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Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

touto výroční zprávou uzavíráme rok 2010, který můžeme hodnotit z pohledu společnosti Vodárny Kladno - Mělník, a. s. (dále VKM) pozitivně. 
Společnost splnila předpokládané hospodářské výsledky a dostála svých závazků vůči akcionářům i obchodním partnerům. Rovněž náš smluvní 
partner Středočeské vodárny, a. s. (dále SVAS) zvládl splnit úkoly roku 2010 a v oblasti provozování vodovodů a kanalizací se nevyskytly závažné 
situace ohrožující rozsáhlou část odběratelů i přesto, že průměrná poruchovost vodovodních řadů (cca 550 ročně) zůstává v posledních letech na 
stejné úrovni.

Společnost	i	nadále	dodržovala	čtyři	základní	principy,	které	byly	stanoveny	při	vzniku	společnosti:
•	 	uplatnění jednotné solidární ceny pro celé území
•	  udržení sociálně přijatelné ceny při nutnosti tvorby prostředků na obnovu a rozvoj majetku
•	 	vkládání zisku do obnovy a rozšiřování majetku
•	 	pomoc obcím při řešení vodohospodářské problematiky při zaměření na potřeby nadregionální infrastruktury

Všechny tyto základní principy se v roce 2010 podařilo dodržet.

V roce 2010 byly realizovány další vklady vodohospodářského majetku do VKM. Majetek v celkové hodnotě 98 mil. Kč vložilo celkem 10 
měst a obcí. Ze 187 obcí, které jsou akcionáři VKM, dosud vložilo vodovodní síť 130. Celkem 40 obcí má vodovod ve svém vlastnictví (pře-
vážně obce slánského sdružení) a 17 obcí nemá dosud vybudovaný veřejný vodovod. Na nadregionální systém je napojeno 5 obcí, které 
nejsou akcionáři VKM (Ruda, Sedlec, Sýkořice, Svárov a Mšecké Žehrovice). Společnost VKM se snaží účelně využívat svých finančních 
prostředků směrováním do nových i stávajících staveb. Ve spolupráci s obcemi upřesňujeme roční prováděcí plány investiční výstavby, 
hlavně v oblasti obnovy, s ohledem na plánované rekonstrukce komunikací a ve spolupráci se společností SVAS plnit úkoly tak, aby byly 
naplněny potřeby v regionu VKM v oblasti vodohospodářské infrastruktury.

Společnost v roce 2010 zahájila za podpory  Ministerstva zemědělství a Středočeského kraje pokračování vodovodního řadu na levém 
břehu Labe, které zabezpečí náhradu posledního nevyhovujícího zdroje pitné vody (Spomyšl - Jeviněves - výjimka na obsah NO3) v kom-
petenci VKM a zároveň toto výhledově umožní obci Vraňany vyřešit dlouhodobý problém s nedostatkem kvalitní pitné vody.

Strategie hospodářské činnosti je zaměřena na udržení finanční rovnováhy, kladného hospodářského výsledku a investiční činnost finan-
covanou z nájemného a dalších finančních zdrojů.

Základní	kapitál	společnosti	činí	k	31.12.2010				 2	245	413	tis.	kč
Vlastní	kapitál	společnosti	činí	k	31.12.2010					 2	764	795	tis.	kč
Zisk	 	 	 	 	 	 12	561	tis.	kč

Společnost byla po celý rok likvidní a své finanční závazky plnila ve lhůtě.

Provozování vodohospodářského majetku ve vlastnictví VKM je svěřeno provozní společnosti SVAS na základě smluvního vztahu, přesně 
určeného Smlouvou o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, uzavřené dne 16. 9. 2004, projednané a schválené valnou hromadou.

Nás partner SVAS se profiluje jako společnost zákaznicky orientovaná, což dokazuje zvyšováním kvality poskytovaných služeb zákazníkům. 
Tuto svou strategii orientace na zákazníka potvrzuje SVAS projektem závazků zákaznických služeb. Jedním z konkrétních bodů se společnost 
zavazuje být vůči svým zákazníkům v případě jejich tíživé finanční situace solidární, proto jim v jejich těžkém období nabízí možnost úhrady 
vodného a stočného pomocí splátkového kalendáře. V loňském roce bylo uzavřeno celkem 395 těchto dohod na celkovou částku 6 mil. Kč. 
Dalším významným prvkem v komunikaci se zákazníky jsou webové stránky SVAS. To, že se zákazníci zajímají o dění ve vodárně, dokazuje 
návštěvnost webových stránek za rok 2010, kdy počet návštěv překročil 50 000, což je významný nárůst proti předchozím rokům.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům statutárních orgánů společnosti, starostům i našim partnerům za spolupráci v loňském roce 
a věřím, že si společnost VKM povede i nadále tak dobře, aby byla všeobecná spokojenost se základní službou, tj. dodávkou kvalitní pitné 
vody a odváděním a čištěním odpadních vod.
                                                                                     Ing. Radek Větrovec
                                                                                      předseda představenstva

úVODNí SLOVO
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ObchOdní	firmA
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.
 
SídlO
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

identifikAční	číSlO
IČ 46356991 DIČ CZ46356991

rOk	VZniku
Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR na základě privatizačního projektu Středočeských vodovodů  
a kanalizací 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.

PráVní	fOrmA	A	StrukturA	ZáklAdníhO	kAPitálu
Pravní	forma: Akciová společnost
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku k 31. 12. 2010 činí   2 245 413 tis. Kč
Počet	vydaných	akcií:		      2 245 413 kusů v nominální hodnotě 1 tis. Kč za akcii

 

Za nepeněžité vklady vodohospodářského majetku od měst a obcí v regionu společnosti bylo v roce 2010 emitováno celkem 73 209 
kusů akcií v hromadné listinné podobě série D při nominální hodnotě jedné akcie 1000 Kč.

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 listinné 
hromadné. Identifikační kód ISIN CZ0009062964 zrušila ČNB a SCP k datu 2. 8. 2007.

Akcie na majitele zůstávají v zaknihované podobě; jejich evidenci vede Centrální depozitář cenných papírů v Praze.
Od 28. 3. 1997 byla zrušena registrace akcií ISIN CZ 0009062857 na volném trhu burzy.

Rozhodnutím RM-SYSTÉM, a. s. č. SR 590/7/2001 byly cenné papíry ISIN CZ0009062857 ke dni 15. 3. 2002 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 na-
hrazena kmenovou akcií na jméno. 

Na jméno 95,80 %
Na majitele   4,20 %

Rok 2009 2010
Hodnota vlastního kapitálu v tis. Kč 2 671 725    2 764 795

Město Kladno 29,99 %
Město Mělník 6,11 %
Město Kralupy nad Vltavou 4,94 %

Akcie kmenové na jméno v listinné podobě 2 151 127      kusů
Akcie kmenové na majitele ISIN CZ 0009062857      94 286      kusů 

Struktura akcí

Struktura akcí Hodnota vlastního kapitálu

Města a obce s podílem více než 5 % na základním kapitálu k 31. 12. 2010

ZáklAdní	ÚdAje	O	AkciOVé	SPOlečnOSti
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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.

ZáklAdní	VOdOhOSPOdářSké	A	mAjetkOVé	ÚdAje
Vývoj od založení společnosti do roku 2009.

Počet obyvatel zásobených vodou osob 218 460 256 210
Délka vodovodní sítě (bez přípojek) km 1 339 2 215
Počet úpraven vody počet 10 2
Počet vodojemů počet 75 78
Kapacita vodojemů m3 144 660 157 295
Počet čerpacích stanic počet 31 38
Počet vodovodních přípojek počet 40 067 63 060
Počet fakturačních vodoměrů počet 39 211 62 212
Voda předaná tis. m3 913 1 228
Voda převzatá tis. m3 0 214
Voda k realizaci tis. m3 21 241 14 499
Voda fakturovaná tis. m3 14 399 11 576
                - z toho domácnosti tis. m3 9 146 8 047
Specifická spotřeba vody na obyvatele l/os/den 114,7 86,1
Voda nefakturovaná tis. m3 6 842 2 923

Počet obyvatel napojených na kanalizaci osob 119 083 175 000
             - z toho s koncovou ČOV osob 103 126 175 000
Počet provozovaných čistíren odpadních vod počet 15 42
             - z toho v majetku VKM počet 10 11
Délka kanalizačních sítí km 334 746
Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace tis. m3 10 806 9 155
Množství čištěných odpadních vod tis. m3 15 557 13 315
Počet přípojek počet 15 711 26 261

Vodovody

Kanalizace 1994                               2010

1994                               2010
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Změny	V	Orgánech	V	Průběhu	rOku	2010
V roce 2010 nebyly žádné změny v orgánech (představenstvu a dozorčí radě).

•	 jména	a	příjmení	členů	představenstva	a	dozorčí	rady	k	rozvahovému	dni	31.	12.	2010:
Představenstvo:	 předseda Ing. Radek Větrovec  dozorčí	rada: předseda  Ing. Vilém Žák
 místopředseda Stanislav Bulva    místopředseda Ing. Aleš Donner
  člen Miroslav Baloun    člen  Ing. Jiří Čermák
  člen PaedDr. Miroslav Lid    člen  JUDr. Vlasta Turzová
  člen Mgr. Miroslav Neumann   člen  Mgr. Šárka Drobná
  člen Ing. Radim Vajchr    člen  Mgr. Miroslav Vacek
  člen Ing. Miroslav Bernášek   

Popis organizační struktury a její zásadní změny během účetního období roku 2010: 
Organizační uspořádání VKM, a. s. nebylo v průběhu roku 2010 měněno. Ve společnosti pracuje celkem 5 zaměstnanců: investiční 
ředitel, který je současně pověřen řízením společnosti, podnikový ekonom, podnikový právník, specialista vodovodů a kanalizací  
a sekretářka.

účetní jednotka neměla v roce 2010 výdaje na výzkum a vývoj a na aktivity v oblasti ochrany životního prostředí.
AktiVity	V	OblASti	VýZkumu	A	VýVOje
V roce 2010 pokračovala spolupráce s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). Smluvní provozovatel akciová společnost 
Středočeské vodárny, a. s. (dále SVAS) participoval na několika projektech a výzkumech ústavu technologie vody a prostředí jak v oblasti 
pitné, tak i odpadní vody.
Dalším okruhem byla spolupráce na aplikaci metody LCA v oblasti čistírenství (Metoda posuzování životního cyklu v čištění odpadních vod).
Dále bylo spolupracováno na sledování kvality pitné vody v průběhu její dopravy ke spotřebitelům pomocí měření obsahu BDOC (biologicky 
odstranitelný organický uhlík).
Pro potřeby diplomových prací se spolupracuje také s Akademií věd ČR.

AktiVity	V	OblASti	OchrAny	žiVOtníhO	PrOStředí
Společnost VKM, a. s. vynaložila v roce 2010 2,9 mil. Kč na demolici a ekologickou likvidaci staré a nefunkční úpravny vody v Novém Strašecí.
V oblasti odpadového hospodářství byl ve SVAS zaveden systém separace odpadů za účelem jejich recyklace. V návaznosti na schvá-
lení plánu odpadového hospodářství původce jsou ve všech větších a středních objektech ČOV umístěny kontejnery na separaci  
a recyklaci odpadů. Tento systém je stále rozšiřován a zdokonalován. V roce 2010 byl plán odpadového hospodářství aktualizován.
Příjem odpadů cizích původců je realizován na ČOV Vrapíce, ČOV Kralupy nad Vltavou, ČOV Stochov a ČOV Mělník, které umož-
ňují likvidovat odpady, jež by jinak zatěžovaly životní prostředí skládkováním nebo neodbornou likvidací. Za rok 2010 bylo odebráno  
od cizích původců k využití přes 5 572 tun odpadů, tj. meziroční nárůst cca o 10%.

kVAlitA	dOdáVAné	Pitné	VOdy
Kvalita pitné vody byla sledována v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb. ve znění vyhl. č. 187/2005 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou  
vodu, rozsah a četnost kontrol pitné vody. Distribuční síť byla kontrolována v průběhu roku 2010 jak po trase distribuce (vodojemy, přivaděče), 
tak u spotřebitelů. Množství vody s nevyhovujícím ukazatelem dodávané ze zdrojů do sítě představovalo 0,40%. Jednalo se o jedno překročení 
limitní koncentrace manganu na úV Klíčava a jeden vzorek s vysokou koncentrací dusičnanů na ČS Spomyšl. ČS Spomyšl bude v roce 2011 
odstavena z provozu a nahrazena přivaděčem kvalitní pitné vody původem z Liběchovky. Celkem bylo na hodnocených zdrojích odebráno 
275 vzorků.
Množství vody s překročeným ukazatelem představovalo 6,48 % dodané vody. Z tohoto množství však většina opakovaných vzorků vyhově-
la. Pouze cca 1,3% dodané vody nevyhovovalo ani po převzorkování. Jednalo se o cca 2 měsíce dodávky vody do Spomyšle a překročení 
ukazatele železa v koncových oblastech sítě s Klíčavskou vodou. Uvedené množství je vyšší oproti předchozím rokům. To je dáno změnou 
metodiky vykazování opakovaných vzorků. Reálná kvalita dodávané vody spotřebitelům zůstala zachována na srovnatelné úrovni s rokem 
2009. Celkem bylo v síti hodnoceno 1609 vzorků pitné vody.
Kvalita v oblasti zásobené vodou z úV Klíčava je již poměrně stabilní. Kladně se projevuje především dávkování inhibitoru koroze 
kovových potrubí.
Koncentrace dusičnanů ve zdrojích se v roce 2010 téměř nelišily od roku 2009. 

ORgáNY SPOLeČNOSTI

ORgANIZACe SPOLeČNOSTI     

AKTIVITY V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNíHO PROSTŘeDí A VýZKUMU A VýVOJe
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U malých zdrojů byly k hodnocení použity i vzorky ze spotřebišť. 
Nadlimitní koncentrace NO3 u zdroje Spomyšl je povolena KHS Mělník. V roce 2010 byla zahájena stavba přivaděče kvalitní vody  
z Liběchovky a v roce 2011 bude tento nevyhovující zdroj natrvalo odstaven z provozu. V roce 2010 byly zjištěny vyšší koncentrace dusič-
nanů ve zdroji Hřebeč, distribuce do sítě byla uzpůsobena tak, aby v dodávané směsi s vodou z Vrutice byl dodržen limit 50 mg/l.

Čištění odpadních vod probíhalo po celý rok 2010 bez zásadních 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 stále velmi vysoká, rok 2010 byl srovna-
telný s rokem 2009 ve všech sledovaných ukazatelích.

nA	ÚSeku	čištění	OdPAdních	VOd	nA	čOV	V	mAjetku	Vkm	bylO	PrOStřednictVím	PrOVOZOVAtele	
SVAS	dOSAženO	těchtO	VýSledků:

znečištění přitékající v t BSK5/rok 3 394 3 547 3 238
znečištění vypouštěné v t BSK5/rok 79 59 76
účinnost čištění v % 97,8 98,3 97,7

znečištění přitékající v t CHSKCr/rok 7 315 7 990 7 060
znečištění vypouštěné v t CHSKCr/rok 427 406 485
účinnost čištění v % 94,2 94,9 93,1

znečištění přitékající v t NL/rok 3 290 3 070 3 004
znečištění vypouštěné v t NL/rok 79 77 100

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

ČOV Mělník 1 075 904 1 327 636
ČOV Kladno – Vrapice 4 276 760 4 728 720
ČOV Kralupy 3 183 727 3 339 027
Ostatní provozované ČOV 3 472 707 3 920 011
celkem 12	009	098 13	315	394

Průměrné koncentrace dusičnanů ve zdrojích

Vývoj znečištění a účinnost čištění na ČOV 

Množství vyčištěné odpadní vody v m3

NO3 (mg/l)

2006 2007 2008 2009 2010
Hostouň 25,2 21,1 16,5 15,4 26,7
Hřebeč 27,6 22,2 19,0 22,6 37,4
Klíčava 3,0 3,9 1,7 3,8 4,2
Liběchovka 10,1 8,1 7,6 10,3 8,8
Mělnická Vrutice 12,5 13,2 12,4 12,5 12,7
Řepín 4,7 5,7 6,7 6,3 5,1
Spomyšl 88,3 82,7 81,9 79,3 72,7
Stříbrník 5,8 6,8 6,9 6,4 6,8

2008                              2009                              2010

2008                              2009                              2010

                            2009                              2010
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vodovod KSKM - levý břeh Spomyšl 5 130 6 180 2011
kanalizace Kladno - Smečenská 718 718 ukončeno
kanalizace Lány - povrchy komunikace 1 230 1 230 ukončeno
vodovod Mšeno - Sedlec 449 3917 ukončeno
vodovod Mšeno - Ve skaličkách 747 747 ukončeno
vodovod Mělník - historické jádro II. a III. etapa 4 746 18 427 ukončeno
vodovod Mělník - Vinohradská 1 809 1 908 ukončeno
vodovod Všetaty - V Sejtí 1 267 1 267 ukončeno
vodovod Libčice - Na Vrchách 1 523 1 559 ukončeno
vodovod Kladno - Švermov při výstavbě kanalizace 12 348 12 348 2011
vodovod Doksy 1 170 1 170 ukončeno
vodovod Brandýsek - důl Michal 1 519 1 519 ukončeno
vodovod Libušín 1 276 1 276 ukončeno
kanalizace Kladno PSOV Bažantnice 1 089 1 089 2011
ČOV Libčice 7 698 7 832 2011
vodovod Kadlín 302 312 ukončeno

vodovod Lužec 298 298 ukončeno
vodovod Vidim 369 399 ukončeno
vodovod rozvody ZV Postřižín 1 389 1 389 ukončeno
vodovod Brnky - redukce tlaku 371 371 ukončeno
vodovod Kladno - Fibichova 1 432 1 432 ukončeno
vodovod a kanaliace Kladno - ul. Kořenského I. et. 1 331 1 331 ukončeno
kanalizace Mělník - ul. Cukrovarská 640 640 ukončeno

Tato zpráva je uvedena na samostatných listech v příloze výroční zprávy.

Investice celkem 90 729,9
       z toho Dotace 2 195,0

úvěr 0,0
Vlastní zdroje 88 534,9
        z toho  Strojní 2 248,7

Nehmotné 296,6
Stavební 64 053,7
Pozemky 865,0
Věcná břemena 320,5
Nákup infrastruktury 1 752,4

Odkup části majetku u nepeněžních vkladů 5 641,8

 Splátky závazků (úvěry) 13 356,2

PoznámkaCelkem nákl.
k 31. 12. 2010

Náklady v roce
2010

ZPRáVA O PODNIKATeLSKÉ ČINNOSTI

STAVeBNí A STROJNí INVeSTICe

Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2010 v tis. Kč

Přehled čerpání investičních prostředků v roce 2010 v tis. Kč 
 - rozhodující stavby
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Obec Blevice 982,4 Obec Nová Ves u Mělníka 231,6
Obec Hořín 1 172,4 Obec Uhy 990,6
Město Klecany 1 146,6 Město Veltrusy 409,2
Obec Malíkovice 1 195,3 Město Velvary 1 506,8
Obec Malý újezd 204,9 celkem 8	129,0

Obec Nedomice 289,2

kanalizace Mělník - ul. Pod Vrchem 996 996 ukončeno
kanalizace Neratovice - ul. A. Dvořáka 1 155 1 155 ukončeno
kanalizace Kladno - ul. Havanská 622 622 ukončeno
kanalizace Byškovice 7 423 7 423 ukončeno
ostatní - zákaznické centrum Mělník klimatizace 666 666 ukončeno

Stavební opravy 10 666

Opravy vozovek a ruční zemní práce 1 759

Revize a bezvýkopové opravy kanalizací, popř. vodovodů 4 974

Opravy čerpadel 2 747

Opravy vodoměrů, popř. měřící techniky 1 734

Opravy ostatních strojů a zařízení 6 649

Ostatní 782

Sanace akumulačních komor ZV Libušín 2 748

Oprava akumulační komory ZV Kožova Hora 2 459

Výměna vodovodních uzávěrů Kladno Švermov a Sítná II 2 400

generální opravy odstředivek na ČOV Kralupy a Kladno 2 470

Opravy kanalizačních stok 2 857

Opravy rozvaděčů na prameništi Řepínský Důl 1 120

celkem 36910 29311

Obci Blevice byla kupní cena zaplacena v lednu 2011, s městem Velvary byla zúčtována záloha na kupní cenu poskytnutá prosinci 2008.

Stavby	s	účastí	jiných	investorů
Obec Kojetice – poskytnutý příspěvek 700 tis. Kč na výstavu vodovodu 
Město Neratovice – přijatý příspěvek 3 333 tis. Kč na kanalizaci Byškovice

Poznámka

Dodavetelské

Rok 2010 v tis. Kč

Celkové náklady tis. Kč

Celkem nákl.
k 31. 12. 2010

Vlastní

Náklady v roce
2010

Odkupy části majetku při nepeněžních vkladech v tis. Kč:

Opravy infrastrukturního majetku provedené v roce 2010 z prostředků SVAS (tis. Kč)

Dodavatelské opravy podle skupin.

Nejvýznamnější opravy
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VýZnAmné	SkutečnOSti	V	ObdObí	PO	rOZVAhOVém	dni	dO	dOby	ZPrAcOVání	VýrOční	ZPráVy		
(břeZen	2011):	
účetní jednotka připravuje další nepeněžité vklady vodohospodářského majetku od měst a obcí v regionu společnosti do základního 
kapitálu podle pravidel schválených valnou hromadou spolu s odkupem části majetku.  Tento majetek bude vložen včetně částečného 
odkupu v roce 2011.

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 včetně čerpání investičních dotací z resortu MZe, 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	meZi	PrOPOjenými	OSObAmi	Ve	SmySlu	§	66A,	OdSt.	9	ObchOdníhO	ZákOníku
Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. neuzavřela pro účetní období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 (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 skutečnos-
tem 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 veřejně přístupné, známa osoba, která by byla v roce 2010 ovládající 
osobou, tj. disponovala s více než 40 % podílem na hlasovacích právech ve společnosti.
Společnost Vodárny Kladno – Mělník, a.s. byla k 31.12.2010 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 
hospodáře 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 2010.

V Kladně březen 2011
Představenstvo společnosti

Vodárny Kladno – Mělník, a. s.

2008 2570 942

2009 1728 921

2010 1279 1163

Výměna navrtávacích pasů a hydrantů Kralupy, Veltrusy 600

Oprava kanalizace v areálu Kladno 518
Oprava optického kabelu v areálu Kladno 489

VýZNAMNÉ SKUTeČNOSTI, KTeRÉ NASTALY PO ROZVAHOVÉM DNI A PŘePOKLáDANý VýVOJ úČeTNí JeDNOTKY

ZPRáVA O VZTAZíCH

Celkové náklady tis. Kč

KanalizaceVodovodyPočty poruch za roky 2008 – 2010
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Audit	Účetní	ZáVěrky
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AUDIT VýROČNí ZPRáVY A ZPRáVY O VZTAZíCH
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AUDIT VýROČNí ZPRáVY A ZPRáVY O VZTAZíCH
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AUDIT VýROČNí ZPRáVY A ZPRáVY O VZTAZíCH
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AUDIT VýROČNí ZPRáVY A ZPRáVY O VZTAZíCH
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ZPráVA	O	činnOSti	dOZOrčí	rAdy	AkciOVé	SPOlečnOSti	VOdárny	klAdnO	mělník	ZA	rOk	2010

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
dovolte, abych Vás v souladu s platnými stanovami akciové společnosti Vodárny Kladno - Mělník, seznámil se závěrečnou zprávou  
o činnosti dozorčí rady za rok 2010.

V tomto období se dozorčí rada sešla celkem na čtyřech zasedáních, z toho jedno společné s představenstvem akciové společnosti.  
V souladu se schválenými stanovami dozorčí rada pravidelně  na každém řádném zasedání prováděla  kontrolu  a hodnocení hospodář-
ské a finanční činnosti společnosti, stavu majetku společnosti, jejich závazků a pohledávek a celkové plnění hospodářských ukazatelů 
stanovených schváleným finančním plánem na rok 2010. 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.

dOZOrčí	rAdA	PrAcOVAlA	V	hOdnOceném	ObdObí	V	náSledujícím	SlOžení:	
předseda  Ing. Vilém Žák
místopředseda Ing. Aleš Donner
 Mgr. Miroslav Vacek 
 Mgr. Šárka Drobná
 JUDr. Vlasta Turzová
 Ing. Jiří Čermák
 
Dozorčí rada se pravidelně zabývala informacemi o činnosti a provozních událostech Středočeských vodáren a.s, jako provozovatel-
ským subjektem. Dozorčí rada sledovala správní řízení ve věci prodloužení povolení k nakládání s vodami, které se týkalo využívání 
podzemních vod v jímacím území Mělnická Vrutice – Řepínský důl a jehož kladné vyřízení považuje z hlediska dalšího chodu akciové 
společnosti za klíčové.

Dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku a ztotožnila se závěry Zprávy nezávislého auditora pro akcionáře vypracovanou spo-
lečností AUDIT FINANCO, spol. s r. o., se sídlem Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5 ze dne 9. 2. 2011 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 2010  
a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010  v souladu s českými účetními předpisy.

Dozorčí rada přezkoumala v souladu s čl. 35 stanov návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2010 a doporučuje jej valné hro-
madě ke schválení. Dozorčí rada rovněž přezkoumala Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami s výrokem bez výhrad.
 

V Kladně, březen 2011                            za dozorčí radu
                           Ing. Vilém Žák 

ZPRáVA DOZORČí RADY
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Účetní záVěrKa Včetně přílohy 

za roK 2010
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AKTIVA CeLKeM   (ř. 02 + 03 + 31 + 63)=ř. 67 001 5 087 876 2 156 924 2 930 952 2 845 181
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002   0  
B. Dlouhodobý majetek  (ř. 04 + 13 + 23) 003 4 848 510 2 156 924 2 691 586 2 655 054
B. I. 
B. I. 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dlouhodobý nehmotný majetek  (ř. 05 až 12) 004 3 638 2 821 817 1 001
Zřizovací výdaje 005   0  
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 564 268 296  
Software 007 2 921 2 521 400 854
Ocenitelná práva 008 153 32 121 147
goodwill (+/-) 009   0  
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010   0  
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011   0  
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 4 713 025 2 154 103 2 558 922 2 522 206
Pozemky 014 16 297  16 297 15 530
Stavby 015 4 309 490 1 952 096 2 357 394 2 248 386
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 305 792 202 007 103 785 120 726
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 65 448  65 448 118 409
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 15 953  15 953 19 110
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) 031 239 343 0 239 343 189 899
C. I.
C. I. 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 20 0 20 20
Pohledávky z obchodních vztahů 040 20  20 20
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 35 419 0 35 419 32 686
Pohledávky z obchodních vztahů 049 32 635  32 635 31 371
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 2 696  2 696 1 194
Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 10  10  
Dohadné účty aktivní 056   0  
Jiné pohledávky 057 78  78 121

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

Krátkodobý finanční majetek   (ř. 59 až 62) 058 203 904 0 203 904 157 193
Peníze 059 9  9 24
účty v bankách 060 203 895  203 895 157 169
Krátkodobé cenné papíry a podíly 061   0  
Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062   0  

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

Časové rozlišení   (ř. 64 až 66) 063 23 0 23 228
Náklady příštích období 064 23  23 228
Komplexní náklady příštích období 065   0  
Příjmy příštích období 066   0  

Minulé úč. obd

Netto 4Netto 3Korekce 2Brutto 2
Ozna- 
čení

Číslo 
řádku

Běžné účetní období

AKTIVA

úČeTNí ZáVěRKA 

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 - AKTIVA - údaje v tis. Kč.
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PASIVA CeLKeM  (ř. 68 + 85 + 118) = ř. 001 067 2 930 952 2 845 181
A. Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84) 068 2 764 795 2 671 725
A. I.
A. I. 1.
2.
3.

Základní kapitál   (ř. 70 až 72) 069 2 245 413 2 172 204
Základní kapitál 070 2 245 413 2 172 204
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) 073 294 902 287 572
emisní ážio 074 130 755 123 425
Ostatní kapitálové fondy 075 164 147 164 147
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) 078 164 110 140 042
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 82 413 81 208
Statutární a ostatní fondy 080 81 697 58 834

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

Výsledek hospodaření minulých let  (ř. 82 + 83) 081 47 809 47 809
Nerozdělený zisk minulých let 082 47 809 47 809
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 12 561 24 098

B. Cizí zdroje   (ř. 86 + 91 + 102 + 114) 085 165 946 173 245
B. I.
B. 1.
2.
3.
4.

Rezervy    (ř. 87 až 90) 086 0 500
Rezervy podle zvláštních předpisů 087   
Rezerva na důchody a podobné závazky 088   
Rezerva na daň z příjmů 089   
Ostatní rezervy 090  500

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

Dlouhodobé závazky   (ř. 92 až 101) 091 100 648 94 442
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 14 941 18 441
Odložný daňový závazek 101 85 707 76 001

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

Krátkodobé závazky   (ř. 103 až 113) 102 25 584 28 733
Závazky z obchodních vztahů 103 17 227 21 459
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 108 185 132
Stát - daňové závazky a dotace 109 4 791 4 603
Krátkodobé přijaté zálohy 110 3 333 2 521
Vydané dluhopisy 111   
Dohadné účty pasivní 112 48 18
Jiné závazky 113   

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

Bankovní úvěry a výpomoci   (ř. 115 až 117) 114 39 714 49 570
Bankovní úvěry dlouhodobé 115 39 714 49 570
Krátkodobé bankovní úvěry 116   
Krátkodobé finanční výpomoci 117   

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

Časové rozlišení   (ř. 119 + 120) 118 211 211
Výdaje příštích období 119 211 211
Výnosy příštích období 120   

Sestaveno dne 3. 2. 2011.

Ozna- 
čení

Číslo 
řádku

Stav v běžném
účetním období

Stav v minulém
účetním obdobíPASIVA

úČeTNí ZáVěRKA 

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 - PASIVA - údaje v tis. Kč.
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 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) 04 160 049 153 897
 II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 160 049 153 897
2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06   
3. Aktivace 07   
B. Výkonová spotřeba   (ř. 09 + 10) 08 12 926 7 183
B. 1. Spotřeba materiálu a energie 09 3 547 3 492
B. 2. Služby 10 9 379 3 691
 + Přidaná hodnota   (ř. 03 + 04 - 08) 11 147 123 146 714
C. Osobní náklady   (ř. 13 až 16) 12 5 840 6 060
C. 1. Mzdové náklady 13 3 353 3 300
C. 2. Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 1 041 1 357
C. 3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 345 1 306
C. 4. Sociální náklady 16 101 97
D. Daně a poplatky 17 141 266
e. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 125 407 117 649
 III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20 + 21) 19 1 253 5 286
 III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 063 5 286
 III. 2 Tržby z prodeje materiálu 21 190  
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23 + 24) 22 229 117
F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 229 117
F. 2 Prodaný materiál 24   

g. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období (+/-) 25 -500 500

 IV. Ostatní provozní výnosy 26 231 210
H. Ostatní provozní náklady 27 795 941
 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 16 695 26 677

 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 1 107 2 094
N. Nákladové úroky 43   
 XI. Ostatní finanční výnosy 44 96 1
O. Ostatní finanční náklady 45 541 528
 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)] 48 662 1 567

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost  (ř. 50 + 51) 49 4 796 4 146
Q. 1.  - splatná 50 4 605 4 535
Q. 2.  - odložená 51 191 -389
 ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 52 12 561 24 098
 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 12 561 24 098
 **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 61 17 357 28 244

Sestaveno dne 3. 2. 2011.

minulémbéžném
Ozna- 
čení

Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

TeXT

úČeTNí ZáVěRKA 

VýKAZ ZISKU A ZTRáTY v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2010 - údaje v tis. Kč.
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Příloha k roční uzávěrce za rok 2010 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, DIČ: CZ46356991

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. 2010 
Okamžik	sestavení	účetní	závěrky:	 3. 2. 2011 

Předmět	podnikání	v	rozsahu	zapsaném	v	obchodním	rejstříku:
•	projektová činnost ve výstavbě
•	provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•	podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
•	zámečnictví, nástrojářství
•	výroba, instalace, opravy elektrických stojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
•	montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
•	montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny
•	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Osoby	mající	podstatný	vliv	nebo	rozhodující	vliv	v	této	účetní	jednotce:	
Město Kladno 29,99 %.

Popis	změn	a	dodatků	provedených	v	obchodním	rejstříku	v	účetním	období	roku	2010:
Dne 8. 12. 2010 bylo zapsáno do obchodního rejstříku zvýšení základního kapitálu za nepeněžité vklady vodohospodářského majetku  
od měst a obcí na částku 2 245 413 000 Kč.

Změny	v	orgánech	(představenstvu	a	dozorčí	radě)	v	roce	2010	nebyly	žádné.

jména	a	příjmení	členů	představenstva	a	dozorčí	rady	k	rozvahovému	dni	31.	12.	2010:
Představenstvo:		 předseda  Ing. Radek Větrovec  
  místopředseda Stanislav Bulva
                                   člen          Miroslav Baloun
                                   člen       PaedDr. Miroslav Lid
                                   člen       Mgr. Miroslav Neumann
                                   člen         Ing. Radim Vajchr
                                   člen        Ing. Miroslav Bernášek

dozorčí	rada:	 předseda  Ing. Vilém Žák
 místopředseda Ing. Aleš Donner
 člen  Ing. Jiří Čermák
 člen  JUDr. Vlasta Turzová
 člen  Mgr. Šárka Drobná
 člen  Mgr. Miroslav Vacek

PŘíLOHA K úČeTNí ZáVěRCe K ROZVAHOVÉMU DNI 31. 12. 2010
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Popis	organizační	struktury	a	její	zásadní	změny	během	účetního	období	roku	2010:
Organizační uspořádání VKM, a. s. nebylo v průběhu roku 2010 měněno. Ve společnosti pracuje celkem 5 zaměstnanců: investiční ředitel, 
který je současně pověřen řízením společnosti, podnikový ekonom, podnikový právník, specialista vodovodů 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.

K 31. 12 2010 základní kapitál činil 35 mil. Kč, vlastní kapitál 20 780 tis. Kč a zisk  po zdanění  562 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.

3.	Průměrný	přepočtený	počet	zaměstnanců		a	výše	osobních	nákladů:

Všichni zaměstnanci mohou získat podle zákona o dani z příjmů a schválených vnitropodnikových pravidel příspěvek na penzijní připojiš-
tění. V roce 2010 byl poskytován měsíční příspěvek ve výši 400 Kč z nákladů VKM a. s. Vedoucím řídícím pracovníkům bylo z tohoto titulu 
poskytnuto v roce 2010 19,2 tis. Kč.

Nejsou sjednány žádné penzijní závazky za bývalými členy statutárních a dozorčích orgánů.

4. účetní jednotka neposkytovala v roce 2010 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 2010 placeno členům statutárních a dozorčích orgánů. Akciová společnost neposkytovala v roce 2010 členům statutárních a dozor-
čích 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. účtuje se prostřednictvím informačního sys-
tému Helios green.

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) se oceňují 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.

průměrný přepočtený počet zaměstnanců 5 5
    z toho členů řídících  orgánů 4 4
osobní náklady zaměstnanců – tis. Kč 4 703 4 799
   z toho osobní náklady členů řídících orgánů – tis. Kč 4 350 4 427
odměny členů představenstva– tis. Kč 848 553
odměny členů dozorčí rady – tis. Kč 509 488
tantiemy členů statutár. a dozor. orgánů– tis. Kč                                            0 0

20102009
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Účtování	výnosů	a	nákladů
Výnosy a náklady jsou účtovány do období s nímž věcně i časově souvisejí.

Odpisový	plán
V roce 2010 platil odpisový plán vydaný Příkazem ředitele VKM, a. s. č. 2/2008. 

účetně se odepisuje rovnoměrným způsobem, měsíčně, po celou dobu životnosti dlouhodobého hmotného majetku až do výše 100 %  
pořizovací ceny. Roční účetní  odpisové sazby v % vychází z doby životnosti majetku, v 1. odpisové skupině 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  
a byly v odpisovém plánu na základě ustanovení § 31 v odpisových skupinách 2 až 5, sníženy. 

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
•	 reprodukční pořizovací cena zjištěná soudním znalcem – např. při ocenění nepeněžitého daru nebo vkladu vodohospodářského  
 majetku

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje takový, jehož pořizovací hodnota je v jednotlivém případě vyšší než 60 000 Kč a doba 
použitelnosti 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. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu na zvý-
šenou vstupní cenu příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je TZ dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému 
užívání. První odpis se účtuje počínaje měsícem uvedení technického zhodnocení do stavu způsobilého obvyklému užívání. Odepisuje se 
rovnoměrně ze zvýšené vstupní ceny odpisovými sazbami pro zvýšenou vstupní cenu.

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 2010 nebyly účtovány zákonné ani účetní opravné položky k pohledávkám. 

Přepočet zahraničních měn na českou měnu nebyl v roce 2010 uplatněn.

6.	doplňující	informace	k	rozvaze	a	výkazu	zisku	a	ztráty	-	významné	položky
V roce 2010 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.



              strana 28 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

rozpis	rezerv	
Společnost v účetním období roku 2010 netvořila žádnou zákonnou rezervu. účetní rezerva ve výši 500 tis. Kč vytvořená v roce 2009 
na případné finanční sankce z titulu probíhající cenové kontroly byla v roce 2010 zrušena.

Odložená	daň
Odložená daň je počítána ze všech dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv s použitím daňové sazby platné pro 
následující hospodářský rok.

rozpis	odloženého	daňového	závazku	-	stav	k	31.	12.	20010	v	kč															

Odložená daň za nepeněžité vklady od obcí je zaúčtována na účet 412 – emisní ážio, protože tento odložený daňový závazek s těmito 
vklady přímo souvisí.

daň	z	příjmů
Daň z příjmů je vypočtena za použití platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o daňově neuznatelné náklady  
a nezdaňované výnosy. Za rok 2010 činí splatný daňový závazek 4348,2 tis. Kč. Dále jsou podána dvě dodatečná daňová přiznání za rok 
2009 na snížení daně v částce 14,8 tis. Kč a na daňový doplatek ve výši 271,4 tis. Kč.

dlouhodobé	bankovní	úvěry
V roce 2010 pokračovaly 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  
 69,999 mil. Kč. Stavba byla dokončena a úvěr dočerpán v roce 2004, v roce 2010 pokračovalo splácení úvěru v celkové roční výši  
 7780 tis. Kč. Nesplacený zůstatek činí 21 374 tis. Kč. úvěr je zajištěn majetkem ČOV Stochov, finanční vinkulací u KB 10 mil. Kč  
 a zajišťovacím vkladem 1,2 mil. Kč u ČMZRB dle dodatku č. 1 a 2/2010 k úvěrové smlouvě.
•	 smlouva z 23. 11. 2004 na rekonstrukci likvidace odpadních vod na ČOV Řepín na úvěr v celkové výši 7750 tis. Kč. Stavba byla  
 dokončena 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 2010.  
 Nesplacený zůstatek činí 4 870 tis. Kč. 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 2010. 
 Nesplacený zůstatek činí 13 470 tis. Kč. úvěr je zajištěn majetkem ČOV Tuchlovice a zajišťovacím finančním vkladem u ČMZRB  
 2,3 mil. Kč.

dotace
V roce 2010 akciová společnost VKM,a.s. obdržela od MZe investiční dotace na stavbu KSKM přívodní řad Hořín – Vepřek II. stavba,  
I. etapa Býkev-Spomyšl ve výši 2195 tis. Kč, které byly vyčerpány. Pro rok 2011 je příslib dotace od MZe na tuto stavbu ve výši 5 121 tis. 
Kč a dotace od SKú v částce 2350 tis. Kč. 

Žádné provozní dotace nebyly v roce 2010 čerpány.

Vlastní	akcie
Společnost v roce 2010 nedržela žádné vlastní akcie. 

Rozdíl zůstatkových cen účetních a daňových odpisů    451 087 120
           z toho nepeněžité vklady obcí 271 863 495

Odložený daňový závazek  19 %  k 31. 12. 2010 85 706 553
               z toho nepeněžité vklady obcí 19 % 51 654 064
Stav odlož. daňového závazku k 31.12. 2009 úč. 481 76 000 863

           z toho nepeněžité vklady obcí 42 139 463
Rozdíl – zvýšení odložené daně 9 705 690

           z toho za nepeněžité vklady 9 514 601

           z toho do nákladů 191 089
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lesní	pozemky
VKM, a. s. vlastní celkem 102,6 ha lesních pozemků, které jsou pronajaty Středočeským vodárnám, a. s. k obhospodařování podle zpraco-
vaného lesního hospodářského plánu na léta 2007 až 2016. Jde o lesy zvláštního určení, které se nachází v katastrálních územích Hostín 
u Mělníka, Jenichov, Radouň, Řepín a Vysoká Libeň a slouží k ochraně prameniště podzemních vod.
Ocenění lesního porostu podle průměrné zásoby surového dřeva 57 Kč/m2 činí 58 482,0 tis. Kč. Ocenění z roku 2006 odborným lesním 
hospodářem podle skladby porostu a zásob dřeva činí 11 857,9 tis. Kč.

7.	 Přehled	 dlouhodobého	 hmotného	 a	 nehmotného	majetku	 k	 31.	 12.	 2010	 podle	 hlavních	 skupin	 s	 uvedením	 	 přírůstků		
	 a	úbytků,	pořizovací	ceny,	oprávek	a	zůstatkové	ceny.	Údaje	v	tis.	kč.

Přírůstky se týkají především nově vybudovaných vodohospodářských staveb a pořízených strojních zařízení včetně vkladů majetku. 
úbytky představují prodej nepotřebných objektů včetně pozemků a vyřazování (likvidaci) fyzicky opotřebovaných zařízení. 

Akciová společnost má veškerý dlouhodobý hmotný majetek, který má ve svém vlastnictví, zahrnut v rozvaze. Majetek v účetnictví  
je evidován v cenách platných v době jeho pořízení. Tento majetek je udržován a opravován.

Podrozvahově	 je	 veden	 drobný	 majetek	 v	 ceně	 pořízení	 do	 25	 000	 kč,	 který	 se	 při	 pořízení	 účtuje	 přímo	 do	 nákladů		
(údaje	v	tis.	kč):

V bankovní zástavě je čistírna odpadních vod Stochov (v roce 2010 byla uvolněna ze zástavy ČOV Kladno-Vrapice), ČOV Kačice  
a ČOV Tuchlovice ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky za poskytnuté bezúročné investiční úvěry 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 
Středočeské 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 2010 majetek pronajatý formou finančního pronájmu
  
  
VKM a. s. měla v roce 2010 s některými obcemi uzavřené smlouvy o budoucím nepeněžitém vkladu vodohospodářského majetku. 

nehmotný majetek 3 342 296 0 3 638 2 821 817
pozemky 15 530 912 145 16 297 0 16 297
budovy a stavby 4 097 117 214 129 1 756 4 309 490 1 952 096 2 357 394
stroje a zařízení 300 083 2 967 1 078 301 972 199 127 102 845
dopravní prostředky 2 096 0 0 2 096 1 573 523
inventář 1 306 26 0 1 332 915 417
drobný hmotný majetek 392 0 0 392 392 0
umělecká díla 45 0 0 45 0 45

celkem 4	419	911 218	330 2	979 4	635	262 2	156	924 2	478	338

drobný hmotný majetek 1 325 0 63 1 262
drobný nehmotný majetek 41 0 0 41

ZC  
k 31. 12. 2010

Stav  
k 31. 12. 2010

Oprávky

úbytky

Stav v PC 
k 31. 12. 2010

Přírůstky

úbytky

Stav  
k 1. 1. 2010

PřírůstkyStav v PC  
k 1. 1. 2010
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POhledáVky	A	ZáVAZky

pohledávky z obchodních vztahů 31 371 32 635
stát – daňové pohledávky 1 194 2 696
krátkodobé poskytnuté zálohy 0 10
jiné pohledávky 121 78

celkem 32	686 35	419

závazky za dodavateli 21 459 17 227
závazky ze sociálního a zdravotního pojištění 132 185
závazky se státním rozpočtem 4 603 4 791
krátkodobé přijaté zálohy 2 521 3 333
Dohadné účty pasivní 18 48

celkem	krátkodobé	závazky 28	733 25	584

Aktiva celkem v tis. Kč 5 087 876 92 542 5 180 418
úhrn čistého obratu v tis. Kč 162 736 4 422 167 158
Prům. přepoč. stav zaměstnanců 5 0 5

VKM a. s. nemá k 31. 12. 2010 žádné pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti nad 14 dnů.

Akciová společnost nemá žádné závazky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti a rovněž nemá žádné závazky v cizích měnách. Závaz-
ky za dodavateli jsou tvořeny hlavně vyfakturovanými dodávkami investičních prací na stavbách koncem roku 2010 a z části smluvními 
pozastávkami úhrad. Závazky za státním rozpočtem zahrnují splatný zůstatek daně z příjmů 2 359,5 tis. Kč, daň ze mzdy zaměstnanců  
81,5 tis. Kč a přijatá investiční dotace 2 350,0 tis. Kč .

Závazky	se	splatností	delší	než	5	let:
Společnost postupně splácí dlouhodobý závazek (až do konce roku 2014), vyplývá z kupní ceny čistírny odpadních vod v Kralupech nad 
Vltavou, zakoupené v roce 2000. V roce 2010 bylo splaceno 3 500,2 tis. Kč, nesplacená částka k 31. 12. 2010 činí 14 940,7 tis. Kč.
                
Jiné závazky (peněžní i nepeněžní) neuvedené v účetnictví akciová společnost nemá. 

VKM a. s. v roce 2010 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 2010 výdaje na výzkum a vývoj.

Významné	události,	které	nastaly	v	období		mezi	rozvahovým	dnem	a	okamžikem	sestavení	účetní	závěrky:  
Žádné významné události nenastaly.

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

9.,	10,	konsolidace	účetní	závěrky	dle	§	22	zákona	č.	563/1991	Sb.,	o	účetnictví:

2009

2009Krátkodobé závazky 

Krátkodobé pohledávky

Water  
Networks, a. s. VKM, a. s.

2010

2010

celkem
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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).

11.	náklady	na	smluvní	odměny	za	rok	2010	
Auditorovi 170,0 tis. Kč, daňové poradenství 180,0 tis. Kč.

12.	jmenovitá	hodnota	a	ocenění	akcií	vydaných	během	účetního	období.	

ZáklAdní	kAPitál	ZAPSAný	V	ObchOdním	rejStříku	

 Základní kapitál v tis. Kč 2 172 204 2 245 413 73 209 100,00
          druhy a počty vydaných akcií:
Listinné akcie kmenové na jméno 2 077 918 2 151 127 73 209 95,80
CZ0009062857 akcie kmenové na majitele 94 286 94 286 0 4,20

Vlastní	kapitál	na	konci	období 2	671	725 2	764	795 93	070

Z toho: základní kapitál 2 172 204 2 245 413 73 209
             emisní ážio 123 425 130 755 7 330
             ostatní kapitálové fondy 164 147 164 147 0
             rezervní fond 81 208 82 413 1 205
             fond vodohospodářských investic 58 777 81 639 22 862
             sociální fond 57 58 1
             nerozdělený zisk minul.  let 47 809 47 809 0
             neuhrazená ztráta minulých let 0 0 0
             hosp. výsledek běžného roku 24 098 12 561 -11 537

      Nominální  hodnota jedné akcie „na jméno“ i „na majitele“ je 1 000,- Kč.

Akcie na majitele jsou v zaknihované podobě vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů, akcie na jméno jsou v listinné podobě. 

Za nepeněžité vklady vodohospodářského majetku od měst a obcí bylo v roce 2010 emitováno celkem 73 209 kusů akcií v hromadné 
listinné podobě při nominální hodnotě jedné akcie 1000 Kč. Vkládání vodohospodářského  majetku se řídí pravidly schválenými valnou 
hromadou.

VKM a.s. v roce 2010 nevydala žádné dluhopisy.  

Popis	změn	vlastního	kapitálu	
V účetním období roku 2010 byl vlastní kapitál zvýšen o 93 070 tis. Kč.  

 Do zvýšení vlastního kapitálu se promítly nepeněžité vklady vodohospodářského majetku do základního kapitálu, proúčtování odložené 
daně z vkladů do emisního ážia a rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009.

Zisk	za	účetní	období	roku	2009	ve	výši	24	098	tis.	kč,	byl	rozdělen	po	schválení	valnou	hromadou,	konanou	dne	18.	května	
2010,	takto:

zákonný	rezervní	fond	 	 1 205 tis.  Kč
sociální	fond																																																																																			 						30 tis.  Kč
fond	pro	pořízení	vodohospodářského	majetku																													 22 863 tis. Kč   						
Účetní	jednotka	nevyplácela	dividendy	ani	tantiemy.

			

2010. 

rozdíl	

2009

31. 12. 20101. 1. 2010

rozdíl

%	Zk
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Tržby za prodej vlast. výkonů a služeb 153897 160049
Prodej dlouhodobého majetku 5286 1253
úroky a ostat. finanční výnosy 2095 1203
Ostatní provozní výnosy 210 231

celkem	výnosy	 161	488 162	736

13.	Výnosy	celkem	z	běžné	činnosti	za	rok	2010	ve	výši		162	736	tis.	kč	byly	tvořeny		pouze	v	tuzemsku,	a	to	z	těchto	činností:	

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období 169 962 157 193

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnosti)

Z. účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 28 244 17 357

A.1. úpravy o nepeněžní operace 121 224 124 824

A.1.1 Odpisy stálých aktiv  s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv, odpis 
pohledávek, opravné položky k nabytému majetku 117 649 125 407

A.1.2. Změna stavu opravných položek 500 -500

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 5 169 1 024

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku 

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky a vyúčtované výnosové úroky -2 094 -1 107

A 1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace

A.* čistý	peněžní	tok	z	provozní	činnosti	před	zdaněním 149 468 142 181

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 14 465 -5 677

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti aktivních účtů a dohadných účtů aktivních -2 857 -2 528

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti pasivních účtů a dohad. účtů pasivních 17 322 -3 149

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 163 933 136 504

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků 

A.4. Přijaté úroky 2 094 1 107

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 166 027 137 611

Peněžní	toky	z	investiční	činnosti

b.1. Výdaje	spojené	s	pořízením	stálých	aktiv -332 421 -157 903

b.2. Příjmy	z	prodeje	stálých	aktiv

b.3. Půjčky	a	úvěry	spřízněným	osobám

b.*** čistý	peněžní	tok	vztahující	se	k	investiční	činnosti -332 421 -157 903

Peněžní	toky	z	finančních	činností

V roce 2010 se uskutečnil prodej nevyužitého majetku za celkem 1253 tis. Kč. Z významných částek se jednalo o tyto prodeje:

Kupní smlouvou ze dne 22. 11. 2010 byly prodány pozemky v areálu Stochov za cenu 947,6 tis. Kč a kupní smlouvou ze dne 26. 10. 2010 
byly prodány pozemky v k. ú. Mělník za 99,6 tis. Kč. Dále byl prodán kovový šrot za 189,9 tis. Kč.

14.	Přehled	o	peněžních	tocích

2009 2010údaje v tis. Kč

20102009Ozna- 
čení TeXT
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Celá tato příloha tvoří nedílnou součást účetní závěrky za rok 2010.

c.1. dopady	změn	dlouhodobých,	popř.	krátkodobých	závazků,	které	spadají	do	
finanční	činnosti 2 842 -6 206

c.2. dopady	změn	vlastního	kapitálu	na	peněžní	prostředky	a	peň.	ekvivalenty 150 783 73 209

c.2.1. Zvýšení	peněžních	prostředků	z	titulu	zvýšení	základního	kapitálu,	emisního	
ážia,		event.	rezervního	fondu	 150 783 73 209

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 153 625 67 003

f. čisté	zvýšení,	resp.	snížení	peněžních	prostředků -12 769 46 711

r. Stav	peněžních	prostředků	a	peněžních	ekvivalentů	na	konci	období 157 193 203 904

V Kladně dne 3. února  2011 

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
tel.: 312 812 200, fax: 312 812 183
e-mail: sekretariat@vkm.cz,  www.vkm.cz

Stanislav Bulva
ředitel

20102009Ozna- 
čení TeXT

KONTAKTY
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Vodárny Kladno - Mělník, a. s.
U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
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výkony 162 736 tis. Kč
náklady včetně odpisů  150 175 tis. Kč
provozní výsledek hospodaření 16 695 tis. Kč
výsledek hospodaření za účetní období   12 561 tis. Kč

Z hlediska provozních výsledků činily:

Dámy a pánové, vážení akcionáři,

dnes uzavíráme hospodářský rok 2010, který splnil plánované předpoklady. Společnost vlastní k 31.12.2010 dlouhodobý majetek 
v pořizovací hodnotě 4,8 miliardy Kč, v zůstatkové hodnotě 2,7 miliardy Kč. Majetek Vodáren Kladno - Mělník, a. s. v r. 2010 vzrostl 
o 215 milionů Kč, přírůstky činily 218 milionů Kč a úbytky 3 miliony Kč. Přírůstky se týkaly především nově pořízených vodohospo-
dářských staveb a strojů včetně 98 milionů Kč vkladů a souvisejících odkupů majetků od obcí, úbytky představují vyřazování fyzicky 
opotřebovaného zařízení a prodej nepotřebného majetku.

Úvěry a jiné závazky se snížily v roce 2010 o 13 356 tis. Kč a k 31.12.2010 činí nesplacený zůstatek 54 655 tis. Kč.

Model správy a provozu vodohospodářské infrastruktury v regionu, kde provozování zabezpečuje smluvní partner - Středočeské vo-
dárny, a.s. - fungoval v  r. 2010 bez vážnějších komplikací.

Během roku došlo ke vkladu vodohospodářského majetku od 10 obcí do VKM, a.s. Přehled nepeněžitých vkladů najdete 
na str. 11 výroční zprávy.

V roce 2010 se uskutečnila jedna  valná hromada, která schválila hospodářské výsledky roku 2009 a návrh na rozdělení zisku. Během 
roku se sešlo představenstvo na 8 zasedáních. Jednání se zúčastnil předseda dozorčí rady a na začátku jednání vždy podával zprávu 
o činnosti provozovatele generální ředitel Středočeských vodáren, a. s.

Z nejdůležitějších bodů projednávaných představenstvem je možno zmínit:

• pravidelné seznámení s průběžným plněním provozního plánu
• schválení vkladů vodohospodářského majetku od obcí
• schválení provozního a investičního plánu pro rok 2011
• kalkulace cen vodného a stočného pro rok 2011
• průběh investiční výstavby
• zrušení některých živnostenských povolení
• schválení novelizovaných technických standardů na území VKM, a.s. jako podklad pro budoucí bezproblémové převzetí majetku
• prodej nepotřebného majetku
• odkupy  a pronájmy pozemků za účelem majetkového narovnání
• schválení smlouvy o partnerství při konání konference společnosti pro bezvýkopové technologie, která proběhne 13. - 14. září 
 v Mělníku v hotelu Ludmila
• dále se představenstvo zabývalo problematikou prodloužení povolení k odběru podzemní vody z Řepínského dolu, návrhem 
 plánu obnovy na roky 2012 - 2020 a ostatními majetkovými záležitostmi.

Přehled čerpání investičních prostředků v roce  2010 je uveden ve výroční zprávě na str. 10 a 11. Z vlastních zdrojů bylo vynaloženo 
88 534 tis. Kč. Dokončením investiční akce Vodovod KSKM - levý břeh Spomyšl bude v naší společnosti splněn dlouhodobý úkol 
o zásobování všech obyvatel napojených na vodovody v majetku VKM, a.s. kvalitní pitnou vodou, která ve všech chemických ukaza-
telích splňuje evropské normy. Odběr z místního zdroje Spomyšl - Jeviněves, který měl hygienickou výjimku v obsahu dusičnanů, 
bude ukončen.

Nyní mi dovolte, abych Vás seznámil s některými informacemi z činnosti smluvního provozovatele Středočeských vodáren, a. s., které 
doplňují zprávu o stavu majetku.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI
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Voda vyrobená v roce 2010     492,0 l/s
Voda k realizaci     459,0 l/s
Voda fakturovaná     367,0 l/s
Voda nefakturovaná       92,0 l/s
Ztráty v trubní síti činí        18,5 %

Mělnická Vrutice      335,7 l/s
Klíčava                               74,5 l/s
Liběchovka                         46,9 l/s
Stříbrník                              14,5 l/s
Ostatní zdroje                       19,6 l/s
Nákup od jiné organizace          6,8 l/s

V oblasti čištění odpadních vod dosahujeme trvale dobrých výsledků a i rok 2010 proběhl bez výraznějších problémů. V roce 2012 
končí rozhodnutí na vypouštění odpadních vod u ČOV Kralupy, Kačice, Lány a Stochov. S ohledem na zastaralé technologické zařízení 
a očekávané zpřísnění limitů připravujeme zahájit rekonstrukci ČOV Kačice a Lány. Žádosti o dotace podané na Ministerstvo zeměděl-
ství byly akceptovány a lze očekávat rozhodnutí o poskytnutí spoluúčasti na výstavbě.

Zákaznická centra v Kladně a Mělníku řeší veškeré požadavky zákazníků od přijetí žádosti o vodovodní nebo kanalizační přípojky, přes 
uzavření a změny smlouvy, založení zálohových plateb, vybírání poplatků za vodné a stočné po přijímání a řešení reklamací v souladu 
s reklamačním řádem společnosti. V roce 2010 navštívilo obě zákaznická centra přes 21 000 zákazníků, což je oproti předcházejícímu 
roku mírný nárůst. Zákaznická centra přijala a vyřešila celkem 387 reklamací ve stanovené lhůtě 30 dnů. V porovnání s rokem 2009 
došlo k poklesu reklamací a stížností.

Na závěr mi dovolte uvést pouze některá čísla z průzkumu spokojenosti zákazníka, které svědčí o zlepšujícím se přístupu k zákazní-
kovi v našem regionu. Dle vyjádření zákazníků bylo s činností zaměstnanců spokojeno 89.6 %, s kvalitou pitné vody 85,7 %. Celkem 
78,9 % lidí používá vodu z kohoutků na pití a 51,7 % lidí vyhovuje způsob poskytování informací pomocí brožur a letáků, které dostávají 
do poštovních schránek.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům statutárních orgánů společnosti, starostům, akcionářům i našim partnerům za spolupráci 
a věřím, že i v roce 2011 si naše společnost povede dobře.

                                                                                                  Ing.Radek Větrovec
                                                                                                  předseda představenstva

Z jednotlivých zdrojů bylo v průměru odebráno vody:




