STUDÁNKA BIOSPOL 94 podíly

OVLAB PLUS společnost v % 

spol. s r.o. spol. s r.o. s ručením na spol.

Hradec Králové omezeným VAK

Stupeň ovládání v % 50 100 50 X X X

Hodnota podílu oceněného 

ekvivalenční metodou

Úhrn Rozvahy 2 565 2 7 663 10 230 5 073 510 0,20

Čistý obrat 2 084 0 752 2 836 163 833 1,73

Vlastní kapitál a.s. 772 -16 4 353 5 109 3 073 879 0,17

Vysvětlivky k tabulce: *hodnoty za obchodní podíly jsou ekvivalentně přepočteny.

*Hodnotící kritéria Obchodní VAK

za rok 2006 podíly Hradec Králové,

celkem a. s.

772 -16 4 353 5 109
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II. ZÁSADY A POSTUP VYKAZOVÁNÍ KONSOLIDACE

Při sestavování konsolidované účetní závěrky bylo postupováno v souladu s IAS 27 – Konsolidovaná 

a samostatná účetní závěrka, IAS 28 – Investice do přidružených podniků a IFRS 3 – Podnikové kombinace.

Pro vykázání finanční investice byla zvolena metoda ekvivalence. Pro uplatnění této metody jsou splněny tyto

základní podmínky: 

- Investor (VAK) má v KHP (přidružený podnik) účast vyšší než 20% a zároveň nižší než 50%.  

- Investor má v přidruženém podniku účast v orgánech 

- Mezi Investorem a přidruženým podnikem dochází ke vzájemnému poskytování technických informací

- Jedná se o významný podíl na čistých aktivech přidruženého podniku

Veškeré významné zůstatky účtů a transakce mezi mateřským podnikem a přidruženým podnikem

jsou z konsolidace vyloučeny. 

Při vykázání konsolidovaných údajů bylo  postupováno v těchto krocích:

Při výpočtu se vychází z reálných hodnot stanovených pro jednotlivé položky čistých aktiv k datu pořízení

investice. Dlouhodobá aktiva přidruženého podniku jsou vykázána v reálné hodnotě. Rozdíl mezi účetní hodnotou

aktiv a jejich reálnou hodnotou představuje oceňovací rozdíl vykázaný k 29. 9. 2005 ve výši 84 867 tis. Kč.

Hodnota oceňovacího rozdílu je rozpouštěna po dobu 15ti let, což je srovnatelné s průměrnou dobou

odpisu dlouhodobých aktiv a tedy lze konstatovat, že účetní hodnoty majetku uvedeného v rozvaze se rovnají

reálným hodnotám a není potřeba je upravovat.  

1. Úprava hodnoty finanční investice o změnu stavu investorova podílu na čistých

aktivech podniku k 31. 12. 2006 a vyčíslení hospodářského výsledku v ekvivalenci

1.1. Vyčíslení podílu investora na hospodářském výsledku přidruženého podniku

Při vyčíslení investorova podílu na výsledku hospodaření KHP bylo vycházeno z hospodářského výsledku

vytvořeného přidruženým podnikem za období roku 2006. Takto vyčíslený hospodářský výsledek činí zisk

19 081 tis. Kč. Ekvivalentní podíl investora odpovídající jeho účasti je 6 488 tis. Kč.

1.2. Eliminace vzájemných vazeb investora a přidruženého podniku

Vykázaný hospodářský výsledek je pro účely konsolidace očištěn o dopad vzájemných obchodních vztahů

promítajících se do nákladů a výnosů investora. Jedná se o výnosy z nájmu infrastrukturního a neinfrastrukturního

majetku fakturované VAKem přidruženému podniku. 

Úpravy o podíl na hospodářském výsledku přidruženého podniku a vyloučení vzájemných vazeb znázorňuje

níže uvedená tabulka:
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ÚPRAVY PROVEDENÉ K DATU 31. 12. 2006  

v tis. Kč

Rozdíly Vyloučení

ROZVAHA k 31. 12. vzájemných 

2006 vazeb

VAK Královéhradecká 

Hradec Králové, a.s. provozní, a.s.

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 365 4 145

Pozemky 49 054 0

Budovy 2 958 734 0

Stroje a zařízení 162 855 136 551

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 115 328 1 305

Finanční dlouhodobý majetek 5 615 0

Cenné papíry přidruženého podniku (KHP) - -

Cenné papíry v ekvivalenci 83 157 6 488 -7 368 - 880

Dlouhodobý majetek 3 378 108 142 001

Zásoby 36 17 983

Pohledávky 99 534 257 742

Peníze 102 853 17 597

Oběžná aktiva celkem 202 423 293 322

Přechodné účty aktiv 361 484

Aktiva celkem 3 580 892 435 807 6 488 -7 368 -880

Rozdíly Vyloučení

k 31. 12. vzájemných 

2006 vazeb

VAK Královéhradecká 

Hradec Králové, a.s. provozní, a.s. 

Základní kapitál (vč. změn) -1 513 154 -250 000

Fondy (vč. emisního ážia) -1 442 096 0

Hospodářský výsledek minulých  let -109 301 600

Hospodářský výsledek běžného období -9 328 -19 081

Podíl na HV v ekvivalenci -6 488 7 368 880

Konsolidovaný rezervní fond -83 157

Cizí zdroje -423 856 -167 326

Přechodné účty pasiv 0 0

Pasiva celkem -3 580 892 -435 807 -6 488 7 368 880

ROZDÍL A - P 0 0 0 0 0

HODNOTA ČISTÝCH AKTIV 3 157 036 249 799

Účetní hodnoty

k 31. 12. 2006

Úpravy

celkem

Účetní hodnoty

k 31. 12. 2006

Úpravy

celkem

Položky Rozvahy

Položky Rozvahy
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VÝSLEDOVKA

Výnosy -163 833 -558 355 7 368 7 368

Náklady 154 505 539 274

HV běžného roku -9 328 -19 081 0 7 368 7 368

Výnos z ekvivalence

Podíl na HV v ekvivalenci -6 488 -6 488

HV konsolidovaný 880

Čistý zisk po zdanění vykázaný ekvivalencí 8 448

Hodnota ekvivalentního podílu mateřské společnosti na výsledku hospodaření:

HV k 31. 12 .2006 -19 081

Ekvivalentní podíl (34%) -6 488

Očištěný HV o vzájemné vazby mateřské společnosti a přidruženého podniku:

Výnosy

HV z nájemného fakturovaného KHP za období 1-12/06 -7 368

(počítáno 4,98% zisku z tržby 147 955 tis. Kč)

Vzájemné fakturace Nákladů a Výnosů celkem - 7 368

Stanovení zisku vykázaného ekvivalenční metodou na akcii 

1. Základní zisk na akcii

Výpočet zisku na akcii:

Konsolidovaný HV přiřaditelný kmenovým akciím za účetní období

Vážený přepočtený průměr akcií za účetní období  

Hodnoty k 31. 12. 2006:

Čistý zisk po zdanění vykázaný ekvivalencí 8 448 tis. Kč

Vážený přepočtený průměr akcií 1 474 552 ks

Zisk na akcii za rok 2006: 5,73 Kč

Zisk na akcii za rok 2005: 87,48 Kč

Zisk na akcii za rok 2004: není srovnatelné období

Vykázanou výši zisku na akcii v roce 2005 ovlivnil výnos z prodeje části podniku, nákup obchodního podílu

na společnosti Královéhradecká provozní, a.s., kde jsou výnosy upraveny o poakviziční změnu podílu VAKu

na čistých aktivech přidruženého podniku (tzv. negativní goodwill).

2.  Zředěný zisk na akcii

Společnost v roce 2006 nesplňuje podmínky pro výpočet zředěného zisku na akcii.

V Hradci Králové 28. 2. 2007

= Zisk na akcii
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Zpráva dozorčí rady6.

Z P R Á V A  

D O Z O R Č Í  R A D Y

Dozorčí rada předkládá akcionářům společnosti

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. zprávu o své činnosti za rok 2006

Dozorčí rada pracovala ve složení

předseda – Ing. Alois Tuháček, místopředseda Jiří Heřman

členové – JUDr. Arnošt Urban, na mimořádné valné hromadě dne 6. 12. 2006 byla dozorčí rada rozšířena o členy:

Vladimír Futera, Jan Kopelent a Mgr. Otakar Kuchař

Dozorčí rada se scházela pravidelně jednou měsíčně. Předseda dozorčí rady se účastnil jednání

představenstva společnosti, a tak byla zajištěna průběžná informovanost o činnosti společnosti. Dozorčí rada při

svém jednání měla k dispozici písemné materiály předkládané pro jednání představenstva.

Uzavřením Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury mezi VAK Hradec Králové, a. s.

a Královéhradeckou provozní, a.s. došlo ke změně předmětu činnosti společnosti. Hlavní činností společnosti se

stala správa a pronájem majetku, kontrola dodržování uzavřené smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury

a investiční a inženýrská činnost v rámci investiční činnosti. Změna předmětu činnosti společnosti měla za následek

výrazný pokles počtu zaměstnanců. V roce 2004 byl průměrný přepočtený stav zaměstnanců 285, v roce 2005

byl tento ukazatel 225 zaměstnanců a v roce 2006 byl počet pracovníků společnosti 18. 

Dozorčí rada zaměřila svoji pozornost na plnění rozhodujících ukazatelů společnosti jako celku.

Dozorčí rada pravidelně měsíčně byla informována o plnění ekonomických ukazatelů. Společnost plánovala

na rok 2006 dosáhnout zisk před zdanění ve výši  9 241 tis Kč. Skutečná výše zisku před zdaněním za rok 2006

je 13 768 tis Kč. 

Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu projektů spolufinancovaných z Kohezních fondů

Evropské unie. Pozornost byla věnována jednání s majiteli čistírny odpadních vod v Novém Bydžově a souvis-

lostem ukončení činnosti dvou průmyslových podniků, včetně negativních ekonomických dopadů na cenu

stočného.

Výroční zpráva 200670
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Dozorčí rada věnovala značnou pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2007, přípravě 

a realizaci procesu změny podoby akcií a průběhu plnění plánu investiční výstavby včetně probíhajících

výběrových řízení.

Společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek, závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu 

a dodavatelům. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní

evidence společnosti. 

Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora a ztotožňuje se s jeho stanoviskem. Dozorčí rada

doporučuje valné hromadě schválit účetní závěrku za rok 2006 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí

rada projednala zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích

mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

V Hradci Králové dne 21. března 2007

71

Ing. Alois Tuháček

předseda dozorčí rady



Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi
ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou
osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou                   (dále jen „Zpráva o vztazích”) podle ustanovení § 66a) Obch. Z.

7.

ODDÍL I.

OSOBY PROPOJENÉ

1. Ovládaná osoba

Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s. 

zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlou Finfrlovou

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3

IČO 48 17 28 98

(dále „ovládaná osoba”).

Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou vodovodů a kanalizací pro veřejnou

potřebu. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

2. Ovládající osoba

Statutární město Hradec Králové

zastoupené primátorem města Ing. Otakarem Divíškem

Třída Československé armády 408/419, 502 00 Hradec Králové 

IČO 00 26 88 10

(dále „ovládající osoba”).

Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Hradce Králové, která se zabývá zejména rozvojem

svého území a potřebami svých občanů.

3. Další propojené osoby

Dopravní podnik města Hradce Králové, a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1625

zastoupená předsedou představenstva Ing. Miroslavem Kulichem

Pouchovská 153, 500 03 Hradec Králové 

IČO 25 26 72 13

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním městské hromadné

dopravy. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

HC VČE Hradec Králové a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2052

zastoupená předsedou představenstva Ing. Borisem Hermanem

Komenského 1214, 500 02 Hradec Králové 

IČO 25 93 68 08

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména organizováním sportovních soutěží.

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Výroční zpráva 200672
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Městské lesy Hradec Králové a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2220

zastoupená předsedou představenstva Ing. Zdeňkem Petříkem

Přemyslova 219, 500 08 Hradec Králové 

IČO 25 96 25 23

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména péčí o městské lesy. Podrobně je předmět

podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 1765

zastoupená předsedou představenstva Janem Jirkou

Pouchovská 440, 500 03 Hradec Králové 

IČO 25 28 21 74

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména péčí o nemovitosti, které jsou v majetku

města Hradce Králové. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Aldis, a. s. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 883

zastoupená předsedou představenstva JUDr. Jiřím Rokosem

Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

IČO 47 46 83 86

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména obchodní činností v oblasti kultury.

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

FC Hradec Králové, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2450

zastoupená předsedou představenstva MUDr. Janem Michálkem

Všesportovní stadion, Úprkova 473/1, 500 09 Hradec Králové

IČO 27 47 93 07

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním fotbalu v Hradci Králové.

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Hradecké služby a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2213

zastoupená předsedou představenstva Ing. Pavlem Borůvkou

Malé náměstí 124, 500 03 Hradec Králové

IČO 25 96 29 73

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména nakládání s odpady v Hradci Králové a okolí.

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.
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Letiště Hradec Králové, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 19394

zastoupená jednatelem společnosti Ing. Otakarem Divíškem

Třída Československé armády 408/419, 502 00 Hradec Králové 

IČO 26 00 23 45

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména správou a údržbou nemovitostí.

Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

Hradecká kulturní a vzdělávací společnost s. r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20994

zastoupená jednatelem společnosti Miroslavem Francem

Československé armády 300, 500 03 Hradec Králové

IČO 27 47 28 09

Další propojená osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním kulturních a kulturně-

vzdělávacích akcí. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve stanovách společnosti.

(dále „další propojené osoby”).

Oddíl II.

VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI  

1. Způsob ovládání 

Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 57,8 % základního

kapitálu ovládané osoby.

2. Personální unie 

a) členem představenstva (předseda) ovládané osoby je Ing. Pavla Finfrlová, která je členem zastupitelstva 

a náměstkyní primátora ovládající osoby

b) členem představenstva ovládané osoby je Ing. Josef Malíř, který je členem zastupitelstva a náměstkem

primátora ovládající osoby

c) členem dozorčí rady (předseda) ovládané osoby je ing. Alois Tuháček, který je členem zastupitelstva

ovládající osoby 

d) členem dozorčí rady ovládané osoby je JUDr. Arnošt Urban, který je členem zastupitelstva ovládající osoby

3. Struktura propojení 

a) ovládající osoba má akcie Dopravního podniku města Hradce Králové a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hod-

nota činí 100 % základního kapitálu této osoby.

b) ovládající osoba má akcie HC VČE Hradce Králové a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 51 %

základního kapitálu této osoby.

c) ovládající osoba má akcie Městských lesů Hradce Králové a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí

100 % základního kapitálu této osoby.

Výroční zpráva 200674
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d) ovládající osoba má akcie Tepelného hospodářství Hradce Králové a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota

činí 100 % základního kapitálu této osoby.

e) ovládající osoba má akcie Aldisu a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 48,5 % základního kapitálu této

osoby.

f) ovládající osoba má akcie FC Hradec Králové, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základ-

ního kapitálu této osoby

g) ovládající osoba má akcie Hradeckých služeb a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 40% základního

kapitálu této osoby.

h) ovládající osoba má obchodní podíl Letiště Hradec Králové s.r.o., jehož výše činí 100 % základního kapitálu

této osoby 

i) ovládající osoba má obchodní podíl Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti s.r.o., jehož výše činí 100 %

základního kapitálu této osoby.

Oddíl III.

ROZHODNÉ  OBDOBÍ 

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

Oddíl IV.

SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI   

Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období.

1. Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku

V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy podle obchodního zákoníku mezi propojenými osobami.

2. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku

V rozhodném období nebyly uzavřeny žádné smlouvy podle obchodního zákoníku mezi propojenými osobami.

Smlouvy o půjčce mezi: Statutárním městem Hradec Králové

Třída Československé armády 408/419, 502 00 Hradec Králové 

IČO 00 26 88 10

(jako věřitel)

a

Vodovody a kanalizace Hradec Králové a. s., zapsaná v Obchodním rejstříku

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964, 

Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 48 17 28 98

(jako dlužník)

v počtu 2 smlouvy 

Smlouvy o půjčce byly uzavřeny za stejných podmínek a jsou úročeny fixní úrokovou sazbou odvozenou

od sazby PRIBOR 12 M platnou v den uzavření smlouvy.
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Oddíl V.

DALŠÍ PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

V rozhodném období nebyly učiněny další právní úkony mezi propojenými osobami. 

Oddíl VI.

DALŠÍ OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

V rozhodném období nebyla učiněna další opatření mezi propojenými osobami.

Oddíl VII.

DŮVĚRNOST INFORMACÍ

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního 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 sami o sobě

nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoliv z propojených osob.

Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsa-

huje zpráva statutárního orgánu rozsah předmětu smluv, dobu plnění a závazky, které ze smlouvy plynou. Dále

nebyla ovládanou osobou poskytnuta jiná plnění v souvislosti s uzavřením výše uvedených smluv. Ovládané

osobě v souvislosti těchto smluv nevznikla žádná ujma.  

Výroční zpráva 200676
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Oddíl VIII.

ZÁVĚR

Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody a kanalizace Hradec

Králové a. s., dne 9. 3. 2007 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu

účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti.

Zpráva bude v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu 

v Hradci Králové jako součást výroční zprávy společnosti.

V Hradci Králové, dne 9. 3. 2007

Zpracoval: JUDr. Josef Nepovím
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Osoby zodpovědné za výroční zprávu8.

Jméno a příjmení Titul Funkce

František Barák Ing. člen představenstva a ředitel

Pavel Loskot Ing. technicko-provozní náměstek

Ilona Válková Ing. ekonomická náměstkyně

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu

Prohlašujeme, že údaje uvedené v prospektu odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by

mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové a jí

vydaných cenných papírů nebyly vynechány. Dále prohlašujeme, že účetní závěrka, návrh na rozdělení zisku 

a zpráva auditora pro akcionáře společnosti byly projednány na zasedáních představenstva a dozorčí rady

společnosti.

Výroční zpráva 200678
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