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Úvodní slovo předsedy představenstvaÚvodní slovo předsedy představenstva

Dámy a pánové, vážení čtenáři Výroční zprávy

protože naprostá většina akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. je v držení 
měst a obcí hodonínského okresu, reagují na cyklus komunálních voleb v České republice 
i Stanovy naší akciové společnosti ukončením čtyřletého funkčního období představenstva 
a dozorčí rady. Proto mi dovolte, abych využil této příležitosti a v úvodu Výroční zprávy 
poděkoval všem, kteří v uplynulých čtyřech letech věnovali svůj čas, um a energii, práci 
ve statutárních orgánech Vodovodů a kanalizací Hodonín, a.s.. Současně bych rád popřál 
nově zvolenému představenstvu a dozorčí radě hodně podnikatelských úspěchů, moudrost, 
prozíravost a pokud možno málo zádrhelů na cestě k uskutečňování cíle, který jsme si 
předsevzali ve vizi: „Pitná voda pro Váš domov, čistá voda pro přírodu...”

Hlavním cílem Výroční zprávy je podat informace o tom, co se v uplynulém roce stalo, jak 
se společnost změnila a nastínit další očekávaný vývoj. Co se tedy v uplynulém roce 2006 
událo?

Po zásadním rozhodnutí o realizaci projektu fi nancovaného z Kohezního fondu Evropské 
unie s názvem „Střední Pomoraví/Hodonínsko”, které jsme učinili již v roce 2005 následoval 
začátek realizační fáze. Vyhlásili jsme a ukončili soutěže – výběrová řízení na zhotovitele 
tendrové dokumentace, poskytovatele úvěru, správce stavby a propagace projektu. 

Bohužel, ve veřejné zakázce na zhotovitele stavebních prací se nám již tak nedařilo. Jeden 
z neúspěšných uchazečů se proti rozhodnutí zadavatele o jeho vyloučení pro porušení zákona 
odvolal a přestože později vzal své odvolání zpět, způsobil zahájení správního řízení ze strany 
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které zatím neskončilo. Tím došlo nejen k posunu 
původně plánovaných termínů realizace, ale i k ohrožení termínu dokončení projektu, což 
může v konečném důsledku znamenat ohrožení možnosti čerpat dotaci z evropských fondů 
vůbec. 

Kromě přípravy velkého investičního projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko řešíme ostatní 
„běžné” činnosti, které znamenají zajištění bezproblémového chodu celé akciové společnosti. 
Dnes již považujeme za samozřejmé, že se podařilo uzavřít Kolektivní smlouvu, splnit 
stanovené ukazatele plánu roku 2006, zajistit dodávku kvalitní pitné vody i odkanalizování 
pro naše odběratele, odpadní vody vyčistit v souladu s platnou legislativou, vyplatit dividendu 
akcionářům, zmodernizovat vybavení a odstraňovat vzniklé poruchy. 

Považuji za dobré připomenout kolik úsilí, práce, fortele i přemýšlení taková samozřejmost 
stojí. A považuji za správné a potřebné poděkovat všem, kdo se o to zasloužili. Za každým 
dnem fungování vodárenské společnosti je třeba vidět práci mnoha lidí – profesionálů 
ovládajících svoje řemeslo - od ředitele a vedení společnosti, přes techniky, administrativní 
pracovníky a mistry až po jednotlivé dělnické profese. Lidí, pro které není práce pouhým 
zaměstnáním, nýbrž skutečným povoláním, kterému často zasvětili celý svůj aktivní život.

Ing. Jiří Koliba 
Předseda představenstva
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Obchodní fi rma:
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Sídlo:
Purkyňova 2, č. p. 2933,  695 11  Hodonín

Právní forma:
akciová společnost

Právní řád a právní předpis založení společnosti:
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Vznik společnosti:
1. 1. 1994       

IČ:
49454544

Zápis v obchodním rejstříku:
oddíl B, vložka 1168, Krajský soud v Brně

Předmět podnikání:

Dle § 5 platných stanov společnosti je předmět podnikání defi nován takto:

• Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody
• Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
• Projektová činnost ve výstavbě
• Montáž měřidel
• Silniční motorová doprava nákladní
• Vnitrostátní s vozidly do 3,5 t celkové hmotnosti
• vnitrostátní s vozidly nad 3,5 t celkové hmotnosti
• Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• Velkoobchod
• Specializovaný maloobchod
• Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví ve vodním hospodářství
• Testování, měření a analýzy
• Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
• Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Základní údaje o společnostiZákladní údaje o společnosti
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Vydané cenné papíry

Druh: akcie
Forma: na jméno, s omezenou převoditelností
Podoba: listinná
Počet kusů: 749 821 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 749 821 tis. Kč

Druh: akcie
Forma: na majitele
Podoba: zaknihovaná, akcie jsou vedeny v SCP
Počet kusů: 47 254 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 47 254 tis. Kč
ISIN: CZ0009058855 

Druh: akcie
Forma: na jméno, se zvláštními právy spojenými
 s výkonem hlasovacího práva
Podoba: listinná
Počet kusů: 1 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Celkový objem emise: 1 tis. Kč

Přehled nejvýznamnějších držitelů akcií na jméno
 počet kusů akcií
Město Hodonín 227 090
Město Bzenec 101 139
Město Veselí nad Moravou 51 669
Město Kyjov 34 910
Město Dubňany 24 074
Město Strážnice 20 873

Přehled držitelů akcií na jméno s podílem víc než  5 % akcií

Město Hodonín, PSČ  695 30 30,29 %
Město Bzenec, PSČ 696 81 13,49 %
Město Veselí nad Moravou, PSČ 698 13 6,89 %
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Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnostiÚdaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti

Představenstvo 

Funkce Jméno a příjmení

předseda Ing. Jiří Koliba
1. místopředseda  Ing. Jan Letocha
2. místopředseda  Pavel Čejka
člen František Tříska
člen Ing. Jaromír Šašinka
člen Ing. Josef Grmolec
člen RNDr. Pavel Koubek, CSc.

Dozorčí rada
 
Funkce Jméno a příjmení

předseda Ing. Miloš Kozumplík
místopředseda Ing. Vladimír Elšík
člen MUDr. Jiří Kubrický
člen Mgr. Anna Černobýlová
člen František Lang
člen Vlastimil Lorenc

Vedoucí zaměstnanci
 
Funkce Jméno a příjmení

ředitel a.s. RNDr. Pavel Koubek, CSc.
obchodně-ekonomický náměstek Ing. Martin Galečka
provozně-technický náměstek Ing. Pavel Zabadal
vedoucí provozu
Veselí nad Moravou Vlastimil Lorenc
vedoucí provozu Kyjov Ing. Stanislav Singr
vedoucí provozu Hodonín Ing. Vít Kozlík
vedoucí výroby vody RNDr. Stanislav Vaněk



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.88

Shrnutí hospodářské činnosti v uplynulém roceShrnutí hospodářské činnosti v uplynulém roce

Vedle standardních provozně ekonomických procesů měly na činnost akciové společnosti 
významný vliv zejména dvě skutečnosti. Za prvé to byla povodeň v dubnu, která znamenala 
významné ohrožení plynulosti zásobení části regionu pitnou vodou, za druhé pokračující 
práce na přípravě realizace projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko. 

Při první zmíněné události došlo mimo jiné k zaplavení jímacích území na nejvýznamnějších 
prameništích doprovázeného  několikanásobnými  poruchami na výtlačných řádech z čerpacích 
stanic. Tyto poruchy vznikly vlivem změn vlastností zeminy (rozmáčením) při odlehčování 
povodňových průtoků na řece Moravě. S uspokojením můžeme konstatovat, že ve spolupráci 
s orgány státní správy a hygienické služby se podařilo zajistit plošnou dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod bez omezení. 

V rámci přípravy realizace projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko proběhla ve druhé 
polovině roku výběrová řízení na správce  stavby, zhotovitele a propagátora projektu. 
Se správcem stavby, propagátorem a zhotovitelem dílčí části projektu Střední Pomoraví/
Hodonínsko, skupina projektů řešící jímání a úpravu pitné vody, byly podepsány smlouvy 
s odkládací podmínkou. Projekt jako celek nemohl být zahájen z důvodu podání námitky 
jednoho z uchazečů v části projektu  týkající se odpadních vod.

Za velmi pozitivní je třeba označit fakt, že společnost v roce 2006 úspěšně provedla změny 
ve svém zavedeném systému integrovaného managemetu podle požadavků revidované normy 
ČSN EN ISO 14001:2005. 

V rámci pravidledného dozorového auditu společností Lloyd´s Register Quality Assurance 
byla prověřena realizace systémových změn transformovaného integrovaného systému 
dle nových požadavků ISO 14001:2004. Společnost Lloyd´s Register Quality Assurance 
vystavila dne 12. dubna 2006 nový certifi kát podle standardů: ČSN EN ISO 9001:2001, 
ČSN EN ISO 14001:2005.
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Hlavní aktivity společnosti v roce 2006Hlavní aktivity společnosti v roce 2006

Výroba a distribuce pitné vody

Společnost v roce 2006 základní výkonové parametry stanovené představenstvem splnila. 
Odběratelům akciové společnosti bylo fakturováno 6 428 tis. m3 pitné vody, z toho obyvatelstvu  
4 076 tis. m3 a ostatním odběratelům 2 352 tis. m3. Plán výkonu v hmotných jednotkách byl 
splněn na 100,2 %. Objem vody  předané byl splněn na 111,2 %.

Během sledovaného období docházelo k lokálnímu omezení dodávky pitné vody v důsledku 
poruch a následných oprav na vodovodní síti. V roce 2006 bylo odstraněno celkem 351 poruch 
na provozovaných vodovodních systémech, z toho 171 oprav na vodovodních řadech a 180 
poruch na vodovodních přípojkách. Na sníženém počtu poruch téměř o polovinu ve srovnání 
s rokem 2005 má značný vliv jak příznivé zimní počasí, tak systematické plánování oprav 
a rekonstrukcí provozované infrastruktury.

Aplikací včasné diagnostiky a lokalizace poruch minimalizuje společnost větší úniky vody. 
Výsledkem je snížení ztrát v trubní síti na stav odpovídající 12,3 %.

Poruchy, které měly dopad na omezení, případně přerušení dodávky pitné vody 
odběratelům, byly včas nahlášeny na příslušné obecní úřady a v nejkratším možném termínu 
odstraněny. Průběžně bylo zajišťováno náhradní zásobování dovozem vody cisternami. 
Veškeré zásahy byly řízeny a koordinovány  dispečinkem a pohotovostní službou.

Zavedení systému havarijního monitoringu s použitím bioindikátorů bylo dle plánu 
úspěšně realizováno na úpravně vody v Koryčanech s tím, že instalace obdobného zařízení 
na úpravnách vody ve Bzenci-Přívoze a Moravské Nové Vsi je vázána na konkrétní termíny 
realizace rekonstrukcí těchto objektů v rámci projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko.

 

Vybrané údaje o vodovodech

Délka vodovodní sítě provozované  1 036 km 
Délka vodovodní sítě v majetku společnosti    737 km 
Délka vodovodní sítě cizí provozované    299 km 
Počet vodovodních přípojek 35 195ks 
Délka vodovodních přípojek 283 km 
Kapacita zdrojů  (včetně povrchového) 539,7 l/s 
Využívaná kap.zdrojů na základě povolení (vč.povrchového) 386,0 l/s 
Počet úpraven vod                                                                      3  
Voda upravená celkem 260,2 l/s 
     - z toho voda povrchová  32,2 l/s 
Voda předaná 695 tis.m3/rok 
Voda fakturovaná 6 428 tis.m3/rok 
Počet obyvatel napojených na vodovod 130 568 osob 
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Měrná spotřeba pitné vody v letech 1996 – 2006
(v l/os/den)

Vývoj spotřeby pitné vody v letech 1996 - 2006
(tis.m3/rok)

Odvádění a čištění odpadních vod

Plán vody odkanalizované v hmotných jednotkách byl splněn na 103,8 %. Odběratelům 
bylo celkem fakturováno 6 252 tis. m3 stočného, z toho obyvatelstvu 3 277 tis. m3 
a 2 975 tis. m3 ostatním odběratelům. Systematické kontroly producentů odpadních vod mají 
příznivý vliv na překročení plánu vody odkanalizované.

                                                                       
Údržba kanalizace byla v průběhu roku 2006 zaměřena především na čištění stokových 

sítí a kanalizačních přípojek tlakovými a sacími vozy, opravy a údržbu kanalizačních objektů 
na stokové síti, strojního zařízení  a monitorování technického stavu kanalizačních sítí.

Celkem bylo vyčištěno 128 km kanalizační sítě, což je o 28,6 km více, než v roce 2005.
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Vybrané údaje o kanalizaci

Délka kanalizační sítě provozované celkem 567 km 
Délka kanalizační sítě v majetku VaK Hodonín, a.s 289 km 
Délka kanalizační sítě cizí provozovaná                            278 km 
Počet kanalizačních přípojek   22 746 ks 
Délka kanalizačních přípojek                                             180 km 
Celkový počet ČOV provozovaných VaK Hodonín,a.s. 23 
- z toho mechanicko – biologické                                            23 
ČOV v majetku VaK Hodonín, a.s.   9 
Množství čištěných odpadních vod na ČOV              9 233 tis.m3 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci                        107 009 osob 

Přehled množství odpadních vod v obcích a městech s ČOV
(v m3)

Majetkoprávní oblast

Společnost zajišťuje kompletní majetkoprávní vypořádání pozemků z dřívějších let 
nevykoupených, nově budovaných a rozšiřovaných objektů, na kterých se nachází zařízení 
společnosti, tj. stavby - vodní díla, též výkupy staveb vodních děl, které nebyly součástí 
privatizace státního podniku. Dále realizuje prodeje nepotřebných pozemků a nevyužívaných 
či nevyužitelných  staveb. Dle rozvojového záměru a strategie společnosti je zájem vykupovat 
pozemky, zejména v oblastech jímacích území či kalové laguny u ÚV Koryčany, příjezdové 
komunikace a vodojemu Bohuslavice.

Společnost zajistila uzavření 277 smluv o zřízení věcného břemene na pozemky dotčené 
stavbou „Kyjov - Šardice rekonstrukce přívodního řadu I. etapa. Připravila uzavření smluv na 
pozemky dotčené stavbou „Skupinový vodovod z přehrady Koryčany do Kyjova” s Lesy ČR 
a dále na ostatní dokončené stavby. 

Společnost uzavírá nájemní smlouvy na majetkoprávně nevypořádané pozemky a s tím 
spojené oceňování nemovitostí, staveb vodních děl. Průběžně uzavírá smlouvy o věcném 
břemenu na uložené potrubí či případné vjezdy k objektům společnosti z důvodu předcházení 
soudním sporům a zejména dodržování vlastnických práv zakotvených v  právním řádu České 
republiky. 
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Obchodní činnost

Základní postupy v obchodní politice společnosti vycházely ze schválené „Koncepce rozvoje 
společnosti do roku 2010” a ze zkušeností a výsledků předešlých let. Na základě trvalého 
úkolu představenstva společnosti, věnujeme soustavnou pozornost vymáhání pohledávek, a to 
v mnohých případech i soudní cestou. Při jednání s dlužníky společnost vyžaduje sjednání  
zálohových plateb.

Opětovně je třeba poukázat na významný vliv činnosti týmu pracovníků, kteří provádějí 
systematickou kontrolu napojenosti obyvatel na kanalizační řady.

Vodohospodářský rozvoj

Objem investičních prostředků vynaložených společností v roce 2006 představoval celkem 
125.106.700 Kč. Z uvedeného fi nančního objemu připadá 95.339.900 Kč na investice 
stavební, 17.411.500 Kč na investice strojní, na ostatní investice 12.355.300 Kč. Dotací 
ze státního rozpočtu  bylo získáno 14.500.000 Kč.

Mezi nejvýznamnější realizované stavební investiční akce náleží bezesporu I. etapa Kyjov - 
Šardice, rekonstrukce přívodního řadu, řešící rekonstrukci technicky a kapacitně nevyhovujícího 
vodovodního řadu. Realizovaný objem vynaložený na vybudování I. etapy představuje částku 
40.094.000 Kč. 
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Další realizované stavby významnějšího charakteru byly:

- ČOV Kyjov – rekonstrukce kalové koncovky  v celkovém realizovaném fi nančním objemu 
4.622.777 Kč;

- Veselí n. Moravou, ul. Lány – rekonstrukce kanalizace v celkovém realizovaném 
fi nančním objemu 2.571.625 Kč;

- Bzenec, ul. J. Baráka – rekonstrukce kanalizace v celkovém realizovaném fi nančním 
objemu 2.763.880 Kč;

- Dubňany, ul. Hodonínská – rekonstrukce kanalizace v celkovém realizovaném fi nančním 
objemu 5.138.994 Kč;

- Hodonín, Finské domky – rekonstrukce vodovodu a kanalizace v celkovém realizovaném 
fi nančním objemu 4.835.420 Kč.

- Ve spolupráci s VaK Kroměříž byly koordinovány činnosti spojené s výstavbou přivaděče 
Koryčany – Střílky s předpokladem dokončení v roce 2007. 

Nepředpokládané nároky na rekonstrukce a obnovu majetku společnosti vyvolaly povodně, 
jejichž ničivý účinek způsobil škody v celkové původně odhadované výši 33.620.000 Kč. 
Z vlastních prostředků byla provedena obnova takto poškozeného majetku pouze ve výši 
3.422.800 Kč, týkající se  části výtlačných řadů z jímacího území Podluží do úpravny vody 
Moravská Nová Ves. V závislosti na získání fi nanční podpory od státu, o kterou společnost dle 
příslušných předpisů požádala, bude ostatní majetek náležitě obnoven v r. 2007.

Byl zahájen projekt vytvoření materiálových standardů, který po dokončení v roce 2007 
stanoví jednotné parametry společnosti pro nákup materiálů a projekční činnosti ve všech 
oblastech činnosti společnosti.

Mezi nejvýznamnější strojní investice patří obnova vozového parku. Byly zakoupeny 
nákladní vozidla, která se   bezprostředně podílejí na činnostech souvisejících s odváděním 
a čištěním odpadních vod. Dva nové fekální vozy CAS 12 byly pořízeny  jako náhrada 
za vozidla technicky již nezpůsobilých provozu. Dále bylo pořízeno kontejnerové vozidlo 
Tatra, které bude sloužit ke svozu odvodněného kalu z čistíren odpadních vod v rámci celé 
akciové společnosti. 
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Personální politika

V oblasti personální politiky byl zachován osvědčený trend předchozích let zaměřený 
na stabilizaci odborných pracovníků a rozvoj jejich profesních dovedností. Důraz byl kladen 
na vzdělávání zaměstnanců oddělení odbytu, vodohospodářského rozvoje a mistrů, jehož 
cílem bylo zkvalitnění komunikace a jednání se zákazníky.  

Vzdělávání zaměstnanců společnosti probíhalo v souladu s platnou směrnicí, a to jak 
na základě legislativních předpisů, tak na základě požadavků vedoucích jednotlivých 
oddělení.

V roce 2006 bylo na vzdělávací akce vynaloženo 575.965 Kč, z toho cca 30 % prostředků 
na vzdělávání zaměstnanců dělnických profesí (vyhl. 50/78 Sb., vazači a jeřábníci, 
manipulace s chlorem, svářeči, řidiči VZV, řidiči referenti a profesní).

Další vzdělávací akce proběhly v oblasti vodohospodářství, ekonomiky, personalistiky, 
jazykových kurzů a technických kurzů. Vybraní zaměstnanci jednotlivých středisek byli 
proškoleni v kurzu poskytování první pomoci.

Pro mistry výrobních středisek byl realizován program vzájemné výměny zkušeností mezi 
jednotlivými provozy naší akciové společnosti, s cílem  unifi kace operativních řídících procesů. 
Tento projekt byl vyhodnocen jako velmi úspěšný a bude periodicky opakován.

     

Sociální program

Sociální program byl naplňován v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou a zahrnoval 
široký okruh možných aktivit poskytovaných zaměstnancům. 

Na sociální program byly vyčleněny fi nanční prostředky ve výši 1 500 000 Kč. Příspěvky 
byly poskytovány  na stravování, rehabilitační a rekondiční pobyty včetně dětské rekreace, 
sociální výpomoci, sport a očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a žloutence typu A. 
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Laboratoře společnosti provádějí fyzikálně-chemické, mikrobiologické a biologické rozbory 
pitných, povrchových a odpadních vod, včetně odběru vzorků vod a analýzy kalů. 

Chemická služba vodovodů je zkušební laboratoří č.1330, akreditovanou Českým institutem 
pro akreditaci o.p.s, pro fyzikálně-chemické, mikrobiologické, biologické a organoleptické 
rozbory pitných, povrchových a podzemních vod, včetně odběru vzorků. Sídlí na ÚV Bzenec 
Přívoz a je vybavena  moderní technikou. Hlavní pracovní náplní laboratoře je kontrola kvality 
vody v průběhu výroby a  vyrobené vody přímo u spotřebitele, dle platné legislativy.

Pracovníci laboratoře v průběhu roku analyzují cca 4 200 vzorků pitných, povrchových 
a podzemních vod nejen pro potřeby vlastních provozů, ale i pro externí zákazníky. Stanovení, 
na která nemá CHSV vybavení, zajišťuje u akreditovaných subdodavatelů.

Chemická služba kanalizací – laboratoř odpadních vod je  zkušební laboratoří č. 1330.2 
akreditovanou Českým institutem pro akreditaci o. p. s, (ČIA).

Laboratoř odpadních vod ročně zpracuje cca 5500 vzorků. Četnosti kontrolních odběrů 
a rozsah rozborů jsou stanoveny rozhodnutími Městských úřadů, odbor ŽP, zákonem 274/
2001 Sb. a vyhl. 428/2001 Sb.

Provádí také odběry a rozbory pro externí zákazníky: zejména ČOV mimo správu naší 
společnosti, obecní výpusti (cca 100 výpustí ve 24 obcích) a rozbory pro podnikatelskou sféru 
(cca 50 fi rem).

Kvalita pitné vody
 
Vak Hodonín, a.s. působí na území, které má díky hydrogeologickým podmínkám dostatek 

kvalitní pitné vody. Většina zdrojů poskytuje kvalitní pitnou vodu, která vyhovuje všem limitům 
vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znění.

Kontrola kvality pitných a odpadních vodKontrola kvality pitných a odpadních vod
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Hospodářské výsledky společnosti v roce 2006Hospodářské výsledky společnosti v roce 2006

Hospodaření společnosti probíhalo ve shodě se schválenými záměry a strategií společnosti. 
Účetnictví bylo vedeno v souladu se zákonem 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 31/
2004 Sb. a Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které účtují 
v soustavě podvojného účetnictví.  V souladu  s těmito zákony vykázala společnost zisk ve výši  
14 538 108,91 Kč. Tento zisk dává předpoklad k naplnění jednotlivých fondů společnosti. 

Společnosti nevznikla za rok 2006 povinnost odvádět daň z příjmu právnických osob. 

V roce 2006 došlo ke zvýšení základního kapitálu o 6 384 tis. Kč.

Přehled o změnách vlastního kapitálu
za poslední tři účetní období (v tis. Kč)

Rok 2004 2005 2006

Základní kapitál 790 692 790 692 797 076

Kapitálové fondy 93 043 93 043 99 327

Zákonný rezervní fond 87 873 89 479 90 149

Statutární fondy 599 883 1 263

Nerozdělený zisk minulého období 59 461 67 833 76 384

Neuhrazená ztráta minulého období 0 0 0

Hospodářský výsledek 12 123 13 396 14 538

Vlastní kapitál celkem 1 044 791 1 055 326 1 078 737

Návrh na rozdělení zisku

Zisk k rozdělení v Kč 14 538 108,91

Doplnění rezervního fondu 726 905,44

Sociální fond 1 400 000,00

Tantiémy 145 195,00

Dividendy 2 344 341,18

Nerozdělený zisk 9 921 667,29

Změny v přijatých úvěrech (v tis. Kč)

Úvěr Zahájení Výše  Zůstatek
 čerpání úvěru k 31. 12.
 úvěru  2006

ČOV Hodonín-intenzifi kace 2001 54 455 34 455

Zákaznické centrum 2002    6 443     268

Tlakový vůz M.A.N (Kaiser) 2004 9 846 4 901

Kamerový systém 2005 4 528 2 249

2 fekální vozy CAS 2005 5 000 3 332
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Cenová politika

Společnost uplatňovala jednotnou cenu vodného a stočného v rámci celé společnosti. 
V roce 2006 byla stanovena pohyblivá složka ceny vodného ve výši 19,38 Kč/m3 (bez DPH) 
a pohyblivá složka ceny stočného ve výši 21,00 Kč/m3 (bez DPH). Pevná složka ceny vodného 
i stočného zůstala na úrovni roku 2005. 

Tržby a výnosy
Hlavní činností společnosti je výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních 

vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání společnosti, jsou 
doplňující k výše uvedeným činnostem. 

Rozhodující tržby za vodné a stočné dosáhly částky 306 645 tis. Kč a tvořily 96,3 % 
celkových tržeb a výnosů roku 2006.       

Přehled struktury tržeb v tis. Kč

Tržby podle druhu činnosti 2004 2005 2006
(v tis. Kč)

Výroba a rozvod vody 
včetně vody předané 160 872 157 424 157 847

Odvádění a čistění 
odpadních vod 135 404 134 444 148 798

Služby stavebně – 
montážního charakteru 4 278 4 801 4 868

Kanalizační práce 2 976 3 643 3 962

Ostatní služby 1 551 1 775 2 800

Prodej zboží 0 150 0

Tržby celkem 305 081 302 237 318 275

Struktura výnosů v roce 2006 

Tržby za vlastní výrobky se proti roku 2005 zvýšily o 9 %, tržby z prodeje služeb se 
oproti roku 2005 zvýšily o 2 %. Růst tržeb je ovlivněn zvýšeným prodejem vody pitné i vody 
odkanalizované.

Struktura výnosů v roce 2006 v tis. Kč
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Náklady

Struktura nákladů v roce 2006 v tis. Kč
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Stejně jako v roce 2005, tak i v roce 2006 byl počet zaměstnanců udržen na stabilizované 
úrovni a činil 292,7; z toho 221,4 mužů a 71,3 žen. 

Údaje o průměrném přepočteném stavu zaměstnanců

Druh činnosti 2004 2005 2006

Úsek vodovodů  99,5  98,3  97,3

Úsek kanalizací 100,4 101,5 103,3

Správa   91,3  90,7   92,1

Celkem 291,2 290,5 292,7

Věková struktura zaměstnanců

Ve společnosti převládá vyšší věková kategorie zaměstnanců a proto průměrný věk činí 44 
let.

Mzdová politika

Vývoj mezd v roce 2006 probíhal v souladu se Mzdovým řádem společnosti  a Kolektivní 
smlouvou. Za rok 2006 byla dosažena průměrná mzda ve výši 18 322 Kč. Nárůst oproti roku 
2005 činil 4 %.

Rozvoj lidských zdrojůRozvoj lidských zdrojů
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Strategie hospodářské činnosti, hlavní cíle investiční Strategie hospodářské činnosti, hlavní cíle investiční 
politiky, celkové vyhlídky hospodařenípolitiky, celkové vyhlídky hospodaření

Provést veškeré kroky k zahájení realizace projektu Střední Pomoraví/Hodonínsko 
v souladu s dotačními podmínkami Fondu soudržnosti EU.

Dokončit II. etapu rekonstrukce přívodního řadu Kyjov – Šardice dle platných dotačních 
podmínek Ministerstva fi nancí.

Dokončit  rekonstrukci výtlačných řadů V1, V2 a V3 z čerpacích stanic jímacích území 
vodovodu Podluží.

Připravit podklady a s dodavatelem SW projednat veškeré kroky pro úspěšné zahájení 
implementace systému QI  počínaje 1. 1. 2008.

Zahájit činnost týmu pro implementaci požadavku zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích v platném znění. Dle § 8 odst. 11 je vlastník  povinen zpracovat plán 
fi nancování obnovy vodárenské infrastruktury a to na dobu nejméně 10 kalendářních let.

Pokračovat v zavádění systému havarijního monitoringu bezpečnosti dodávané pitné vody 
s použitím bioindikátorů a postupná aplikace systému analýzy rizik a stanovení kritických 
kontrolních bodů (HACCP).

V oblasti nakupování materiálu a služeb zavést v přiměřeném rozsahu moderní postupy 
elektronické aukce.

V oblasti péče o zaměstnance připravit systém pro transparentnější a efektivnější čerpání 
sociálního fondu počínaje rokem 2008.
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Zpráva dozorčí radyZpráva dozorčí rady

Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. pracovala od minulé 
řádné valné hromady v šestičlenném složení. Její personální obsazení nedoznalo žádných 
změn od roku 2003. Dozorčí rada se zabývala úkony v souladu se svou zákonnou kompetencí 
vyplývající z obchodního zákoníku a platných Stanov akciové společnosti. Činnost dozorčí 
rady probíhala ve všech oblastech v úzké součinnosti s představenstvem a managementem 
akciové společnosti.

Dozorčí rada dohlížela na činnost představenstva a na uskutečňování podnikatelských 
aktivit společnosti. Na základě přístupných dokladů byla hlavní pozornost věnována plnění 
plánu a dosahovaným výsledkům v jednotlivých oblastech činností, obchodní politice a cenám. 
Sledovány byly i výsledky inventarizací. Velký důraz kladla dozorčí rada na sledování situace 
a postupu prací na projektu „Střední Pomoraví/Hodonínsko”. Vývoj projektu doznává 
časové zpoždění oproti původnímu záměru. Jelikož jeho realizace bude mít významný vliv 
na hospodaření společnosti v budoucích letech, je třeba související problémy řešit s největší 
obezřetností.

V uplynulém období mezi valnými hromadami se nevyskytla žádná mimořádná událost. 
Usnesení valné hromady jsou plněna. Celkovou situaci akciové společnosti  je možno hodnotit 
jako bezproblémovou a konsolidovanou. Stanovy akciové společnosti a právní předpisy jsou 
v činnosti společnosti dodržovány.

Dozorčí rada se podrobně zabývala výsledky hospodaření akciové společnosti 
za kalendářní rok 2006. V převážné většině ukazatelů výsledky dosáhly plánu , čímž byla 
potvrzena jeho reálnost. Dozorčí rada schválila účetní závěrku i návrh na rozdělení zisku. 
Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada shodu. 

    
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrů přijetí návrhu 

na rozdělení zisku a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a kanalizace 
Hodonín, a.s. v kalendářním roce 2006 bez výhrad.

Ing. Miloš Kozumplík
předseda dozorčí rady



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.2222

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

Společnosti nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu mezi propojenými osobami ve smyslu 
ustanovení § 66a, odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění.
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Zpráva auditoraZpráva auditora
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Finanční částFinanční část

Rozvaha 

Výkaz zisků a ztrát

Textová část přílohy k účetni závěrce
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Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kč)
ke: 31.12.2006       

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544

Ozna-  Běžné účetní období Minulé období  
čení AKTIVA k 31.12.2006 k 31.12.2005 

  č.   řád. brutto korekce netto netto 

 AKTIVA CELKEM 001 2 334 756 -1 022 412 1 312 344 1 253 204

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 003 2 143 010 -1 016 893 1 126 117 1 085 534

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 11 270 -9 021 2 249 3 114 

B.I.1. Zřizovací výdaje 005 0  0 0 

B.I.2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0  0 0 

B.I.3. Software 007 9 677 -7 862 1 815 2 847 

B.I.4. Ocenitelná práva 008 0  0 0 

B.I.5. Goodwill 009 0  0 0 

B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 1 472 -1 159 313 261 

B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 121  121 0 

B.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012   0 6 

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 131 618 -1 007 872 1 123 746 1 082 298 

B.II.1 Pozemky 014 19 858  19 858 15 254 

B.II.2. Stavby 015 1 556 055 -732 723 823 332 804 901 

B.II.3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 443 355 -275 149 168 206 177 574 

B.II.4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0  0 0 

B.II.5. Základní stádo a tažná zvířata 018 0  0 0 

B.II.6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0  0 0 

B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 94 826  94 826 35 115 

B.II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 17 524  17 524 49 454 

B.II.9, Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0  0 0 

B.III. Dlouhodobý fi nanční majetek 023 122 0 122 122 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 122  122 122 

B.III.2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0  0 0 

B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0  0 0 

B.III.4. Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám 

 a účetním jednotkám pod podstatným vlivem 027 0  0 0 

B.III.5. Jiný dlouhodobý fi nanční majetek 028 0  0 0 

B.III.6. Pořizovaný dlouhodobý fi nanční majetek 029 0  0 0 

B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý fi nanční majetek 030 0  0 0 

C. Oběžná aktiva 031 191 180 -5 519 185 661 167 062 

C.I. Zásoby 032 5 064 -44 5 020 5 808 
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Ozna-  Běžné účetní období Minulé období  
čení AKTIVA k 31.12.2006 k 31.12.2005 

  č.   řád. brutto korekce netto netto

C.I.1. Materiál 033 4 977 -44 4 933 5 706 

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 034 0  0 0 

C.I.3. Výrobky 035 0  0 0 

C.I.4. Zvířata 036 0  0 0 

C.I.5. Zboží 037 87  87 102 

C.I.6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038   0 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 9 605 0 9 605 14 788 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040 0  0 0 

C.II.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 041 0  0 0 

C.II.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 042 0  0 0 

C.II.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 9 605  9 605 14 788 

C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0  0  

C.II.6. Dohadné účty aktivní 045 0  0 0 

C.II.7. Jiné pohledávky 046 0  0 0 

C.II.8. Odložená daňová pohledávka 047 0  0 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 119 108 -5 475 113 633 104 108 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 30 350 -5 475 24 875 24 462 

C.III.2. Pohledávky za ovládanými a řízenými osobami 050 0  0 0 

C.III.3. Pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem 051 0  0 0 

C.III.4. Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0  0 0 

C.III.5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0  0 0 

C.III.6. Stát - daňové pohledávky 054 29 659  29 659 26 533 

C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 3 763  3 763 2 606 

C.III.8. Dohadné účty aktivní 056 55 125  55 125 50 268 

C.III.9. Jiné pohledávky 057 211  211 239 

C.IV. Krátkodobý fi nanční majetek 058 57 403 0 57 403 42 358 

C.IV.1. Peníze 059 254  254 258 

C.IV.2. Účty v bankách 060 57 149  57 149 42 100 

C.IV.3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0  0 0 

C.IV.4. Pořizovaný krátkodobý fi nanční majetek 062 0  0 0 

D.I. Časové rozlišení 063 566 0 566 608 

D.I.1. Náklady příštích období 064 566  566 593 

D.I.2. Komplexní náklady příštích období 065 0  0 0 

D.I.3. Příjmy příštích období 066 0  0 15 

 Kontrolní číslo 999 9 338 458 -4 089 648 5 248 810 5 012 208 
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Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kč)
k: 31.12.2006

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544

označ. PASIVA               č. řád. Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období 
   ke 31. 12. 2006 k 31. 12. 2005 

 PASIVA CELKEM 067 1 312 344 1 253 204 

A. Vlastní kapitál 068 1 078 737 1 055 326 

A.I. Základní kapitál 069 797 076 790 692 

A.I.1. Základní kapitál 070 797 076 790 692 

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071 0 0 

A.I.3. Změny základního kapitálu 072 0 0 

A.II. Kapitálové fondy 073 99 327 93 043 

A.II.1. Emisní ážio 074 2 136 0 

A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 075 97 191 93 043 

A.II.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0 

A.II.4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0 

A.III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku 078 91 412 90 362 

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond 079 90 149 89 479 

A.III.2. Statutární a ostatní fondy 080 1 263 883 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 081 76 384 67 833 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 082 76 384 67 833 

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 

A.V. Výsledek hospodaření běžného úč. období (+/-) 084 14 538 13 396 

B. Cizí zdroje 085 232 095 196 506 

B.I. Rezervy 086 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 

B.I.2. Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 

B.I.3. Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 

B.I.4. Ostatní rezervy 090 0 0 

B.II. Dlouhodobé závazky 091 39 568 42 618 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 

B.II.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 093 0 0 

B.II.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 094 0 0 

B.II.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení 095 0 0 

B.II.5. Dlouhodobé přijaté zálohy 096 0 0 

B.II.6. Vydané dluhopisy 097 0 0 

B.II.7. Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 

B.II.8. Dohadné účty pasivní 099 0 0 

B.II.9. Jiné závazky 100 9 913 12 856 
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B.II.10. Odložený daňový závazek 101 29 655 29 762 

B.III. Krátkodobé závazky 102 147 321 93 456 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 103 41 209 22 881 

B.III.2. Závazky k ovládaným a řízeným osobám 104 0 0 

B.III.3. Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 105 0 0 

B.III.4. Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům řízení 106 43 25 

B.III.5. Závazky k zaměstnancům 107 30 18 

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 2 808 2 455 

B.III.7. Stát - daňové závazky a dotace 109 675 613 

B.III.8. Krátkodobé přijaté zálohy 110 72 506 39 702 

B.III.9. Vydané dluhopisy 111 0 0 

B.III.10. Dohadné účty pasivní 112 25 102 23 404 

B.III.11. Jiné závazky 113 4 948 4 358 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 114 45 206 60 432 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 115 45 206 60 432 

B.IV.2. Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 

B.IV.3. Krátkodobé fi nanční výpomoci 117 0 0 

C.I. Časové rozlišení 118 1 512 1 372 

C.I.1. Výdaje příštích období 119 1 507 1 372 

C.I.2. Výnosy příštích období 120 5 0 

 Kontrolní číslo 999 5 233 326 4 998 048 

     
Sestaveno dne: 9. 3. 2007     

Podpis statutárního orgánu: Účetní závěrku sestavil:
 (jméno a podpis)
     
     
    
 Ing. Marta Kočišová
 tel. 518 305966

označ. PASIVA               č. řád. Stav v běž. účet. období Stav v min. účet. období 
   ke 31. 12. 2006 k 31. 12. 2005
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Výkaz zisku a ztráty (v celých tisících Kč) k: 31. 12. 2006

Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544

  

I. Tržby za prodej zboží 01 0 150 

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 102 

+ Obchodní marže 03 0 48 

II. Výkony 04 318 275 302 087 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 318 275 302 087 

II.2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0 

II.3. Aktivace 07 0 0 

B. Výkonová spotřeba 08 130 128 121 974 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 77 153 72 404 

B.2. Služby 10 52 975 49 570 

+ Přidaná hodnota 11 188 147 180 161 

C. Osobní náklady 12 90 546 87 024 

C.1. Mzdové náklady 13 64 669 62 127 

C.2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 986 946 

C.3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 22 527 21 633 

C.4. Sociální náklady 16 2 364 2 318 

D. Daně a poplatky 17 1 640 1 171 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 82 544 76 029 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 2 515 281 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2 243 113 

III.2. Tržby z prodeje materiálu 21 272 168 

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 109 134 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 109 98 

F.2. Prodaný materiál 24 0 36 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

 a komplexních nákladů příštích období 25 137 328 

IV. Ostatní provozní výnosy 26 2 738 673 

H. Ostatní provozní náklady 27 3 874 3 882 

V. Převod provozních výnosů 28 0 0 

I. Převod provozních nákladů 29 0 0 

* Provozní výsledek hospodaření 30 14 550 12 547 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého fi nančního majetku 33 0 0 

ozna-
čení

číslo
řádku

Text
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
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VII.1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách

 a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 34 0 0 

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 0 0 

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého fi nančního majetku 36 0 0 

VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 37 0 0 

K. Náklady z fi nančního majetku 38 0 0 

IX. Výnosy z přecenění  cenných papírů a derivátů 39 0 0 

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 0 0 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti 41 -3 0 

X. Výnosové úroky 42 669 674 

N. Nákladové úroky 43 467 328 

XI. Ostatní fi nanční výnosy 44 1 245 20 

O. Ostatní fi nanční náklady 45 1 562 291 

XII. Převod fi nančních výnosů 46 0 0 

P. Převod fi nančních nákladů 47 0 0 

* Finanční výsledek hospodaření 48 -118 75 

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost 49 -106 -774 

Q.1. splatná 50 0 0 

Q.2. odložená 51 -106 -774 

** Výsledek hospodaření za běžnou činnost 52 14 538 13 396 

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0 

R. Mimořádné náklady 54 0 0 

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti 55 0 0 

S.1. splatná 56 0 0 

S.2. odložená 57 0 0 

* Mimořádný výsledek hospodaření 58 0 0 

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59 0 0 

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 60 14 538 13 396 

 Hospodářský výsledek před zdaněním (+/-) 61 14 432 12 622 

 Kontrolní číslo 99 1 409 462 1 324 723 

     
Sestaveno dne: 9. 3. 2007     

Podpis statutárního orgánu: Účetní závěrku sestavil:
 (jméno a podpis)
     
     
    
 Ing. Marta Kočišová
 tel. 518 305966

  

     

ozna-
čení

číslo
řádku

Text
Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
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Čl. I. OBECNÉ ÚDAJE  

                                                                        

l. Popis účetní jednotky 

Název Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. 
 

yňova 2, č. p. 2933,  695 11  Hodonín 
 

Identifikační č
 

Právní forma akciová společnost 
 

Rozhodující předmět činnosti výroba a dodávka pitné vody 
odvádění a čištění odpadních vod 
provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod užitkové vody 

Datum vzniku obchodní společnosti 1. 1. 1994 
 

Osoby, které mají podstatný nebo rozhodující vliv na 
účetní jednotce 

Město Hodonín 
 

Výše vkladů těchto účet. jednotek v % 28,49  
 

Popis změn a dodatků provedených v     
uplynulém účet. období v obchodním rejstříku 

Rg. B 1168 na základě schválení valnou hromadou byl navýšen základní kapitál 
společnosti o nepeněžitý vklad, v důsledku toho změna stanov – změna počtu 
akcií 

Popis organizační struktury podniku a její zásadní 
změny v uplynulém účetním období 

V roce 2006 nedošlo ke změnám v organizační struktuře podniku. 
Výkon správy a řízení  při provozu společnosti  je dvoustupňový: 
I. stupeň řízení - ředitel společnosti. Jemu jsou přímo podřízeni náměstci 
                            technicko-provozního a obchodně-ekonomického úseku         
II.stupeň řízení – technicko-provozní a obchodně-ekonomický náměstek, 
                            řídí jednotlivé úseky a provozy  
Představenstvo: 
Ing. Jiří Koliba 
Ing. Jan Letocha 
 
 
Pavel Čejka 
František Tříska 
Ing. Jaromír Šašinka 
Ing. Josef Grmolec 
RNDr. Pavel Koubek,CSc. 

 
předseda, místostarosta Města Hodonína 
1. místopředseda, člen Rady Jihomor. kraje, člen 
Rady Města Kyjova, člen zastupitelstva Města 
Kyjova 
2. místopředseda, starosta Města Bzence 
člen, starosta Města Dubňan 
člen 
člen, starosta Obce Hovorany 
člen, ředitel a. s. Vodovody a kanalizace Hodonín 

Jména a příjmení členů statutárních a     
dozorčích orgánů ke dni účetní závěrky 
 

 
 
 
 
 

 
Dozorčí rada: 
Ing. Miloš Kozumplík 
Ing. Vladimír Elšík 
MUDr. Jiří Kubrický 
Mgr. Anna Černobýlová 
Vlastimil Lorenc 
František Lang 
 

 
 
předseda, místostarosta Města Veselí n/Mor, 
místopředseda, člen Rady Obce Rohatec  
člen, člen zastupitelstva Města Hodonína 
členka, starostka Obce Hrubá Vrbka 
člen, ved. provozu VaK Hodonín, a. s. 
člen, ved. úpravny vody Bzenec,VaK Hodonín 
a.s., předseda odborové organizace  

2. Podniky ve skupině    

Název a sídlo účetních jednotek, v nichž má účetní 
jednotka podstatný nebo rozhodující vliv  

VaK plus vodohospodářská, s. r. o. 
Valná hromada VaK Hodonín, a.s. rozhodla o zrušení a likvidaci společnosti 
VaK plus vodohospodářská s. r. o. Valná hromada VaK plus vodohospodářská 

Sídlo Purk

íslo 49454544 

PŘÍLOHA K ÚČETNÍM VÝKAZŮM

k 31. 12. 2006
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s. r. o. rozhodla o jmenování likvidátora. Ke 31. 12. 2006 nebyla ještě 
společnost vymazána z obchodního rejstříku. 
 

Výše podílů na ZK těchto podniků 
 61 % 

Smluvní dohody zakládající práva bez ohledu na výši 
podílu na ZK 

Ne 
 

Výše vlastního kapitálu a účet. hosp. výsledku za 
poslední úč. období u těchto podniků 165 000 Kč, ztráta 34 tis. Kč 

Ovládací smlouvy, povinnosti z nich vyplývající Ne 
 

Smlouvy o převodech zisku, povinnosti z nich 
vyplývající ne 

3. Údaje  o zaměstnancích  a osobních  nákladech   

Průměrný počet zaměstnanců, z toho řídících pracovníků zaměstnanci 
292,74 

z toho řídící pracovníci 
16,3 

 
 Mzdové náklady (v tis. Kč) zaměstnanci 

64 669 
z toho řídící pracovníci 

8 113 

Další odměny ostatních členů orgánů 
(v tis. Kč) 
- odměny  (účet 523) 

statutárních 
 

590 

dozorčích 
 

396 

4. Výše půjček, záruk aj. plnění 

Půjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění jak v 
peněžní formě, tak v naturální formě akcionářům, členům 
statutárních , dozorčích a řídících orgánů, včetně bývalých 
členů těchto orgánů 

ČOV Mistřín poskytnuta bankovní záruka ve výši 49 965 tis. Kč 
 

Ostatní plnění: 
- bezplatná předání k užívání osob. aut nebo jiných   
  movitých a nemovitých věcí, 
- zápůjčka za cenu nižší, než je cena obvyklá, 
- využití služeb poskytovaných účetní jednotkou, 
- platby důchod. připojištění a pod.  

 
- použití služebních aut manažerů i pro soukromé účely 
- příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců 

 

OCEŇOVÁNÍ 
 

1. Způsob ocenění: 
a) zásob nakupovaných a vytvořených ve vlastní režii 
 
 

 
Zásoby pořizuje organizace pouze nákupem.  Tyto jsou při pořízení 
oceňovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem z 
pořizovacích cen.Takovéto ocenění je zajištěno počítačovým programem. 

b) dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   
    vytvořeného  vlastní  činností 

Rovněž investice jsou pořizovány pouze dodavatelským způsobem. 
V souladu s předpisy jsou oceňovány pořizovací cenou. 

c) CP a podílů, derivátů a části majetku a závazků zajiště- 
    né deriváty 

Podíl na dceřinné společnosti je oceněn ekvivalenci. 
 

2. Způsob stanovení reprodukční PC u majetku  
    oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu  
    účetního období 

V průběhu účetního období nebyly pořízeny investice, které by musely být  
oceněny touto cenou.  

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů   
    zahrnovaných do pořizovacích cen nakupovaných  
    zásob, druhy nákladů zahrnované do cen zásob na  
    úrovni VN 

Vedlejšími  pořizovacími náklady při pořizování zásob jsou především  
přepravné a poštovné (materiál na dobírku). 
 
 

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů  
    odpisování a postupů účtování oproti  předcházející- 
    mu účetnímu období s vyčíslením peněžních částek  

V roce 2004 byla stavební díla zařazena dle nové klasifikace CZ-CC na 
základě novely zákona daně z příjmu. V roce 2002 se změnily daňové 
odpisové sazby u vybraných druhů majetku a využila se tak možnost daná 
zákonem o dani z příjmu. V roce 2001 se změnily účetní odpisové sazby u 
vybraných druhů majetku na úseku kanalizace z důvodu zpřesnění věrného 
zobrazení. Od roku 1999 se do DHM zařazoval majetek s pořizovací cenou 
nad 40 000,-- a do DNM nad 60 000,-. DDHM s PC 20 000 – 40 000 a 
DDNM s PC 40 000 – 60 000 se odepisuje 4 roky.  
 

ČL.II.  INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH,OBECNÝCH ÚČETNÍCH  ZÁSADÁCH  A ZPUSOBECH 
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5. Způsob stanovení OP k majetku a uvedení zdroje  
    informací 

Opravné položky k pohledávkám po splatnosti 3 měsíce 
Opravné položky k bezpohybovým zásobám ve výši 10 % 
 

6. Způsob sestavení odpisových plánů a použité  
    odpisové metody při stanovení účetních odpisů 

Odpisový plán  na účetní i daňové odpisy je vypracován na jednotlivé  
skupiny DM podle SKP a CZ-CC. Odpisový plán je součástí číselníků 
používaného účetního programu a zajišťuje  výpočet a měsíční účtování 
odpisů z DM v  evidenci. Při odpisování je používaná pouze lineární metoda 
odpisování. 
  

7. Způsob přepočtů údajů v cizích měnách na  
    českou měnu 

Údaje v cizí měně byly přepočítávány na českou měnu pevným kursem, který 
byl  platný vždy jedno čtvrtletí.  

8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a 
závazků, které se v souladu se zákonem oceňují 
reálnou hodnotou  

Není 
 
 

Čl. III  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A K VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT 

1. Dlouhodobý majetek kromě pohledávek 

Skupina (účet 022)              PC      Oprávky
energetické a hnací stroje 
pracovní stroje a zařízení 
přístroje a zvláštní technická zařízení 
dopravní prostředky  
inventář 

233 793 
    19 362 
    79 581 
109 579 

      1 040 

134 113
15 667
55 204
69 378

787

 
 
 

a) Rozpis na hlavní skupiny samostatných  
     movitých věcí a souboru  movitých věcí 
      v tis. Kč 

Celkem účet 022 a 082 443 355  275 149
b) Rozpis DNM  v tis. Kč účet 013 - software 

účet 019 – ostat. NIM 
Celkem účet 013, 019 a 073,079 

9 677 
1 472 

11 149 

7 862
1 159
9 021

c) Nájemce - finanční pronájem  
Ne 
účet přírůstky úbytky  d) Přehled o přírůstcích a úbytcích DM podle  

     skupin v tis. Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

účet 013 - software 
účet 019 – ostatní DNM 
celkem účet 013, 019 
 
budovy 
stavby 
celkem účet 021 
  
energetické a hnací stroje 
pracovní stroje a zařízení 
přístroje a zvláštní technická zařízení 
dopravní prostředky 
inventář 
celkem účet 022 
pozemky účet 031 

 419 
320 

 739 
 

4 388 
61 160 
65 548 

 
6 654 

436 
4 816 

12 585 
-- 

24 491 
4 619 

 

--
97
97

 --
9 044
9 044

1 152
845

2 864
5 541

114
10 517

                15   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) DHM neuvedený v rozvaze v tis. Kč 
    DNM neuvedený v rozvaze v tis. Kč 

 16 024
1 243

 

f) Rozpis hmotného majetku zatíženého  
    zástavním právem, u nemovitostí i věcným  
    břemenem s uvedením povahy a formy tohoto 
   zajištění 

Zástava v tis. Kč 
Budova provozní Hodonín 
ČOV Veselí n/Moravou 
ČOV Dolní Bojanovice 

PC 
5 159 

15 954 
12 776 

Oprávky
1 384
3 382

830  

 
 

Poznámka:  
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem přiložen. 

g) Přehled majetku s tržním oceněním výrazně vyšším než v účetnictví ne 
 

h) Počet a jmenovitá hodnota dlouhodobých  majetkových CP a majetkových účastí Viz čl. I., bod 2 
 

2. Pohledávky 

a) Souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti  180 dnů  v tis. Kč                                               4 970 
 

b) Pohledávky se splatností více než 5 let ne 
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c) Pohledávky k podnikům ve skupině ne 
 

d) Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem např. ručením jiného  
    subjektu, s uvedením povahy a formy tohoto zajištění pro případ nesplacení ne 

e) Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou ne 
 

3. Vlastní kapitál 

a) Popis změn vlastního kapitálu v průběhu  
     účetního období:  

V průběhu úč. období došlo ke zvýšení vlastního kapitálu o 23 411 tis. Kč.     
V důsledku zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem ve výši  
Kč 6 384 000,-- a oceněním tohoto vkladu znaleckým posudkem částkou  
Kč 8 520 000,--, bylo zúčtováno emisní ážio ve výši Kč 2 136 000,--.                   
Rezervní fond se zvýšil o 670 tis. Kč z  rozdělení zisku roku 2005. 
Sociální fond se zvýšil o 380 tis. Kč.  
Nerozdělený zisk za r. 2005 činí  8 551 tis.Kč. 
V roce 2006 byl snížen odložený daňový závazek o 106 tis. Kč. 
Hosp. výsledek před zdaněním za rok 2006 byl vytvořen ve výši 14 432 tis. Kč. Po 
snížení odložené daně za rok 2006 činí hospodářský výsledek 14 538 tis. Kč. 
 

b) Rozdělení zisku předcházejícího účetního 
     období 
 
 
 
 
 

Zisk k rozdělení za rok 2005 v Kč:  13 396 414,90   
z toho:  
rezervní fond                                          669 820,75 
sociální fond                                        1 500 000,-- 
tantiémy                                                  350 000,-- 
dividendy                                             2 325 564,71       
nerozdělený zisk                                  8 551 029,44  
 

c) Základní kapitál   797 076 tis. Kč  
 

ca) počet akcií 
- druh akcií: na jméno  
                    na majitele 

                      se zvláštními právy 
 - nominální hodnota akcie 
 - nesplacený vklad 
 - počet a hodnota vydaných dluhopisů  s 
   právem výměny za akcie  

  797 076 kusů 
  749 821 kusů           
    47 254 kusů 
             1 kus 
      1 000 Kč 

0 
 
0 

 
 

4. Závazky 

a) souhrnná výše závazků po lhůtě splatnosti 180 dnů ne 
 

b) závazky se splatností více než 5 let ne 
 

c) závazky k podnikům ve skupině ne 
 

d) závazky kryté podle zástavního práva s uvedením povahy a formy tohoto zajištění    ne 
 

e) závazky nevyúčtované v účetnictví a  neuvedené v rozvaze, např. záruky přijaté za podnik z titulu  
    bank. úvěru, pokud nebyly  proúčtovány ve formě účetních rezerv  ne 

f) další významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena účetní rezerva, jejichž realizace závisí  
    na uskutečnění nejisté  budoucí události, např.nejistý soudní spor ne 

5. Rezervy 

Počáteční zůstatek, tvorba a čerpání rezerv: 
451- rezerva na opravy DHM 

  Poč.stav                Tvorba                                Čerpání 
        --                         --                                          -- 

6. Výnosy 

Rozvržení výnosů z běžné činnosti -tuzemsko  
(zahraničí = 0 ) 

výroba a rozvod vody                                 157 847  tis. Kč 
odvádění a čištění odpad.vod                     149 073  tis. Kč     
ostatní služby                                               11 354   tis. Kč                                

7. Výzkum a vývoj 

Celkové výdaje vynaložené za účet. období na 
-  výzkum a vývoj Ne 
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8.  Přeměna společnosti 

a) Struktura vl. kapitálu po přeměně společnosti a její 
vznik Nebyla přeměna společnosti 

b) Fondy, které vznikly v důsledku přeměny Ne 
 

c) Další významné údaje Nejsou 
 

9.  Výše splatných závazků 

a) pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti Závazky jsou placeny ve splatnosti 

b) veřejného zdravotního pojištění Závazky jsou placeny ve splatnosti 
 

 
10. Výše evidovaných daňových nedoplatků 

 
Nejsou daňové nedoplatky 
 

11. Doměrky splatné daně z příjmů za min. účetní   
      období 

 
Nejsou doměrky 
 

12. Odložený daňový závazek Stav ke 31. 12. 2006 je  29 655 434 Kč, z toho zaúčtováno: 
V r. 2002        30 279 958 Kč 
V r. 2003          2 342 176 Kč 
V r. 2004        - 2 086 409 Kč 
V r. 2005          -  774 063 Kč 
V r. 2006          -  106 228 Kč 

 
13. Přijaté dotace 
 
a) na investiční účely 

 
Rekonstrukce přívodního řadu Kyjov – Šardice, I. etapa ve výši 13 500 mil. Kč 
Rekonstrukce přívodního řadu Kyjov – Šardice, II. etapa ve výši 1 000 mil. Kč  

b) na provozní účely Nejsou 

 
14. Dlouhodobé bankovní úvěry 
 

 

a) zákaznické centrum                268 454,-- 
 
 
 
 
b) ČOV Hodonín                   34 455 466,-- 
 
 
 
 
c) Kaiser, tlakový vůz             4 900 692,70 
 
 
 
 
d) kamerový systém                2 248 899,98 
 
 
 
 
 
e) 2 fekální vozy                     3 332 000,-- 

Úrok 6M PRIBOR + 0,1 % p. a. ze zůstatku jistiny 
Zajištění úvěru – zástava budovy provozní VaK Hodonín, a. s. 
Splátky za r. 2007  Kč 268 454,-- 
Poslední splátka     28. 2. 2007 
 
Bezúročný úvěr 
Zajištění úvěru – zástava ČOV Dolní Bojanovice, ČOV Veselí nad Moravou 
Splátky za r. 2007  Kč 8 000 000,-- 
Poslední splátka     31. 3. 2011 
 
Úrok  3M PRIBOR + 0,9 % p. a. ze zůstatku jistiny 
Zajištění úvěru – převod vlastnického práva k movité věci 
Splátky za r. 2007  Kč 2 580 000,-- 
Poslední splátka     31. 12. 2008 
 
Úrok  6M PRIBOR + 0,9 % ze zůstatku jistiny 
Zajištění úvěru – zástava budovy č.p. 2933 na parcele č. 2742/1, zastavěná plocha 
a  nádvoří p. č. 2742/1, 2742/3 
Splátky za r. 2007  Kč 1 368 000,-- 
Poslední splátka     31. 12. 2008 
 
Úrok  6M PRIBOR + 0,9 % ze zůstatku jistiny 
Zajištění úvěru – zástava budovy č.p. 2933 na parcele č. 2742/1, zastavěná plocha 
a  nádvoří p. č. 2742/1, 2742/3 
Splátky za r. 2007  Kč 1 668 000,-- 
Poslední splátka     31. 12. 2008 
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15. Významné události, které nastaly mezi rozva-
hovým dnem a okamžikem sestavení účetní  
závěrky 
 

 
Dne 19. 12. 2006 sdružení VHS Morava podalo podnět ke správnímu řízení na 
Úřad pro hospodářskou soutěž ve věci výběrového řízení na zhotovitele stavby 
Střední Pomoraví/Hodonínsko. Na základě tohoto ÚHOS rozhodl dne 17. 1. 2007 
v uvedené věci a uložil zákaz uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení až do 
doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude specifikované správní řízení 
ukončeno.  
Vedoucí účastník sdružení VHS Morava, tj. VHS plus vodohospodářské stavby , s. 

V současné době naše společnost čeká na definitivní rozhodnutí Úřadu pro 
hospodářskou soutěž. 
 
 

16. Ostatní události Poptávkové řízení na výběr strategického partnera bylo zastaveno. 
V účetní jednotce v průběhu auditovaného období nenastaly skutečnosti, na jejichž 

smyslu Obchodního zákoníku §66a 
Sestaveno dne:  
9. 3. 2007 
 
 
 
 
 
 
Podpis statutárního orgánu: 
 

                                               Účetní závěrku sestavil: 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Ing. Marta Kočišová 

r. o. dopisem ze dne 26. 2. 2007 č. 198/2007 vzal zpět návrh na zahájení řízení. 

základě by bylo  nutno zpracovat zprávu o vztazích mezi propojenými osobami ve 
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Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
 
- občanská vybavenost postavená na st. pozemku p. č. 2742/1, katastrální území Hodonín, obec 

Hodonín
- pozemek p. č. 2742/1 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 3980), katastrální území Hodonín
- pozemek p. č. 2742/3 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 86), katastrální území Hodonín
Vše zapsáno na LV č. 890, katastrální území Hodonín, obec Hodonín.

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/1, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/2, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/3, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/4, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/5, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/6, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/7, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/8, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/9, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 1401/10, katastrální území 780731 Veselí 
– Předměstí, okres a katastrální úřad Hodonín

- pozemek parc. č. 1401/1 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 8031), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/2 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 251), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/3 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 1660), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/4 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 336), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/5 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 294), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/6 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 165), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/7 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 194), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/8 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 259), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/9 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 31), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/10 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 403), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí,

- pozemek parc. č. 1401/11 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 193), katastrální území 780731 
Veselí – Předměstí

Vše zapsáno na LV č. 4589, katastrální území 780731Veselí – Předměstí.

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 4001/5, katastrální území 628701 Dolní 
Bojanovice, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 4001/6, katastrální území 628701 Dolní 
Bojanovice, okres a katastrální úřad Hodonín

- technická vybavenost bez č. p./č.e. na parcele st. 4001/7, katastrální území 628701 Dolní 
Bojanovice, okres a katastrální úřad Hodonín

- pozemek parc. č. 4001/4 – ostatní plochy (výměra 1359), katastrální území 628701 Dolní 
Bojanovice

- pozemek parc. č. 4001/5 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 51), katastrální území 628701 
Dolní Bojanovice 

- pozemek parc. č. 4001/6 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 407), katastrální území 628701 
Dolní Bojanovice 

- pozemek parc. č. 4001/7 – zastavěná plocha a nádvoří (výměra 112), katastrální území 628701 
Dolní Bojanovice 

- pozemek parc. č. 4001/8 – ostatní plocha (výměra 119), katastrální území 628701 Dolní 
Bojanovice

Vše zapsáno na LV č. 3203, katastrální území 628701 Dolní Bojanovice.
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU     
k 31. 12. 2006
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
Vodovody a kanalizace
Hodonín, a.s.
Purkyňova 2, č.p.2933
695 11   Hodonín

     

Ozn. TEXT Řádek Skutečnost v účetním období

   sledovaném minulém

A Základní kapitál zapsaný v obch. rejstříku 1 797 076 790 692 

1 Počáteční zůstatek 2 790 692 790 692 

2 Zvýšení 3 6 384  

3 Snížení 4   

4 Konečný zůstatek 5 797 076 790 692 

B Základní kapitál nezapsaný v obch. rejstříku 6 0 0 

1 Počáteční zůstatek 7   

2 Zvýšení 8   

3 Snížení 9   

4 Konečný zůstatek 10   

C A. +/- B. se zohledněním účtu 252 11 797 076 790 692 

1 Počáteční zůstatek A. +/- B. 12 790 692 790 692 

2 Poč. zůstatek vl.akcií a vl. obch. podílů 13   

3 Změna stavu účtu 252 14   

4 konečný zůstatek účtu 252 15   

5 konečný zůstatek A. +/- B. 16 797 076 790 692 

D Emisní ážio 17 0 0 

1 Počáteční zůstatek 18   

2 Zvýšení 19 2 136  

3 Snížení 20   

4 Konečný zůstatek 21 2 136  

E Rezervní fondy 22 90 149 89 479 

1 Počáteční zůstatek 23 89 479 88 873

2 Zvýšení 24 670 606

3 Snížení 25

4 Konečný zůstatek 26 90 149 89 479

F Ostatní fondy ze zisku 27 1 263 883 

1 Počáteční zůstatek 28 883 599 

2 Zvýšení 29 1 500 1 400 

3 Snížení 30 1 120 1 116 

4 Konečný zůstatek 31 1 263 883 
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Ozn. TEXT Řádek Skutečnost v účetním období

   sledovaném minulém

G Kapitálové fondy 32 97 191 93 043 

1 Počáteční zůstatek 33 93 043 93 043 

2 Zvýšení 34 4 148  

3 Snížení 35   

4 Konečný zůstatek 36 97 191 93 043 

H Rozdíly v přecenění nezahrnuté do HV 37 0 0 

1 Počáteční zůstatek 38   

2 Zvýšení 39   

3 Snížení 40   

4 Konečný zůstatek 41   

I Zisk účetních období 42 76 384 67 833 

1 Počáteční zůstatek 43 67 833 59 461 

2 Zvýšení 44 8 551 8 372 

3 Snížení 45   

4 Konečný zůstatek 46 76 384 67 833 

J Ztráta účetní období  47 0 0 

1 Počáteční zůstatek 48   

2 Zvýšení 49   

3 Snížení 50   

4 Konečný zůstatek 51   

K Zisk za účetní období po zdanění 52 14 538 13 396 
     

Sestaveno dne:                   Podpis statutárního orgánu: Účetní závěrku sestavil:
9. 3. 2007  (jméno a podpis)

  Ing. Marta Kočišová
    tel. 518 305966  
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