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I.  Základní údaje o akciové společnosti 
 
 
Obchodní jméno            Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. 
 
Sídlo                                 Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36 
 
Právní forma    akciová společnost 
 
Identifikační číslo   49453866 
 
Daňové identifikační číslo  CZ49453866 
       
Vzniku společnosti   1. 12. 1993 

zápisem do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle 
B, vložce 1164 
 

Založení společnosti   Akciová společnost byla založena Fondem národního majetku ČR 
jako jediným zakladatelem na základě zakladatelské listiny ze dne 
27. 10. 1993 

 
Základní  kapitál             Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 610 089 000,-- Kč 
 
 
Struktura akcií 
 
-   546 236 ks kmenové akcie na jméno  v listinné podobě s omezenou převoditelností 
-   63 853 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě 
 
 
 
Hlavní předmět podnikání : 
 
-   provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
-   silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní 
-   pronájem a půjčování věcí movitých 
-   vodoinstalatérství 
-   opravy a montáž měřidel 
-   projektová činnost ve výstavbě 
-   poskytování technických služeb 
-   podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
-   provozování staveb, jejich změn a odstraňování 
-   testování, měření a analýzy 
-   přípravné práce pro stavby 
-   projektová činnost ve výstavbě 
-   poskytování technických služeb 
-   činnost technických poradců v oblasti chemie, stavebnictví a architektury 
-   nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)  
-   velkoobchod  
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II.  Orgány akciové společnosti 
 
 
Valná hromada 
 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Řádná valná hromada se konala 5. června 2007 
a projednala zprávu představenstva a dozorčí rady a schválila účetní závěrku za rok 2006 včetně rozdělení 
zisku. Dále valná hromada dle pořadu jednání odvolala a nově zvolila členy představenstva a dozorčí rady, 
schválila smlouvy o výkonu funkce dle § 66 odst. 2 OZ a schválila změnu stanov společnosti. 
 
 
 
 

Představenstvo  a. s. 
 
Ing. Lubomír Trachtulec             předseda představenstva, ředitel a. s. 
Ing. Libor Karásek                        místopředseda představenstva   
Josef Bazala                                 člen představenstva 
Ing. Pavel Botek                            člen představenstva 
Ing. Ladislav Kryštof                     člen představenstva 
Petr Matoušek                              člen představenstva 
Jan Pijáček                                   člen představenstva 
  
 
 
   

Dozorčí rada 
 
 Ing. František Hajdůch               předseda dozorčí rady                                                                                       
 Vojtěch Kieryk                            místopředseda dozorčí rady                                                       
 Květoslava Ogrodníková            člen dozorčí rady 
 Josef Ondrůšek                          člen dozorčí rady 
 Ing. Jan Šimčík                          člen dozorčí rady 
 Ing. Ladislav Šupka                    člen dozorčí rady 
  
 
 
 
Vedení společnosti 
 
Ing. Lubomír Trachtulec  ředitel 
Ing. Jaroslav Soják   provozně technický náměstek 
Ing. Lenka Mrázová   ekonomická náměstkyně 
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III.  Personální struktura společnosti 
 
Profesní struktura zaměstnanců 

THP
32,8%

ostatní dělnické 
profese
19,6%

kopáč
8,3%

provozní montér
11,7%

kanalizační čistič
6,4%

strojník 
vod.zařízení

21,1%

 
 
Věková struktura zaměstnanců 

31 - 40 let
23,0%

41 - 50 let
31,3%

51 - 60 let
34,3%

nad 60 let
3,4%

do 30 let
7,9%

 
 
Kvalifikační struktura zaměstnanců 

vyučení
52,1%

ÚSO
36,2%

VŠ
5,3%

základní
6,4%
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IV.  Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu jejího 
                                      majetku v roce 2007 

 
 
 

 
          Profil společnosti 
 

Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu ve městech a obcích okresu Uherské Hradiště. Společnost v roce 2007 
provozovala veřejné vodovody celkem v 54 městech a obcích okresu, zásobovala pitnou vodou 114 
477 obyvatel, což je cca 79,4 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem více než 828 km 
vodovodní sítě a 27 528 vodovodních přípojek. Změna provozovaných km vodovodní sítě oproti 
roku 2006 o 3 km vyplývá z nově realizovaných vodovodních řadů. V roce 2007 bylo zrealizováno 
celkem 313 nových vodovodních přípojek. 

 Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 443,9 l/s. Jsou to 
úpravny vody Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov. V provozu byly pouze tři, 
protože úpravna vody Těšov je od ledna roku 2002 mimo provoz a zůstává jako záložní zdroj vody.  

Dále společnost v roce 2007 provozovala kanalizaci v 47 městech a obcích okresu, na kterou 
bylo napojeno 96 310 obyvatel, což je cca 66,8 % obyvatel okresu. Společnost provozovala celkem 
526 km kanalizační sítě a 16 čistíren odpadních vod s celkovou kapacitou 271 689 ekvivalentních 
obyvatel. Z toho 4 čistírny odpadních vod jsou v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, 
Huštěnovice, Kněžpole, a Prakšice a 12 čistíren odpadních vod, které jsou majetkem obcí, 
provozuje naše společnost na základě nájemních smluv. Jsou to čistírny odpadních vod Uherský 
Brod, Uherský Ostroh, Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Bojkovice, Hluk, Vésky, Boršice, Babice, 
Dolní Němčí a Boršice u Blatnice. Oproti roku 2006 se počet provozovaných čistíren odpadních 
vod nezměnil. 

Ostatní činnosti, které společnost provozovala v roce 2007, jsou pouze doplňkové a slouží 
více méně k zajištění hlavních činností. Byla to doprava, laboratoře pitných a odpadních vod, 
opravna vodoměrů a obchodní činnost.  

Společnost v roce 2007 zaměstnávala celkem průměrně 261 přepočtených pracovníků, oproti 
roku 2006 došlo ke snížení počtu pracovníků o 5.  

 
 
          Základní kapitál - akcie 
 

Základní kapitál společnosti se v roce 2007 oproti roku 2006 nezměnil.  

Základní kapitál ve výši 610 089 000,-- Kč byl k datu 31. 12. 2007 rozdělen na: 

546 236 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč v listinné 
podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské Hradiště, což činí 89,53 
% základního kapitálu,  

63 853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč 
v zaknihované podobě, což činí 10,47 % základního kapitálu.  

Největšími akcionáři jsou město Uherské Hradiště, které vlastní 30,46 % akcií společnosti, 
a město Uherský Brod, které vlastní 10,98 % akcií společnosti. 
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Informace o zasedání představenstva společnosti 
 

Představenstvo společnosti se pravidelně scházelo a na svých zasedáních řešilo důležité 
záležitosti společnosti. Pravidelně čtvrtletně projednávalo výsledky hospodaření společnosti. 
Představenstvo schválilo auditora na ověření roční účetní závěrky za rok 2007, uzavřelo 
s odborovou organizací kolektivní smlouvu na rok 2007, zabývalo se přípravou řádné valné 
hromady za rok 2006. Dále schválilo změnu zásad čerpání sociálního fondu, změnu zásad čerpání 
stimulačního fondu. Na svých výjezdních zasedáních na úpravnách vody Ostrožská Nová Ves a 
Kněžpole se seznámilo s dokončenými rekonstrukcemi těchto úpraven vod.   

Dále představenstvo projednalo a schválilo plán investic na rok 2008, úpravu cen vodného a 
stočného s účinností od 1. 1. 2008.  

 

   

Důležité výsledky z činnosti společnosti za rok 2007 
 

Výroba vody a odvádění odpadních vod 
V roce 2007 můžeme konstatovat, že se opět projevil pokles spotřeby pitné vody. Výroba 

vody v roce 2007 poklesla oproti roku 2006 o 4,1 %, voda fakturovaná oproti tomu poklesla celkem 
o 2,76 %. U kategorie ostatních odběratelů došlo ke snížení fakturace pitné vody o 7,84 % oproti 
roku 2006 a u kategorie domácností došlo k nárůstu oproti roku 2006 o 1,31%. Z uvedených hodnot 
vyplývá, že se snížil podíl nefakturované vody a ztrát vody ve vodovodní síti.  Podíl fakturace 
ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2007 činil 42,10 % ku 57,90 %. Znamená to 
v porovnání s rokem 2006 pokles podílu ostatních odběratelů na fakturaci pitné vody oproti 
domácnostem. Průměrná specifická spotřeba pitné vody z vodovodu u domácností se v roce 2007 
mírně zvýšila a činí 76,11 l/os/den. Průměrná celková specifická spotřeba pitné vody za rok 2007 
činila 131,44 l/os/den. 

Nadále přetrvávají problémy se zhoršováním kvality vody ve vodovodním potrubí, které 
bylo v minulosti dimenzováno pro větší průtoky vody, než jsou v současné době realizovány. To má 
za následek zvyšování nákladů na odkalování a čištění vodovodního potrubí a vodojemů. 

U vody odkanalizované se celková fakturace oproti roku 2006 zvýšila o 3,44 %. U 
domácností to byl nárůst o 4,58 %. U ostatních odběratelů to byl nárůst 2,24 %. Podíl fakturace 
ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2007 činil 47,79 ku 52,21 %. 

 

Cenová politika 
Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie společnosti 

jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací. Od 1. 1. 
2007 došlo ke zvýšení ceny vodného na 25,10 Kč/m3 bez DPH, tedy o 1,50 Kč/m3 bez DPH oproti 
ceně roku 2006. Stočné se zvýšilo rovněž od 1. 1. 2007 na cenu 23,60 Kč/m3 bez DPH, tedy o 0,80 
Kč/m3 bez DPH oproti ceně roku 2006. K nárůstu cen došlo především vlivem zvýšení účetních 
odpisů u nepeněžitých vkladů vodovodů, zvýšení cen energií a vyšším podílem nákladů na opravy. 
Ceny vodného a stočného jsou srovnatelné s ostatními vodárenskými společnostmi. 

 

Systém managementu jakosti 
Společnost je držitelem certifikátu systému managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2001 

pro činnost provozování vodovodů a kanalizací. V roce 2007 proběhly dva kontrolní audity na 
prověření funkčnosti systému. Při těchto kontrolních auditech společnost uspěla a i pro další období 
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můžeme používat certifikát systému managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2001. 

U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme držiteli Osvědčení o akreditaci dle ČSN EN 
ISO/IEC 17025 od Českého institutu pro akreditaci. 

Naše společnost je rovněž držitelem Autorizace pro ověřování stanovených měřidel, 
vydanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví pro opravnu vodoměrů. 

Představenstvo společnosti schválilo záměr získání integrovaného systému řízení jakosti. 
V současné době probíhá příprava na certifikaci systému enviromentálního managementu v souladu 
s požadavky ČSN EN ISO 14001:2005 a systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v souladu s požadavky OHSAS 18001:1999. 

 

Investice, opravy, pořízení majetku 
V roce 2007 se realizovaly investice v celkové výši cca 46,879 mil. Kč.  V této částce jsou 

započteny náklady na stavby za 40,320 mil. Kč, nákup strojů a zařízení za 5,158 mil. Kč, pozemky 
0,154 mil. Kč. Ze staveb byly největšími investičními akcemi další etapa rekonstrukce stoky „V“ 
v Uherském Hradišti za 18,326 mil. Kč, dále dofinancování rekonstrukce úpravny vody Kněžpole II 
za 8,151 mil. Kč, rekonstrukce úpravny vody Ostrožská Nová Ves za 2,170 mil. Kč a přívodní řad 
z vodojemu Mařatice do vodojemu Jarošov za 4,744 mil. Kč. Na opravách se v roce 2007 
vynaložilo celkem 39,722 mil. Kč. Z významných stavebních oprav to byly opravy kanalizace ve 
Starém Městě ul. Na Hradbách za 2,351 mil. Kč, oprava kanalizace v Buchlovicích sídliště Váhovy 
za 2,878 mil. Kč, oprava kanalizace v Uherském Ostrohu ul. Dlouhá za 3,298 mil. Kč, oprava 
kanalizace v Hluku ul. U Tvrze za 2,347 mil. Kč a oprava kanalizace v Uherském Brodu - Neradice 
za 1,853 mil. Kč, oprava kanalizace v Uherském Hradišti ul. Všehrdova za 2,297 mil. Kč.  Další 
náklady na opravy sestávají z oprav hmotného majetku charakteru technologického zařízení, 
dispečerských zařízení, vozidel, mechanizace, výpočetní techniky, charakteru stavebních objektů – 
střechy, sociální zařízení, výměna oken, oprava šachet, výustních objektů a jiné. 

 
Finanční situace a pohledávky 
V průběhu celého hodnoceného období byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními 

prostředky. Společnost se v průběhu roku nedostala do finančních problémů a řádně hradila veškeré 
své závazky vůči státnímu rozpočtu, včetně splátek návratných výpomocí a úvěrů poskytnutých 
v uplynulých letech. 

Nesplacená výše úvěrů k 31. 12. 2007 činila 101,795 mil. Kč, zůstatek poskytnuté finanční 
výpomoci k 31. 12. 2007 představuje výši 2,115 mil. Kč.  

Celkové pohledávky k 31. 12. 2007 činily celkem 80,891 mil. Kč, z toho pohledávky do 
lhůty splatnosti činily 34,937 mil. Kč. Nejvýznamnější část pohledávek tvořily pohledávky za 
vodné a stočné, které se zvýšily o 3,239 mil. Kč, což souvisí se zvýšením cen vodného a stočného. 
Poklesly však pohledávky po lhůtě splatnosti o 2,182 mil. Kč, tj. o 30,8 %. Stav zásob se v průběhu 
roku snížil o 0,714 mil. Kč, tj. pokles o 16,7 %. Hodnota zásob k 31. 12. 2007 představovala 3,574 
mil. Kč.  

 

 
Obchodní výhled 
 

Cenová a obchodní politika 
V cenové politice je cílem představenstva nadále udržet jednotnou cenu vodného a stočného 

u provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. Od 1. 1. 2008 došlo ke zvýšení ceny vodného na 
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26,40 Kč/m3 bez DPH a stočného na 24,70 Kč/m3 bez DPH. S další změnou ceny se v průběhu 
roku 2008 neuvažuje. Na nárůst cen měly vliv především odpisy se zařazeného majetku po 
rekonstrukci úpraven vod, nárůst cen energií a oprav. Nadále předpokládáme úpravy cen vodného a 
stočného vždy k 1. 1. v příslušném kalendářním roce. Prozatím neuvažujeme o formě dvousložkové 
ceny. 

 

   Investice a opravy 
V oblasti investiční politiky nepředpokládáme investice do rozvoje infrastruktury obcí, ani 

investice na výstavbu nových čistíren odpadních vod z vlastních prostředků společnosti. 
Soustřeďujeme se na obnovu stávajícího zařízení vodovodů a kanalizací. Potřeby v této oblasti však 
již dlouhodobě převyšují naše možnosti. Pokud budou vyhlášeny dotační programy na rekonstrukce 
vodovodů a kanalizací i pro žadatele z řad vodohospodářských společností smíšeného typu, podáme 
žádosti zejména na rekonstrukci vlastního majetku. 

Pro rok 2008  jsou v plánu investice v celkové výši cca 49,9 mil. Kč. Ze staveb bude největší 
investicí dokončení rekonstrukce stoky V a čerpací stanice 2 v Uherském Hradišti za 14,0 mil. Kč, 
další etapa stavby - přívodní řad z vodojemu Mařatice do vodojemu Jarošov za 9,5 mil. Kč, 
rekonstrukce části úpravny vody Bojkovice za 2,600 mil. Kč, rekonstrukce čerpací stanice 
v Uherském Brodu U Kina Svět za 1,7 mil. Kč, dokončení rekonstrukce vodovodu v Uherském 
Ostrohu, ul. Sv. Čecha za 1,5 mil. Kč a další menší investiční akce. Budou nakoupeny stroje a 
zařízení za více jak 6 mil. Kč (převážně jako náhrada za stávající, které jsou zastaralé, nevyhovující 
nebo jejich oprava by byla neekonomická). Dále bude probíhat příprava mnoha dalších staveb, jako 
např. protipovodňová ochrana  ČOV Uh. Hradiště, zpracování generelu odvodnění, převedení 
odpadních vod z čistírny odpadních vod Kněžpole a čistírny odpadních vod Prakšice – Pašovice na 
jiné čistírny. U přípravy staveb je čím dál obtížnější získat souhlas majitelů pozemků s umístěním 
staveb na těchto pozemcích včetně sjednání. 
 

Finanční situace a tvorba zisku 
Vzhledem k náročnému investičnímu programu v minulosti, zvláště v roce 2006 a zvýšeným 

splátkám o nové úvěry přistoupila společnost v roce 2008 stejně jako v roce 2007 k přiměřené výši 
investic. 

Plánovaný investiční program pro rok 2008 předpokládá společnost hradit z vlastních zdrojů.  

Záměrem společnosti je dosažení zisku před zdaněním ve výši minimálně 7  mil. Kč bez 
dalšího zvýšení ceny vodného a stočného v průběhu roku 2008. Představenstvo předpokládá, že 
vytvořený zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku společnosti a nepočítá se 
proto s výplatou dividend. 
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V.  Ekonomický přehled 

  
 
Hospodářské výsledky za rok 2007 
 
 Hospodaření společnosti je v rozhodující míře závislé na tržbách za vodné a stočné, které 
tvořily 94,9 % celkových výnosů. V roce 2007 vytvořila společnost  zisk k rozdělení ve výši 10 161 
tis. Kč. Plánovaný zisk byl překročen o 1 486 tis. Kč.  
 
 
Náklady  
 
 Celkové  náklady vzrostly ve srovnání s předchozím rokem o 7 488 tis. Kč, tj. nárůst o  2,82 
%. Zúčtované náklady v roce 2007 dosáhly výše 273 137 tis. Kč. 
 
 
Přehled vývoje nákladů v tis. Kč 
 
Ukazatel      2005     2006   2007 

Provozní náklady        254 154         261 100       271 236 
Finanční náklady               669                726              772 
Daň z příjmu splatná                   0                    0                  0 
Daň z příjmů odložená               858             3 823           1 129 
Náklady  celkem        255 679         265 649       273 137 
 
 
 
Tržby a výnosy 
 
 Celkové tržby společnosti ve výši 283 298 tis. Kč se zvýšily ve srovnání s předchozím 
obdobím o 9 799 tis. Kč, což představuje nárůst o 3,58 %.  
 
 
Přehled vývoje výnosů celkem v tis. Kč 
 
Ukazatel    2005     2006   2007 

Vodné a stočné       240 752         255 764       268 716 
Ostatní služby         11 033           10 740         11 278 
Jiné provozní výnosy         13 779             6 916           3 214 
Finanční výnosy              140                  79                90 
Výnosy  celkem       265 704         273 499       283 298 
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Struktura nákladů (bez proúčtování odložené daně) 
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Struktura výkonů 
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Mzdové prostředky a pracovníci 
 
Počty pracovníků v jednotlivých letech (průměrný přepočtený stav) 
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Vývoj mzdových nákladů a průměrné mzdy   
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Provoz vodovodů 
    2003 2004 2005 2006 2007 

výroba vody ( v tis.m 3)   7 241 6 831 6 757 6 716 6 441 
         
fakturace pitné vody ( v tis.m3)  5 730 5 847 5 748 5 620 5 465 
v tom : 
domácnosti      3 229 3 217 3 193 3 120 3 161 
           ostatní odb ěratelé   2 501 2 630 2 555 2 500 2 304 
         
délka provozované vodovodní sít ě (v km )  809 818 820 825 828 
počet vodovodních p řípojek   26 432 26 708 26 951 27 371 27 528 

 
 
 
Vývoj výroby vody v tis. m3  
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Provoz kanalizací 
    2003 2004 2005 2006 2007 
počet provozovaných ČOV   15 15 15 16 16 
voda čišt ěná ( v tis.m3)   6 685 7136 8 350 9 877 7 967 

         
fakturace odkanalizované vody ( v tis.m3)  5 027 5 179 5 236 5 233 5 413 
v tom : 
domácnosti      2 639 2646 2 647 2 687 2 810 
           ostatní odb ěratelé   2 388 2 533 2 589 2 546 2 603 
         
délka provozované kanaliza ční sít ě ( v 
km ) 482 484 490 513 526 
počet kanaliza čních p řípojek    19 952 20 143 20 275 24 037 24 706 

 
 
 



 15 

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA       

        

Struktura investi čních výdajů ( v tis. Kč)                     2003 2004 2005 2006 2007 

stavební práce vč. technologie a proj.prací  18 651 22 100 17 822 113 327 40 320  

stroje a zařízení   14 919 7 600 47 768 5 883 5 158  

pozemky     88 200 43 15 154  

nepeněžité vklady   0 0 74 006 27 950 0  
nehmotné investice   3 040 800 683 0 1 247  
celkem investice   36 698 30 800 140 322 147 175       46 879 
        

Přehled nejvýznamnějších stavebních investičních akcí       
        
rok 2003           v mil. K č 
ÚV Kněžpole - rekonstrukce II. etapa - sírany           0,4 
ÚV Bojkovice rekonstrukce trafostanice           0,4 
Mojmír I - rekonstrukce kanalizace           10,2 
Uh. Hradiště - ul. Šafaříkova - rekonstrukce kanalizační stoky       4,4 
Velehrad - rekonstrukce vodovodu           0,4 
        

rok 2004           v mil. K č 
ÚV Kněžpole - rekonstrukce - odstranění síranů         6,3 

ÚV Ostrožská Nová Ves - rekonstrukce          0,2 

Mojmír I – dokončení rekonstrukce kanalizace         10,5 

ÚV Bojkovice         1,4 

Popovice - vodovod           1,1 
        
        

rok 2005           v mil. K č 
Uh. Hradiště – rek. kanalizační stoky V           18,1 

ÚV O.N.Ves – rekonstrukce           6,4 

Uh. Hradiště-ul. Sokolovská rek. kanalizace           6,2 

Přívodní řad do VDJ Mařatice         6,2 

ÚV Bojkovice – rek. technologie         2,5 

Rek. vodovody Boršice u Blatnice         1,1 
         

rok 2006           v mil. K č 
Uh. Hradiště – rek. kanalizační stoky V           18,4 

ÚV O. N. Ves (po odpočtu dotace)     50,4 

ÚV Kněžpole – rek. II. etapa (po odpočtu dotace)         36,0 

Přívodní řad z VDJ Východ II. do VDJ Mařatice         2,9 

Uh. Hradiště – havárie kmenové stoky A         2,9 
        

rok 2007           v mil. K č 
 Uh. Hradiště – rek. kanalizační stoky V           18,3  

 ÚV Kněžpole – rek. II etapa     8,2  

 Přívodní řad z VDJ Mařatice do VDJ Jarošov         4,7  

 ÚV O. N. Ves - rekonstrukce         3,1  
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VI.  Ostatní povinné informace 
 
 
 Po sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné skutečnosti, které by ovlivnily 
výsledky hospodaření účetní jednotky nebo její postavení. 
 
 Ve společnosti nebyly v roce 2007 realizovány žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
 V roce 2007 nebyly pořízeny žádné finanční investice. 
 
 Organizační složku v zahraničí společnost v roce 2007 neměla zřízenu. 
 
 Představenstvu akciové společnosti nevznikla povinnost zpracovat zprávu o vztazích mezi 
ovládající a ovládanou osobou ve smyslu ustanovení § 66a  Obchodního zákoníku v platném znění. 
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XII.  Zpráva dozorčí rady Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
za rok 2007 

 
 

Zpráva dozorčí rady společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. za rok 2007 
 
          Dozorčí rada Slováckých vodáren a kanalizací akciové společnosti vykonávala průběžně 
kontrolní činnost nad hospodařením společnosti a představenstva tak, jak jí ukládají stanovy 
společnosti a jednací řád dozorčí rady. 

     V roce 2007 uplynulo tříleté funkční období členů dozorčí rady společnosti. Proto dne 28. 5. 
2007 byli zvoleni dva členové dozorčí rady zaměstnanci společnosti, a to pan Vojtěch Kieryk a pan 
Josef Ondrůšek. Dne 5. 6. 2007 byli valnou hromadou společnosti odvoláni členové dozorčí rady: 
Ing. František Hajdůch, PhDr. František Janků, Ing. Jan Šimčík, Jan Pijáček a následně byli zvoleni 
noví členové dozorčí rady společnosti, a to Ing. František Hajdůch, Ing. Jan Šimčík, Ing. Ladislav 
Šupka, Květoslava Ogrodníková.  Na svém zasedání si dozorčí rada zvolila předsedu dozorčí rady 
Ing. Františka Hajdůcha a místopředsedu dozorčí rady pana Vojtěcha Kieryka.   

    V průběhu roku 2007 dozorčí rada společnosti zasedala na osmi řádných zasedáních a na 
jednom výjezdním zasedání, které bylo společné se zasedáním představenstva společnosti. 
 
Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila na: 

 
- kontrolu hospodaření společnosti v jednotlivých čtvrtletích roku 2007 včetně kontroly 

celoročního výkaznictví společnosti, 
- plnění Kolektivní smlouvy v roce 2007 a na přípravu nové Kolektivní smlouvy na rok 

2008, 
- kontrolu hospodaření s  prostředky sociálního a stimulačního fondu. Dozorčí rada 

konstatovala, že provedené strukturální změny zejména v oblasti čerpání těchto fondů se 
plně osvědčily v rámci nové směrnice,  

- stav pohledávek a jejich vymáhání u společnosti, stav závazků a na dodržování jejich 
plateb u společnosti, 

- cenovou politiku společnosti v roce 2007, 
- přípravu, plnění a vyhodnocování investičních akcí společnosti v roce 2007. 

      
Dozorčí rada společnosti projednala a vzala na vědomí výsledky inventarizace veškerého 

majetku společnosti.      
Dozorčí rada společnosti projednala audit společnosti za rok 2007 – roční účetní závěrku, 

zprávu a výrok auditorky. 
Dozorčí rada společnosti byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a 

jeho rozhodování, a to předsedou dozorčí rady společnosti, který byl přítomen na všech zasedáních 
představenstva společnosti. 

Dozorčí rada společnosti v průběhu roku 2007 neobdržela žádnou stížnost na společnost, 
kterou by musela projednávat na zasedání. 

Na jednání dozorčí rady byli podle potřeby přítomni ředitel společnosti Ing. Lubomír 
Trachtulec, ekonomická náměstkyně ředitele společnosti Ing. Lenka Mrázová. 
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Stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti 
 

a) k činnosti představenstva 
Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., 
Uherské Hradiště jednalo v roce 2007 vždy v intencích stanov společnosti i obecně právních 
předpisů a nebylo zjištěno jejich porušování. 
 

b) k účetní závěrce 
Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí na svém zasedání dne 29. 4. 2008 roční účetní 
závěrku společnosti za rok 2007, která byla auditována Dipl. Ing. Ludmilou Burešovou, 
auditorskou, Mariánské nám. 127 Uherské Hradiště. Dále DR společnosti vzala na vědomí 
zprávu auditorky o ověření účetní závěrky za rok 2007. 
Na základě výroku auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a 
finanční situace společnosti k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů, výsledku jejího hospodaření 
za rok 2007 v souladu s českými účetními předpisy. Dozorčí rada Slováckých vodáren a 
kanalizací, a. s., doporučuje valné hromadě společnosti tuto závěrku schválit. 

 
c) k návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku 

Dozorčí rada na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2007 hodnotí činnost 
orgánů a managementu společnosti velmi dobře a doporučuje valné hromadě předložený 
návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2007 schválit. 

 
         

            V Uherském Hradišti dne 29. 4. 2008 

 

 

 

 

Ing. František Hajdůc                              
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XIV. Zpráva auditora o ověření  výroční zprávy  
 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY K 31.12.2007 

 
 

u společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.  
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště, IČ: 494 53 866 

 
 
 
 
ZPRÁVA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
Ověřila jsem soulad výroční zprávy s účetní závěrkou, která je obsažena v této výroční zprávě. Za správnost výroční 
zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Mým úkolem je vydat na základě provedeného ověření výrok o souladu 
výroční zprávy s účetní závěrkou. 

 
Ověření jsem provedla v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami 

Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal 

přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem 

zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Jsem 

přesvědčena, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.  

 

Podle mého názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše 

uvedenou účetní závěrkou. 

 

Auditor:  Ing. Ludmila Burešová 
osvědčení č. 0275, oprávněná poskytovat auditorské 
služby v rozsahu stanoveném zákonem 254/2000 Sb. 

      Mariánské nám. 127 
      686 01  Uherské Hradiště 

 
 
Uh. Hradiště  7. dubna  2008  
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XV. Útvar vodohospodářských laboratoří  
 
 

Útvar vodohospodářských laboratoří Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., byl ke dni 9. 2. 
2007 reakreditován podle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, která má platnost ve všech 
členských zemích Evropské unie. V rámci této akreditace byl laboratoři přiznán flexibilní rozsah 
akreditace - 1. stupně. Tato akreditace umožňuje rozšířit rozsah akreditace o nové normy podle 
aktuálních potřeb zákazníků.  
 

Na základě licenční smlouvy laboratoř používá značku multilaterální dohody  ILAC, MRA a 
zkušební protokoly jsou uznávány v zahraničí.  
 

Ve roce 2007 proběhla v rámci pravidelné dozorové návštěvy Českého institutu pro 
akreditaci, o. p. s., Praha  reakreditace laboratoře na období dalších pěti let s platností Osvědčení do 
31. 1. 2013. 
 

Přesnost a správnost  laboratorních výsledků je ověřována pravidelnou účastí 
v mezilaboratorních porovnávacích zkouškách. Laboratoř se zúčastnila v roce 2007 celkem 11 
mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. Z celkového počtu 130 porovnávaných parametrů bylo 
128 úspěšných, tj. 98,4 %. 
 
 
Služby pro zákazníky 
 

Prostřednictvím internetových stránek společnosti má zákazník k dispozici Osvědčení o 
akreditaci, přílohu osvědčení s aktuálním seznamem akreditovaných metod, platný ceník a 
informace k odběru vzorků.  
 

Na požádání zákazníka může  také laboratoř provést hodnocení výsledku zkoušky 
porovnáním s legislativními předpisy vodního hospodářství a toto hodnocení může uvést na 
samostatném listu označeném „interpretace výsledků“ vydanému ke zkušebnímu protokolu 
 

Laboratoř začala aktivně spolupracovat s firmou HACH LANGE v oblasti prověřování 
kyvetových testů podle požadavků ČIA a normy ČSN ISO 17381. Naše zkušenosti z validace jsme 
prezentovali formou krátkého článku v informační časopise  H2O/NOVINKY/10/2007. 
 
 
Zvyšování odborné úrovně kvalifikace pracovníků 
 

V rámci zvyšování odborné kvalifikace získali pracovníci laboratoře Certifikáty v oblasti 
vzorkování, mikrobiologie, metrologie, zajišťování kvality výsledků zkoušek a  senzorické analýzy.  
 
 
Kontakt:   Renata Jordánová, vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří 
Telefon:    572 530 276 
Fax:          572 551 118 
E-mail:     renata.jordanova@svkuh.cz 
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XVI. Autorizované metrologické středisko,  opravna vodoměrů 
 
 
 
Nabídka služeb zákazníkům 

V roce 2007 autorizované metrologické středisko při Slováckých vodárnách a kanalizacích, 
a. s.,  zabezpečovalo služby jako opravy, úřední ověřování a  přezkoušení vodoměrů od DN 15 mm 
do DN 100 mm. Tyto úkony provádí metrologické středisko na svých vlastních zkušebních 
zařízeních. Vodoměry od DN 150 mm se pouze opravují, regulaci a úřední ověření se provádí   
dodavatelským způsobem na AMS Renova, s.r.o., Solnice. 
 
Přezkoušení vodoměrů 

Autorizované metrologické středisko vodoměry úředně přezkouší na vlastním zkušebním 
zařízení do 5-ti pracovních dnů. Na žádost zákazníka lze vystavený protokol zaslat faxem, originál 
spolu s předmětným vodoměrem předáme při pravidelném svozu. 
 
Povrchová úprava vodoměrů 
  Dále naše autorizované metrologické středisko provádí povrchovou úpravu vodoměrů 
kvalitní nezávadnou práškovou komaxitovou barvou. Komaxitová stříkací kabina a vypalovací pec 
se nachází přímo v prostorách  metrologického střediska areálu Slováckých vodáren a kanalizací, a. 
s.  Stejná povrchová úprava je prováděna i u domovních vodoměrů + zlacenka. 
 
Záruční doba a garance cen oprav  

Záruční doba trvá  po celou dobu platnosti ověření. Na žádost zákazníka vystaví AMS 
Protokol o ověření stanoveného měřidla zdarma. 
  Garance cen oprav, ověření a přezkoušení vodoměrů po dobu 2 let, případná změna je 
zákazníkovi oznámena čtvrt roku předem. 

 Nabízíme také opravy a úřední ověření pouze vložek vodoměrů větších dimenzí,  typů, 
které mají tuto možnost opravy povolenu typovým osvědčením. 
 
Kvalita služeb  

V roce 2007 se naše AMS  úspěšně zúčastnilo mezilaboratorního porovnávání, které 
vyhodnocoval Český metrologický institut Brno.   

V měsíci červnu 2007 bylo zahájeno  posuzování způsobilosti pracovníky ČMI SPL Brno, 
které bylo završeno prověřováním na místě samém v prosinci 2007. Na základě tohoto úspěšného 
prověření byla udělena AMS reautorizace a „ Osvědčení  o metrologické, technické a personální 
způsobilosti“, platné do 31. 12. 2012 – tedy na dalších pět let.   
 
 
 
Kontakt:   Jana Škrabalová, vedoucí AMS + opravna vodoměrů 
Telefon:    572 530 167, mobilní tel.: 723 272 365 
Fax:          572 551 118 
E-mail:     jana.skrabalova@svkuh.cz 
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 XVII.   Zákaznické centrum 
 
 

 
Služby zákazníkům 
 

V roce 2007 se útvar prodeje vody, tak jako v letech minulých, zaměřil na zkvalitnění a 
rozšíření služeb pro zákazníky.  
 

Odběratelé mají možnost prostřednictvím internetové aplikace, která byla uvedena do 
provozu v září 2006,  zjistit informace o svém odběrném místě tj. přehled o odečtech, fakturách a 
jejich úhradách, přehled o zálohách a dalších smluvních údajích. Rovněž je možné z této aplikace, 
která je dostupná všem zákazníkům, mající přístup k internetovým stránkám, provádět vybrané 
změny týkající se smluvních vztahů, hlásit stav vodoměru a psát připomínky či podněty.  
 

Na internetových stránkách společnosti jsou mimo jiné průběžně aktualizovány formuláře 
pro potřeby zákazníků, které mohou odběratelé využít k provedení změn ve smluvních vztazích 
nebo  změny odběratele, a to  vše v pohodlí z domova. V případě pochybností o správnosti měření 
je k dispozici Žádost o přezkoušení vodoměru a pokud se odběratel rozhodne pro zálohové platby 
má možnost pomocí elektronického formuláře zaslat svůj požadavek přímo na e-mail pověřeného 
pracovníka, který  vše potřebné zapracuje do databáze a zajistí změnu smlouvy. Značná část 
zákazníků využila možnosti nahlásit i zálohové platby telefonicky. 
 
Nové služby pro region Uherskobrodsko 
 

Osvědčilo se zavedení pokladny pro úhradu faktur za vodné a stočné na pobočce 
v Uherském Brodě, což dokazují i pozitivní ohlasy odběratelů, pro které tato služba znamená 
úsporu nákladů na poštovní poplatky. Nemalý význam má i úspora času, kdy zákazníci ze 
vzdálenějších míst mohou vyřídit své požadavky či hlásit změny právě na této pobočce.  
 
Priority zákaznického centra 
 

Zlepšení komunikace a zkvalitnění přístupu k zákazníkovi zůstává nadále prioritou útvaru 
prodeje vody. Do roku 2008 vstupujeme s dalším inovačním prvkem a tím je zasílání daňových 
dokladů v elektronické podobě, což by nejen snížilo náklady na poštovné na straně dodavatele, ale 
především zrychlilo komunikaci ve vztahu k zákazníkovi. 
V dnešní době, kdy je elektronická komunikace upřednostňována, by tato služba měla být dalším 
krokem ke zkvalitnění nabízených služeb.  
 
 
 
Kontakt:   Renáta Lázničková, vedoucí zákaznického centra 
Telefon:    572 530 242  
Fax:          572 551 118 
E-mail:     renata.laznickova@svkuh.cz 
 
   
 



Slov6ck6 vod{rny a kanalizace. a.s.. Za Ol56vkou 290. 686 36 Uhersk6 Hradi5t6

w ,  ,  y  o

PRILOHA K UCETNIM VYKAZIJM

k 3r.12.2007

tr. r. onocNf uolm

l .  Popis f ietni jednotky

Nazev Slov6ckd voddrny a kanalizace. a. s.

S id lo Za Ol56vkou 290.686 36 Uherskd Hradi5t6

Identifikadni dislo 49453866

Prdvni forma akciov6 spolednost

Rozhoduj(ci piedmdt dinnosti provozov6ni vodovodri akanalizaci pro veiejnou potiebu

Datum vzniku obchodni spolednosti t .  12.1993

Osoby, kterd maji podstatn! nebo rozhodujici vliv na
tdetni iednotce a v'lSe vkladri v %

mdsto Uherskd Hradi5td
m6sto Uhersk,i Brod

30,46  % akc i i
10 .98  % akc i i

Popis zmdn a dodatkt provedenych v
uplynuldm 0detnim obdobi v obchodnim rejstiiku

Rg. B 1164 nazitklad(, schv6leni valnou hromadou byla zaps|na zmdna dlentr
pf idstavenstva a dozorCi rady spolednosti .
Po schv6leni valnou hromadou ze dne 5.6.2007 do5lo k vvmaz6ni niedmEtu
podnik6ni: hostinsk6 dinnost

Popis organizadni struktury podniku ajeji zrlsadni
zmdny v uplynuldm fdetnim obdobi

V roce 2007 nedo5lo ke zm6n6m v organizadni struktufe podniku.
Vfkon sprrivy aYizeni spolednosti .je dvoustupiiovy:
I. stupeii iizeni: ieditel spolednost.

feditel i  spolednosti  jsou pi imo podiizeni n6mdstci provozni
technick6ho a ekonomickdho irseku.

ILstupei i izeni: provoznd technick! n6mdstek a ekonomick6 n6mdstkynd
n6mdstktm isou pi imo podiizenv iednotl ivd Drovozv a [tvarv

Jmdna a piijmeni dlenri statut6rnich a
dozordich org6nri ke dni 0detni zillrky

Piedstavenstvo:
Ing. Lubomir Trachtulec

Ing. Libor Kar6sek
Josef Bazala
Ing. Pavel Botek
Ing. Ladislav Kry5tof
Petr Matou5ek
Jan Pij6dek

Dozordi rada:
Ing. Franti5ek Hajd0ch
vojtdch Kieryk
Kvdtoslava Ogrodnikov6
Josef OndrriSek
Ing. Jan Simdik
Ing. Ladislav Supka

piedseda, ieditel Slov6ckych vod6ren a kanalizaci
a. s.
mistopiedseda, starosta mdsta Uherskd HradiSte
dlen, starosta mdsta Stard Mdsto
dlen, mistostarosta obce OstroZsk6 Nov6 Ve s
dlen, starosta mdsta Uhersky Brod
dlen, starosta obce Boriice
dlen, starosta obce Vldnov

piedseda, starosta obce Dolni Ndmdi
mistopiedseda, dlen DR za zamdstnance
dlenka, mistostarostka mdsta Bo.ikovice
dlen, dlen DR za zamdstnance
dlen, starosta mdsta Hluk
dlen,

2. Podniky ve skupinE

Nazev a sidlo irdetnich jednotek, v nichZ m6 ridetni
iednotka podstatnV nebo rozhoduiici vliv

Ne

VjSe poditri na ZK tdchto podnik0
Ne

Smluvni dohody zakl|dajiciprdvabez ohledu na v1i5i
oodi lu na ZK

Ne



VfSe vlastniho kapit6lu a ridet. hosp. vysledku za
posledni rid. obdobi u tdchto podnikri Ne

Ovl6daci smlouvy, povinnosti z nich vypllivajici Ne

Smlouvy o pievodech zisku, povinnosti z nich
vyplwaiici Ne

3. Udaje o zamEstnancich a osobnich ndkladech

Primdrny piepodtenli podet zamdstnanc0 zamestnanci z toho iidici pracovnici
261 13

Mzdovd n6klady v tis. Kd
- bez ostatnich osobnich ndkladrl
- ostatni osobni n6klady

zamdstnanci z toho iidici pracovnicl
63  881  7  t 3 l

8 7 0

OdmEny dlen0 statut6rnich org6nri v tis.Kd

- odmdny ([det 523)

statut6rnich dozordich

173 268

4. VfSe pij lek, zhrukajin6 plnEni

Prijdky, tivdry, poskytnutd z6ruky a ostatni plndni jak v
pendZni formd, tak v natur6lni formd akcion6irim, dlen0m
statutarnich, dozordich a iidicich orgdnt, vdetnd b;ivalllch
dlent tdchto ore6nt

Ne

Ostatni plndni:
- bezplatn6 pied6ni k uZivdni osob. aut nebo jinfch

movitlich a nemovitjch vdci,
- zhpttj(kaza cenu niZ5i, neZje cena obvykl6,
- vyuZiti sluZeb poskytovan;lch irdetni jednotkou,
- platby dtchod. oiipoii5tdni a pod.

pouZiti sluZebnich vozidel manaZert i pro soukrome irdely
plisp6vek na penzijni piipojiStdni zamdstnanci
nependZitd plndni ve lbrmd pojiStdni odpovddnosti manaierrl

CT,.TI. TNTORMACE O POUZITfCH UEETNiCH METODACH, OBECNfCH uCnTNicg ZASADACH A ZPTSOBECH
OCENovANi

l �  Zp0sob ocen6n i :
a) z6sob nakupovanych a vytvoienfch ve vlastni reZii Zhsoby poiizuje organizace pouze n6kupem. Tytojsou pii poiizeni oceiovdny

poiizovaci cenou vdetnd n6kladri souvisejicich s poiizenim. Pii piiieti zdsob na
sklad je pouZito zprisobu FIFO a vaZendho aritmetickdho prfrmdru z
poiizovacich cen.
V prtbdhu ridetniho obdobi bylo irdtovdno v podrozvahove evidenci o
z6sob6ch na konsisnadnich skladech.

b) dlouhodob6ho nehmotndho a hmotn6ho maietku L OcertovdnI investic
a) poiizend dodavatelsklim zprisobem jsou ocendny poiizovaci cenou vdetnd

n6kladt s poiizenim souvise.j icich,
b) vytvoiend vlastni dinnosti . isou ocendny vlastnimi n6klady.

II. Dlouhodobi' nehmotni' mojetek ( DNM ) - vstupni cena v;''SSi neZ 60
tis. Kd a doba pouZitelnosti  delSi neZ I rok.
Technick6 zhodnoceni DNM - nad 40 t is. Kd zvy5uje ocendni DNM

- do 40 t is. Kd - jednorazovyi ndklad
Drobnf DNM - vstupni cena do 60 t is. Kd a doba pouZitelnosti  nad I rok.
Drobnf nehmotny majetek do 60 t is. Kd - jednorazov! n6klad,
v hodnotd nad l5 t is. Kdje evidov6n.

IllDlouhodobi, hmotni, maietek ( DHM ) - vstupni cena vy55i ne2 40 tis. Kd
a doba pouZitelnosti del5i neZ I rok.
Technick6 zhodnoceni DHM nad 40 t is. Kd zvy5uje ocendni DHM.

do 40 t is. Kd - jednorazovl i  n6klad
Drobnf hmotnf majetek do 40 t is. Kd s dobou pouZitelnosti  nad I rok,
irdtov6no jako o z6sob6ch.

c) CP a podihi, deriv6tri a d6sti majetku a zdvazkit
zaiiStdnd derivdtv

Neni

2. Zpisob stanovenf reprodukdni PC u majetku
ocendndho v tdto cend a polizen6ho v prribdhu
fdetniho obdobi

V prtbdhu irdetniho obdobi nebyly poiizeny investice ocendnd touto cenou.



3. Druhy vedlej5ich poi izovacich ndkladt
zahrnovanfch do polizovacich cen nakupovanych
z6sob, druhy n6kladfi zahrnovanlch do cen z6sob na
frovni VN

VedlejSimi poi izovacimi n6klady pi i  poi izov6ni zdsob.jsou piedevSint
piepravnd, poStovnd, balnd atd.
Vnitropodnikovfm nakladem vstupu.i icim do ceny z6sob.ie pieprava. ktera je
do hodnoty z6sob aktivov6na.

4. Podstatn6 zmEny zprisobu oceiov6ni, postupt
odpisov6ni a postupri 0itov6ni oproti ptedchiuejici-
mu fdetnimu obdobi s uvedenim drivodri tdchto zmdn

Neni

5. Zptsob stanoveni opravnfch poloiek k majetku a
uvedeni zdroie informaci

l .  Opravnd poloZky k pohled6vk6m.jsou tvoieny dle z6kona d. 593/1992 Sb. o
rezerv6ch podle splatnosti.
K vytvolenfm z6konnjm opravnym poloZk6chjsou dotvoieny irdetni opravnd
poloZky do vf5e l00%. D6le. isou tvoleny r idetni opravnd poloZky
k pohled6vk6m do splatnosti 6 mdsicri na zitkladd, inventarizace ve vlSi I 00%
2. Opravnd poloZky k z6sob6mjsou tvofeny na zdkladd inventarizace ve vySi

t 0 0 % .

6. Zp&sob sestaveni odpisovfch pl6ni a pouZitd
odpisov6 metody pii stanoveni fdetnich odpisri

Odpisovf pl6n fdetnich odpisri  je vypracov6n najednotl ivd skupiny
dlouhodobdho majetku podle SKP a CZ-CC. Udetni odpisov6ni. ie zah6.jeno
v mesici zaiazeni, majetek je odepisov6n rovnomdrnd.
Pii daiovdm odpisov6ni hmotndho majetku je pouZiv6na line6rni metoda a u
nehmotn6ho maietku ie pouZit dasovV odpis.

7. Zpisob piepoit i  r idajr i  v cizich mEn6ch na
deskou mEnu

Pro piepodet r idaj0 uvedenlch v cizi  mdnd byly pouZity denni kurzl CNB.

8. Zprisob stanoveni re6ln6 hodnoty u majetku a
zhvazkit, kterd se v souladu se z6konem ocef,uii
reiilnou hodnotou

Neni

il. rrr. DoplfruJici rxnoRrulcr K RozvAzE A K vVKAZIJ zrsKu A zrRAr

l .  Dlouhodobf majetek kromE pohled6vek

a ) Rozpis dlouhodobdho nehmotndho
maietku v tis. Kd

Skupina ( iliet ) PC Oprdvlq,

fdet 012 - nehmotn6 vlisledky vyzkumu
fdet 013 - software

590
l 0  l 7 l

590
9  r 5 5

Celkem iliet 0l 2, 01 3 a 072, 073 l 0 761 9 745

b) Rozpis na hlavni skupiny staveb v tis. Kd 021
021

100 - budovy
200 - stavby

1 5 9 5 t r
I  039 370

46 090
53 5 965

Celkem tiiet 02 I a 081 I  t 9 8  8 8 1 582 055

c) Rozpis na hlavni skupiny samostatnych
movitlch vdci a souboru movitlich vdci v tis. Kd

Uiet 022:
energetickd a hnaci stroje
pracovni stroje a zalizeni
pfistroje a zvl6Stni technick6 zaiizeni
dopravni prostiedky
invent6i
dlouhodobf hmotn! - drobnyi

t5 t  269
r8  i l 6
65 147
59 323

I  055
2 226

5 4  l 1 6
t 5  0 7 0
5 l  5 6 8
35  642

I  J Z

|  3 5 9

Celkem iliet 022 a 082 2 9 7 t36 t 5 81 8 7

d) Pozemky v tis. Kd tliet 03 1 5 298 U

d) N6jemce - finandni pron6jem Poiizovaci cena Zaplaceno Zbyvitdoplatit v n6sl.let.
909 t is. Kd 536 t is. Kd 374 t is. Kd



f ) Piehled o piirustcich a ribytcich dlouhodobdho
majetku podle skupin v tis. Kd

iliet

idet 012- nehmotn6 vlisledky vjzkumu
tdet 013 - software
celkem iliet 01 2, 01 3

budovy
stavby
celkem iliet 02 I

energetickd a hnaci stroje
pracovni stroje a zaiizeni
piistroje a zvl65tni technickil zaiizeni
dopravni prostfedky
invent6i
dlouhodobf hmotn! - drobny
celkem iliet 022
pozemlg, iliet 03I

PiirfistlE

0
|  247
I  247

l6  880
2 l  t 7 l
3 8 0 5 1

36 949
2 1 7

4 8t2
3 073

U
l  3 0 l

46 352
1 7 0

UbytlE

0
0
0

683
588

I  271

5 008
92

r  635
2 361

0
0

9 096
0

e) Majetek neuvedeny v rozvaze v tis. Kd
Drobnf hmotnj majetek
Drobnli nehmotn! majetek
Pronajat-i vodohospod6isk.i maietek

Od 3 000,-- Kd do 40 000,-- Kd
Od l5 000,-- Kd do 60 000,-- Kd
Na z6kladE n6jemnich smluv

l 9
I

928

302
864
1 6 8

f) Rozpis hmotn6ho majetku zatiLenlb.o
z6stavnim pr6vem, u nemovitosti i v6cnfm
biemenem s uvedenim povahy a formy tohoto
zajiStdni

Nemovitosti naLY 4939, k.0. Kunovice
Nemovitosti na LV 2858, k.ri. O.N.Ves
Nemovitosti na LV 1065, k.f. KnEZpole

Pozn6mka:
K zajiStdni rivdrujsou rovndZ pouZity
zai iSt'ovaci biancosmdnkv vlastni.

Uvdrovii smlouva
2002-2062UV
2004-2368 UV
2004-2367 UW

VlSe rivdru
82 822
35 4t9
2 5  3 0 1

g) Piehled majetku s trZnim ocendnim vfraznd, vy55im neZ
v fdetnictvi v tis. Kd

Pfehled poskytnutfch dotaci na investidni akce oje.jichZ vySi byla poniZena
vstupni cena majetku:
COV Uherske Hradi5td - intenzifikace 41 4ll
Rekonstrukce UV O.N.Ves 21 252
Rekonstrukce UV KndZpole l5 lgl
Hav6rie kmenovd stoky A 4 jg3

h) Podet a jmenovitd hodnota dlouhodobfch majetkovych
Idasti

CP a majetkovfch Neni

2. Pohled6vky

a) Souhrnn6 vfSe pohled6vek po lhitd splatnosti t tO Ont v tis. Kd 3 t23

b) Pohledavky se splatnosti vice neZ 5 let

c)  Pohleddvkv k nodnikr im ve skrrn inA

ne

ul rulrEuavKy Kryre poqte zasravnlno prava nebo JiStdnd jinlim zprisobem napi. rudenim.jindho
. luQ.i.eklu, s uvedenim povahy a formy tohoto zajistdni propf(pad nesplaceni

ne

e) Pohled6vky urdend k obchodov6ni, ocendnd re6lnou hodnotou ne

Vlastni kapitril

NoPr P r
Idetniho obdobi:

Nerozqeleny zrsK za r 2006 eini l  7 850 t is. Kd.

ffi Komentdi

Rezervni fond I a ooO tls. rce
Socirilni fond I l 200 tis. Kd

I
Stimuladni fond 

| :OO tir. fe
I

OdloZenf dat.z|vazek I t tZg tis. fe

I rozddleni zisku
I rozddleni zisku

I  417 t is .  K i  I  derpdni

I rozddleni zisku
453 tis. Kd I derpdni

Hosp. vfsledek pied zdandnim zarok2007 byl vytvoien ve vy5i I I 290 tis. Kd, o
po profdtov6ni odloZend dand dini hospodriiskj vlsledek I 0 I 6 I tis. Kd.

b) Kozdeteni zrsku piedchazejiciho ridetniho
obdobi

Zisk k rozddleni za rok 2006 v Kd:
z toho:
rezervni fond

7 849 920,56

4 000 000.--



soci6lni fond
stimuladni fond
tantidmy
fond obnovy a rozvoje

I
I 200 000,--
500 000,--
I  50 500,- -
999 420.56I

c) Z6kladni kapit6l 610 089 kust Splaceno: 100 %

ca) podet akcii
-  druh akci i :  najmdno

na majitele
- jmenovit6 hodnota akcie
- nesplacenyi vklad
- podet a hodnota vydanfch dluhopisri s
pr6vem vfmEny za akcie

610 089 kust
546 236 kus0
63 853 kust

l 000 Kd
0

4, Ziuazky

a) souhmn6 vliSe zdvazkt po lhritd splatnosti 180 dnri ne

b) ztvazky se splatnosti vice neZ 5 let ne

c) ziwazky k podnikrim ve skupind

d) zdvazky krytd podle z6stavniho pr6ya s uvedenim povahy a formy tohoto zajistdni
e) zixazky nevyfidtovand v ridetnictvi a neuvedend y rozvaze, napi. z6ruky piilatd, za podnik z titulu

bank. rivdru, pokud nebyly pro0dtovriny ve formd irdetnich rezerv ne

f) dal5i vfznamnd potenci6lni ztrity, na kter6 nebyla vytuoiena ridetni rezerva,jejicttZ re."ti.dce ,6-,tsi
na uskutedndni nejist6 budouci ud6losti, napf.nejisli'soudni spor

5. Rezervy

Pod6tedni ztstatek, tvorba a derpani rezerv v tis. Kd
459- Ostatni rezeryy
z toho:
- rezerya na nevyderpanou dovolenou
- rczerva na budouci riziko

Pod. stav Tvorba erp6ni
0

0
0

2 179

| 284
895

0

0
0

6. Vfnosy

RozvrZeni v1/nos0 z bdZnd dinnosti - tuzemsko
(zahranidi:0 )

vyroba a rozvod vody 138 859 t is. Kd
odv6ddni a eiSteni odpad.vod 129 857 t is. Kd
ostatni sluZby l I 278 tis. Kd
ostatni vinosy 3 304 tis. Kd

7. Vfzkum a vfvoj

Ju4Jtr vy uugt". oDooDI na

l * '- vVzkum a vVvoi

8. PiemEna spolednosti

-
a) Struktura vl. kapit6lu po piemdnd spolednosti ajeji

vznik
Ne

b) Fondy, kterd vznikly v dtsledku piemdny Ne
c) Dal5i vfznamnd 0daje Ne

9. Vf5e splatnfch zilvazktt

., PUJrsl
st6tni

zaDezpecent a prlspevku na

b) veiejndho zdravotniho poi iStdni
lZiwazky jsou placeny ve splarnosti .
I

I  zavazKyJsou placeny ve splatnosti

10. VfIe evidovanfch dafiovfch nedoplatkfr Nejsou dadovd nedoplatky

11. DomErky splatn6 dand z pi i jmri za min. fCetnf
Obdobi Nejsou domdrky

f2. OdfoZenj daiovf zfvazek v roce 2007 bylo irdtovdno o odloZendm daiovdm zivazku ve visi iliD tGlG



Zdkladna pro v;ipodet odloZend dand je rozdil (rdetnich a dariovych zrlstatkovvch
cen DHM arozdil opravnyich poloZek k z6sob6m.
Ze ztr6tzlet2004 a22006 v celkovd hodnotd 2 673 t is. Kd, kter6. jsou evidov6ny
v daiovdm piiznini, nebyla ze z6sady opatrnosti 0dtov6na odloZend daiov6
pohled6vka ve v.lSi 508 tis. Kd.

13. Pii jat6 dotace

a) na investidni ridelv Nejsou

b) na provozni ridely Nejsou

14. Dlouhodob6 bankovni r ivEry a f inandni vfpomoci

a) COV Uherskd HradiStd 82 822 tis. Kd
intenzifikace

Bezrirodnli [vdr
ZajiStdni rivdru - zirstava nemovitosti na LV d. 4939
Spl6 tky  2ar .2007:
Kr6tkodob6 d6st rivdru do l roku:
Dlouhodob6 d6st rivdru nad I rok:
Posledni sol6tka:

l0  400 r is .  Ke
l0 400 r is .  Kd
30 822 t is .  Kd
20.12.20t1

b) Rekonstrukce 35 419 tis. Kd
UV OstroZsk6 NoviiVes

Beztrodnj rivdr
ZajiStEni 0vdru - zdstava nemovitosti na LV d. 2558
Spl6tky 2ar.2007:
Kr6tkodob6 d6st irvdru do l roku:
Dlouhodob6 d6st fvEru nad I rok:
Posledni soliitka:

2 673 r is .  Kd
2 673 t is .  Kd

29 404 tis. Kd
l 3 . l  t . 2 0 1 9

c) Rekonstrukce 25 301 tis. Kd
UV KndZoole

Bezfrodnf tvdr
Zaji5tdni rivdru - zilstava nemovitosti na LV d. 1065
Spl6tky 2ar.2007:
Kr6tkodob6 d6st irvdru do I roku:
Dlouhodob6 d6st fvdru nad I rok:
Posledni spl6tka:

I 840 tis. Kd
I  840 r is .  Kd

22 54 I  t is .  Kd
3 . 2 . 2 0 2 1

d) N6vratn6 finandni l0 575 tis. Kd
vVDomoc MF CR
rekonstrukce UV KndZpole

Bez[rodn6 fi nandni vlipomoc
Spl6 tky  2ar .2007:
Kr6tkodo b6 &tst zdv azku :
Dlouhodobd d6st z6vazku :
Posledni spl6tka:

I  057,5 t is .  Kd
|  057.5 t is .  Kd
I  057.5 t is .  Ke

15. t2.2009

15, Vfznamn6 uddlosti, kter6 nastaly mezi rozva-
hovfm dnem a okamiikem sestaveni r iCetni
zivErkv

Od 31. 12.2007 do dne sestaveni r idetni z6vdrky 6. 3. 2008 nenastaly vyznamnd
skutednosti, kterd by ovliviovalv irdaie uvedend v irdetni zdvlrce.

16. Ostatni uddlosti V fdetni jednotce v prr ibdhu auditovandho obdobi nenastaly skutecnosti ,  na.je. j ichZ
z6kladd by bylo nutno zpracovalzpr|vu o vztazich mezi propo.jenymi osobami ve
smyslu 0 66a Obchodniho z6koniku.

Sestaveno dne: 6. 3. 2008

Schvfl i l :  podpis statut6rniho zistupce:
Ing. Lubomir Trachtulec, piedseda piedstavenstva

Slov{ck6 vodfrny a kanalizaceras.
686 36 Llherskd Hradi5tE. Za OlS6vkou 290

Osoba odpov6dn6 za r i ietni zfvErku:

Zpracovala: Jana Kovali ikovr{Kovali ikovr{

rrl:rri ir.r srnru*i"t"',,''lf-;;,,v



Minim6lni z6vazn! videt informaci
podle vyhl6Sky 4722003 Sb.

0detni jednotka dorudi
0detni uzdv6rku souiasn6
s dorudenim daiov6ho piizndni
za dai z piijmri

1x piislu$nemu fi nandnimu
iiadu

ROZVAHA
v pln6m rozsahu

ke dni31.12.2007

(v celfch tisicich Kd)

0bchodni firma nebo jini' nazev 0detni jednotky

Slov6ck6 vod6rny a kanalizace, a,s.

Sidlo nebo bydliStd 0detni jednotky
a misto podnikani li5i-li se od bydliStd

Za 0l56vkou 290
Uhersk6 HradiStdRok M6sic tn

2007 1 2 49453866

Oznadeni AKTIVA

a b

Bd2n6 ucetni obdobi Minul6 0C obdobi
Brutto

I

Korekce
2

Netto
3

Netto
4

AKTIVA CELKEM 1 727 621 .154215 973 408 984 190
B.Dlouhodobf majetek 1 630 69! -750 288 880 41 885 58
B.l. Dlouhodobi nehmotnf majetek 10 761 -9 745 1  01 ( 455

2. Nehmotno vi,sledky v!'zkumu a vj,voje 59( -590 0
3. Sofiware 10 171 -9 155 1 01t 455

B.ll. Dlouhodobf hmotn! majetek 1 619 938 -740 543 879 39i 885 132
1, Pozemky 5 298 0 5 29€ 5 129
2. Stavby 1 198 882 -582 05( 616 82( 605 073
3. Samostatn6 movitd vdci

a soubory movitfch vdci 297 136 - '158 48; 138 649 117 696
7, Nedokondeni dlouhodob!

hmotnj'majetek 118 622 118 622 157 234
C.0bdZn6 aktiva 92 943 -3 92t 89 016 94 12(
C.l. Z6soby 3 84; - z t : 3 5 7 4 29t

'1. Materiel 3 83r -274 3 561 i  a 1 t

S.Zbo i i 1 1 7
C.l l .  Dlouhodob6 pohled6vky 78t 782 cJa

1. PohledAvky z obchodnich vztah0 50( 0 50( 50c
5. Dlouhodobe poskytnute 26lohy 28i 0 281 35

C.lll.Kr6tkodobe pohledavky 85 52: -3 654 81 B6! 81 481
1. Pohled6vky z obchodnich vztah0 34 937 -3 654 31 283 29 398
6. StAt{ariovd pohled6vky 10 598 10 598 17109
i. KrAtkodob6 poskytnutd zelohy 1 880 1 BBO 2 65C
8. Dohadn€ ldty aktivni 37 825 37 825 31 632
9. Jine pohledivky 283 283 692

C.lV. Finanini majetek 2791 2791 7 821
L Penize 1 8 1 1 8 1 124
2. Udty v bankach 2 610 0 2 61( 7 697

D.l. Casov6 rozli5eni 3 981 0 3 9Bl 4 474
1, Naklady piiStich obdobi 3 981 0 3 981 4 474
3. Piijmy piiitich obdobi 0 0



0znadeni PASIVA

a b

Stav v bdin6m
ucet. obdobi

5

Stav v minul6m
ucet. obdobi

6

PASIVA CELKEM 973 40t 984 19(
A.Vlastni kapital 757 909 749 76t
A.l.  Zdkladni kapit5l 610 089 610 08(

1, ZAkladni kapital 61 0 089 610 08{
A.ll. Kapitiilov6 fondy 19 330 19 33(

1. Emisni azio 1B B9O 18 89(
2. Ostatni kapitirlovd fondy 440 44(

A.lll.Rezervni fondy, ned6liteln! fond
a ostatni fondv ze zisku 91 949 8 6  1 1 !

1, ZAkonnf rezervni fond/Neddlitelnj' fond 66 494 62 494
2. Statut6rni a ostatni fondv 25 455 23 625

A.lV. Vfsledek hospodaieni minulfch let 26 380 26 380
1. Nerozddlenj' zisk minulych let 26 380 26 380

A.V. Vi'sledek hospodaieni 10 161 7 850
B.Cizi zdroje 215 49! 234 422
B.l. Rezervy 2 18( 0

4, Ostatni rezervy 2 18( 0
B.ll. Dlouhodobd zdvazky 39 201 41 864

1 . Zlvazky z obchodnich vztah0 2734
9. Jin6 z6vazky 1 051 2 1 1
1 0.0dloienf dariovy zAvazek 38 14t 37 015

B.lll.Kriitkodob6 zavazky 74 437 60 884
1, Z6vazkv z obchodnich vztah0 37 14 27 884
5. Z6vazky k zamdstnanc0m 4 621 4 489

6. Z6vazky ze socidlniho zabezpedeni
a zdravotniho poji$t0ni 2 567 2 53:

7. Stdt - dariov6 zdvazky a dotace 2 432 2 371
8. KrAtkodob6 piijate zalohy 24 542 20 586
1 0.Dohadnd uety pasivni 2 069 1 967
11 . Jinb zirvazky 1 058 1 058

B.lV. Bankovni 0vdry a vfpomoci 99 681 131 674
1. Bankovni 0vdrv dlouhodob6 82768 97 681
2. Kr6tkodob6 bankovni iv6ry 1 6  9 1 3 33 993

Sestaveno dne:

6 3.2008

Podpisovf ziiznam statutArniho orgirnu udetni jednotky

nebo podpisovi z6znam fyzicke osoby, ktera je udetni j

Slovdck6 vod{rny s

Prdvni lorma 0detni jednotky

Akciovd spolednost

Piedmdt podnik6ni (OKEC):

Provozovdni vodovod0 a kanalizaci pro
veiejnou potiebu

- l

Orsofl Finandni !detnictvi 8.3.

Podle soubor0: VYR - SRozUx3 (1 ); VVS - SSRozv (1 ); SIR - SRRozv (1 );
Varianta tisku: 6002; Sablona O0MS: SVYKX;

) ipf .  inq.  t  i . . !Ci l t l l i j

ORTEX sool. s r o. Hradec Kralove



Minim6lni zdvazn!' vfdet informaci
podle vyhldSky 472l2003 Sb.

Udetni jednotka doruei
udetni uz6vd*u soutasn6
s dorudenim daiov6ho pizn6ni
za dari z piijm0

1 x piisluSnOmu finandnimu
IFadu

WKMZISKU A ZTRATY
v pln6m rozsahu

ke dni31.12.2007
(v cel!'ch tisicich Kd)

0bchodni firma nebo jin!'nazev ueetni jednotky

Slov6ck6 voderny a kanalizace, a,s.

Sidlo nebo bydli5td udetni jednotky
a misto podnikAni li3i-li se od bydli5td

Za Ol56vkou 290
Uhersk6 HradiStERok Mdsic

2007 12 49453866

0znaieni TEXT

b

Cisto
i6dku

c

Skuteinost v ucetnim obdobi

b62nem
1

mrnulem
2

t r1z!rygqrodejzboli
A, N6klady vynaloZen6 na proOanO iOoZi

+ obg!9dni marze l,-A
ll, Vlkony l l.1 aZ ll3

1
2
3

36
30

49
36
13

5
7
8
9
1 0
'1 1

281 317 267 873
266 503

1 370
110  682
49 287
61 395

157 204

11.1. Triby za prodej vlast. vlrobk0 a sluieb 279 995
1 322- 

116 e.14
50 341
66 573

11.3. Aktivace

I vYto*uirqgqqgt er.+z
8.1. Spotieba materiAlu a rn.rgu

82, Slu2by
+ Piidan6 hodnota l.-A+ll.-8.

C osobnina!!9!1
C.1. Mzdove naklady

C,2, Odmdny ilenrlm orglnt spoled. a druzslvl

C.3. Ndklady na soci6lni zabezpedeni
a zdravotni pojiSt6ni

C.4. Soci6lni naklady

D, Dand a poplatky

E. 0dpisy dlouhod,nehmot. a hmot. majetku

lll. Tzby z prodeje dl .majetku a materidlu

l l l .1. Tzbyz proOele OlounoOob6ho majetku

lll.2. f r2by z prodeje materiAlu

F. Z0statkovA cena prodan6ho dllouhodob6ho
majetku a materi6lu

F 1 Z0st cena prodandho dlouhodob.majetku

rz.l1olanf lqqr{
G. Zmdna stavu rezerv a opravnfch poloiek

v provozni obl. a komplex,
naklad0 DiiStich obdobi

lV. Ofatni qryvozl vlnoql
H. Ostatni provozni ndklady

I Provozni vj'sledek hospodaieni
X. Vfnosov6 [roky

N. NAkladov6 uroky

Xl. Ostatni finanini vlnosy

O. Ostatni finanini ndklady

I rlqn.l yYsledek hospodaieni

Q. Dari z piilmr: za OeZnou einnost

Q.2. - odloiena

1 64 409
t z

13
14

88 353 86 334
62296
1 050

21 699
1 289
I  4 1 6

49 920
2 589
2 320

269

934
721
213

-244

2 910
3 023
na2o

7A

10 ;
1

6 1  7 ]

-647 l
3 sttl

63 968
440

22 510
1 435
I 802

52 036

1 5
t o

1 7

1 8
'19

20
, 4

25
26
27
30
42
43
44

22
23
24

96
1 8
7B

274
169
105

2375
1 582
2 631

11 972
90

173
0

59945

48

49

5'1

.682

1 129
1 129 3 823



Oznaieni

a

TEXT

b

e isto
i6dku

c

Skutecnost v Iaetnim obdobi

bdZn6m
1

mtnulem
2

" Visledek hospodaieni za beZnou dinnost 52 10 161 7 850
Vysledek hospodaieni za idetni obdobi 60 10 16' 7 850
Vfsledek hospodaieni pied zdanEnim 61 11 291 11 673

Sestaveno dne:
6.3.2008

Podpisovi z6znam statut6rniho orgiinu udetni jednotky

686 36 Uhersk6 thadiSt6,ZaOl56vkou

P16vni forma 0detni jednotky

Akciove spolednost

Piedmdt podnikini:

Provozovani vodovodrl a kanalizaci pro vefejnou potfebu

0noft Finandni 0detnictvi 8.3. ORTEX spol. s r.o Hradec Kralove



Dle opatieni t.j.281tg1 417t2001 Obchodni firma nebo jin! n6zev 0detni jednotky

PREHLED O ZMENACH VLASTNinO rAplrRlU stov5ck6 vod6rny a kanatizace, a.s.

ke dni31.12.2007

(v celfch tisicich Kd) Sidlo nebo bydli5td 0detni jednotky
a misto podnik6ni liii-li se od bydli5te

Za 0lS6vkou 290

Uhersk6 Hradi5t6
Rok Mdsic t n

2007 12 49453866

TEXT Cisto
iadku

b

Skutednost
v aktualnim obdobi

Skuteinost
v minul6m roce

2

A. ZAk!9dni kapitillapsanf v obchodnim rejstiikq

1. Poi6tedni z0statek

2 Zv!'Seni

3. SniZeni

4. Konecni z0statek

B. 26kladni kapit6l nezapsany

_ l, Pod6tedni z0statek

2. Zvyieni

3, Sni2eni

4. Konedni ztstatet

C. A.+/-8. se zohledndnim fitu 252

1. PodAtedni ztstatek A.+lB.

?,locgt4nl zrlstatek vl.akcii a vt9p9!49!1rq
3. Zmdna stavu uctu 252
4. Konecnf ztstatek udtu 252
5. Konedny z0statek A.+/-8.

D- Emisri iiiio

1. Poddtedni zistatek

I
2
3

5
6
7

610 089
61 0 089

0
0

61 0 089
0
0
0
0
0

610 089

61 0 08S
587 239
22 854

0
61 0 089

0
0

22 854
22 B5A

0
61 0 089

8

I

1 0

1 1

t t

1 3
14
'15

610 089
0
0
0

61 0 089
18 890
18 890

0
0

18 890
66 494
62 494
4 000

0
66 494
25 455
23 625
3 699
1 869

25 455
440
440

0
0

440
0
0

587 239
0
0
0

610 089
18 890
13 790
5 1 0 0

0
18 890
62 494
61 494
1 000

0
62 494
23 625
23 376
1 700
1 451

23 62s
440
440

0
0

440
0
0

t 0

1 7
'18

1 9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3'1
32

34
35
36
17

38

2. Zv!,Seni

3. Sni ieni

4. Konedn!'zflstatek

E. Rezervni fondy

1. Pod6tedni ztstatek

2 Zv!,leni

3. SniZeni

4, Konecnj' zistatek

F. Ostatni fondy ze zisku

1. Podetedni z0statek

2. Zvi5eni

3. SniZeni

4. Konein!,ztistatek

G. Kapitilov6 fondy

1. Pod6tedni z0statek

2. ZvfSeni
3. Sni2eni
4. Koneini'z0statek

H. Rozdily z piecen6ni nezahrnut6 U. yy!!.!g1.
1. Poddtedni z0statek



TEXT utsto
iirdku

b

Skuteanost
v aktualnim obdobi

Skutecnost
v manulem roce

2

2. Zvl5eni

3. Sni ieni

4, Konecni z0statek _

1,!!gJg49lql4$ rylli'ch idetnich obdobi
1. Poidtedni z0statek

2 Zvi'Seni

3. Sni ieni

qf<o*eny ̂ rtut.i

J. neuhrazeni ztrita minulich 0detnich obdobi
I Poidteini z0statek

2. ZvlSeni

3. Sni ieni

4.Konednj, zrlstatek

K. ZisUztrita za udetni obdobi po zdanEni

39
40
41
42
43
44
45
46
47

0
0
0

26 380
26 380

26 380
21 957
7 017

2 594

26 380
0
0
0

0

0
7 850

26 380
0
q
0

48
49
50
c l

52
53
54
55
56

0
10  161

Sestaveno dne: okamZik sestaveni:
6.3.2008 15:40:31

Podpisov! z6znam statutarniho orgAnu ucetni jednotky

nebo podpisovi' zAznam Iyzickb osoby, kter6 je uietni jednotkou

Pr6vni forma [ietni jednotky

Akciovd spolednost

Piedmdt podnikdni;

Provozovani vodovodt a kanalizaci pro €forY,ilt
potiebu 5g6 36

0noft Finandni [detnictvi 8.3.
Podle soubor0: VYR - SKapxx2 (1); VYS - SSKapit (1); StR - SRKapit (1);

I
7r/v-\

- l - ORTEX spol. s r.o. Hradec Kralove



Dle opatieni t. j.2g1tg7 417 t2001 obchodni flrma nebo jinf nazev tdetni jednotky

PREHLEDOPENEZNICHTOCICH srovdckevodarnyakanar izace,a.s.

ke dni31.12.2007

(v cel!'ch tisicich Kd) Sidlo nebo bydliit6 ridetni jednotky

a misto podnikirni lisi-li se od bydlistd

Za 0l56vkou 290
Uherske Hradi$t6

Rok Mdslc t n

2007 12 49453866

TEXT

a

Cis lo
i6dku

b

Stav

1

P. Stav pen62nich prostiedktr a pendZnich
ekvivalentu na zad6tku udetniho
obdobi

PenEini toky z hlavni vld616dn6 einnosti

Z. Udetni zisk nebo ztr6ta z bdZne dinnosti
pied zdandnim

1
2

3
4
5
6
7
8

9

7 821

11 290
A.1 Upravy o nepen62ni ope|lce
A.1.'1 Odpisy st6l!,ch aktiv

A.1.2. Zmdna stavu opravnlci poloiek a rezerv

4,t.1 :$tt'alq)'f'999 !lqlycE!,'
1.;!,1 liqsff{l9enq, pglili na zisku

A.1 .5 Vyudtovand n6kladov6 uroky s v!'jimkou
kapitaliz. urokri, a vyuCtovand
vj'nosov6 [roky

,4 +79
52 036
2 375

1 5 1
0

-83

0
A.1,6 Piipadn6 upravy o ostatni nependini

0perace

A.- Cisti, pen62ni tok z provozni dinnosti
pied zdan6nim, zmdnami pracovniho
kapit6lu a lrmqac!ryrnLpgloZkami

4.2 Zm6ny stavu nependZnich slo2ek
pracovniho kapitdlu

4.2.1 Zmdna stavu pohleddvek z provoz.dinnosti
aktivnich iit0 eas. rozliSeni

_ 4ghaqyqh 0Ctt aktivnich

4.2.2 Zm6na stavu kr6tk.zavazk0
z provoz.dinnosti, pas tdt0 das.
rozliS a dohad. udtt pasrvnich

A,2.3 Zrenr rtr* ta.on

4.2.4 Zmdna stavu krdtk, finandniho majetku
nespadajiciho do pen62nich
prostiedk0 a ekvivalentrl

A.* eistj'pen62ni tok z provozni dinnosti
Pigd 1d4!!q q rningryglEqq

A.3 Vyplacen6 uroky s vfjimkou
kapitalizovanich urok0

1 1

1 3

1 4
1 5

1 0

t t

I O

1 7

1 8

65 769

11 200

-268

1 0  8 1 8

650

0

76 969

173

90A.4 PiiiatA rlrokv 19



TEXT

a

Cisto
iidku

b

Stav

1

A.5 Zaplacenb dari z piijmt za b6Znou dinnost

- llx qqm€rky dand zg min. oqqgli

A,6. Piijmy a vfdaje spojene s mimoi.udetnimi
piipady vdetn6 uhrazene splatnd
dand z piijmi z mimoi.dinnosti

\1, IFe oty,oe4rylq!,tylg:$,
lill tt{fgrrl1lglllrovozni dinnosti
PenEini toky z investidni dinnosti

8.1. Vldaje spojene s nabytim stirl!'ch aktiv

8.2, PrirlffftlfEfl4tlchaktiv
8.3, P0jdky a uv€ry spfiznOnym oioUam

k investidni dinnosti

PendZni toky z financnich dinnosti

C.1. Dopady zmdn dl.z6vazk0 na pen62ni
prostiedky a ekvivalenty

C.2. Dopady zmdn vl.kapitirlu na pendini
prostiedky a ekvivalenty

C,2,1. Zv!'Seni pendinich prostiedk0 a ekviv. z
titl.zvlSeni zakl,kapitdlu,emis
a2ia,rezerv.fondu vcsloiz6lo! , _

C.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapit€rlu
spolecnik0m

C.2.3. Dal5i vklady pendinich prostiedki
spolednik0 a akcionAi0

C.2.4. Uhrada ztrdty spoledniky

C.2.5. Piimd platlr lqrull91di

C.2.6. Vyplacen6 dividendy nebo podily na zisku
vc.zaplacen6 sr6ik.dand a fin.
vypoi6dani se spoledniky

20

t l

22

24
25
26
27

28
29

30

31

32

33

34
35
36

37

38

39

40

77 232

71 B95
169

0

71 726

15 051

-1 315

7 699

0

0
0

-1 869

0

k finandni iinnosti

F. Ciste zvyseni, resp. sniZeni pen62nich
prostredki

R. Stav pendinich prostiedk0 a ekvivalent0
na konci obdobi

10 s36

.5 030

279

Sestaveno dne: Okam2ik sestaveni:

6.3.2008

Podpisovf z6znam statut6rniho organu udetni jednotky

nebo podpisov!, zlznamfyzicke osoby, ktera je ucetni jednotkou

t l
Privni forma 0detni jednotky

akciove spolednost

Piedmdt podnikarni: Sl

provozovini vodovodi a 6l
kanalizaci pro veiejnou potiebu

;Tff *l*lil'Y#YM{4J't4"'t
' f

Orsoft Udetnictvi 8.2.0

Podle souboru: VYR - STokxx2 (1); VyS - SSTok (2);

varia n!3{!tx}li zu2 i$dlptr8 00lrl s : sVYKX;
.r r.,i $ J "rf] !? /8 g. u0/
i l  i5Xe; i lcr t ,  I  

' i

:r lf.R:;t iF I ri. l t !d';Ti:

ORTEX spol. s r.o. Hradec Kr6lov6

, , i , / i i cx :  f l7 i ' ' l  i :5 ;  U



ZPRAVA NEZAVISLE HO AUDITORA
o ovERENi atnrNi zivEnxv r sI.r2.2007

u spoleinosti SlovdcW voddrny u kanalizace, a.s.

Zprdva je uriena akciondifrm ilietnf jednotlgt

zPruivA o irenrr,ri zivEncn

Ovdli lajsempli loZenouil ietnizavdrkuspoleinostiSlovdckd voddrny a kanalizace, a.s, se sidlem Uherskd
Hradil t i ,  Zu Olidvkoa 290, 686 36, I i :  494 53 866 s piedmitem podnikdni:

- vodoinstalatdrstvi,
- opravy silniinich vozidel,
- zdmeinictvl,
- kovoobrdbdni.
- opravy a montdl mdfidel,
- projektovd Cinnost ve vi,stavbd,
^ podnikini v oblasti nakkiddni o nebezpeinlmi odpady,
- provdddnt staveb, jej ich zmdn a odstrafiovdni,
- Iestovdni, mdfenia analyzy,
- iinnost techniclEch poradcfi v oblasti chemie, stavebnictv[ a architektury,
- poskytovdni techniclrych sluieb,
- piipravni prdce pro stavby,
- nakldddni s odpady (vyjma nebezpeinitch),
- specializovany maloobchod,
- maloobchod se smiienlm zboiim,
- maloobchod motorou!,mi vozidly a jejich piisluienstv{m,
- velkoobchod,
- prondjem a pfijiovdni vdci movitych,
- kopirovaci prdce,
- provozovdni vodovodti a kanalizacl pro veiejnou potiebu,
- silniini motorovd doprava ndkladn[ vnitrostdtni,

tj. rozvahu k 3i,.12.2007, uj,kaz zislat a ztrdty, piehled o pendZnlch toclch, vfkaz o zmdndchvlastniho kapitdlu za obdobi
od I .I .2007 do 3 I .12.2007 a piilohu tdto ilietnf zdndrlE, vietnd popisu pouZitych uj,znamwj,ch ilietnlch metod.

ODPOVEDNOST STATAT/\RN\HO ORGilNU uCcrrvi noNoTKY zA OEnrrvi zAvEnxu

Za sestaveni a vdrnd zobrazeni ilietni zdvdrlqt v souladu s iesbj,mi ilietnimi pledpisy odpovidd statutdrni orgdn
spoleinosti. Souititsti tdto odpovddnosti je navrhnout, zavdst a zajistit vnitfn[ kontroly nad sestavovdnim a vdrnym
zobrazenim *ietni zdvdrlqt tak, aby neobsahovala vyznamnd nesprdvnosti zpfisobene podvodem nebo chybou, zvolit a
uplatitovat vhodnd iietni metody a provdddt dant situaci plimdiend ilietni odhady.

ODPOVEDNOST AUDITORA

Mitm thkolem je vydat na zdHadd provedendho auditu vyrok k tdto ilietni zdvdrce. Audit jsem provedla v souladu se
zdkonem o quditorech q Mezindrodnimi auditorslcj,mi standardy a souvisejicimi aplikainimi doloikami Komory auditoru
Cestre republitE. V souladu s tdmito pledpisy jsem povinna dodrZovat eticW normy a napldnovat a provdst qudit tah
abych ziskala piimdienoujistotu, ie ilietnI zdvdrka neobsahuje vyznamnd nesprdvnosti.
Audit zahrnuje provedenl auditorslqtch postupfi, jejichZ cilem je zislst dfikaznl informace o idstlaich a skuteinostech
uvedenych v iietnl zdvdrce. Vj,bdr auditorslEch postupri zdvisl na ilsudku auditora, vietnd posouzeni rizih ie ilietni
zdvdrka obsahuje vyznamnd nesprdvnosti zptisobend podvodem nebo chybou. Pii posuzovdnl tdchto rizik auditor
plihlddne kvnitinim kontroldm, kterd jsou relevantn[ pro sestaveni a vdrne zobrazenl ilietni zdvdrlgt. Cilem posouzeni



vnitinfch kontrol je navrhnout vhodnd quditorski postupy, nikoli vyjddiit se ktiiinnosti vnitinich kontrol. Audit t6Z
zahrnuje posouzen[ vhodnosti pouiitjtch ilietnich metod, plimdienosti iietnich odhadti provedenlch vedenim i
posouzeni celkovd prezentace ilietnl zdvdrky. Domnlvdm se, ie ziskand dfitrazni informace tvoif dostateiny a vhodny
zdHad pro vyjddienl mdho vjroku.

r(nox,qunnonl

Podle mdho ndzoru uietni zdvdrka po&ivdvdrny apoctivy obraz aktiv, pasiv aJinaninf situace spoleinosti k 31.12.2007
a ndkladfi, vynosfi, ulsledlatjejiho hospodaien[ za rok 2007 v souladu s ieslEmi ilietnimi piedpisy.

Vjroinl zprdva bude piedmdtem samostatndho ovdieni.

'/*-v

Auditor: Ing. Ludmila Bureiovd
osvddienl i. 0275, poslgttovat auditorsM
sluiby v rozsahu zdkonem 254/2000 Sb.
Maridnskd ndm. 127
686 01 UhersV Hradiitd

Uh. Hrqdiitd 28. biezna 2008
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