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Úvodní slovo p ředsedy p ředstavenstva 
 
 
 
 
Vážené  dámy, vážení pánové, vážení přátelé, 

 

dovolte  mi,   abych  z  funkce  předsedy představenstva uvedl jménem naší  

společnosti výroční zprávu za uplynulý rok 2010. Při  této příležitosti bych rád připomenul 

nejvýznamnější události předchozího období, které ovlivnily dění ve společnosti. 

Již  druhým  rokem  se  naše  společnost  potýká  s vážnými  důsledky ekonomické  

krize  světového  hospodářství. V porovnání se statistickými  údaji z roku 2008  a 2009  

klesla  spotřeba  průmyslových  odběratelů o 11 %  a  spotřeba  domácností  o  4  % . 

Zároveň  se  snížilo  množství  předané vody a to  hlavně  do  Hradce  Králové téměř  o  

43 % proti roku 2008.  Vzhledem k tomu, že pro podnikání ve vodním hospodářství je 

charakteristický  značný  podíl  fixních  nákladů, muselo vedení naší společnosti 

optimalizovat náklady a zvýšit  externí  zakázky tak, aby společnost  dosáhla  za  rok  

2010  kladného  hospodářského  výsledku, který  byl  představenstvem  společnosti  

odsouhlasen. Nikdo  neví, zda je světová finanční  krize již  definitivně za námi, ani kdy se 

v námi provozovaném  regionu vrátí ekonomika na běžnou úroveň. Nehledě na spekulace 

musí být naše společnost  připravena čelit jakékoli situaci, která může nastat. 

V roce 2010 jsme  dokončili  plánovanou  reorganizaci  společnosti,  což  se  projevilo 

ve výše  zmíněné  optimalizaci  nákladů.  Naši  vodohospodářskou  infrastrukturu, kterou  

jsme  oproti  roku  2008    rozšířili,  provozujeme pouze  se 156 zaměstnanci  oproti  

původním 175 zaměstnancům. Provozujeme ji se čtyřmi  vodárenskými  provozními  

středisky  oproti  původním  osmi.  Podařilo  se  nám  nastartovat  další  činnosti, které  

společnosti  přinesly  snížené  náklady, jako zřízení  konsignačních  skladů  a prodej  

vodárenského  materiálu, zavedení směrnic pro provádění staveb obnovy a pravidel při 

postupu provozování a přebírání „cizí“ infrastruktury. Pokles množství vody předané pro  

Hradec Králové se snažíme obchodním vyjednáváním zastavit nebo nahradit dodávkou 

vody jiným odběratelům. 

Již z předešlých výročních zpráv víte, že naše společnost připravuje projekty, kterými 

musí splnit požadavky evropských směrnic a na které by měla získat dotační finanční 

prostředky. Mohu konstatovat, že společnost v roce 2010 získala dotaci od  MZe ve výši 

6,7 mil.Kč a provedla rekonstrukci městské ČOV Nové Město nad Metují. Uspěli jsme se 

žádostí  u  SFŽP na výstavbu čistírny odpadních vod Nové Město nad Metují v ulici 
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Českých Bratří.  Výše dotace bude ve výši 4,2 mil. Kč a stavba  byla  v roce 2010 

zahájena. U druhé  žádosti  podané  SFŽP  na  rekonstrukci  ČOV  Náchod jsme  provedli    

výběr  dodavatele  stavby , v roce 2011  rekonstrukci  zahájíme a v roce 2013 ukončíme. 

Na SFŽP byla akceptována žádost o dotaci na dostavbu kanalizace v  Horních  Teplicích 

nad Metují. Po složitých jednáních na SFŽP ohledně životnosti projektu kanalizace 

Zbečník  představenstvo společnosti na základě doporučení vedení SFŽP převedlo funkci 

investora nad touto  stavbou na VAK Náchod a.s., s podmínkou, že projekt bude 

akceptován v nové budoucí výzvě, která doposud nebyla vypsána. 

 Dále spolupracujeme s žadateli o dotace na rekonstrukce nebo dostavbu 

vodohospodářské infrastruktury z fondů evropské unie, např. s městy Broumov – 

rekonstrukce ČOV a městem Nové Město nad Metují - kanalizace ve Vrchovinách. 

Zdůrazňuji, že práce na zajištění finančních prostředků z fondů evropské unie nás stojí 

spousty úsilí a doba, než se  dojde k výsledku  je velice  dlouhá, ale možnost použití  

dotačních  nenávratných  finančních prostředků do naší infrastruktury nám pomůže 

vylepšit bilanci při plnění plánu obnovy. 

Plán obnovy byl  před  třemi až čtyřmi lety hodně diskutovanou problematikou a to 

hlavně  výše, která se týká finančních prostředků poskytovaných na reinvestice naší 

infrastruktury. Jak ukazují  bilance za dva poslední roky a nastavení plánu na další tři 

roky, po kterých by mělo následovat vyhodnocení plnění plánu obnovy, bude naše 

společnost patřit do malé skupiny  vodohospodářských společností v České republice, 

které splní požadovanou výši 1,5% až 2,0 % ročně vkládaných  finančních prostředků  do 

obnovy spravovaného majetku dle metodiky  MZe. Tato skupina bude málo početná, 

zvláště malé vodárenské společnosti, nesplňují požadované procento výše finančních 

prostředků na obnovu své infrastruktury. Výše tohoto procenta má vliv na výši ceny 

vodného a stočného u vodárenských společností. Jak bude Mze řešit problém 

společností, kde výše vodného a stočného neodpovídá potřebám požadavku na 

reinvestice do infrastruktury? Bude opět poskytovat  těmto  nezodpovědným  

provozovatelům  dotace?  Tento přístup by vyvolal nerovné postavení subjektů na trhu. 

Nevím, jaké podmínky budou převládat v roce 2011 a v letech následujících, chtěl 

bych pouze vyjádřit plnou důvěru představenstva ve schopnosti společnosti a jejich 

zaměstnanců, pokračovat v našem úkolu, to je chránit zájmy všech našich akcionářů 

z veřejného i soukromého sektoru a nadále dosahovat spokojenosti našich zákazníků 

trvalým růstem kvality naší práce, přijatelnou cenovou politikou a komplexností našich 

služeb pro obyvatelstvo, podnikatelskou oblast a obce, dále zajistit bezproblémové kvalitní 

zásobování pitnou vodou a řádné odvádění a čištění odpadních vod.  
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Dovolte mi na závěr poděkovat všem našim zaměstnancům, kteří každodenně 

zajišťovali bezproblémový  chod  celé  společnosti a zasloužili se tak o úspěšné splnění 

hospodářského výsledku  celé společnosti. 

 

 

 

                                                                                         Ing. Dušan  Tér   v.r. 
           předseda  představenstva 
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Základní údaje  

 
Obchodní firma:  Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. 

 Sídlo:   Kladská 1521, 547 01 Náchod 

 Právní forma: akciová společnost 

 IČO:   48 17 29 28 

 DIČ:   CZ48172928 

 Bankovní spojení: ČSOB Náchod, č.ú.14504883/0300 

 Základní kapitál  716 177 tis.Kč 

Na jeho výši bylo vydáno 716 177 ks akcií v nominální hodnotě jeden tisíc Kč na 

akcii.   

 Veřejně neobchodovatelné akcie listinné:  

 CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele 

 CZ0009057865 497 012 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností 

  

Akcie na jméno nebo samostatně převoditelná práva spojená s těmito akciemi jsou 

převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady. 

Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v 

případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. 

Naopak je povinna dát souhlas, půjde-li  o převod akcií na jméno, kdy se obec, držitel 

akcie na jméno, rozdělila na více obcí nebo se dvě nebo více obcí sloučily. 

 Majitelé více než  s 3 % akcií: 

 město Náchod   - 207 532 ks akcií - 28,98 % 

 město Nové Město n.M.            - 175 589 ks akcií - 24.52 % 

 město Hronov               -   54 855 ks akcií -   7,66 % 

 město Broumov   -   39 793 ks akcií -   5,56 % 

 město Teplice n.M.   -   25 200 ks akcií  -   3,51 % 

          Glossana Holding Co. Limassol, Kypr-   25 000 ks akcií -   3,49 % 

            

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá 

právo akcionářů účastnit se na řízení společnosti prostřednictvím jednání valné hromady 

a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada společnosti podle výsledků 

určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku. Společnost od roku 2002 do roku 2004 

vyplácela dividendy a to ve výši 2,35 až 3,00 Kč na jednu akcii před zdaněním.. 

Nerozdělený zisk byl určen na rekonstrukce majetku a rozvojové investice. Na základě 

potřeb finančních prostředků na investice, resp. na zajištění prosté reprodukce 
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infrastrukturního majetku, bylo představenstvem rozhodnuto nevyplácet za rok 2010 

dividendy. 

Stanovami je omezeno hlasovací právo na 20% z celkového počtu hlasů. 

Společnost neovládá žádnou jinou společnost ani nemá v žádné jiné společnosti 

podíl. 

Společnost neemitovala žádné dluhopisy. 

Zaměstnanci společnosti nemají možnost účastnit se na základním kapitálu 

společnosti. 

Valná hromada schválila na rok 2010 auditora  Ing. Miroslava Čuhaje, bytem Českoskalická 

160, 547 01 Náchod s číslem osvědčení 0329. 

 

 Výrok auditora k závěrce roku 2010: bez zjištěných závad 

Akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. byla založena Fondem 

národního majetku České republiky ke dni 1.11.1993 na dobu neurčitou. Společnost je 

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové oddíl B, 

vložka 967. Původně jediný akcionář - zakladatel převedl  v souladu se  schváleným 

privatizačním projektem v průběhu  prvního pololetí roku 1995 svá práva městům   a  

obcím  náchodského  regionu   a  akcionářům  vzešlých z II. vlny  kupónové privatizace.  

Tímto aktem  byl zahájen proces systémových  změn  akciové společnosti  do podoby 

standartní obchodní společnosti schopné podnikání  v oboru vodárenství. Akciová  

společnost  má  na  území, kde  působí, přirozený monopol podnikání. V zahraničí 

nepodniká. 

 

Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je: 

 1. Opravy silničních vozidel 

 2. Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidla o         

největší povolené hmotnosti do a nad 3,5 tuny 

 3. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 

 4. Projektová činnost ve  výstavbě 

 5. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 – 3 Živnostenského zákona       

( zahrnuje provozování vodovodů a kanalizací ) 

 6. Montáž, opravy,revize a zkoušky elektrických zařízení 

 7. Pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor 

 9. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 



 

Vodovody  a  kanalizace  Náchod  a.s.  - Výroční  zpráva  2010  8 
 

 

Majetek společnosti dosáhl výše 1 088  mil.Kč v zůstatkových cenách a vedle 

provozů služeb a  obslužných provozů zahrnuje veřejné  vodovody a kanalizace těchto 

měst a obcí:  

Vodovody a kanalizace: 

Náchod, Nové  Město n.M., Hronov, Velké  Poříčí, Broumov, Teplice n.M., Kramolna, 

Dolní Radechová a Nový Hrádek, Meziměstí 

Pouze vodovody: 

Adršpach, Bezděkov n.M., Bohuslavice n.M., Borová, Bukovice, Černčice n.M., 

Česká Čermná,  Česká Metuje, Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Horní  Radechová, 

Hořičky, Hynčice,  Chválkovice, Jestřebí, Jetřichov, Křinice, Lhota p.Hoř., Libchyně, 

Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Otovice, Police n.M., Sendraž, Slatina 

n.Ú., Slavětín n.M., Slavoňov, Stárkov, Suchý Důl, Vernéřovice, Velké Petrovice, Vestec, 

Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žďár n.M. a Žďárky 

Společnost má v pronájmu vodovodní a kanalizační řady a ČOV  od obcí: Studnice, 

Sněžné, Slatina nad Úpou,   Litoboř,  Adršpach, Šestajovice, Přibyslav, Náchod - 

Lipí,Šonov u Broumova , Broumov a Stárkov  v celkové hodnotě 115.969.178,37 Kč,  

které jsou vedeny v podrozvahové evidenci a nejsou v hodnotě majetku společnosti. 

Základním  vodovodním systémem  společnosti je  skupinový vodovod Náchodsko  

(Teplice n.M.-Bohuslavice  n.M.), na který  je napojena většina uvedených obcí  a který 

dále dodává pitnou  vodu pro obce Provodov-Šonov, Nahořany, Velkou  Jesenici, Říkov, 

Velký Třebešov a Českou Skalici a  pro obce a města okresu Hradce Králové. Pitná voda 

dodávaná  odběratelům z tohoto systému  se vyznačuje vysokou biologickou kvalitou a 

může být užívána i pro kojence. 

Současná  strategie podnikání  je zaměřena  na udržení dominantního postavení  v 

oboru vodovodů  a kanalizací v  regionu, na zvýšení úrovně  veřejného zásobování vodou 

v  kvalitě i kvantitě, na vytvoření  podmínek pro uspokojení  potencionálních odběratelů v 

rozvojových  hospodářských zónách,  na zvýšení  dodávek předané vody pro oblast 

České Skalice a Hradce Králové, na dalším zvýšení výkonnosti (snížení ztrát) 

vodovodních systémů, na zlepšení technického stavu sítí, především kanalizací, další 

zlepšování ekonomické výkonnosti – především snižování výrobních nákladů a zlepšení 

sociálních a pracovních podmínek  zaměstnanců společnosti. Současně společnost 

vytváří podmínky pro pomoc obcím a městům v rozvoji vodovodní a  kanalizační sítě. 

Zásady pro  investování společnosti do těchto nových sítí byly schváleny  na valné 

hromadě dne 11.6.1997. S obcemi a městy bylo k 31. 12. 2010 uzavřeno 34 platných 
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smluv , z nichž bylo v roce zaplaceno či započteno 8.991 tis. Kč. Předpokládá se, že 

v této aktivitě bude i nadále pokračováno až do maximální výše 10 mil. Kč ročních 

splátek. 

Činnost společnosti není závislá na žádných patentech nebo licencích, 

průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách. Uzavřené obchodní smlouvy se 

především týkají dodávky a odvádění vody s našimi odběrateli a odběry energií a 

materiálů. Celkem je uzavřeno 19 310 smluv. 

Se společností nejsou vedena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení mající 

významný vliv na finanční situaci a ekonomickou výkonnost společnosti. 

Orgány akciové spole čnosti k 31. 12. 2010  

 
Představenstvo                                                         Dozorčí rada 
 Ing. Dušan TÉR                     Ing. Josef KRÁL 
nar. 18. 9. 1965                nar. 18.8.1959 
předseda představenstva                                 předseda dozorčí rady 
vzdělání: vysokoškolské    vzdělání: vysokoškolské 

  ředitel společnosti          starosta obce Velké Poříčí 
 
Hana NEDVĚDOVÁ              MUDr. Miroslav Švábl  -  
nar. 24. 10.1965               nar. 18.2.1959 
místopředseda představenstva             člen dozorčí rady  
vzdělání: středoškolské              vzdělání: vysokoškolské 
starostka města Hronov                nemocnice Broumov 
 
Ing. Old řich ČTVRTEČKA                     Václav JEŽEK   
nar. 15. 10.1946               nar. 28.9.1950 

 člen představenstva              člen dozorčí rady za zaměstnance 
            vzdělání: vysokoškolské              vzdělání: středoškolské 

starostka města Náchod              vedoucí provozu vodovodů  
    

            Mgr. Bronislava MALIJOVSKÁ 
  nar. 2.4.1957 

člen představenstva      
vzdělání: vysokoškolské   
místostarostka  města Nové Město nad Metují 
     

  Milan BRANDEJS 
  nar. 13.6.1968 

člen představenstva      
vzdělání: středoškolské     
starosta města Teplice nad Metují 
 
Členové orgánů společnosti drží celkem 68  akcií. 
 

Členům statutárních orgánů společnosti nebyly v roce 2010 vypláceny odměny za 

jejich činnost a nebyly jim poskytnuty žádné půjčky či záruky. Členové statutárních orgánů 

jsou pojištěni proti škodám, ke kterým by mohlo dojít na základě jejich rozhodování. 
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Vedení spole čnosti  

Ing.Dušan Tér – ředitel spole čnosti  

Ing.Karel Van ěk – provozní náměstek 

Ing.Alexandra Chobotská – technický náměstek 

Ing.Zden ěk Zima – ekonomický náměstek 

Ing. Martin Srubjan  - vedoucí provozu kanalizací a ČOV 

Václav Ježek  - vedoucí provozu vodovodů 

 
Klíčové údaje 
 
Obrat spole čnosti:         224 151 tis. K č 
 
Hospodá řský výsledek spole čnosti:   35.262 tis. K č 
 
Počet zaměstnanc ů:     155,9 
 
Výroba vody:                    5 577 tis. m 3 

 
Ztráty vody:                          17,58%   
  
 
Množství vy čišt ěné vody:               8 732 tis m 3 

 

Počet oprav na vodovodní síti:              175   
 
Počet oprav na kanaliza ční síti:                        192 
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Organiza ční struktura spole čnosti k 31. 12. 2010  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

ředitel společnosti 

provozní náměstek technický náměstek ekonomický 
náměstek 

sekretariát 

vedoucí 
vodárenského  
provozu  

právní oddělení 

útvar TPČ 

laboratoř 

Středisko péče o 
základní prostředky 

investiční útvar 

útvar projekce 

útvar GIS 

vedoucí 
kanalizačního 

provozu a ČOV 

útvar účtáren a PAM

útvar MTZ 

Zákaznické centrum 

útvar IT 

středisko Náchod 
 
 

středisko Nové 
Město n. M. 

středisko Police n. 
Metují 

středisko Broumov 

dispečink 

hledači 

středisko kanalizace 

středisko ČOV 

Valná hromada 

Představenstvo 

Dozorčí rada 

Kamera 



 

Vodovody  a  kanalizace  Náchod  a.s.  - Výroční  zpráva  2010  12 
 

Zpráva p ředstavenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2010  

 
 
 Vážení akcionáři, 

představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské  činnosti a  

stavu majetku  společnosti. V  úvodu stručné  zhodnocení  úkolů  podnikatelského  

záměru  na rok 2010 schváleného valnou hromadou dne 11. 6. 2009: 

 

- vytvořit zisk ve výši min. 30,710 mil.Kč –spln ěno. Skute čný zisk p řed zdaněním byl 

35,262 mil. K č. 

 

-  splnit plán  investic ve  výši  80,652 mil.Kč ( bez akce Rekonstrukce  ČOV  Náchod ) 

-  nespln ěno – proinvestováno 78,892 mil. K č nespln ěno o 1.760 mil.K č , 

veškeré plánované investi ční akce pro rok 2010 byly provedeny. Nespln ěný 

finan ční objem se  rovná  2 % z plánovaného objemu invest ic a  vznikl z d ůvodu 

nižších skute čných náklad ů na našich  stavbách, než bylo  kalkulováno  

stavebními rozpo čty  

 

-  dodržet  ztráty vody z trubní sítě do výše 1 600 m3/rok/km – nespln ěno a 

spole čnost vykázala  hodnotu ztrát ve výši 1 733 m 3 /rok/km, vyšší  hodnota  

ztrát vody v potrubní síti byla již vykazována v pr vním pololetí roku 2010 z titulu 

nepříznivých klimatických podmínek a tím zvýšeným po čtem poruch. Ve 

spole čnosti byla p řijata řada opat ření ke zlepšení stavu, v druhém pololetí  

došlo ke snížení  hodnoty, ale  daný úkol se již sp lnit nepoda řilo. Ztráty se 

pohybovaly t ěsně nad celorepublikovým pr ůměrem roku 2009, který činil 1 717 

m3 /rok/km  

 

- zajistit přípravu staveb a dokončit proces získání dotací na jejich realizaci z fondů EÚ 

v max. možné  výši a zároveň zahájit  stavbu  Čistá Metuje ,  ČOV  N. Město  nad  

Metují  ul.  Č. Bratří, provést  rekonstrukci  ČOV  Nové  Město  nad  Metují –  u 

stavby Čistá Metuje  byl  vybrán  5. 1. 2011  dodavatel sta vby  VCES a.s.  Praha, 

odšt ěpný závod  Hradec Králové a čeká se na rozhodnutí SFŽP o schválení 

žádosti na dotaci, ostatní úkoly  byly  spln ěny, 

 

- do konce roku dokončit plán  reorganizace společnosti, tzn. snížit  počet  pracovníků  

na  konečných  158 v přepočteném  stavu, uskutečnit  prodej  nemovitostí  zrušených  

středisek – spln ěno, v nabídce je objekt skladu v Jet řichov ě. 
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Z výše uvedeného vyplývá,  že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 

2010 z velké většiny splnila. Přesunutí investičních akcí o jeden rok nemělo vážnější 

dopady do hospodaření a provozu společnosti. 

 

 
Ekonomické ukazatele  

 

Hlavní finan ční ukazatelé (tis.Kč) stav k 31.12.   

Ukazatel 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Aktiva celkem 1 040 252 1 053 456 1 063 251 1 086 223 1 142 465 1 187 092 
Pohledávky celkem 31 974 27 563 30 893 33 779 38 366 48 407 
Vlastní kapitál 945 565 964 716 980 759 996 598 1 042 189 1 067 607 
Základní kapitál 692 345 702 410 702 410 702 410 716 177 716 177 
Závazky celkem 94 328 88 255 81 952 88 939 99 358 117 665 
Hodnota vl.kapitálu na 
akcii 1,366 1,373 1,396 1,419 1,455 1,491 
Tržby 164 518 170 369 177 652 185 605 199 100 201 453 
Zisk před zdaněním 10 856 11 976 17 951 21 780 37 959 35 262 
Zisk po zdanění 11 423 7 709 18 183 19 021 28 515 28 201 

 
Výnosy 

Celkové výnosy byly splněny na 100,6 %, překročení nad očekávanou skutečnost 

činí 1.627 tis.Kč. V plnění výnosů se promítl odprodej materiálu v souladu se strategickým 

plánem, rozšířit obchodní činnost společnosti ve výši 1.918 tis. Kč. Podařilo se splnit 

výkonové ukazatele u vodného o 1. 871 tis. Kč a u stočného nebyly splněny o 1.567 tis. 

Kč. I přes nesplněný výkonový ukazatel u stočného se podařilo splnit ukazatel zisku na 

114,8%. V objemových jednotkách je propad proti plánu ve vodném bez vody předané jen 

8 tis. m3 , ale u vody předané se jedná o 344 tis. m3, kde se rapidně snížil objem předané 

vody do Hradce Králové, u stočného bylo předpokládané množství nesplněno o 111 tis. 

m3.  

 
Náklady 

Celkové náklady byly čerpány na 98,9 %,  úspora činí 2 925 tis.Kč.  U většiny 

významných nákladů  jako osobní výdaje, spotřeba materiálu a spotřeba energií došlo 

k úspoře proti plánu. Byly překročeny náklady na pohonné hmoty o 164 tis. Kč, kde se 

promítl vliv cen ve čtvrtém čtvrtletí roku, dále došlo k překročení nákladové položky daň 

z nemovitostí o 220 tis. Kč a to vlivem zaplacené daně z prodeje nemovitostí, s kterou 

nebylo v plánu počítáno a dále položka ostatní provozní náklady o 1.600 tis Kč, kde se 

podílí zvýšené náklady na technickém  zhodnocení majetku položkou 310 tis. Kč a 

pojistném částkou 1.787 tis. Kč. Vývoj mzdových nákladů byl dodržen v souladu 
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s rozhodnutím představenstva společnosti a s kolektivní smlouvou na rok 2010. Byl 

dodržen poměr růstu produktivity práce s růstem mzdových nákladů, kdy produktivita 

práce vzrostla proti roku 2009 o 4,81 % a u mzdových prostředků došlo ke snížení o 1,6% 

. Nebyly plně dočerpány náklady na opravy majetku o 1.694 tis. Kč  a to především u 

provozu vodovodů, kde bude určitý objem oprav převeden do roku 2011. Byl splněn plán 

odpisů na 100,4%, čímž byly vytvořeny prostředky potřebné pro reprodukci majetku ve 

výši 39.932 tis. Kč. 

 
Hospodá řský výsledek 

Hospodářský výsledek byl překročen o 4.552 tis. Kč, což procentuelně představuje 

14,8%. Na splnění ukazatele hospodářského výsledku se především podílí úspora 

nákladů. Účetní výsledek společnosti za rok 2010 činí 28 201 tis. Kč. Jedná se o úpravu 

výsledku hospodaření o 7.061 tis. Kč za odloženou daň. Tento zisk zůstává k dispozici 

společnosti a bude rozdělen na základě rozhodnutí valné hromady. 

 
     Finanční situace 

 V průběhu roku společnost hospodařila bez úvěrů. Závazky byly plněny v termínech. 

Společnost nemá dlouhodobé pohledávky a ostatní pohledávky mají charakter krátkodobý 

ve výši 48.407 tis Kč. Z toho je 1.305 tis.Kč  pohledávka státní, která zahrnuje 

nevypořádanou daň z přidané hodnoty za listopad a prosinec 2010. Pohledávky z 

obchodního styku jsou ve výši 15.019 tis. Kč. Pohledávky po lhůtě delší než 30 dnů 

splatnosti představovaly 3.916 tis. Kč. Proti roku 2009 nedošlo k nárůstům pohledávek po 

lhůtě splatnosti a zůstávají zde dlouhodobě zažalované kauzy za podnikatelem Khalifou a 

Ministerstvem financí, které představují pohledávky ve výši 1.481 tis. Kč.  Společnost za 

rok 2010 nevyplácela dividendy a veškeré volné finanční prostředky investovala v souladu 

s plánem investic. 
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   Mzdy a produktivita práce 

   
V porovnání s předchozím rokem došlo v roce 2010 k nárůstu průměrné mzdy na 

jednoho pracovníka o  5,02 %, čímž byl dodržen nárůst stanovený kolektivní smlouvou na 

rok 2010 ve výši 2%.  Nárůst průměrných mezd byl docílen zvýšeným objemem 

prostředků z fondů  a snížením počtu zaměstnanců. Příděl do fondu odměn a jeho 

čerpání bylo v souladu se statutem akciové společnosti a rozhodnutím valné hromady. 

V roce 2010 byly rozpouštěny osobní účty zaměstnanců a nevyčerpaná částka 295 tis. Kč 

byla převedena do fondu odměn a měla podstatný vliv na jeho vyplacenou výši. Byl 

dodržen poměr růstu produktivity práce a meziročního nárůstu mzdových prostředků. 

 
 
           Ukazatel                                           rok 2009              rok 2010        index 10/09 
Mzdové prostředky celkem v tis.Kč  51 691                  50 864                  98,40 
z toho: nákladové  mzdy     v tis.Kč              48 910                  47 681                  97,49 
            OON                       v tis.Kč     1 640                    1 377                  83,96 
            fond odměn             v tis.Kč     1 141                    1 806                158,28 
Průměrná mzda                       v Kč            25 887                  27 188                105,02 
Průměrná mzda bez vlivu  
OON a časového rozl. mezd    v Kč               25 554                 26 343                 103,08 
Přepočtený počet pracovníků                          166,4                   155,9                   93,69 
Produktivita práce                   v Kč           1 283 594            1 345 407                 104,81 
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     V aktivech společnosti je nejvýznamnější položkou hmotný majetek ve výši 

1 087 660 tis. Kč v zůstatkových cenách, jehož odepsanost byla ke konci roku 2010  

43,18 %. K zajištění  funkčnosti infrastruktury je nutné vkládat na její obnovu nemalé 

prostředky a to jak formou investic, tak běžných oprav. Dle záměru společnosti je 

potřebné vkládat do obnovy infrastruktury cca 100 mil. Kč ročně. Do plánu obnovy se 

započítávají rovněž rekonstrukce ČOV spolufinancované z fondů Evropské unie, které se 

budou realizovat v letech 2011 až 2013. V roce 2010 bylo vynaloženo na obnovu 

infrastruktury 91,92 mil. Kč, jedná se nejvyšší částku vloženou do obnovy za poslední 

roky. Z této částky představují rekonstrukce 53,77 mil Kč a zbývající část je z vlastních a 

externích oprav. 

 
Přehled hlavních údaj ů o provozu vodovod ů 

Výroba vody na jednotlivých zdrojích byla realizována v potřebných množstvích tak, 

aby byla zajištěna dodávka vody pro odběratele v požadovaném množství a kvalitě. Proti 

roku 2009 se zastavil pokles spotřeb u vybraných a dlouhodobě sledovaných odběrů 

průmyslových a zemědělských podniků. Došlo zde k navýšení odběrů o 9,76%, což 

v objemových jednotkách představuje 46.977 m3. Další významný meziroční pokles byl 

zaznamenán u vody předané, kde Královéhradecká provozní společnost odebrala o 274 

tis. m3 méně než v minulém roce. 

Kvalita dodávané pitné vody odpovídá požadavkům dle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví ČR č. 376/2001. Zdroje jsou využívány pouze na 58% a není problém zvýšit 

čerpání, problémem je povolená množství realizovat. Přivaděč vody, který byl vybudován 

v 80. letech jako součást vodárenské soustavy Východní Čechy je využíván na 50% své 

kapacity, přičemž náklady na jeho provoz zatěžují z důvodu nízké realizace náklady 

společnosti. 

Ztráty vody v trubní síti se proti roku 2009 zvýšily o 102 tis. m3. Představují 1 733 

m3/rok na km sítě, resp. 17,58% z vyrobené vody. Na nepříznivý vývoj ztrát měly vliv 

nepříznivé klimatické podmínky na začátku roku 2010 a byl zaznamenán vyšší počet 

poruch než v roce 2009. Ve ztrátách se společnost dostala na úroveň let  2007 a 2008, 

z čehož vyplývá mimořádnost roku 2009. Ztrátám je stále věnována maximální pozornost, 

na jejich výši jsou motivováni všichni vedoucí pracovníci provozu vodovodů a 

předpokládáme, že se nepříznivý trend podaří zvrátit.  Nadále se naše společnost z 

hlediska ztrát řadí k lepším provozovatelům vodovodní sítě v České republice.  
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Cena vodného byla pod průměrem České republiky, i když se v posledních letech 

k tomuto průměru  začíná přibližovat.  Z důvodů nutnosti navýšení objemu finančních 

prostředků na prostou obnovu bude nutné v nejbližších letech navyšovat cenu přibližně o 

5%. 

 
Celkové odb ěry v letech 2009 a 2010        

  
 Skutečnost 
2009   skutečnost 2010   rozdíl     

měsíc     předaná     předaná     předaná 
  vodné stočné voda vodné stočné voda vodné stočné voda 
leden 367 358 158 337 342 133 -30 -16 -25 
únor 317 281 143 279 260 136 -38 -21 -7 
březen 216 234 146 250 248 128 34 14 -18 
duben 355 348 147 358 352 77 3 4 -70 
květen 333 299 174 304 272 91 -29 -27 -83 
červen 245 258 111 244 227 75 -1 -31 -36 
červenec 354 350 77 358 336 62 4 -14 -15 
srpen 340 329 70 325 306 50 -15 -23 -20 
září 261 251 67 269 236 44 8 -15 -23 
říjen 379 363 50 363 330 45 -16 -33 -5 
listopad 339 305 59 311 276 50 -28 -29 -9 
prosinec 222 205 62 250 215 50 28 10 -12 
celkem 3728 3581 1264 3648 3400 946 -80 -181 -318 
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Přehled hlavních údaj ů o provozu vodovod ů 

Ukazatel jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
počet zásobených obyvatel osob 75 700 75 973 76 147 76 525 76 909 77 158 
délka vodovodních řadů km 742 743 794 805 805 809 
počet vodovodních přípojek ks 17 915 18 006 18 064 18 190 18 318 18 401 
kapacita vodních zdrojů l/s 367 367 367 367 367 367 
voda vyrobená tis.m3 6 951 6 693 6 459 6 379 5 853 5 577 
voda převzatá tis.m3 92 99 101 109 115 108 
voda předaná tis.m3 1 634 1 604 1 607 1 634 1 264 946 
voda fakturovaná tis.m3 3 926 3 958 3 982 3 830 3 728 3 650 
ztráty v trubní síti tis.m3 1 339 1 081 854 875 764 1 005 
počet poruch ks 229 230 203 144 175 186 
specifická spotřeba celkem l/os/den 142,09 142,73 142,31 137,12 132,80 129,53 
specifická spotřeba 
domácnosti l/os/den 85,23 142,73 85,32 82,27 79,69 77,76 
cena vodného bez DPH Kč/m3 20,50 21,40 22,40 24,70 24,90 25,90 
 
  

 
 
 

 
Přehled hlavních údaj ů o provozu kanalizací  

Ukazatel jednotka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
počet napojených 
obyvatel osob 52 528 52 578 52 698 52 818 52 896 52 956 
počet kanalizací počet 11 11 11 11 11 11 
délka kanalizační sítě km 207 209 211 213 214 219 
počet kanalizačních 
přípojek ks 7 405 7 455 7 503 7 543 7 569 7 593 
počet ČOV ks 9 10 10 10 10 10 
kapacita ČOV m3/den 32 632 32 642 32 642 32 961 32 961 32 961 
množství odp.vod tis.m3 3 901 3 805 3 698 3 560 3 581 3 400 
z toho čištěných tis.m3 3 750 3 680 3 591 3 472 3 479 3 299 
cena stočného bez DPH Kč/m3 17,00 18,00 19,20 20,75 25,70 25,80 
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 Čistírny odpadních vod dosahovaly po celý rok požadovaných hodnot v účinnosti  

čištění. Za provoz  čistíren  odpadních vod  společnost  nedostala od kontrolních orgánů 

žádnou výtku. Dokončenou rekonstrukcí ČOV Nové Město nad Metují bylo zajištěno  

dosažení  požadovaných  hodnot  úrovně čištění podle Směrnice EU č. 91/271/EHS a 

zároveň  je  možnost napojit  obec  Vrchoviny po dobudování  kanalizace v této obci na 

čistírnu. Zahájením výstavby ČOV v ul. Č. Bratří v Novém Městě nad Metují a jejím 

dokončením v červnu 2011  budou také splněny požadavky výše uvedené směrnice EU a 

dojde k odstranění  nepříznivého letitého vypouštění nečištěných odpadních vod z části 

náměstí a jihovýchodní  části  Zádomí  novoměstského náměstí do řeky Metuje. Vše bylo  

v roce 2010  připraveno  pro  zahájení  rekonstrukce  ČOV  Náchod  včetně  přepojení  čtyř 

stávajících kanalizačních výustí  na kanalizační sběrač  do  Bražce. Přepojením  těchto  

výustí v Hronově, Velkém Poříčí a v Náchodě  dojde ke splnění požadavků dle výše uvedené 

směrnice EU . 

      Na kanalizačních  sítích se prováděly plánovaně  prohlídky průmyslovou kamerou a  

čištění kanalizace  tlakovými vozy. Stavebními úpravami na kanalizační  síti  se postupně  

dosahuje   odstraňování nátoku balastních a povrchových  vod, snižují se  náklady na čištění 

odpadních vod. 
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 Pro zajištění prosté obnovy zařízení by se mělo do kanalizací ročně investovat 

v průměru 27 mil. Kč a do obnovy ČOV 31 mil. Kč. 

Provozování kanalizací lze označit za spolehlivé, bez významnějších poruch.  
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Investi ční výstavba v roce 2010  

Plán investic na rok 2010 ve výši 119 324 tis. Kč  nebyl splněn a  to  z důvodu  neuzavření  

Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR  na  Rekonstrukci  

ČOV  Náchod  a  výstavbu  ČOV  v ul. Č.Bratří v Novém Městě nad Metují.  Po odečtení 

plánovaných  finančních  částek na tyto stavby   získáme  zbývající  plánovanou  hodnotu   

investic  ve výši  80 652  tis. Kč.  Skutečnost  v roce 2010  byla  78 892 tis. Kč.  Nesplnění  

hodnoty  plánu  o 1 760 tis. Kč  je dáno úsporou nákladů na našich stavbách.  Počet  

stavebních  akcí  nebyl  snížen. Stavba  ČOV v ul. Č.Bratří  byla zahájena  z našich 

prostředků a stavba Rekonstrukce  ČOV  Náchod  bude zahájena na jaře roku 2011. 

  V roce  2010 jsme uzavřeli s investory vodárenské infrastruktury, která navazuje nebo bude 

navazovat na naši stávající infrastrukturu,  celkem sedm nových smluv kupních či smluv o 

půjčce. 

 

Investice  

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

stavební 

investice 43 310 50 494 40 297 53 093 65 874 58 372 70 605 

strojní investice 3 116 3 181 3 968 2 474 4 664 6 309 8 287 

Investice 

celkem 46 426 53 675 44 265 55 567 70 538 64 681 78 892 

 

Výší  vkládaných a investovaných  finančních prostředků do naší vodárenské infrastruktury  

si vytváříme  dobré předpoklady pro splnění  schváleného  plánu  obnovy na období 2009 - 

2018.  

 

V roce 2010 byly provedeny tyto investice: 

  

název - investice 
náklad v 

tis. K č 

stavební  investice  vodovody     
Vysoká Srbská  - opevnění meandru Židovky  22 
Jetřichov - SÚ vodovodu  23 
Hronov - Bosna - posílení na Studénka - vč. Protlaku pod ČD PE90 - 125m 559 
Teplice N/M - SÚ vodovodu Horní Teplice 14 
Police VEBA přípojení technologické vody -904m  1 621 
Martínkovice – SÚ vodovodu  21 
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Velké Petrovice - vodovod pro RD  240 
Dobrošov - Č. Čermná propojení přivaděče (řešení tlak poměru) 1 499 
Česká Čermná - SÚ vodovodu od OÚ k Vrbinám PE D90 - 215m  1 114 
Velké Poříčí ul. Pod Lesem LT80-550m  1 730 
Bezděkov - vodovodd Jižní čtvrť 110 
Náchod ul. Na Rachtě - vodovod LT - 391m 1 404 
Velké Poříčí - propojení vodovodu Pod Lesem  - 50m 350 
Malé Poříčí - "Na obci"  LT80-327 m  628 
Stárkov LT 80 - 515m u polorozpadlé zdi (uzavírka komunikace) 1 971 
Nové Město n. M. ul. Husitská, Černčická  LT100 - 720m 2 441 
Horní Teplice vodovod čp. 6 PE63 - 100m 139 
Náchod Kovářův Důl - SÚ vodovod MONDIAL 110  838 
Žďárky Kalabon -  vodovod 549 
Adršpach - SÚ vodovodu 646 
Broumov - SÚ vodovodu Alšova 1 162 
Dolní Radechová - nový vodovod D90 - 100 m  350 
Martínkovice – SÚ vodovodu 55 
Police - vodovod Velká Ledhuje 278 
Česká Čermná - SÚ vodovodu  11 
stavební  investice   kanalizace    
Horní Teplice  - kanalizace  881 
Nové Město n. M. - SÚ kanalizace  Dukelská BET. 300 – 58m   469 
Broumov - klapka Barvířské náměstí  159 
Klapky Náchod Bražec, Malé Poříčí, Hronov, Broumov 1 558 
Nový Hrádek - kanalizace Rokolská 46 
Náchod - kanalizaze Slunečná II. Část  12 
Broumov ul. Smetanova kanalizace ULTRARIB 2  280/250 - 40m  17 
Broumov kanalizační přípojky čp. 72 a 73 54 
Náchod  -  kanalizace Kovářův Důl  I. etapa 5 614 
Teplice N/M  kanalizace " Za kinem"  1 122 
Náchod ul.Na Rachtě - kanalizace 55m 456 
Broumov ul. Na Hradbách kanalizace DN 400 - 170m 1 564 
Broumov -SÚ kanalizace ul.Odborářská 542 
Náchod ul. Pražská BET. 500 - 98m  733 
Hronov ul. Havlíčkova BET. VEJČITÝ 700/1050 -  115m , vložkování 1 982 
Náchod ul Na Hamrech BET. 500 - 48m - vložkování  763 
Náchod ul. Smiřických BET 300 a 400 - 230m , vložkování 1 685 
Nové Město n. M. ul. Sokolská BET 500 - 53m , vložkování 1 050 
Hronov Na Haldě 112m 30 
Hronov Regnerova DN 400 - 62m 408 
Vysokov - studie kanalizace výtlak 31 
Teplice - studie kanalizace 13 
Nové Město n.M. - vložkování kanalizace Žižkovo náměstí 141 
Nové Město n.M. - vložkování kanalizace Černčická 249 
Hronov - vložkování kanalizace E. Krásnohorské 330 
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Náchod - vložkování kanalizace Jiráskova 320 
Náchod - vložkování kanalizace Pod Kapličkou 263 
Náchod - SÚ kanalizace Horova 478 
Velké Poříčí - kanalizace Rábův důl 533 
Hronov - přepojení kanalizace Smetanova, Riegrova 21 
Jetřichov - SÚ vodovodu 19 
 
stavební  investice technická     
Náchod – SÚ dispečinku 355 
Informační tabule,fasáda - VAK 380 
investice  z fond ů  EU    
ČOV ul. Českých Bratří N. Město 2 160 
Hronov - napojení vyústě H1  92 
Velké Poříčí - kanalizační vyústi VP2 a VP3  105 
ČOV Nové Město 14 435 
Náchod – rekonstrukce technologie ČOV 2 788 
Velké Poříčí - kanalizační vyústi VP4  184 
Náchod - kanalizační vyúst B1  42 
Hronov – Zbečník kanalizace 10 
drobné stavební investice a projekty 10 734 
stavební  investice  celkem  70 605 
  
  
Strojní  investice      
čerpadla a vodoměry  336 
osobní a užitková vozidla+stroje  4 766 
výpočetní a kancelář.technika   1 180 
drobné stroj. inv.+ DKP  1 182 
nehmotný majetek – programy, softwary   823 
strojní  investice  celkem  8 287 
  

investice celkem  78 892 
  
Lidské zdroje  

Společnost zaměstnávala v roce 2010 v přepočteném stavu 156 pracovníků, což je o 10 

méně než v roce 2009. Po významné reorganizaci je cílem zaměstnávat maximálně 158 

přepočtených pracovníků. 

 

Přepočtený po čet pracovník ů 

rok  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

přepočtený počet 

pracovníků 190 188 183 179 175 166 156 
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I nadále však platí, že věková i vzdělanostní skladba pracovníků není příznivá. 61  

pracovníků má  50 a více let věku. Chybí pracovníci se středoškolským a s odborným 

vysokoškolským vzděláním. Vedení společnosti navázalo v roce 2010 spolupráci s Vyšší 

odbornou školou stavební a střední školou stavební ve Vysokém Mýtě. Bylo vybráno  8 

našich pracovníků, kteří se přihlásili do dvouletého  dálkového  odborného studia na této  

škole. Toto  studium bude zakončeno  maturitní zkouškou  v oboru Vodní stavby, vodní 

hospodářství. 

Pozitivní je, že  společnost má stabilizovaný kádr  pracovníků s minimální fluktuací.  
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    Společnost  si  váží  svých pracovníků, kteří zasvětili svoje  profesní životy pro práci 

v jejích provozech. Společnost ve spolupráci s odborovou  organizací pořádá pro bývalé 

pracovníky , kteří do důchodového  věku odešli z naší společnosti,  jedenkrát  za rok  setkání   

spojené s návštěvou  „zajímavého kouta“  našeho  kraje.   

 

 

 

 

Záměry spole čnosti na rok 2011  

Hlavním záměrem společnosti je splnit ekonomické cíle a rovněž provozně technologické 

závazně sledované ukazatele. 

V praxi to znamená: 

- vytvořit zisk  ve výši min. 30.539 mil.Kč 

- splnit  plán  investic ve  výši  154.967 mil. Kč včetně investičních akcí hrazených z 

dotací 

- dodržet  ztráty vody z trubní sítě do výše 1.700 tis.m3/rok./km 

- zpracovat plán preventivní údržby technologických zařízení a zavést tento plán do 

praxe  

- snížit počet paušálních odběrů s objemem nad 100 m3 za rok 

 

Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2011 nepředpokládá.   
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Návrh na rozd ělení zisku za rok 2010 

Účetní zisk:                          35.261.819,88 Kč 

Odložená daň a úhrada daní z příjmu                         7.061.046,00 Kč 

Čistý zisk k rozdělení:          28.200.773,88 Kč 

 

Rozdělení: 

- rezervní fond dle zákona -   5%                              1.410.038,88 Kč 

- sociální fond dle Stanov -  1,5% mzd.nákladů               735.870,00 Kč 

- fond odměn dle Stanov   -    5%                         1.410.038,00 Kč 

 

  - nerozdělená část - určeno na investice                    24.644.827,00 Kč 

 

Zpráva dozor čí rady  

 

Dozorčí rada se od minulé řádné valné hromady zabývala úkoly v souladu se svou 

zákonnou kompetencí vyplývající z Obchodního zákoníku a platných Stanov akciové 

společnosti. Činnost tříčlenné dozorčí rady probíhala ve všech oblastech v úzké součinnosti 

s představenstvem a managementem akciové společnosti. 

 Na svých pravidelných zasedáních se seznamovala s plněním plánu, dosahovanými 

výsledky v jednotlivých oblastech činností, obchodní politikou i s cenami. Veškeré podklady a 

informace byly dozorčí radě předkládány včas a v požadované kvalitě. 

 Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil zasedání představenstva společnosti. 

Tím mohli být ostatní členové také informováni o aktuálním dění ve společnosti a vývoji 

hospodaření. Členové dozorčí rady byli pravidelně informováni o jednáních, která se ve 

společnosti v roce 2010 uskutečnila – analýzy hospodaření společnosti, plnění záměru 

reorganizace společnosti, příprava investičních akcí v závislosti na úspěších při získávání 

dotací apod. 

 V uplynulém období mezi valnými hromadami se nevyskytla žádná mimořádná 

událost. Usnesení valné hromady jsou plněna. Stanovy akciové společnosti a právní 

předpisy jsou v činnosti společnosti dodržovány. 

 Dozorčí rada se podrobně zabývala výsledky hospodaření společnosti za kalendářní 

rok 2010.  

Dozorčí rada se podrobně seznámila se zprávou nezávislého auditora k účetní 

závěrce za rok 2010. Uzávěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace 

společnosti k 31.12.2010. Kladně hodnotí vyjádření, že účetnictví je vedeno bezchybně a v 
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souladu se zákonnými předpisy. Zástupce dozorčí rady se zúčastnil zahájení i ukončení 

auditu společnosti. Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada shodu. 

 

 Dozorčí rada na základě svých zjištění vyslovuje souhlas s účetní závěrkou za rok 

2010 a konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky. 

 

 Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrů přijetí návrhu na 

rozdělení zisku a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a kanalizace 

Náchod, a.s. v kalendářním roce 2010 bez výhrad. 

 

 

 

         Ing. Josef Král 

               předseda dozorčí rady 

 

 

 

 

         

 

Čestné prohlášení osob odpov ědných za výro ční zprávu 

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2010 odpovídají 

skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení 

naší společnosti nebyly opomenuty či zkresleny 

 

V Náchodě,  dne 25. dubna 2011 

 

Ing. Zdeněk Zima      Ing. Dušan Tér 

ekonomický náměstek     předseda představenstva 









ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU

ke dni 31. prosince 2010

( údaje jsou vyčísleny v celých tisících Kč )

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
Kladská 1521

547 01 Náchod

IČO : 48172928

DIČ : CZ48172928

Právní forma účetní jednotky : akciová společnost

Předmět podnikání nebo jiné činnosti : Provozování vodovodů a kanalizací

Běžným účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Minulým účetním obdobím se rozumí účetní období od 1.1.2009 do 31.12.2009

Obsah účetní závěrky : strana počet stran

Rozvaha 2 4

Výkaz zisků a ztrát 6 2

Příloha v plném znění 8 17

25 1

Výkaz o změnách vlastního kapitálu 26 1

Okamžik sestavení

Ing. Zdeněk Zima ekonomický náměstek

11. květen 2011

7:59

1

sestavená v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

Výkaz Cash flow

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení 
účetní závěrky

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické 
osoby, která je účetní jednotkou

Ing. Dušan Tér, předseda představenstva

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz

Martin Štěpán:
Údaje ve žlutých polích lze měnit ( kromě 
položky DIČ ). Přesto doporučujeme nejprve 
vyplnit list ZAKL_DATA nejlépe 
nakopírováním z již vyplněného listu z jiného 
daňového přiznání. Z tohoto listu se 
přenesou údaje na tuto stránku.

Martin Štěpán:
Začněte s vyplňováním této buňky, ostatní 
závěrkové dny se automaticky dopočítají.



ROZVAHA

(BILANCE)

ke dni 31. prosince 2010

( v celých tisících Kč )

IČ
Kladská 1521

48172928
547 01 Náchod

označ AKTIVA řád
Běžné účetní období

a

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

001

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

B. 003

B. I. 004 658 805

B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0

2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0

3 Software 007 443 331

4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0

5 Goodwill 009 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 215 474

7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012 0 0 0 0

B. II. 013

B. II. 1 Pozemky 014 0

2 Stavby 015

3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016

4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0

5 Dospělá zvířata a jejich skupiny 018 0 0 0 0

6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 0

7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 0

8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0

9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0

B. III. 023 0 0 0 0

B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0

2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 025 0 0 0 0

3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0

4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv 027 0 0 0 0

5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0

6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0

7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 030 0 0 0 0

2

Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný 
název účetní jednotky

Vodovody a 
kanalizace Náchod, a. 
s.

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

Minulé úč.

b c

AKTIVA CELKEM (ř. 02 + 03 + 31 + 63) 2 016 184 -829 092 1 187 092 1 142 465

Dlouhodobý majetek (ř. 04 + 13 + 23) 1 914 382 -826 722 1 087 660 1 067 945

Dlouhodobý nehmotný majetek (ř.05 až 12) 6 367 -5 709

4 816 -4 373

1 551 -1 336

Dlouhodobý hmotný majetek  (ř.14 až 22) 1 908 015 -821 013 1 087 002 1 067 140

6 975 6 975 6 882

1 635 954 -639 796 996 158 987 072

224 160 -181 217 42 943 38 472

34 079 34 079 27 773

6 847 6 847 6 941

Dlouhodobý finanční majetek  (ř. 24 až 30)

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz



označ AKTIVA řád
Běžné účetní období

a

období

Brutto Korekce Netto Netto

1 2 3 4

C. 031

C. I. 032 0

C. I. 1 Materiál 033 0

2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0

3 Výrobky 035 0 0 0 0

4 Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny 036 0 0 0 0

5 Zboží 037 0 0 0 0

6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0

C. II. 039 0 0 0 0

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

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0

4 043 0 0 0 0

5 Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0

6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0

7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0

8 Odložená daňová pohledávka 047 0 0 0 0

C. III. 048

C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049

2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0

3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0

4 052 0 0 0 0

5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0

6 Stát - daňové pohledávky 054 0 635

7 Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 0

8 Dohadné účty aktivní 056 0

9 Jiné pohledávky 057 93 0 93 95

C. IV. 058 0

C. IV. 1 Peníze 059 122 0 122 394

2 Účty v bankách 060 0

3 Krátkodobý cenné papíry a podíly 061 0 0 0 0

4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0

D. I. 063 867 0 867 876

D. I. 1 Náklady příštích období 064 788 0 788 869

2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0

3 Příjmy příštích období 066 79 0 79 7

3

Minulé úč.

b c

Oběžná aktiva  (ř. 32 + 39 + 48 + 58) 100 935 -2 370 98 565 73 644

Zásoby   (ř.33 až 38) 3 948 3 948 3 122

3 948 3 948 3 122

Dlouhodobé pohledávky  (ř. 40 až 47)

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení

Krátkodobé pohledávky  (ř. 49 až 57) 50 777 -2 370 48 407 38 366

17 389 -2 370 15 019 12 249

Pohledávky za společníky, členy družstva  a za účastníky 
sdružení

1 305 1 305

6 612 6 612 6 590

25 378 25 378 18 797

Krátkodobý finanční majetek  (ř. 59 až 62) 46 210 46 210 32 156

46 088 46 088 31 762

Časové rozlišení  (ř. 64 až 66)



označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní

a
období období

5 6

067

A. 068

A. I. 069

1 Základní kapitál 070

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

3 Změny základního kapitálu 072 0 0

A. II. 073

A. II. 1 Emisní ážio 074

2 Ostatní kapitálové fondy 075

3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076 0 0

4 Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách 077 0 0

5 Rozdíly z přeměn společností 078 0 0

A. III. 079

A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 080

2 Statutární a ostatní fondy 081 927

A. IV. 082

A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 083

2 Neuhrazená ztráta minulých let 084 0 0

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 085

B. 086

B. I. 087 330 648

B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 088 0 0

2 Rezerva na důchody a podobné závazky 089 330 648

3 Rezerva na daň z příjmů 090 0 0

4 Ostatní rezervy 091 0 0

B. II. 092

B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 093

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 094 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 095 0 84

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 096 0 0

5 Dlouhodobé přijaté zálohy 097 0 0

6 Vydané dluhopisy 098 0 0

7 Dlouhodobé směnky k úhradě 099 0 0

8 Dohadné účty pasívní 100 0 0

9 Jiné závazky 101

10 Odložený daňový závazek 102

4

b c

PASIVA CELKEM   (ř. 68 + 85 + 118) 1 187 092 1 142 465

Vlastní kapitál   (ř. 69 + 73 + 78 + 81 + 84 ) 1 067 608 1 042 189

Základní kapitál (ř. 70 až  72 ) 716 177 716 177

716 177 716 177

Kapitálové fondy   (ř. 74 až 77) 139 973 139 956

9 467 9 467

130 506 130 489

Rezervní fondy, nedělitelný fond  a ostatní fondy ze zisku  (ř. 80 + 81 ) 69 002 68 232

68 075 66 649

1 583

Výsledek hospodáření minulých let  (ř. 83 + 84) 114 255 89 309

114 255 89 309

28 201 28 515
/ř.01 - (+ 69 + 73 + 79 + 82 + 86 + 119)/

Cizí zdroje      (ř. 87 + 92 + 103 + 115) 117 994 100 006

Rezervy   (ř. 88 až 91)

Dlouhodobé závazky  (ř. 93 až 102) 79 769 67 949

11 450 10 702

14 084 9 990

54 235 47 173



označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní

a
období období

5 6

B. III. 103

B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 104

2 Závazky - ovládající a řídící osoba 105 0 0

3 Závazky - podstatný vliv 106 0 0

4 Závazky ke společníkům, členům družstva  a k účastníkům sdružení 107 0 0

5 Závazky k zaměstnancům 108

6 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 109

7 Stát - daňové závazky a dotace 110 451 342

8 111

9 Vydané dluhopisy 112 0 0

10 Dohadné účty pasivní 113

11 Jiné závazky 114 180 192

B. IV. 115 0 0

B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 116 0 0

2 Krátkodobé bankovní úvěry 117 0 0

3 Krátkodobé finanční výpomoci 118 0 0

C. I. 119 270

C. I. 1 Výdaje příštích období 120 270

2 Výnosy příštích období 121 0 0

Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
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b c

Krátkodobé závazky  (ř. 104 až 114) 37 895 31 409

12 224 6 742

3 206 3 004

1 964 1 519

Kratkodobé přijaté zálohy 18 471 16 359

1 399 3 251

Bankovní úvěry a výpomoci  (ř. 116 až 118)

Časové rozlišení  (ř. 120 + 121) 1 490

1 490



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT

ke dni 31. prosince 2010
( v celých tisících Kč )

IČ
Kladská 1521

48172928
547 01 Náchod

Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

a
řádku běžném minulém

1 2

I. Tržby za prodej zboží 01 0 0

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 0

+ 03 0 0

II. 04

II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05

2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 0 0

3 Aktivace 07

B. 08

B. 1 Spotřeba materiálu a energie 09

B. 2 Služby 10

+ 11

C. Osobní náklady 12

C. 1 Mzdové náklady 13

C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14 0

C. 3 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15

C. 4 Sociální náklady 16

D. Daně a poplatky 17 710 514

E. Odpisy  dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

III. 19

III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20

2 Tržby z prodeje materiálu 21 67

F. 22

F. 1 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23

F. 2 Prodaný materiál 24 62

G. 25 -59

IV. Ostatní provozní výnosy 26

H. Ostatní provozní náklady 27

V. Převod provozních výnosů 28 0 0

I. Převod provozních nákladů 29 0 0

*
Provozní výsledek hospodaření 30
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

Vodovody a kanalizace 
Náchod, a. s.

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání 
účetní jednotky

b  
c

Obchodní marže  (ř. 01-02)

Výkony  (ř. 05+06+07) 209 749 213 589

201 453 199 100

8 296 14 489

Výkonová spotřeba   (ř. 09+10) 56 496 51 994

32 807 33 197

23 689 18 797

Přidaná hodnota  (ř. 03+04-08) 153 253 161 595

68 828 71 928

49 058 51 302

1 127

17 403 16 996

2 367 2 503

39 932 39 295

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 20+21 ) 11 053 2 493

9 135 2 426

1 918

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu (ř. 23+24 ) 6 798 1 966

4 972 1 904

1 826
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
nákladů příštích období -1 073

2 673 1 379

16 059 15 184

34 711 37 653
/(ř.11-12-17-18+19-22-25+26-27+(-28)-(-29)/



 Označení TEXT Číslo Skutečnost v účetním období

a
řádku sledovaném minulém

1 2

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 0

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 0

VII. 33 0 0

VII. 1 34 0 0

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

VII. 3 Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 0 0

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 12

K. Náklady z finančního majetku 38 0 0

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

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

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41 0 0

X. Výnosové úroky 42 660 396

N. Nákladové úroky 43 45 25

XI. Ostatní finanční výnosy 44 16 2

O. Ostatní finanční náklady 45 80 79

XII. Převod finančních výnosů 46 0 0

P. Převod finančních nákladů 47 0 0

*
Finanční výsledek hospodaření 48

551 306

Q. 49

Q. 1      -splatná 50 0 2

Q. 2      -odložená 51

** 52

XIII. Mimořádné výnosy 53 0 0

R. Mimořádné náklady 54 0 0

S. 55 0 0

S. 1      -splatná 56 0 0

S. 2      -odložená 57 0 0

* 58 0 0

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

*** 60

**** 61
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b  
c

5 000

5 000

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku ( ř. 34 + 35 + 36)

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám a v účetních jednotkách pod 
podstatným vlivem

 /(ř.31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45-(-46)+(-47))/

Daň z příjmů za běžnou činnost   (ř. 50 + 51) 7 061 9 444

7 061 9 442

Výsledek hospodaření za běžnou činnost  (ř. 30 + 48 - 49) 28 201 28 515

Daň z příjmů z mimořádné činnosti  (ř. 56 + 57)

Mimořádný výsledek hospodaření (ř. 53 - 54 -55 )

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)  (ř. 52 + 58 - 59) 28 201 28 515

Výsledek hospodaření  před zdaněním (+/-)  (ř. 30 + 48 + 53 - 54) 35 262 37 959



PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH

Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.
ke dni 31. prosince 2010

( v celých tisících Kč )

Kladská 1521
547 01 Náchod

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

A. 1 Úpravy o nepeněžní operace

A. 1 1 Odpisy stálých aktiv a umořování opravné položky k nabytému majetku

A. 1 2 Změna stavu opravných položek, rezerv 

A. 1 3 Zisk z prodeje stálých aktiv 

A. 1 4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0

A. 1 5 -615

A. 1 6 0

A. *

A. 2

A. 2 1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, přechodných účtů aktiv

A. 2 2 Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti, přechodných účtů pasiv

A. 2 3 Změna stavu zásob -826

A. 2 4 0

A. ** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami

A. 3 -45

A. 4 Přijaté úroky 660

A. 5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období -2

A. 6 Příjmy a výdaje spojené s mimořádným hospodářským výsledkem včetně daně z příjmů 0

A. *** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 

Peněžní toky z investiční činnosti

B. 1 Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B. 2 Příjmy z prodeje stálých aktiv

B. 3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0

B. *** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti 

Peněžní toky z finančních činností

C. 1 Dopady změn dlouhodobých,resp. krátkodobých závazků

C. 2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

C. 2 1 Zvýšení peněžních prostředků z důvodů zvýšení základního kapitálu, emisního ážia atd.

C. 2 2 Vyplacení podílů na vlastním jmění společníkům 0

C. 2 3 Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 17

C. 2 4 Úhrada ztráty společníky 0

C. 2 5 Přímé platby na vrub fondů

C. 2 6 Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené daně 30

C. *** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 

F. Čisté zvýšení resp. snížení peněžních prostředků

R.
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Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 
500/2002 Sb.

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

( výkaz cash-flow )

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

32 156

35 262

28 079

40 121

-7 263

-4 164

Vyúčtované nákladové úroky s vyjímkou kapitalizovaných a vyúčtované výnosové úroky

Případné úpravy o ostatní nepěněžní operace

Čistý peněžní tok z prov.činnosti před zdaněním, změnami prac. kapitálu a mim.položkami 63 341

Změny stavu nepěněžních složek pracovního kapitálu 3 522

-3 238

7 586

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostř. a ekvivalentů

66 863

Vyplacené úroky s vyjímkou kapitalizovaných

67 476

-64 619

9 135

-55 484

4 843

-2 781

1 426

-4 254

2 062

14 054

Stav peněžních prostředků a pen. ekvivalentů na konci účetního období 46 210



Vodovody a kanalizace Náchod, a. s.ke dni 31. prosince 2010
( v celých tisících Kč )

Kladská 1521

547 01 Náchod

Zvýšení Snížení

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 0 0

B. Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0

C. Součet A +/- B XX XX XX

D. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0

* Součet A +/- B +/- D XX XX XX

E. Emisní ážio 0 0

F. Rezervní fondy 0

G. Ostatní fondy ze zisku 0 656 927

H. Kapitálové fondy 17 0

I. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského výsledku 0 0 0 0

J. Zisk minulých účetních období 0

K. Ztráta minulých účetních období 0 0 0 0

L. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX XX

* Celkem
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Zpracováno v souladu s 
vyhláškou č. 500/2002 Sb.

PŘEHLED O ZMĚNÁCH 
VLASTNÍHO KAPITÁLU

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo 
podnikání účetní jednotky

Počáteční 
zůstatek

Konečný 
zůstatek

716 177 716 177

716 177

716 177

9 467 9 467

66 649 1 426 68 075

1 583

130 489 130 506

117 824 3 569 114 255

28 201 28 201

1 042 189 29 644 4 225 1 067 608



Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1 521, 547 01  Náchod
----------------------------------------------------------------------------------------
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 967 
1.11.1993

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12. 2010 za období od 1. ledna 
2010 do 31. prosince 2010

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro 
podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má účetní 
jednotka k dispozici. 

A - Obecné údaje

1. Popis účetní jednotky  

Název účetní jednotky:        Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Adresa:                                 Kladská 1521, 547 01  Náchod
IČO:                                     48172928
DIČ:                                     CZ48172928
Bankovní spojení:                ČSOB, a.s. Náchod, č. účtu 14504883/0300
                                     ČSOB, a.s. Náchod, č. účtu 274028123/0300

  ČSOB, a.s. Náchod, č. účtu 227619422/0300
                                             ČSOB, a.s. Náchod, č. účtu 274029433/0300
                                             Komerční banka, a.s. Náchod, č. účtu 1807-551/0100

     Akciová společnost Vodovody a kanalizace, a.s. byla vytvořena na základě privatizačního projektu č. 22608 
dnem 1.11.1993 z části majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Náchod a infrastrukturního majetku 
vodovodů obcí  Bohuslavice  nad  Metují  a  Slavětín  nad  Metují,  převedeného z  Vodovodů a  kanalizací,  st.p. 
Hradec Králové.
Předmětem podnikání společnosti je:
- opravy silničních vozidel
- projektová činnost ve výstavbě
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 

tuny včetně
- nákladní vnitrostátní doprava  provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona ( zahrnuje rovněž provozovávání 

vodovodů a kanalizací)
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

     Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 2,  Rašínovo nábřeží 42, 
na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. ll odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu  
majetku státu na jiné osoby, ve znění zákony č. 210/93 Sb.
     Zakladatel splatil 100 % základního kapitálu společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného 
a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním 
projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Náchod.
     K 31.12. 2010 mají na základním kapitálu společnosti více jak 20-ti procentní podíl dva akcionáři, a to: 
Město  Náchod  s počtem akcií 207.532 ks(28,98%) a Město Nové  Město nad Metují s 175.589 ks (24,52%).

Statutární orgán - představenstvo:
Předseda představenstva:                            

Ing. Dušan Tér
RČ 650918/2372
Bezděkov nad Metují 191,549 64 Bezděkov nad Metují

           Den vzniku funkce: 19. června 2009

Místopředseda představenstva:                   
Hana Nedvědová
RČ 656024/1908
Hostovského 654, 549 31 Hronov

1



           Den vzniku funkce: 19. června 2009

Členové představenstva:                               
Mgr. Bronislava Malijovská               Ing. Oldřich Čtvrtečka                        Milan Brandejs
RČ5754020481                                   RČ 461015/112                                   RČ 680613/0661
Československé armády 911              Na Pláni 1648, 547 01 Náchod           Teplice nad Metují 25 
549 01 Nové Město nad Metují 

          549 57 Teplice n. M.

Den vzniku funkce: 19. června 2009 Den vzniku funkce: 19. června 2009  Den vzniku funkce: 19. června 2009
                                                                                                                                           
                                                                       
Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:                                   

Ing. Josef Král
            RČ 590818/1862
            Poříčská 202, 549 32 Velké Poříčí
            Den vzniku funkce: 11června 2010

Členové dozorčí rady:                                      
J e ž e k  Václav          MUDr. Švábl Miroslav
RČ 500928/039 RČ 590218/0548
1. Máje 56, 549 01 Nové Město nad Metují       Komenského 263, 550 01Broumov
Den vzniku funkce: 9. dubna2010                      Den vzniku funkce: 19. června 2009
                                                                           
                                                                           
Organizační struktura společnosti:

V roce 2010, dle svého organizačního schématu měla společnost dva provozy, a to provoz vodárenský,  
provoz kanalizací a ČOV a správu společnosti, pod provozy jsou jako nižší uvedeny všechny útvary, které byly 
k 31. 12. 2010 činné.  
 
Správa společnosti                             
Útvar  ředitele 600
Ekonomický útvar 601
Technický útvar 602
Provozní útvar 604

Provoz vodovodů:          
Středisko Police nad Metují                          100  zahrnuje  obce  Police  nad  Metují,  Žďár,  Bukovice,  Machov, 
Vysoká Srbská, Bezděkov, Petrovice,  Pterovičky,  Maršov, Slavný,  Suchý Důl,  Hlavňov, Bělý,  Pěkov, Hony, 
Zličko, Radešov, V. Ledhuj, Stárkov

102  Teplice nad Metují, Bohdašín, Lachov, Česká Metuje, Dědov, 
Horní Adršpach, Zdoňov, Dolní Adršpach

108 Hronov,  Velké Poříčí,  Dřevíč,  Žabokrky,  Rokytník,  Zbečník, 
Žďárky, Malá Čermá

Středisko Broumov 110  Broumov,  Rožmitál,  Martínkovice,  Otovice,  Janovičky, 
Křinice, Heřmánkovice, Benešov

105  Jetřichov,  Hejtmánkovice,  Meziměstí,  Starostín,  Hynčice, 
Vernéřovice, Ruprechtice, Vižňov

Středisko Náchod 200 Náchod, Lhotky,  Vysokov, Trubějov, Malé Poříčí,  Kramolna, 
Václavice, Provodov, Šonov, Pavlišov, Horno Radechová, Slavíkov, Studýnka

201 Studnice, Starkoč, Třtice, Řešetova Lhota, Bakov
202 Všeliby
209 Lipí, Dobrošov, Jizbice, Česká Čermná
204 přivaděč Teplice nad Metují – Bohuslavice
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Středisko Nové Město nad Metují 206  Nové  Město,  Spy,  Vršovka,  Libchyně,  Vrchoviny,  Jestřebí, 
Nahořany, Bohuslavice, Slavětín, Černčice

207 Roztoky
208 Přibyslav
210 Borová, Nový Hrádek, Mezilesí, Slavoňov, Sendraž
213 Sněžné
215  Vestec,  Hořičky,  Proruby,  Mezilečí,  Nový Dvůr,  Lhota  pod 

Hořičkami, Vetrník, Hostýnka, Hežm. Dvůr, Křižanov, Posadov, Světlá, Končiny, Chlístov, Chvalkovice, Velká 
Bukovina, Střezimice, Maá Bukovina, Výhled, Kopaniny, Újezdec, Nouzín

216 Slatina, Litoboř

Správa provozu vodovodů 299 správa provozu
191 dispečink a hledačí poruch

Provoz kanalizací a ČOV
Středisko kanalizací

      

400 TS Police                        
                                                                        401 Meziměstí
                                                                        402 Teplice n. M
                                                  403 Hronov
                                                                        404 Broumov
                                                                        405 Náchod
                                                                        406 D. Radechová
                                                                        407 Kramolna

 408  N. Město n. Metují
                                                                        409 Nový Hrádek
                                                                       410 Studnice

        411 Lipí
         413 Střmenské podhr.

                       
414 Adršpach

     484 kamera
     485 fekální a čistícívozy           

499 správa střediska kanalizací    

Středisko ČOV
  500 Studnice

                                                                        501 Broumov
                                                                        507 Kramolna       
                                                                        510 Teplice n/Met.                                    
                                                                        511 Bražec
.                              512 Nové Město n. M

 513 Střemské Podhradí                             
                                                                        514 Adršpach
                                                                         515 Meziměstí

               516 Stárkov
599 Správa střediska ČOV

2. Majetková či smluvní spoluúčast v     jiných společnostech  
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. nemá žádné majetkové spoluúčasti v jiných společnostech
   

3.  Zaměstnanci  společnosti , osobní náklady  

     V průběhu roku 2009 se přepočtený počet pracovníků snížil oproti roku 2009 o 6,31%. Fyzický počet  
pracovníků se snížil o 6,45%.  Průměrná mzda na jednoho pracovníka vzrostla o 5 % a  produktivita práce se za  
sledované  období  zvýšila  o  4,81  %.  Relace  mezi  průměrnou  mzdou  a  produktivitou  práce  byla  ovlivněna 
uhrazenými náklady na odstupné z důvodu reorganizací, které proběhly v roce 2010, odstupné činilo 1.377 tis. 
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Kč a bez tohoto vlivu by nárůst průměrných výdělků činil 3,08%. Celkové navýšení mzdových prostředků bylo 
v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy.

U k a z a t e l:                                  2009                       2010                  index 10/09
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prům. přep. počet prac.    166,4                     155,9                   93,69
Prům. fyz. počet prac.                       168,99                    158,1                   93,55
Počet řídících prac.                                11                          6                      54,55
Podíl říd. k přep. počtu                          6,6                        3,8                    57,57
Průměrná mzda v Kč                       25.887,-                27.188,-                 105,0
Produktivita práce v Kč              1.283.594,-            1.345.407,-               104,81

Přehled osobních nákladů za rok 2010 v porovnání s rokem 2009 je uveden v následující tabulce:
                                                                                                   Údaje v tis. Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U k a z a t e l :                            2009 celkem                          2010 celkem
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            
 Osobní náklady                             71.928                         68.828
z toho: mzdové nákl.                      51.302                          49.058
            odměny členů  org. spol.     1.127                     0
            nákl. na soc. zab.               16.996                                17.403    
            soc. náklady                        2.503                           2.367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
Výše sociálních nákladů v roce 2010 byla ovlivněna možností společnosti promítnout poskytované příspěvky na 
penzijní připojištění do nákladů a zajišťování stravování zaměstnanců formou stravenek.
      V roce 2010 byl změněn mzdový předpis a všem pracovníkům byla nově stanovena základní tarifní mzda a 
pobídková složka ve výši 25%, závislá na ekonomické situaci společnosti a pracovních výsledcích zaměstnance.  
Řídící  pracovníci  jsou  odměňováni  na  základě  smluvních  mezd.  Řídícím  pracovníkům  pak  na  základě 
vyhlášených podmínek byla vyplacena roční prémie.
     V souladu s podmínkami uvedenými v kolektivní smlouvě pro rok 2010 byl  poskytován pracovníkům 
společnosti příspěvek ve výši Kč 600,- měsíčně na penzijní připojištění a půjčky ze sociálního fondu.

4. Poskytnutá peněžní či jiná plnění  
      Členům statutárních orgánů nebyly vypláceny odměny. 
     Dále byl v souladu s usnesením valné hromady vyplacen členům statutárních orgánů podíl na zisku výši  
30.000,- Kč. Členové statutárních orgánů jsou pojištění proti škodám, ke kterým by mohlo dojít na základě jejich 
rozhodování.
Společnost neposkytovala žádné půjčky či záruky svým akcionářům či členům statutárních orgánů.
                                                                        
B – Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1.       Zásoby  

   Účtování zásob se provádí podle způsobu A .
   Ocenění  zásob  -  zásoby stejného  druhu  jsou  evidovány na  skladech  v  cenách  zjištěných  aritmetickým 
průměrem pořizovacích cen. Součástí pořizovací ceny jsou náklady související s pořízením zásob.
     Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením zásob jsou aktivovány: přepravné a vlastní náklady na  
zpracování u zásob vytvořených vlastní činností.  Oproti  předchozímu období nebyl  způsob oceňování zásob 
měněn.
     V souladu s postupy účtování je materiál nakoupený z drobného vydání účtován přímo do spotřeby a dále  
jsou do spotřeby přímo zahrnuty vodoměry s  hodnotou do zákonem stanovené částky.  Vodoměry jsou dále 
sledovány v operativní  evidenci.  Přímo do spotřeby jsou také účtovány ochranné pomůcky,  které  jsou dále 
vedeny na osobních kartách pracovníků.
      Hodnota materiálu uvedená v účetnictví odpovídá jeho užitné hodnotě.

1. Dlouhodobý majetek  
 Dlouhodobý majetek je členěn na dlouhodobý hmotný majetek
                                                           dlouhodobý nehmotný majetek 
                                                           dlouhodobý finanční majetek.
Za dlouhodobý hmotný majetek je považován dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 000,- Kč a 
dobou použitelnosti  nad jeden rok a drobný hmotný majetek s  cenou od 1 001,-  do 40 000,-  Kč a  dobou 
použitelnosti nad jeden rok mimo vodoměrů s hodnotou do zákonné stanovené částky. 
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   Účetní odpisy jsou pravidelně měsíčně účtovány do nákladů společnosti. V roce 2010 u nově zařazených byly 
přiřazeny následující sazby“
odpisová sk l       14,2%
odpisová sk l  a   14,2%
odpisová sk 2        8,5%
odpisová sk 3        6,0%
odpisová sk 4        2,15%
odpisová sk 5        2,0%   
odpisová sk 6         2,0%

     Daňové odpisy v roce 2010 byly uplatněny ve výši  76.777.878,- Kč
     Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován po dobu 24 měsíců. 
     Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován  majetek  v ocenění od  60 000,- Kč s dobou použitelnosti  
nad  jeden rok a je odepisován po dobu  48 měsíců. Krátkodobý nehmotný majetek v ocenění od 15 000 Kč je 
odepisován po dobu 24 měsíců.
     Za technické zhodnocení se považují náklady na modernizaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku, které 
přesáhnou zákonem stanovenou výši. 
    Dlouhodobý majetek byl v roce 2009 oceněn v době uskutečnění účetního případu pořizovací cenou při  
pořízení  nákupem  nebo  v  hodnotě  vlastních  nákladů,  pokud  byl  pořízen  vlastní  činností.  Vlastní  náklady 
neobsahují ziskovou složku.    

Hodnota dlouhodobého majetku k rozvahovému dni v zůstatkových cenách činí 1.187.092 tis. Kč
Majetek  s  nulovou  zůstatkovou  hodnotu,  který  byl  v  minulosti  již   odepisován  v  jiném režimu  (zákonem 
povoleným)  nebyl oceněn znalcem, protože náklady spojené se získáním informací by byly vysoké a význam v 
účetní závěrce neadekvátní..

    Společnost má v pronájmu vodovodní a kanalizační řady a ČOV  od obcí: Studnice, Sněžné, Slatina nad  
Úpou, Litoboř, Adršpach, Šestajovice, Přibyslav, Náchod, Broumov a  Stárkov celkové hodnotě 134.317.375,81 
Kč,  které jsou vedeny v podrozvahové evidenci a nejsou v hodnotě majetku společnosti.
       
       Pozemek stp.č.14 a parc.č.6/3 katastrální zemí Dolní Teplice je zatížen věcným břemenem.Oprávněný z  
věcného břemene je TOMA-kojenecká voda.
 

2. Další informace k     účetním zásadám a oceňování  
 Společnost  má pravidla pro účtování nákladů, výnosů a jejich časové rozlišení. Pro přepočet cizí  měny na  
českou byl používán denní kurs ČNB vždy k okamžiku uskutečnění účetního případu a kurs obchodní banky pro  
nákupy a prodeje cizí měny. Cenné papíry byly oceněny k rozvahovému dni tržní hodnotou.

 Z  dalších  vnitropodnikových  předpisů  jsou  uplatněna  pravidla  vnitropodnikového  účetnictví,  která  stanoví 
rozsah činností, které budou v rámci společnosti sledovány a účtování režií a plán oběhu účetních dokladů. 

 Společnost nehradila žádné zálohy na daň z příjmu, neboť za rok 2009 byl vykázán  nulový daňový základ. 

 Za  rok  2010  se  společnosti  podařilo  naplnit  povinný podíl  občanů  se  změněnou  pracovní  schopností  na  
celkovém počtu zaměstnanců podle § 24 odst.  4 zákona č.  1/1991 Sb. o zaměstnanosti  ve znění  zákona č.  
167/1999 Sb. 

C-  Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

1. Doměrky daně z     příjmu za minulá účetní období  
V roce 2010 nebyly ze strany finančních úřadů vyměřeny žádné doměrky daní za minulá účetní období.

2. Rozpis odloženého daňového závazku či pohledávky  

Stav k 1. 1. 2010 stav k 31. 12. 2010 rozdíl hodnot
Daňová zůstatková cena majetku 766.979.436,26 744.588.294,00 -22.391.143,26
Účetní zůstatková cena majetku 1.033.230.997,00 1.046.734.403,00 13.503.406,00
Rozdíl hodnot 266.251.560,74 302.146.109,00 35.894.548,26
Neuplatněná ztráta min. let -10.926.970,00 9.999.302,00 927.668,00
Neuplatněné reinvestice -6.101.689,00 6.101.689,00 0
Rezervy -647.500,00 349.800,00 317.700,00
Neuhrazené smluvní pokuty -294.145,70 270.357,00 23.788,70
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Vzniklý závazek 248.281.256,04 285.444.961,00 37.163.704,96
Stav odložené daně (19%) 47.173.439,00 54.234.543,00 7.061.104,00

3. Rezervy a opravné položky  

 Společnost v účetním období 2010 vytvořila rezervu na sociální a zdravotní pojištění ve výši 330.000,- Kč
Byla vytvořena  opravná  položka  na  pohledávky za dlužníky v konkurzu  ve  výši  Kč 728.042,50. Byla  
vytvořena opravná položka na rizikové pohledávky ve výši povolené zákonem o rezervách 593/92Sb §8a a §8c v 
celkové hodnotě 1.397.746,66  Kč a dále opravná položka k pohledávkám s delší dobou splatnosti než 365 dnů 
ve výši  244.583,79 Kč.

4. Dlouhodobé bankovní úvěry  
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., nemá k 31. 12. 2010 žádný bankovní úvěr.

5. Závazky po splatnosti ke státním orgánům  
Společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., nemá k 31. 12. 2010 žádné závazky po termínu splatnosti ke 
státním orgánům.

6. Rozpis přijatých dotací na investiční účely  
   V roce 2010 získala společnost investiční dotace ve výši 7.513 tis. Kč na rekonstrukci čistírny odpadních vod 
v Novém Městě nad Metují. Z rozpočtu Královéhradeckého kraje bylo poskytnuto 1.366 tis. Kč a ze zdrojů 
Ministerstva zemědělství 6.147 tis. Kč.

7. Pohledávky po lhůtě splatnosti  
 Stav pohledávek k 31.12.2010 činil celkem  48.407  tis. Kč
   v tom: - dlouhodobé pohledávky                           0 tis. Kč
                - krátkodobé pohledávky                 48.407  tis. Kč
                  
     Členění krátkodobých pohledávek:
     - stát daňové pohledávky                                1.305 tis. Kč
      - poskytnuté zálohy                        6.612 tis. Kč
       - jiné pohledávky                                                93 tis. Kč
      - dohadné účty aktivní                                   25.378 tis. Kč

     - pohledávky z obchodního styku                  15.019 tis. Kč, bez opravných položek 17.389 tis. Kč
z toho po lhůtě splatnosti do 30 dnů                      1.540 tis. Kč
                                         do 60 dnů                         616 tis. Kč
                                         do 90 dnů                         341 tis. Kč
                                         do 180 dnů                       543 tis. Kč
                                         do 365 dnů                        295 tis. Kč
                                         nad 365 dnů                   2.119 tis. Kč

 Uplatněný odpis pohledávek    roce 2010  byl ve výši    122 tis. Kč         
    v tom: daňově 2 tis. Kč                                                
                nedaňově 120 tis. Kč                                             

     Nedaňový odpis byl proveden u pohledávek, u nichž by náklady spojené s vymáháním přesáhly dlužnou  
částku,  případně  nedobytné  pohledávky  na  základě  návrhu  právníka  společnosti  (  dlužník  zemřel,  adresát 
neznámý, zaniklá firma apod. ).

8. Přehled závazků  
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti
Stav závazků  k 31.12.2010 činil celkem:    117.664   tis. Kč
    v tom: dlouhodobé závazky                          79.769  tis. Kč
                krátkodobé závazky                                37.895  tis. Kč
                v tom: závazky z obch.styku                12.224   tis. Kč
                            závazky k zaměstnancům          3.206   tis. Kč
                            závazky ze soc. zabezp.              1.964   tis. Kč
                            stát-daňové závazky a dotace         451   tis. Kč

krát. přijaté zálohy          18.471 tis. Kč
                            jiné závazky                                    180   tis. Kč
                           dohadné účty pasivní                   1.399  tis. Kč
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9. Přehled o výši vlastního kapitálu  
                                                           k 31.12.2009                                    k 31.12.2010
Vlastní kapitál                                   1.042.189 tis. Kč                               1.067.608 tis. Kč
z toho: základní kapitál                      716.177 tis. Kč                                    716.177 tis. Kč
             kapitálové fondy                    139.956  tis. Kč                                   139.973 tis. Kč
             fondy ze zisku                         68.232  tis. Kč                                     69.002  tis. Kč
             z toho: rezervní fond                66.649  tis. Kč                                    68.075  tis. Kč
                          ostatní fondy               1.583   tis. Kč                                          927   tis. Kč                        
             hosp. výsl. min. let                  89.309  tis. Kč                                   114.255  tis. Kč                     
             hosp. výsl. běž.obd.                 28.515 tis. Kč                                      28.201 tis. Kč       
                
     V roce 2010 ne došlo ke změnám  základního kapitálu.

10. Doplňují informace k     výkazu zisků a ztrát  
Veškeré tržby za rok 2010 byly uskutečněny v tuzemsku
Členění tržeb nákladů v tis. Kč
Druh činnosti rok 2010 rok 2009
Vodné 104 716 102 504
Stočné 89 892 89 744
Tržby za vodu čištěnou 508 386
Tržby z vodárenské činnosti 2 332 2 337
Tržby z kanalizační činnosti 1 955 2 291
Tržby údržbářské dílny 121 113
Tržby za elektrickou energii 579 342
Tržby kamery 298 425
Tržby hledačů 64 224
Tržby projekce 614 482
Tržby laboratoře 92 32
Tržby z pronájmů 186 152
Tržby za ostatní služby 96 69
Aktivace vnitropodnikových služeb 164 362
Aktivace hmotného majetku 8 132 14 127
Tržby z prodeje majetku 9 135 2 426
Tržby z prodeje materiálu 1 918 67
Vyfakturované úroky z prodlení 120 329
Ostatní provozní výnosy 2 553 1 041
Přijaté úroky 660 396
Ostatní výnosy 16 21
Vnitro výkony 68 507 63 561
Tržby celkem 292 658 281 431
Spotřeba materiálu 13 630 13 830
Spotřeba PHM 2 828 2 505
Spotřeba energií 16 349 16 861
Opravy a udržování 8 706 3 404
Cestovné 104 116
Náklady na reprezentaci a dary 102 62
Ostatní služby 14 799 13 311
Mzdové náklady 49 058 52 429
Příspěvek na připojištení zaměstnanců 1 115 1 193
Zákonné sociální a zdravotní pojištění 17 403 16 996
Ostatní soc. nák. – příspěvek na stravování 1 253 1 310
Silniční daň 353 405
Daň z nemovitostí 295 78
Ostatní daně a poplatky 62 32
Zůstatková cena prodaného majetku 4 942 1 903
Cena pořízení prodaného materiálu 1 826 62
Ostatní provozní náklady 15 708 14 207
Odpisy majetku 39 932 39 295
Finanční náklady 394 1 912
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Vnitronáklady 68 507 63 561
Náklady celkem 257 396 243 472
Hospodářský výsledek 35 262 37 959
Odložená daň 7 061 9 444
Konečný výsledek hospodaření 28 201 28 515

11. Rozdělení zisku rok 2009 a návrh na rozdělení zisku roku 2010  

  K 31.12.2009 docílila společnost účetní zisk ve výši Kč 28.514.668,40  a bylo provedeno následující rozdělení:
- rezervní fond 5 %                              1.425.733,42  Kč
- sociální fond                                  769.530,00  Kč
- fond odměn                                                        1.425.733,00  Kč 
- podíl na zisku členům st. orgánů                            30.000,00  Kč
- dividendy                                                                             0,-  Kč
- nerozdělený zisk                                                 24.863.671,98 Kč

K  31  12.2010  dociluje  společnost  disponibilní  zisk  ve  výši  Kč  28.200.773.88  je  navrhováno  následující 
rozdělení:
- rezervní fond 5 %                                                       1.410.038,88  Kč
- sociální fond  1,5% mzdových prostředků
   Mzdové prostředky roku 2010 49.058 tis. Kč                   735.870  Kč
- fond odměn  5%                                                          1.410.038,00 Kč
- podíl na zisku čl. statutárních orgánů                                        0,00 Kč
- dividendy                                                                                   0,00 Kč 
-nerozdělený zisk - určen na investiční činnost           24.644.827,00 Kč

D. Vztahy s propojenými osobami

1.1  Seznam propojených osob

1.1.1  Seznam ovládajících osob v postavení vůči společnosti

                      
    Firma                                                                                                     Výše hlasovacích práv
Město Náchod, Masarykovo nám. 40, 547 01 Náchod                                                             20 %
Město Nové Město nad Metují, nám. Republiky 6, 549 01 Nové Město n/Met.                      20 %
Město Hronov, nám. ČSA 5, 549 01 Hronov                                                                          7,66 %
Město Teplice nad Metují, Rooseweltova 15, 549 57 Teplice n/Met.                                     3,51 %
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 14 Broumov 1                                                  5,56 %

1.1.2    Seznam dalších osob ovládaných ovládajícími osobami
 Další osoby nejsou

1.1.3   Seznam ovládaných osob v postavení vůči společnosti

1.2. Přehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými 
osobami

1.2.1 .Transakce typu nákup (z pohledu společnosti) za celé účetní období
 
Firma Popis transakce objem bez DPH
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Město Náchod nájmy, splátky půjček 2 873 tis. Kč
Město Nové Město n. M. nájmy, dlouhodobý závazek 153 tis. Kč
Město Hronov nájem 10 tis. Kč
Město Teplice n. M. nájem, splátka půjčky 332 tis. Kč
Město Broumov nájem ČOV Broumov 1 615 tis. Kč

1.2.2.  Transakce typu prodej za celé  účetní období

Firma Popis transakce, smlouvy finanční objem bez DPH
Město Náchod vyhledání poruchy vodovodních sítí

rozbory vody, čištění kanalizací,
refundace mzdy, půjčka 9.115 tis. Kč

Město Nové Město n. M. čištění kanalizací 40 tis. Kč
Město Hronov odběr vody, čištění kanalizací 32 tis. Kč
Město Teplice n. M. oprava vodovodní přípojky, rozbory

pitné vody, čištění kanalizací
prodej pozemku 80 tis. Kč

Město Broumov náklady s připojením ČEZ –
ČOV Broumov, oprava vod. př. 59  tis. Kč

 1.2.3.  Seznam pohledávek evidovaných vůči propojeným osobám
                                               
Firma                        Typ pohledávky, popis Zůstatek                Zůstatek
                                                                                                          pohledávky        pohledávky
                                                                                                            brutto                       netto

Město Náchod vyhledání poruchy vodovodních sítí
rozbory vody, čištění kanalizací,
refundace mzdy, půjčka nájmy, splátky 
 půjček 127 tis. Kč 127 tis. Kč

Město Nové Město n. M. čištění kanalizace 46 tis. Kč 46 tis. Kč
Město Hronov odběr vody, čištění kanalizace 38 tis. Kč 38 tis. Kč
Město Teplice n. M. oprava vodovodní přípojky, rozbory

pitné vody, čištění kanalizací
prodej pozemku 81 tis. Kč 81 tis. kč

Město Broumov náklady s připojením ČEZ –
ČOV Broumov, oprava vod. př 60 tis. Kč 60 tis. Kč

1.2.4    Seznam závazů evidovaných k propojeným osobám

 Firma                                 Typ závazku, popis    Neuhrazená
 část  závazku

Město Náchod nájmy, splátky půjček 10 531 tis. Kč
Město Nové Město n. M. nájmy, dlouhodobý závazek 266 tis. Kč
Město Teplice n. M. nájem, splátka půjčky 320 tis. Kč
Město Broumov nájem ČOV Broumov 404 tis. Kč

1.2.5   Nově uzavřené smlouvy nebo právní úkony a opatření uskutečněné 
v zájmu nebo na         popud propojených osob v daném účetním 
období

Firma typ smlouvy výše Kč
Město Náchod půjčka – Kovářův Důl, kanalizace 9 000 tis. Kč
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1.2.6   Komentář statutárního orgánu k nevýhodným transakcím nebo 
transakcím, ze kterých vznikla společnosti újma, způsob náhrady 
této újmy

Společnost neuzavřela nevýhodné transakce

1.2.7          Přehled o plnění a transakcích s vybranými osobami (pouze 
emitenti registrovaných cenný papírů)

Netýká se společnosti Vodovody a kanalizace Náchod

E   Výdaje na výzkum a vývoj
Společnost nemá výdaje spojené s výzkumem a vývojem

V Náchodě dne 18. února 2011

                                                                 Ing. Dušan Tér

Ing. Dušan Tér
     předseda představenstva

Vypracoval: Ing. Zdeněk Zima, ekonomický náměstek
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