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ÚVODNÍ SLOVO

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

ohlédnutí za rokem 2007 je pro společnost Vodárny Kladno-Mělník, a. s. ohlednutím příjemným. Celý rok probíhal dle schváleného plánu, 
bez významnějších výkyvů a rovněž smluvní partner Středočeské vodárny, a.s. úspěšně zvládl náročné situace.

Vodárny Kladno-Mělník, a. s. působí v modelu správy a rozvoje vodohospodářského majetku od roku 2004. Celkem 186 měst a obcí včetně 
jednoho Svazku obcí regionu má v držení 89,56% akcií. Města a obce mají tímto způsobem zajištěn bezprostřední vliv na vývoj vodohos-
podářské infrastruktury, která ovlivňuje jejich životní prostředí a kulturu života.

Zakladatelé určili při vzniku společnosti čtyři základní principy, které průběžně podmiňují veškeré aktivity:
-  uplatnění jednotné solidární ceny vody pro celé území
-  udržení sociálně přijatelné ceny při nutnosti tvorby prostředků na obnovu a rozvoj majetku
-  vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku společnosti
-  pomoc obcím při řešení vodohospodářské problematiky při zaměření na potřeby nadregionální infrastruktury 

Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví Vodáren Kladno-Mělník, a. s. je dlouhodobou smlouvou svěřeno provozní společ-
nosti Středočeské vodárny, a. s. Základní formy spolupráce vycházejí ze smlouvy uzavřené dne 16. 9. 2004, projednané a schválené valnou 
hromadou.

Sestavování a realizaci investičního podnikatelského záměru řídí představenstvo a kontroluje dozorčí rada společnosti, ve které jsou rovno-
měrně zastoupeni akcionáři obou bývalých okresů regionu. 

Během roku 2007 pokračovaly přípravné práce na vkladu dalšího vodohospodářského majetku od obcí do Vodáren Kladno-Mělník, a. s.

Celkem 31 obcí vloží v roce 2008 majetek v hodnotě cca 200 mil. Kč.

Není jistě bez zajímavosti, že ze všech 186 obcí vložilo do Vodáren Kladno-Mělník, a. s. vodovod 126 obcí, 33 obcí má zatím vodovod ve 
svém majetku s tím, že 10 obcí má záměr vodovod vložit do Vodáren Kladno-Mělník, a. s. v roce 2008, 8 obcí je v působnosti regionu Slavos, 
19 obcí zatím nemá vybudovaný veřejný vodovod.

V oblasti kanalizací a ČOV nemůže tento proces vkladů probíhat tak rychle, protože obce na tyto akce většinou získaly dotace a dle smluv-
ních podmínek poskytovatelem nemohou po dobu 5 - 10 let s tímto majetkem nakládat.

Při zvážení všech vlivů jsou do roku 2010 stanoveny tyto hlavní cíle:
-  plnění ekologické legislativy EU a ČR
-  zajištění obnovy majetku
-  přiměřený rozvoj majetku
-  optimální vývoj cen vodného a stočného
-  kvalita pitné vody

V souvislosti s plněním tak závažného úkolu musíme vyzvednou vysokou míru odpovědnosti, která se prokazuje především v dodržení 
principu solidarity - jednoho ze základních principů společnosti. Plnění úkolů, které zajišťoval náš smluvní partner Středočeské vodárny,  
a. s. v roce 2007 a jejich výsledky nás přesvědčují, že do budoucna se bude dařit naplňovat potřeby v oblasti vodohospodářských služeb.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem členům orgánů společnosti, starostům a našim partnerům za práci odvedenou v roce 2007  
a přeji si, ať se i vám daří naplňovat potřeby občanů měst a obcí v oblasti vodohospodářského rozvoje, ale i v dalších oblastech.

Jsme nadále připraveni vám v tomto úkolu ze všech sil pomáhat.

Antonín Kajgr
předseda představenstva



strana 6

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

Vodárny Kladno – Mělník, a. s., zkráceně VKM, a. s.
Firma je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2380, spis. zn. Firm 40988/93, den zapsání 
1. 1. 1994.

Obchodní firma

U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

IČ 46356991

Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů a kana-
lizací Praha, a. s., dle rozhodnutí MSNMP ČR ze dne 16. 9. 1993, č.j. 24/93. Do obchodního rejstříku byla akciová společnost zapsána  
1. ledna 1994.

Akciová společnost
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 1 844 167 tis. Kč
Počet vydaných akcií 1 844 167 kusů v nominální hodnotě 1 tis. Kč za akcii

Akcie kmenové na jméno ISIN CZ 0009062964 1 749 881 kusů
Akcie kmenové na majitele ISIN CZ 0009062857  94 286 kusů

Řádná valná hromada VKM, a. s., konaná dne 24. 5. 2007, rozhodla o změně podoby kmenových akcií společnosti znějících na jméno  
o jmenovité hodnotě 1000 Kč, ze zaknihované podoby na listinnou. Kmenové akcie na jméno jsou od roku 2007 vydány jako hromadné 
listinné. Akcie na majitele jsou v zaknihované podobě; jejich evidenci vede Středisko cenných papírů v Praze.

Od 28. 3. 1997 je zrušena registrace akcií ISIN CZ 0009062857 na volném trhu burzy.

Ke dni 15. 3. 2002 rozhodnutím č. SR 590/7/2001 byly cenné papíry ISIN CZ0009062857 vyloučeny z obchodování na veřejném trhu  
s cennými papíry, který organizuje RM-Systém, a. s.

Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 1. 6. 2006 byla vymazána jedna akcie se zvláštními právy (ISIN 770940002650) a nahrazena 
kmenovou akcií na jméno. 

Na jméno 94,89 %
Na majitele  5,11 %

Rok 2006 2007
Hodnota vlastního kapitálu v tis.Kč  2 239 664 2 256 525

Město Kladno 28,78%
Město Mělník 6,72%
Město Kralupy nad Vltavou 6,02%

Sídlo

Identifikační číslo

Rok vzniku

Právní forma a struktura základního kapitálu

Struktura akcií

Hodnota vlastního kapitáluStruktura akcií

Města a obce s podílem více než 5 % na základním kapitálu k 31.12. 2007
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Základní vodohospodářské a majetkové údaje

Údaje o majetkových účastech
Na podnikání společnosti nemají majetkovou účast jiné osoby. Společnost má účast na podnikání jiných osob – vlastní 100 % podíl na 
základním kapitálu ve společnosti Water Networks, a.s., IČ 26160455.

Počet obyvatel zásobených vodou osoba 238 961

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) km 2 245

Počet úpraven vody kus 2

Počet vodojemů kus 77

Kapacita vodojemů m3 157 335

Počet čerpacích stanic kus 65

Počet vodovodních přípojek kus 58 297

Počet fakturačních vodoměrů kus 57 468

Voda k realizaci tis. m3 14 855

Voda předaná tis. m3 1 420

Voda převzatá tis. m3 186

Voda fakturovaná tis. m3 11 724

 - z toho domácnosti tis. m3 8 112

Specifická spotřeba vody na obyvatele l/os/den 93

Voda nefakturovaná tis. m3 3 131

Počet havárií na řadech kus 745

Počet zásahů na přípojkách počet 1 126

Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob 166 193

 - z toho s koncovou ČOV osob 166 193

Počet provozovaných čistíren odpadních vod počet 42

 - z toho v majetku VKM počet 17

Délka kanalizačních sítí km 599

Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace tis. m3 9 028

Voda čištěná tis. m3 11 559

Počet přípojek počet 22 021

Délka sítí zkontrolovaných kamerou km 17,1

Vodovody

Kanalizace
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Změny v orgánech v průběhu roku 2007:

Na valné hromadě konané dne 24.5.2007 byl odvolán z funkce člena představenstva pan Čeněk Novotný a nově zvolen za člena předsta-
venstva Ing. Miroslav Bernášek.

Popis organizační struktury a její zásadní změny během účetního období roku 2007:

Organizační uspořádání VKM, a.s. platí od 1. 12. 2004 a v průběhu roku 2007 nebylo měněno. Ve společnosti pracuje celkem 5 za-
městnanců: investiční ředitel, který je současně pověřen řízením společnosti, podnikový ekonom, podnikový právník, specialista vodovodů  
a kanalizací a sekretářka. 

Účetní jednotka neměla v roce 2007 výdaje na výzkum a vývoj a na aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.

Z hlediska čištění odpadních vod na ČOV v majetku VKM bylo prostřednictvím provozovatele SV dosaženo těchto výsledků:

Na valné hromadě konané dne 24. 5. 2007 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady Mgr. Pavel Rynt a nově zvolen za člena dozorčí rady 
Mgr. Miroslav Vacek a opětovně Ing. Vilém Žák. 

Na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 13. 9. 2007 byla podle článku 26 odstavce 6 stanov kooptována za členku dozorčí rady  
Mgr. Šárka Drobná.

Představenstvo: předseda Antonín Kajgr
 místopředseda Stanislav Bulva
  člen Miroslav Baloun
  člen PaedDr. Miroslav Lid
  člen Mgr. Miroslav Neumann
  člen Jaroslav Horák
  člen Ing. Miroslav Bernášek

Dozorčí rada: předseda Ing. Vilém Žák
 místopředseda Ing. Aleš Donner 
 člen Mgr. Miroslav Vacek
 člen PaedDr. Milan Němec
  člen JUDr. Vlasta Turzová
 člen Mgr. Šárka Drobná

Představenstvo

Dozorčí rada

Představenstvo a dozorčí rada k rozvahovému dni 31. 12. 2007

ORGANIZACE  SPOLEČNOSTI 
A AKTIVITY V OBLASTI PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
A VÝZKUMU A VÝVOJE
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Vývoj znečištění a účinnost čištění na ČOV 

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2007 v m3 

položka 2005 2006 2007
znečištění přitékající v t BSK5/rok 2 824 3 486 3 277

znečištění vypouštěné v t BSK5/rok 51 57 62

účinnost čištění v % 98,2 98,4 98,1

ČOV Mělník 1 101 758

ČOV Kladno – Vrapíce 4 341 645

ČOV Kralupy 3 164 322

Ostatní provozované ČOV 2 950 996

Celkem 11 558 721

položka 2005 2006 2007
znečištění přitékající v t CHSKCr/rok 6 971 8 282 7 662

znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok 446 434 403

účinnost čištění v % 93,6 94,8 94,7

položka 2005 2006 2007
znečištění přitékající v t NL/rok 3 398 3 650 2 997

znečištění vypouštěné v t NL/rok 100 85 75

účinnost čištění u NL se neuvádí vzhledem k odlišnému charakteru NL na přítoku a na odtoku

Čištění odpadních vod probíhalo po celý rok 2007 bez výraznějších problémů. Počet překročených vzorků na odtocích z ČOV byl v rámci 
limitů povolených nařízením vlády č. 61/2003 Sb.

Kvalita a účinnost čištění odpadních vod je na velmi dobré úrovni.

V roce 2007 pokračovala spolupráce smluvního provozovatele akciové společnosti Středočeské vodárny, a. s. (SV) s Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). Jeden ze společných projektů se týkal mikroskopického hodnocení kvality aktivovaného kalu  
a výzkumu možnosti snížení populace vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu. Odborné pracoviště VŠCHT výsledky tohoto výzku-
mu dále použilo při tvorbě publikací a jako přípravu pro další výzkum (poster s tímto tématem byl oceněn jako nejlepší ve své kategorii na 
mezinárodní konferenci Odpadní vody v Brně).

Další formou spolupráce je hodnocení provozu kalového hospodářství ČOV Kralupy. Závěry budou sloužit k optimalizaci provozu a případně 
návrhu úprav kalového hospodářství.

Pokračuje projekt 1G58052, financovaný Národní agenturou pro zemědělský výzkum „Výzkum řešení degradace jakosti pitné vody při její 
akumulaci“. Na výzkumu spolupracují SV s Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství ČVUT, Ústavem technologie vody a prostředí 
VŠCHT a Výzkumným ústavem vodohospodářským T. G. Masaryka.

V oblasti ochrany životního prostředí probíhá v SV zejména separace odpadů za účelem jejich recyklace. V návaznosti na schválení plánu 
odpadového hospodářství původce byly do všech větších objektů umístěny kontejnery na separaci a recyklaci odpadů. Naplno již funguje 
příjem odpadů (kalů) od cizých producentů na ČOV Vrapice, ČOV Kralupy nad Vltavou a ČOV Mělník, který umožňuje na čistírnách likvi-
dovat odpady, jež by jinak zatěžovaly životní prostředí skládkováním nebo neodbornou likvidací. Za rok 2007 bylo odebráno k využití 1 700 
tun odpadů. 
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
Tato zpráva je uvedena na samostatných listech v příloze výroční zprávy.

STAVEBNÍ A STROJNÍ INVESTICE

Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2007 v tis. Kč 

 Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2007 v tis. Kč - stavby

Celkem 88 645
z toho: dotace 0

úvěr 0
Vlastní zdroje 88 645
z toho:

Strojní 1 663
Stavby 63 877
Pozemky 399
Věcná břemena 315
Nákup infrastruktury 4 048
Splátky závazků (návratné finanční výpomoci, úvěry) 18 343

Vlastní zdroje Celkem nákl. k 31. 12. 07 Poznámka
Vodovodní přivaděč Odolena Voda – Klíčany 17 073 17 493 pokračuje
Neratovice – kanalizace 8 363 11 007 ukončeno
Sanace vodovodního výtlaku do vodojemu Žluč 4 377 4 377 ukončeno
Sanace vodovodu Mělník – Sportovní 1 450 1 450 ukončeno
Kralupy – kanalizace Vodárenská 4 000 4 141 ukončeno
             – kanalizace Na Baště 1 816 1 880 ukončeno
             – vodovod Minice 2 915 1 915 pokračuje
Mělník – rekonstrukce vodovodu Ovocná 2017 2 017 pokračuje
            – rekonstrukce vodovodu Mladoboleslavská 1 092 2 221 ukončeno
            – vodovodní propoj Jasanová 1 373 1 446 ukončeno
Kladno – rekonstrukce vodovodu Hálkova, Máchova 1 246 1 246 ukončeno
Veltrusy – vodovod 1 244 2 064 ukončeno
Líbezníce – rekonstrukce vodovodu 1 865 1 920 ukončeno
Nelahozeves – vodovod 1 652 1 652 ukončeno
Libušín – rekonstrukce vodovodu 1 582 1 582 ukončeno
Hřebeč – vodovod Lipová 530 530 ukončeno
Zemní vodojem Kozinec – rekonstrukce měření 605 605 ukončeno
Vodojem Nové Strašecí – propoje 649 649 ukončeno
Stránka – propojení řadů 500 500 pokračuje
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V prosinci 2007 byla zahájena stavba Kladno – rekonstrukce vodojemu Kožova Hora o investičních nákladech 20 300 tis. Kč, která bude 
dokončena v květnu 2008.

Největší stavbou roku 2007 bylo vybudování přívodního řadu jako zdvojeného přivaděče dálničního vodovodu „K“ pro posílení dodávek pitné 
vody do oblasti Zdibska a Klecanska spolu se sanací ocelového výtlaku z vodojemu Postřižín. Zpracovatel dokumentace: stavební část 
Středočeské vodárny, technologická část EQT Olomouc, dodavatel stavby: Zepris Praha.

Stavba je v souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje a s koncepčním posouzením zásobování vodou 
Zdiby – Klecany z roku 2002.

Návrhem rozvoje území severního okolí Prahy je v územních plánech přilehlých měst a obcí počítáno kromě průmyslových zón i s nárůstem 
rodinných domků. Současným systémem zásobování není možno zajistit bezpečnou výhledovou dodávku pitné vody. Ve studiích a hydrau-
lických modelech zpracovaných v letech 2001-3 byly navrženy závěry a možná řešení. Jednou ze staveb okamžitého zlepšení zásobování 
v této oblasti (především Klecan, Větrušic, Husince, Řeže) je i zdvojení přivaděče v úseku Odolená Voda – Klíčany.

Stavba byla povolena RŽP MěÚ Brandýs nad Labem dne 7. 2. 2007

Technická data:
1. Vodovod PE 100, SDR 11 PE 315/28,6 v déce 2400 m
2. PE HD PM10 350/20,6 v délce 750 m zatažený do stávajícího ocelového potrubí 350 mm.

Opravy infrastrukturního majetku provedené v roce 2007 z prostředků SV, a. s. 

Opravy Vlastní Dodavatelské 
Vodovody 22 854 18 726
Kanalizace 5 152 13 140

Nejvýznamnější opravy infrastrukturního majetku VKM, a. s. v roce 2007

Popis Celkové náklady (tis. Kč)
Sanace kanalizací města Kladno, Kralupy, Neratovice, Mělník 5 800
Oprava přivaděče do ZV Postřižín HDPE 315 4 100
Oprava hrubého předčištění na přečerpací stanici Neratovice 1 945
Oprava provozní budovy ČOV Kralupy 1 800
PS Buštěhrad – oprava osvětlení a vstupní části 1 500
Oprava budovy úpravny vody Klíčava 1 200
Oprava havárie odstředivky ČOV Mělník 790
Oprava výtlačného řadu ČS Stříbrník 480
Náklady na opravy čerpací techniky 1 690

Přehled o počtu poruch za rok 2007 je uveden v následující tabulce:

Počet poruch za rok 2007

VODOVODY
porucha, kdy došlo k ohrože-
ní či přerušení dodávky PV neohrožuje pro menší okruh 

odběratelů pro více odběratelů rozsáhlou část 
spotřebiště celkem

voda 2086 603 65 3 2 757
vodoměry 159 6 1 0 166
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KANALIZACE

porucha způsobující: nedostatečný odtok 
OV, zápach

může dojít k zne-
čištění živ. prostř.či 
škodě na majetku, 

úraz

znečištění živ. prostř., 
vznik škody

neprůtočnost stoky, 
déletrvající znečiště-

ní živ. prostř.
celkem

kanalizace 900 85 251 72 1 308

VÝZNAMNÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY 
PO ROZVAHOVÉM DNI A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ 
ÚČETNÍ JEDNOTKY

Významné skutečnosti v období po rozvahovém dni do doby zpracování výroční zprávy (březen 2008): 
Účetní jednotka připravuje vklady vodohospodářského majetku od měst a obcí v regionu společnosti do základního kapitálu podle pravidel 
schválených valnou hromadou spolu s odkupem části majetku. Dne 6.3.2008 proběhl úpis vkladů.

I pro další období zůstává hlavním posláním účetní jednotky zajištění smluvního provozu vlastněné vodohospodářské infrastruktury  
a naplňování investiční politiky společnosti na vlastním majetku. Jako prioritu společnost vnímá spolupodílení se na projektech z fondů EU  
a umožnění dalšího vkládání infrastrukturního majetku od měst a obcí – akcionářů VKM, a. s. Rovněž bude pokračovat odkupování majetku 
od cizích investorů pokud navazuje na majetek VKM, a. s.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami ve smyslu § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku
Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a. s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 (dále jen „rozhodné období“) 
ani jako osoba ovládající, ani jako osoba ovládaná ovládací smlouvu podle ust. § 190b obchodního zákoníku; pro rozhodné období nebyla 
uzavřena ani smlouva o převodu zisku podle ust. § 190a obchodního zákoníku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem představenstvo 
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. v souladu s ust. § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku zpracovalo pro rozhodné období tuto zprávu 
o vztazích mezi propojenými osobami. 

Propojené osoby 
Společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s není z údajů, které jsou přístupné, známa  osoba, která by byla v roce 2007 ovládající osobou,  
tj. disponovala s více než 40 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti.

Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. byla k 31.12.2007 ovládající osobou společnosti Water Networks, a. s., se sídlem U Vodojemu 
3085, 272 80 Kladno, IČ: 261 60 455 a to z důvodu vlastnictví 100 % akcií této společnosti.

Závěrečné prohlášení představenstva
Představenstvo společnosti prohlašuje, že tuto zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovalo s vynaložením péče řádného hos-
podáře a že v ní jsou uvedeny veškeré údaje, které mu jsou k datu zpracování této zprávy známé a dostupné. Tato zpráva o vztazích mezi 
propojenými osobami bude v souladu s ust. § 66a odst. 9 obchodního zákoníku připojena k výroční zprávě společnosti Vodárny Kladno – 
Mělník, a.s. za rok 2007.
 
V Kladně březen 2008

  Představenstvo společnosti
Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
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ZPRÁVA AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH

Zpráva nezávislého auditora
pro akcionáře

 
Zpráva o účetní závěrce
Na základě provedeného auditu jsme dne  31. ledna 2008 vydali k účetní závěrce, která je součástí 
této výroční zprávy, zprávu následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s. k 31. prosinci 
2007 se sídlem: U Vodojemu 3085, Kladno 4, PSČ 272 80, IČO: 463 56 991, tj. rozvahu k 31. 12. 
2007, výkaz zisku a ztráty  za období od 1.1.2007 do 31. 12. 2007 a přílohu této účetní závěrky, 
včetně popisu použitých významných účetních metod. Údaje o společnosti Vodárny Kladno – Měl-
ník, a. s. jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky. 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Za sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky v souladu s českými účetními předpisy odpovídá 
statutární orgán společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. Součástí této odpovědnosti je navrh-
nout, zavést a zajistit vnitřní kontroly nad sestavováním a věrným zobrazením účetní závěrky tak, 
aby neobsahovala významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou, zvolit a uplatňovat  
vhodné účetní metody a provádět dané situaci přiměřené účetní odhady.

Odpovědnost auditora
Naší úlohou je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme pro-
vedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími 
aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme po-
vinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, 
že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o část-
kách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce.  Výběr auditorských postupů závisí na úsudku 
auditora, včetně posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené 
podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které 
jsou relevantní pro sestavení a věrné zobrazení účetní závěrky. Cílem posouzení vnitřních kontrol 
je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit též 
zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provede-
ných vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. 

Domníváme se, že získané důkazní informace tvoří dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 
našeho výroku.

Výrok auditora 
Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 
společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a. s. k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů a výsledku jejího 
hospodaření  za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy.
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Zpráva o zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
Prověřili  jsme věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými oso-
bami  společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s. k 31. prosinci 2007 se sídlem: U Vodojemu 
3085, Kladno 4, PSČ 272 80, IČO: 463 56 991. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědný 
statutární orgán společnosti  Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Naším úkolem je vydat na základě 
provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
 
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k pro-
věrce  a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy 
vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku  s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva  
o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pra-
covníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné 
správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit.  Audit zprávy o vztazích 
jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
 
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených 
ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s.  
k 31.12.2007.
  
Zpráva o výroční zprávě
Ověřili jsme soulad výroční zprávy  společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a.s. k 31. prosinci 2007 
se sídlem: U Vodojemu 3085, Kladno 4, PSČ 272 80, IČO: 463 56 991 s účetní závěrkou, která je 
obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán spo-
lečnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření 
výrok o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
 
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícím aplikač-
ními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor napláno-
val a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprá-
vě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech 
významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené 
ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
 
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě společnosti Vodárny Kladno - 
Mělník, a.s. k 31.12.2007 ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní zá-
věrkou.

AUDIT FINANCO, spol. s r. o.
Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5                                            
Číslo osvědčení  o zápisu do seznamu                                                                                   
auditorských společností: 418                                             
Ing. Rambousek Ivo
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1262

V Praze dne 27. března 2008

ZPRÁVA AUDITORA K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ A ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH
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ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 

Zpráva o činnosti dozorčí rady akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. za rok 2007

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
 
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami akciové společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s., seznámil se závěrečnou zprávou o 
činnosti dozorčí rady za rok 2007.
 
V tomto období se dozorčí rada sešla celkem na pěti zasedáních. Obligátním úkonem na každém řádném zasedání dozorčí rady byla 
kontrola a hodnocení hospodářské a finanční činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek a celkové plnění 
hospodářských ukazatelů stanovených schváleným finančním plánem na rok 2007. Dozorčí rada konstatuje, že za celé sledované období 
neshledala ve výkonu působnosti představenstva a v uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti žádné pochybení nebo nedostatky. 
Podnikatelská činnost probíhala v souladu s právními předpisy, stanovami společnosti a v souladu s usneseními valné hromady.

Řádná valná hromada společnosti VKM, a. s. konaná dne 24. 5. 2007 přinesla změny ve složení dozorčí rady. Valnou hromadou byl odvolán 
člen pan Mgr. Pavel Rynt. Na této valné hromadě byli za členy dozorčí rady zvoleni pánové Mgr. Miroslav Vacek a opětovně Ing. Vilém Žák. 
V souladu se stanovami společnosti na řádném zasedání dozorčí rady konaném dne 13. 9. 2007 byla dále kooptována za členku dozorčí 
rady paní Mgr. Šárka Drobná. 

Dozorčí rada nyní pracuje v plném následujícím složení:
pan Ing. Vilém Žák – předseda 
pan Ing. Aleš Donner – místopředseda
pan PaedDr. Milan Němec
paní Mgr. Šárka Drobná
pan Mgr. Miroslav Vacek
paní JUDr. Vlasta Turzová 

Dozorčí rada se mimo stanovami explicitně stanovenými úkoly pravidelně zabývala informacemi o činnosti a provozních událostech Středo-
českých vodáren, a. s. Na programu jednání bylo také sledování vývoje žalob na neplatnost valných hromad podaných společností Compas 
Capital Consult, s. r. o. proti VKM, a. s. Dozorčí rada společnosti Compas Capital Consult, s. r. o. také zaslala odpověď na dopis týkající 
se činnosti představenstva společnosti ve vztahu k čerpání peněz z evropských fondů. Na společném zasedání s představenstvem dne  
25. 10. 2007 se dozorčí rada podrobně zabývala návrhem představenstva na stanovení cen vodného a stočného pro rok 2008. Do kontrolní 
činnosti byla zahrnuta i výměna zaknihovaných akcií za listinné a celý proces této operace, který dozorčí rada iniciovala. 

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku a ztotožnila se závěry Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře vypracovanou společ-
ností AUDIT FINANCO, spol. s r.o., se sídlem Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5 ze dne 31. 1. 2008, ze které vyplývá, že účetní závěrka 
podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a. s. k 31. prosinci 2007 a nákladů, výnosů  
a výsledku jejího hospodaření za rok 2007 v souladu s účetními předpisy.

Dozorčí rada přezkoumala v souladu s čl. 35 stanov návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2007 a doporučuje jej valné hromadě 
ke schválení. Dozorčí rada rovněž přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami s výrokem bez výhrad.

V Kladně, březen 2008.

za dozorčí radu
Ing. Vilém Žák
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2007

Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2007 - údaje v tis. Kč - aktiva

Ozna-
čení AKTIVA 

Číslo 
řád-
ku

Běžné účetní období Minulé úč. obd.

Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4
AKTIVA CELKEM  (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 4 226 299 1 821 104 2 405 195 2 404 594

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0
B. Dlouhodobý majetek   (ř. 04 + 13 + 23) 003 4 080 724 1 821 104 2 259 620 2 299 626
B. I. 
B. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 004 1 989 1 457 532 2157
Zřizovací výdaje 005 0
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 268 185 83 174
Software 007 1 721 1 272 449 744
Ocenitelná práva 008 0
Goodwill (+/-) 009 0
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 1 239
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0

B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dlouhodobý hmotný majetek   (ř. 14 až 22) 013 3 946 888 1 819 647 2 127 241 2 165 622
Pozemky 014 14 274 14 274 14 014
Stavby 015 3 557 176 1 669 046 1 888 130 1 906 284
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 291 471 150 601 140 870 129 204
Pěsitelské celky trvalých porostů 017 0
Základní stádo a tažná zvířata 018 0
Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 45 45 45
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 58 084 58 084 95 569
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 25 838 25 838 20 506
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku (+/-) 022 0

B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dlouhodobý finanční majetek   (ř. 24 až 30) 023 131 847 0 131 847 131 847
Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 131 847 131 847 131 847
Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0
Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0
Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finančbní majetek 030 0

C. Oběžná aktiva   (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 031 145 399 0 145 399 104 951
C. I.
C. 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zásoby    (ř. 33 až 38) 032 0 0 0 0
Materiál 033 0
Nedokončená výroba a polotovary 034 0
Výrobky 035 0
Zvířata 036 0
Zboží 037 0
Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0

C. II.
C. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dlouhodobé pohledávky   (ř. 40 až 47) 039 0 0 0 0
Pohledávky z obchodních vztahů 040 0
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0
Pohledávky - podstatný vliv 042 0
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 043 0
Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0
Dohadné účty aktivní 045 0
Jiné pohledávky 046 0
Odložená daňová pohledávka 047 0

C. III.
C. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Krátkodobé pohledávky   (ř. 49 až 57) 048 27 576 0 27 576 22 067
Pohledávky z obchodních vztahů 049 27 419 27 419 21 422
Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0
Pohledávky - podstatný vliv 051 0
Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení 052 0
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0
Stát - daňové pohledávky 054 0 427
Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 5 5 24
Dohadné účty aktivní 056 0
Jiné pohledávky 057 152 152 194

C. IV.
C. IV. 1.
2.
3.
4.

Krátkodobý finanční majetek   (ř. 59 až 62) 058 117 823 0 117 823 82 884
Peníze 059 15 15 13
Účty v bankách 060 117 808 117 808 82 871
Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 0
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0

D. I.
D. 1.
2.
3.

Časové rozlišení   (ř. 64 až 66) 063 176 0 176 17
Náklady příštích období 064 176 176 17
Komplexní náklady příštích období 065 0
Příjmy příštích období 066 0
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Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2007 - údaje v tis. Kč - pasiva 

Ozna-
čení PASIVA 

Číslo 
řád-
ku

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním období

PASIVA CELKEM  (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 2 405 195 2 404 594
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 2 256 525 2 239 664
A. I.
A. I. 1.
2.
3.

Základní kapitál   (ř. 70 až 72) 069 1 844 167 1 844 167
Základní kapitál 070 1 844 167 1 844 167
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071
Změny základního kapitálu (+/-) 072

A. II.
A. II. 1.
2.
3.
4.

Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 073 257 160 257 160
Emisní ážio 074 93 045 93 045
Ostatní kapitálové fondy 075 164 115 164 115
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) 076
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách (+/-) 077

A. III.
A. III. 1.
2.

"Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku (ř. 79 + 80)" 078 106 504 105 433
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 78 726 77 662
Statutární a ostatní fondy 080 27 778 27 771

A. IV.
A. IV. 1.
2.

Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 31 800 11 615
Nerozdělený zisk minulých let 082 31 800 11 615
Neuhrazená ztráta minulých let (-) 083

A. V. "Výsledek hospodaření běžného účetního období 
 (ř. 01 - 69 - 73 - 78 - 81 - 85 - 118) = ř. 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu" 084 16 894 21 289

B. Cizí zdroje   (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 148 512 164 714
B. I.
B. 1.
2.
3.
4.

Rezervy    (ř. 87 až 90) 086 0 0
Rezervy podle zvláštních předpisů 087
Rezerva na důchody a podobné závazky 088
Rezerva na daň z příjmů 089
Ostatní rezervy 090

B. II.
B. II. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dlouhodobé závazky   (ř. 92 až 101) 091 72 720 81 856
Závazky z obchodních vztahů 092
Závazky - ovládající a řídící osoba 093
Závazky - podstatný vliv 094
Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení 095
Dlouhodobé přijaté zálohy 096
Vydané dluhopisy 097
Dlouhodobé směnky k úhradě 098
Dohadné účty pasivní 099
Jiné závazky 100 34 691 43 178
Odložný daňový závazek 101 38 029 38 678

B. III.
B. III. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Krátkodobé závazky   (ř. 103 až 113) 102 6 509 3 719
Závazky z obchodních vztahů 103 4 976 3 477
Závazky - ovládající a řídící osoba 104
Závazky k účetním jednotkám pod podstatným vlivem 105
Závazky - podstatný vliv 106
Závazky k zaměstnancům 107
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 108 167 144
Stát - daňové závazky a dotace 109 1366 94
Krátkodobé přijaté zálohy 110
Vydané dluhopisy 111
Dohadné účty pasivní 112
Jiné závazky 113 4

B. IV.
B. IV. 1.
2.
3.

Bankovní úvěry a výpomoci   (ř. 115 až 117) 114 69 283 79 139
Bankovní úvěry dlouhodobé 115 69 283 79 139
Krátkodobé bankovní úvěry 116
Krátkodobé finanční výpomoci 117

B. IV.
B. IV. 1.
2.

Časové rozlišení   (ř. 119 + 120) 118 158 216
Výdaje příštích období 119 158 216
Výnosy příštích období 120
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu k 31. 12. 2007 - údaje v tis. Kč

Ozna-
čení TEXT

Číslo 
řád-
ku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

 I. Tržby za prodej zboží 01
A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02
 + Obchodní marže   (ř. 01 - 02) 03 0 0
 II. Výkony    (ř. 05 až 07) 04 135 324 132 254
 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 135 324 132 254
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06
3. Aktivace 07
B. Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10) 08 6 024 6 354
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 3 410 2 998
B. 2. Služby 10 2 614 3 356
 + Přidaná hodnota   (ř. 03 + 04 - 08) 11 129 300 125 900
C. Osobní náklady   (ř. 13 až 16) 12 4 971 5 859
C. 1. Mzdové náklady 13 3 100 3 168
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 751 1 474
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 027 1 123
C. 4. Sociální náklady 16 93 94
D. Daně a poplatky 17 88 139
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 109 070 100 998
 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 0 240
 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 2
 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 238
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 0 294
F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 294
F. 2 Prodaný materiál 24

G. "Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-)" 25

 IV. Ostatní provozní výnosy 26 305 42
H. Ostatní provozní náklady 27 1 260 923
 V. Převod provozních výnosů 28
I. Převod provozních nákladů 29

* "Provozní výsledek hospodaření
 [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - (+/-25) + 26 - 27 + (-28) - (-29)]" 30 14 216 17 969

 IV. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31
J. Prodané cenné papíry a podíly 32
 VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku  (ř. 34 až 36) 33 0 0

 VII. 1. "Výnosy z podílů ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem" 34

 VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35
 VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36
 VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38
 IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti (+/-) 41
 X. Výnosové úroky 42 2 888 1 864
N. Nákladové úroky 43
 XI. Ostatní finanční výnosy 44 9
O. Ostatní finanční náklady 45 859 793
 XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47

 * "Finanční výsledek hospodaření
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - (+/- 41) + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 47)]" 48 2 029 1 080

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 50 + 51) 49 -649 -2 240
Q. 1.  - splatná 50
Q. 2.  - odložená 51 -649 -2 240
 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 16 894 21 289
 XIII. Mimořádné výnosy 53
R. Momořádné náklady 54
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57) 55 0 0
S. 1.  - splatná 56
S. 2.  - odložená 57
 * Mimořádný výsledek hospodaření  (ř. 53 - 54 - 55) 58 0 0
W. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59
 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 52 + 58 - 59) 60 16 894 21 289
 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 16 245 19 049
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Příloha k účetní závěrce k rozvahovému dni 31. 12. 2007

Příloha k roční uzávěrce za rok 2007 je zpracována podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč.

(1) Název a sídlo obchodní firmy (účetní jednotky):
Vodárny Kladno – Mělník, a. s. (VKM, a.s.)
U vodojemu 3085, 272 80 Kladno
IČO: 46356991

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2380, sp. Zn. Firm 40988/93, den zápisu  
1. 1. 1994. 

Právní forma:  akciová společnost
Datum vzniku a zahájení činnosti:  1. 1. 1994
Rozvahový den  31. 12. 2007
Okamžik sestavení účetní závěrky:  29. 1. 2008
 
Předmět podnikání v rozsahu zapsaném v obchodním rejstříku:
 1. Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 2. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 3. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 4. Silniční motorová doprava osobní
 5. Silniční motorová doprava nákladní – vnitrostátní doprava – provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
 6. Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 7. Projektová činnost ve výstavbě
 8. Výroba rozvaděčů nízkého napětí
 9. Výroba, montáž, opravy, rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob na plyny
 10. Testování, měření a analýzy
 11. Činnost technických poradců v oblasti vodovodů a kanalizací
 12. Zpracování dat, služby databank, správa sítí
 13. Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 14. Zprostředkování obchodu
 15. Zprostředkování služeb
 16. Zámečnictví
 17. Výroba, instalace a opravy elektrických stojů a přístrojů
 18. Opravy silničních vozidel
 19. Inženýrská činnost v investiční výstavbě 
 20. Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
 21. Realitní činnost
 22. Pronájem a půjčování věcí movitých

Osoby mající podstatný vliv nebo rozhodující vliv v této účetní jednotce: 
Město Kladno 28,78 %.

Popis změn a dodatků provedených v obchodním rejstříku v účetním období roku 2007:
Valná hromada konaná dne 24. 5. 2007 rozhodla o změně podoby akcií znějících na jméno, ISIN CZ0009062964, ze zaknihované na listin-
nou. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku 25. 6. 2007.
 
Změny v orgánech v průběhu roku 2007:
Představenstvo:
Na valné hromadě konané dne 24. 5. 2007 byl odvolán z funkce člena představenstva pan Čeněk Novotný a nově zvolen za člena předsta-
venstva Ing. Miroslav Bernášek.
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Dozorčí rada:
Na valné hromadě konané dne 24. 5. 2007 byl odvolán z funkce člena dozorčí rady Mgr. Pavel Rynt a nově zvolen za člena dozorčí rady 
Mgr. Miroslav Vacek a opětovně Ing. Vilém Žák. 

Na základě rozhodnutí dozorčí rady ze dne 13. 9. 2007 byla podle článku 26 odstavce 6 stanov kooptována za členku dozorčí rady  
Mgr. Šárka Drobná.

Jména a příjmení členů představenstva a dozorčí rady k rozvahovému dni 31. 12. 2007:
Představenstvo: předseda Antonín Kajgr
 místopředseda Stanislav Bulva
 člen Miroslav Baloun
 člen PaedDr. Miroslav Lid
 člen Mgr. Miroslav Neumann
 člen Jaroslav Horák
 člen Ing. Miroslav Bernášek

Dozorčí rada: předseda Ing. Vilém Žák
 místopředseda Ing. Aleš Donner
 člen Mgr. Miroslav Vacek
 člen PaedDr. Milan Němec
 člen JUDr. Vlasta Turzová
 člen Mgr. Šárka Drobná 

Popis organizační struktury a její zásadní změny během účetního období roku 2007:
 Organizační uspořádání VKM, a. s. platí od 1. 12. 2004 a ani v průběhu roku 2007 nebylo měněno. Ve společnosti pracuje celkem  
5 zaměstnanců: investiční ředitel, který je současně pověřen řízením společnosti, podnikový ekonom, podnikový právník, specialista vodo-
vodů a kanalizací a sekretářka.

(2) Vlastnictví podílu na základním kapitálu jiné obchodní společnosti:
V prosinci 2004 koupila společnost VKM, a. s. 100% akcií firmy Water Networks,a.s. se sídlem U Vodojemu 3085, Kladno, IČ 26160455. 
Tato firma byla zapsána 2. 3. 2000 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6426.

Základní kapitál činí 35 mil. Kč, vlastní kapitál k 31. 12 2007 činí 18 459 tis. Kč a zisk po zdanění 781 tis. Kč 

Firma Water Networks, a. s. vlastní vodohospodářský majetek, zejména čistírnu odpadních vod Mělník.
 
Žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku nebyly uzavřeny.

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a výše osobních nákladů 

Rok 2007 
průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5
      z toho členů řídících orgánů 4
osobní náklady zaměstnanců – tis. Kč 4 220
      z toho osobní náklady členů řídících orgánů – tis. Kč 3 788
odměny členů představenstva– tis. Kč 372
odměny členů dozorčí rady – tis. Kč 379
tantiemy členů statutár. a dozor. orgánů– tis. Kč  0
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Všichni zaměstnanci mohou získat podle zákona o dani z příjmů a schválených vnitropodnikových pravidel příspěvek na penzijní připojiště-
ní. V roce 2007 byl poskytován měsíční příspěvek ve výši 300 Kč z nákladů VKM, a. s. Vedoucím řídícím pracovníkům bylo z tohoto titulu 
poskytnuto v roce 2006 17,1 tis. Kč.
 
Nejsou sjednány žádné penzijní závazky za bývalými členy statutárních a dozorčích orgánů.

(4) Účetní jednotka neposkytovala v roce 2007 členům statutárních a dozorčích orgánů včetně členů řídících orgánů, ani bývalým členům 
těchto orgánů žádné půjčky, úvěry nebo zajištění a ostatní plnění, a to ani v peněžní ani v naturální formě. Důchodové připojištění nebylo 
v roce 2007 placeno žádným zaměstnancům ani členům statutárních a dozorčích orgánů. Akciová společnost neposkytovala v roce 2007 
členům statutárních a dozorčích orgánů ani zaměstnancům k bezplatnému užívání osobní auta nebo jiné nemovité a movité věci včetně 
služeb.

(5) Informace o aplikaci obecných účetních zásad.
Účetnictví je vedeno dodavatelským způsobem firmou Středočeské vodárny, a. s., v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a dle 
vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. 

Účetní jednotka nepořizuje zásoby a neúčtuje o zásobách nakupovaných ani vlastní výroby.

Způsoby oceňování
- nakoupený dlouhodobý nehmotný a dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami
- cenné papíry (akcie) nakoupené v roce 2004 byly oceněny cenou pořízení
- nepeněžité vklady vodohospodářského dlouhodobého hmotného majetku se v účetnictví oceňují podle odhadů znalců jmenovaných 

soudem a z těchto cen vychází účetní odpisy. Daňové odpisy vychází z původní vstupní ceny vedené v účetnictví u vkladatele snížené 
o přijaté dotace.

Odpisový plán
V roce 2007 platil odpisový plán vydaný Příkazem ředitele VKM, a.s. č. 2/2006. 

Účetně se odepisuje rovnoměrným způsobem, měsíčně, po celou dobu životnosti dlouhodobého hmotného majetku až do výše 100% po-
řizovací ceny. Roční účetní odpisové sazby v % vychází z doby životnosti majetku, v odpisové skupině 1. a 1a 4 roky, 2. odpisová skupina 
8 let, 3. odpisová skupina 15 let, 4. odpisová skupina 33 let, 5. odpisová skupina 48 let, 6. odpisová skupina 50 let. Účetní odpisy se účtují 
měsíčně za každý měsíc používání dlouhodobého majetku. Při pořízení majetku se první odpisy účtují za měsíc následující po měsíci, ve 
kterém byl majetek uveden do používání, při vyřazení se poslední odpisy účtují za měsíc ve kterém byl majetek vyřazen.
 
Daňové odpisy se zjišťují jednou ročně při roční účetní závěrce. Odpisové sazby vycházejí ze zákona o dani z příjmů v platném znění. Na 
základě ustanovení § 31 byl v roce 2007 majetek daňově odepisován v odpisových skupinách 2 až 5 v dalších letech odepisování a pro 
zvýšenou vstupní cenu,. sníženými odpisovými sazbami.

Za dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný se považují:
- budovy a stavby, byty a nebytové prostory
- samostatné movité věci, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 40 000 Kč 
 a provozně technická funkce delší než 1 rok. 
- vodoměry s pořizovací hodnotou nad 40 000 Kč. 

 - samostatné movité věci, jejichž pořizovací hodnota je od 25 000 Kč do 40 000 Kč a provozně technická funkce delší než jeden rok. 
Hodnota tohoto majetku se při nákupu účtuje na účet 042, zařazuje se na účet 022 a odepisuje podle příslušných odpisových skupin. 

Za dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný se považují:
pozemky, umělecká díla, která nejsou součástí stavby, nedokončený dlouhodobý majetek včetně technického zhodnocení a pronajatý 
majetek.

Vstupní cenou dlouhodobého hmotného majetku se rozumí:
- pořizovací cena, je-li majetek pořízen úplatně
- vlastní náklady, je-li zhotoven ve vlastní režii 
- reprodukční pořizovací cena zjištěná soudním znalcem – např. při ocenění nepeněžitého daru nebo vkladu vodohospodářského majetku
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Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje takový, jehož pořizovací hodnota je v jednotlivém případě vyšší než 60 000 Kč a doba pou-
žitelnosti delší než jeden rok. 
 
Technické zhodnocení hmotného majetku
Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby rekonstrukce a modernizace majetku, pokud převýšily  
u jednotlivého hmotného majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40 000 Kč. O technické zhodnocení se zvyšuje vstupní cena majet-
ku na zvýšenou vstupní cenu od počátku měsíce, ve kterém byly práce ukončeny a předmět technického zhodnocení předán k používání.
 
Technické zhodnocení do 40 000 Kč u hmotného majetku, které nemá charakter opravy, se účtuje na účet 548.

K odchylkám ve způsobech oceňování, postupech účtování a postupech odepisování v účetním období nedošlo.

Způsob stanovení opravných položek a oprávek k majetku
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly účtovány. 
 
V účetním období roku 2007 nebyly účtovány zákonné ani účetní opravné položky k pohledávkám. 

Přepočet zahraničních měn na českou měnu se může uplatnit pro zúčtování zahraničních pracovních cest. V roce 2007 se žádná tato cesta 
nekonala.

(6) Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty - významné položky 
V roce 2007 nebyly vyměřeny žádné doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období. Společnost nemá nesplacené závazky  
z pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a daňové nedoplatky u finančních orgánů.

Rozpis rezerv
Společnost v účetním období roku 2007 netvořila žádnou zákonnou ani účetní rezervu.

Rozpis odloženého daňového závazku, stav k 31. 12. 2007 v Kč.

Rok 2007 
Rozdíl zůst. cen účetních a daňových odpisů 181 090 836
Odložená daňový závazek 21 % k 31. 12. 2007 38 029 076
Stav k 31.12. 2006 úč. 481 38 678 150
Rozdíl MD 481/D 592 649 074

Dlouhodobé bankovní úvěry
V roce 2007 trvaly úvěrové smlouvy uzavřené s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou v Praze na poskytnutí bezúročného úvěru 
se splatností 10 let:
- smlouva z 20. 11. 2002 na rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod v Kralupech nad Vltavou na úvěr v celkové výši 70 mil. Kč. 

Stavba byla dokončena a úvěr dočerpán v roce 2004, v roce 2007 pokračovalo splácení úvěru v celkové roční výši 7 780 tis. Kč. Úvěr je 
zajištěn majetkem ČOV Kladno-Vrapice a finanční vinkulací 10 mil. Kč,

- smlouva z 23. 11. 2004 na rekonstrukci likvidace odpadních vod na ČOV Řepín na úvěr v celkové výši 7 750 tis. Kč. Stavba byla dokon-
čena a úvěr vyčerpán v roce 2005, od roku 2006 je úvěr splácen v roční výši 576 tis. Kč, splátky byly řádně uhrazeny i v roce 2007. Úvěr 
je zajištěn majetkem ČOV Kačice,

- smlouva z 11. 5. 2005 na rekonstrukci a intenzifikaci čistírny odpadních vod Stochov v celkové výši 20 970 tis. Kč. Stavba byla dokončena 
a úvěr vyčerpán v roce 2005, od roku 2006 začalo splácení úvěru v roční výši 1 500 tis. Kč, splátky byly řádně uhrazeny i v roce 2007. 
Úvěr je zajištěn majetkem ČOV Tuchlovice a zajišťovacím finančním vkladem 2,3 mil. Kč.

Dotace
V roce 2007 akciová společnost VKM,a. s. nečerpala investiční dotace, ani žádné provozní dotace nebyly v roce 2007 čerpány.

Vlastní akcie
Akciová společnost v roce 2007 nedržela žádné vlastní akcie. 
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(7) Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2007 podle hlavních skupin s uvedením přírůstků a úbytků, 
pořizovací ceny, oprávek a zůstatkové ceny. Údaje v tis. Kč.

Přehled dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Údaje v tis. Kč

Přehled drobného hmotného a nehmotného majetku. Údaje v tis. Kč

skupina Stav v PC  
k 1. 1. 2007 Přírůstky Úbytky Stav v PC  

k 31. 12. 2007 Oprávky ZC  
k 31. 12. 2007

nehmotný majetek 1 711 278 0 1 989 1 457 532
pozemky 14 014 314 54 14 274 0 14 274
budovy a stavby 3 489 554 69 763 2 141 3 557 176 1 669 046 1 888 130
stroje a zařízení 259 729 32 155 4 130 287 754 148 127 139 627
dopravní prostředky 2 019 0 0 2 019 1 650 369
inventář 1 306 0 0 1 306 432 874
drobný hmotný majetek 392 0 0 392 392 0
umělecká díla 45 0 0 45 0 45
Celkem 3 768 770 102 510 6 325 3 864 955 1 821 104 2 043 851

skupina Stav  
k 1. 1. 2007 Přírůstky Úbytky Stav  

k 31. 12. 2007 

drobný hmotný majetek 1 237 77 61 1 253
drobný nehmotný majetek 0 23 0 23

Přírůstky se týkají především nově pořízených vodohospodářských staveb a strojů. Úbytky přestavují vyřazování (likvidaci) fyzicky opotře-
bovaných zařízení.
 
Akciová společnost má veškerý dlouhodobý hmotný majetek, který má ve svém vlastnictví, zahrnut v rozvaze. 

Podrozvahově je veden drobný majetek v ceně pořízení do 25000 Kč, který se při pořízení účtuje přímo do nákladů 
(údaje v tis. Kč):

Majetek v účetnictví je evidován v cenách platných v době jeho pořízení. Tento majetek je řádně udržován a opravován. 
 
V zástavě je čistírna odpadních vod Kladno – Vrapice, ČOV Kačice a ČOV Tuchlovice ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové 
banky za poskytnutí investičního úvěru na rekonstrukci ČOV Kralupy, ČOV Řepín-rekonstrukce likvidace odpadních vod a ČOV Stochov. 

Některý nemovitý majetek – několik pozemkových parcel - ve vlastnictví VKM, a. s. je zatížen věcným břemenem, např. ve prospěch Stře-
dočeské plynárenské, a. s., ČD-Telematika, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., Telefónika O2 ČR, a. s.

Nájem dlouhodobého hmotného majetku formou finančního pronájmu:
VKM, a. s. neměla v roce 2007 majetek pronajatý formou finančního pronájmu.
 
VKM, a. s. měla v roce 2007, na základě uzavřených smluv o nájmu a provozování, pronajatý vodohospodářský majetek, který vlastní 
obce. Předpokládá se, že tento majetek bude postupně vkládán do a. s. formou nepeněžitých vkladů podle pravidel schválených valnou 
hromadou.
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Pohledávky a závazky

Krátkodobé pohledávky, údaje v tis. Kč

Krátkodobé závazky, údaje v tis. Kč

Konsolidace účetní závěrky dle § 22 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví:

skupina 2006 2007

pohledávky z obchodních vztahů 21 422 27 419
stát – daňové pohledávky 427 0
ostatní poskytnuté zálohy 24 5
jiné pohledávky 194 152
Celkem 22 067 27 576

skupina 2006 2007

závazky za dodavateli 3 477 4 976
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 144 167
závazky se státním rozpočtem 94 1366
jiné závazky 4 0
Celkem krátkodobé závazky 3 719 6 509

Kritéria VKM, a. s. Water  
Networks, a.s. Celkem

Aktiva celkem 4 226 299 90 405 4 316 704
Úhrn čistého obratu 138 517 6 109 144 626
Prům. přepoč. stav zaměstnanců 5 0 5

VKM, a. s. nemá ke 31. 12. 2007 žádné pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti.

Akciová společnost nemá žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti a rovněž nemá žádné závazky v cizích měnách. 

Závazky se splatností delší než 5 let:
VKM, a. s. v letech 1997 až 1999 obdržela návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na investiční výstavbu se splatností 10 let, 
poslední splátka bude v roce 2009. V roce 2007 bylo splaceno 5 374,9 tis. Kč, k 31. 12. 2007 činí nesplacená částka 9 601,0 tis. Kč.
 
Další dlouhodobý závazek vyplývá z postupného splácení (až do konce roku 2012), kupní ceny čistírny odpadních vod v Kralupech nad 
Vltavou, zakoupené v roce 2000. V roce 2007 bylo splaceno 3 112,2 tis. Kč, nesplacená částka k 31. 12. 2007 činí 25 089,9 tis. Kč.
 
Jiné závazky (peněžní i nepeněžní) neuvedené v účetnictví akciová společnost nemá. 

VKM, a. s. v roce 2007 nevyužívala žádný majetek k operativnímu pronájmu. Od prosince 2004 je VKM, a. s. jediným vlastníkem akcií 
společnosti Water Networks, a. s. 

Účetní jednotka neměla v roce 2007 výdaje na výzkum a vývoj.

Významné události, které nastaly v období mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: 
Žádné významné události nenastaly.
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Účetní jednotka je osvobozena od povinnosti konsolidovat, protože nenaplňuje dvě ze tří kritérií pro konsolidaci - není splněn čistý obrat 
(více než 700 mil. Kč) a průměrný přepočtený stav zaměstnanců (více než 250).

(8) Účetní jednotka sestavuje výkaz zisku a ztráty podle druhového členění.

(9) Jmenovitá hodnota a ocenění akcií vydaných během účetního období:

Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 

Vlastní kapitál  

Výnosy z běžné činnosti za rok  2007  

Kritéria 1. 1. 2007 31. 12. 2007 rozdíl 
 Základní kapitál v tis. Kč 1 844 167 1 844 167 0
     druhy a počty vydaných akcií:
CZ0009062964 akcie kmenové na jméno 1 749 881 1 749 881 0
CZ0009062857 akcie kmenové na majitele 94 286 94 286 0

Kritéria 1. 1. 2007 31. 12. 2007 rozdíl 
Vlastní kapitál na konci období 2 239 664 2 256 525 16 861
Z toho: základní kapitál 1 844 167 1 844 167 0
       kapitálové fondy 257 160 257 160 0
       rezervní fond 77 662 78 726 1 064
       fond vodohospodářských investic 27 724 27 724 0
       sociální fond 47 54 7
       nerozdělený zisk minulých let 11 615 31 800 20 185
       hospodářský výsledek běžného roku 21 289 16 894 -4 395

2006 2007
Tržby za prodej vlastních výkonů a služeb 132 254 135 324
Prodej investičního majetku a materiálu 240 0
Úroky, pokuty, penále, dohadné položky 1 873 2 888
Tržby ostatní provozní 42 305
Celkem výnosy 134 409 138 517

Nominální hodnota jedné akcie je 1 000,- Kč, akcie na majitele jsou v zaknihované podobě, akcie na jméno v listinné podobě.

V roce 2007 se hodnota základního kapitálu nezvýšila. 

VKM, a. s. v roce 2007 nevydala žádné dluhopisy. 

Popis změn vlastního kapitálu 
V účetním období roku 2007 byl vlastní kapitál zvýšen o 16 861 tis. Kč. 

Zisk za účetní období roku 2006 ve výši 21 289 tis. Kč, byl rozdělen dle schválení valnou hromadou, konanou dne 24. května 2007, takto:
 zákonný rezervní fond 1 064 tis. Kč
     sociální fond 40 tis. Kč
     nerozdělený zisk minulých let 20 185 tis. Kč     
     
Účetní jednotka nevyplácela dividendy ani tantiemy.

10) Výnosy z běžné činnosti činí za rok 2007 celkem 134 409 tis. Kč a jsou tvořeny pouze v tuzemsku, a to z těchto činností:
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Přehled o peněžních tocích - údaje v tis. Kč

Ozna-
čení TEXT 2006 2007

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 91 934 82 884
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 19 049 16 245
A.1. Úpravy o peněžní operace 99 080 106 182

A.1.1 Odpisy stálých aktiv  s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, 
odpis pohledávek, opravné položky k nabytému majetku 100 998 109 070

A.1.2. Změna stavu opravných položek 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -54
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 
A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -1 864 -2 888
A 1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 118 129 122 427
A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -865 -2 936
A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti aktivních účtů a dohadných účtů aktivních 6 073 -5 668
A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti pasivních účtů a dohad. účtů pasivních -6 938 2 732
A.2.3. Změna stavu zásob 
A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku
A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 117 264 119 491
A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 
A.4. Přijaté úroky 1 864 2 888
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy včetně uhrazené daně  
z mimořádné činnosti

A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 119 128 122 379

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -259 675 -68 448
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 240 0
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -259 435 -68 448

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků, které spadají do finanční 
činnosti -20 756 -18 992

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peň. ekvivalenty 152 013 0

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků z titulu zvýšení základního kapitálu, emisního ážia,  
event. rezervního fondu 152 013 0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 
C.2.4. Úhrada ztráty společníky 
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů 
C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně srážkové daně 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 131 257 -18 992
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -9 050 34 939
R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 82 884 117 823
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