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1. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ KONSOLIDOVANÉHO CELKU

Předmět podnikání společnosti je specifikován v článku 3 stanov společnosti v tomto rozsahu:

 provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 

 podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

 nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) 

 technické testování a analýzy

 poradenství

 koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

 činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence

 zprostředkování obchodu

 vodoinstalatérství

 výroba, oprava a montáž měřidel

 výroba elektřiny

 projektová činnost v investiční výstavbě

 provádění inženýrských staveb vč. sídlištních celků

 skladování

 silniční motorová doprava nákladní

 pronájem jiných strojů a přístrojů

 automatizované zpracování dat 

 jiné ubytovací možnosti

 pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb

 pronájem strojů a přístrojů

 poskytování technických služeb

 správa a údržba nemovitostí

 služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně-hospodářské povahy

 výzkum a vývoj v oblasti technických věd

Poslední úprava předmětu činnosti byla provedena v r. 2004 v souvislosti s vydáním nových živnostenských oprávnění a změnou obsahu 

jednotlivých živností.

Předmět podnikání dceřiné společnosti Ovod, spol. s r.o.

 skladování

 pronájem strojů a přístrojů

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 výroba, opravy a montáž měřidel

Předmět podnikání dceřiné společnosti SmVaK – inženýring, s.r.o.

 investorská a inženýrská činnost

 poradenství (kromě účetního, ekonomického, organizačního) a konzultace

 projektová činnost ve výstavbě

 technické testování a analýzy, kromě příloh z. 455/1991 Sb.

 výkon zeměměřičských činností

 provádění staveb, jejich změn a odstraňování
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2. PROFIL KONSOLIDOVANÉHO CELKU (SPOLEČNOSTÍ)

Tato výroční zpráva a v ní zveřejněné údaje obsahují výsledky konsolidovaného celku, jehož součástí jsou:

 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (mateřská společnost, dále jen Společnost)

  SmVaK – inženýring, s.r.o. („dceřiná společnost“, na jejímž základním kapitálu se podílí „mateřská společnost“ 80 %, dále jen „dceřiná 
společnost“)

 Ovod, spol. s r.o. („dceřiná společnost“, 100 % vlastněná „mateřskou společností“, dále jen „dceřiná společnost“)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. jsou největší vodárenskou společností v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě 
zaujímají přední pozici na vodárenském trhu ČR. Hlavní výrobní činností je výroba a dodávka pitné vody spolu s odváděním a čištěním 
odpadních vod. 

Do oblasti působnosti Společnosti patří okresy Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava, na základě smluvních vztahů je voda 
dodávána městům Ostrava, Hlučín, Studénka a některým dalším menším obcím, pitnou vodou je zásobována rovněž příhraniční oblast 
Polska a Přerovsko. 

Od vzniku akciové společnosti v roce 1992, kdy se držiteli rozhodujícího podílu akcií stala města a obce regionu, došlo k několika změnám 
vlastnické struktury. Od roku 1999 do 25. února 2004 byla majoritním akcionářem společnosti britská vodárenská společnost ANGLIAN 
WATER OVERSEAS HOLDINGS LIMITED. 26. února 2004 nabyla majoritní podíl akcií ve výši 54,3 % společnost Waterfall Holding B.V., 
stoprocentní dceřiná společnost Penty Investments Ltd. Tato společnost získala 30. dubna 2004 i podíl druhého významného akcionáře - 
francouzské společnosti Suez Environnement, a to ve výši 44,07 %. Po zveřejnění dvou povinných nabídek převzetí získala pak Waterfall 
Holding B.V. další akcie představující podíl 0,0776 % na hlasovacích právech společnosti. Ke dni zpracování této zprávy je majoritní 
akcionář držitelem akcií představujících podíl na hlasovacích právech společnosti ve výši 98,45 %.

Podíl mateřské společnosti v dceřiné společnosti Ovod, spol. s r.o. činí 100 % základního kapitálu, podíl v dceřiné společnosti SmVaK 
– inženýring, s.r.o. činí 80 % základního kapitálu. 

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. patří dlouhodobě k významným společnostem Moravskoslezského kraje s dobrý-
mi hospodářskými výsledky, progresivním systémem řízení a aktivním vztahem k ochraně životního prostředí. Přední postavení 
na českém vodárenském trhu umožňuje Společnosti usilovat o významnou pozici v oboru vodovodů a kanalizací rovněž v měřítku 
střední a východní Evropy.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2005

 Na řádné valné hromadě, která se uskutečnila dne 15. června 2005, byla schválena výroční zpráva společnosti za rok 2004, roční účetní 
závěrka společnosti za rok 2004 a rozdělení zisku, dosaženého v roce 2004. 

 Společnost dosáhla v oblasti výkonů splnění stanoveného plánu v plném rozsahu. Hospodářský výsledek – zisk před zdaněním činil 
dle výsledků účetnictví, vedeného dle IAS/IFRS, 377 158 tis. Kč. Plán celkových nákladů pro rok 2005 vycházel z očekávaných potřeb, 
předpokládaných cenových vlivů a finančních závazků. Uplatněním závěrečné etapy strategie koncentrace došlo k dalšímu snížení 
počtu zaměstnanců a dosažení výsledných synergických efektů v oblastech logistiky, zvýšení efektivity řízení provozů a úspory v oblasti 
spotřeby živé práce. Změna organizační struktury vešla v platnost od 1. 7. 2005.

  Na plnění plánovaného objemu zisku se pozitivně podílel i zisk z prodeje neupotřebitelných aktiv (budova Domu vodohospodářů, 
provozní středisko bývalého provozu dopravy v Krásném Poli atd.) a zisk z prodeje budovy sídla společnosti, kterou společnost dále 
využívá na základě uzavřené nájemní smlouvy. Celkový zisk před zdaněním z prodeje aktiv činil 44 158 tis.Kč. 

 K zajištění finanční stability pro následující období byla v měsíci červenci 2004 uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí 
úvěru do výše 100 mil. Kč, který lze čerpat formou krátkodobého čerpání nebo kontokorentu. V rámci tohoto limitu byla ABN AMRO 
Bank N.V. poskytnuta bankovní záruka ve výši 5 000 tis. Kč v době od 9. 8. 2005 do 31. 12. 2005 pro Slezský vodohospodářský 
svazek. Bankovní záruka byla součástí nabídky společnosti jako jistota při účasti v rámci koncesního řízení pro zadání veřejné zakázky 
„Revitalizace Povodí Olše I“ o výkon pronájmu a provozování vodního díla.

 Zvyšování základního kapitálu se v hodnoceném období nepředpokládalo ani neuskutečnilo. Očekávání, že finanční i hospodářská 
situace firmy bude na požadované velmi dobré úrovni, se potvrdilo.

 Stávající aktivity v oblasti výzkumu a vývoje, zaměřené na průzkum korozních vlivů upravené vody, v roce 2005 pokračovaly.

  V orgánech Společnosti bylo rozhodnuto o předčasném splacení dlouhodobého syndikovaného úvěru ve výši 1 750 000 tis. Kč, který 
sloužil pro účely restrukturalizace pasiv. Tento úvěr byl splácen od ledna 2005 řádně a včas v souladu se smlouvou o poskytnutí úvěru 
a v plné výši včetně příslušenství byl uhrazen dne 15. listopadu 2005.
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  Valná hromada uskutečněná dne 15. června 2005 rozhodla o emisi dluhopisů ve výši 2 000 000 tis. Kč, které byly vydány dne 
15. listopadu 2005. Investory se staly Citibank, Wood Company, Bawag, Commerzbank, Dexia, HVB, Investkredit, PPF a Živnobanka. 

  V roce 2005 řídila Společnost investiční politiku na základě potřeb dalšího rozvoje podnikatelské činnosti v souladu se schváleným 
dlouhodobým plánem. Východiskem je ekologický program, zaměřený na modernizace a rekonstrukce kanalizací a čistíren odpadních 
vod. Jak v oblasti úpravy pitné vody, tak i čištění odpadních vod jsou investiční aktivity zaměřovány nejen na pokrytí náročnějších 
požadavků, pokud jde o kvalitu a efektivnost, ale vysokou měrou i na automatizaci a centrální dispečerské řízení jednotlivých procesů. 
V roce 2005 byly zabezpečeny investiční potřeby v celkovém objemu cca 422 milionů Kč (včetně kapitalizace oprav ve výši 16 mil. 
Kč). Záměr Společnosti podílet se i v roce 2005 na financování rozvojových investic infrastrukturního vodohospodářského charakteru 
ve městech a obcích zásobovaného regionu byl naplněn. 

  Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o uložení povinnosti veřejné služby začala Společnost od 1. 7. 2005 
provozovat infrastrukturní vodohospodářský majetek VaK Bruntál a.s. a zajišťovat zásobování obyvatelstva i ostatních vodohospodářských 
organizací na Bruntálsku pitnou vodou.

  V souladu s ustanovením § 19 odst. 9 zákona č. 563/1991 Sb. Společnost jakožto obchodní společnost, která je emitentem cenných 
papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, účtuje a sestavuje účetní závěrku 
v souladu s Mezinárodními účetními standardy, upravenými právem Evropského společenství (viz nařízení ES č. 1606/2002 Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 19. července 2002 o používání Mezinárodních účetních standardů).

  3. 8. 2005 Společnost získala od CRA RATING AGENCY, a.s. krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1 a dlouhodobý CRA Rating 
na úrovni Baa-/czAa-.

  21. 12. 2005 získala Společnost na základě provedené bezpečnostní prověrky Potvrzení o ochraně utajovaných skutečností od 
Národního bezpečnostního úřadu. Společnosti tak mohou být poskytovány nebo u ní mohou vznikat utajované informace pro stupeň 
utajení „Vyhrazené“.

  Vlastní akcie Společnost nevlastní.

NÁŠ CÍL
Naším cílem je poskytovat všem odběratelům kvalitní služby na vysoké odborné úrovni, dynamickým rozvojem společnosti přispívat 
k prosperitě regionu a tím posilovat životní jistoty našich zákazníků.
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3. ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

v uplynulém roce prošla společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. zásadními změnami organizačního uspořádání, 
nejrozsáhlejšími od vzniku předchůdce dnešní akciové společnosti v roce 1976. Dokončení projektu racionalizace organizačních struktur 
v prvním pololetí loňského roku přineslo zcela nový systém řízení společnosti. Byl splněn hlavní úkol projektu - přechod od územního řízení 
k řízení oborovému a zavedení maximální možné míry plánování a měření rozsahu práce v hlavních činnostech na provozech vodovodů 
a kanalizací. Po přípravné fázi v předcházejících letech došlo v loňském roce k centralizaci všech činností, které netvořily součást základních 
výrobních procesů, v systému zásobování pitnou vodou byla oddělena výroba a centrální rozvod od dopravy vody ke konečným spotřebitelům, 
v oblasti odvádění a čištění odpadních vod osamostatněny provozy stokových sítí a provozy čistíren odpadních vod. Nová řídicí struktura nyní 
umožňuje díky nižšímu počtu úrovní řízení a bezprostřednímu propojení odborného vedení s provozními jednotkami přímé řízení provozních 
činností. Dosavadní poznatky ukazují, že nově zavedený systém je životaschopný a funkční, začíná přinášet významné úspory nákladů a pracovní 
síly. Potvrzuje se, že uskutečněná restrukturalizace vytváří předpoklady k dalšímu zvyšování výkonnosti společnosti. 

Je třeba ocenit úsilí všech našich zaměstnanců, kteří se procesu organizačních změn účastnili, neboť i během tohoto období byla činnost 
společnosti plně stabilizovaná, bez narušení plynulosti v plnění jejího základního poslání.

Další významná změna v roce, který tato zpráva hodnotí, se vztahuje k oblasti financování. Společnost splatila dlouhodobý syndikovaný úvěr 
ve výši 1,750 mld. Kč, který získala za účelem optimalizace podílu vlastního kapitálu k cizím zdrojům. Současně emitovala obligace v nominální 
hodnotě 2 miliardy Kč při uplatnění fixní úrokové sazby 5 % p.a. po dobu deseti let. Tomuto kroku předcházely podrobné analýzy potvrzující, 
že společnost bude i do budoucna schopna plnit plán rozvoje zpracovaný s výhledem do roku 2015. 

Stabilita a výkonnost společnosti byla v minulém roce potvrzena získáním příznivého ratingového hodnocení uděleného ratingovou agenturou 
CRA Rating Agency, a.s., afilací světové ratingové agentury Moody‘s Investors Service.

Pokud jde o plnění hospodářských výsledků, podrobné údaje jsou uvedeny na následujících stránkách. Na tomto místě bych chtěl jen 
potvrdit, že úkoly plánu stanovené pro rok 2005 byly splněny. Společnosti v  roce 2005 vytvořily čistý účetní zisk ve výši 280 666 tis. Kč. Tržby 
hlavních výrobních činností vzrostly o 7,3 % ve srovnání se skutečností vykázanou v předcházejícím účetním roce. Meziročně se zvýšily i tržby 
za vodné a stočné, a to vše i přes fakt, že pokles spotřeby vody u domácností i podnikatelských subjektů se nezastavil – při meziročním 
srovnání byla spotřeba nižší o více než jeden milion krychlových metrů. Na tyto skutečnosti jsme museli reagovat zvýšeným úsilím o rozšíření 
okruhu působnosti naší společnosti. Od 1. července 2005 jsme v rámci veřejné služby, uložené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, 
začali provozovat vodovody na Bruntálsku. I v roce 2005 pokračovala spolupráce v zásobování pitnou vodou s polskými městy Jastrzębie-Zdrój 
a Cieszyn. Celkem jsme mimo území ČR dodali 4,3 miliony krychlových metrů vody a intenzivně hledali další možnosti, jak dodávky do Polska 
zvýšit. Prostřednictvím vodovodního přivaděče Fulnek – Hranice – Přerov byly téměř tři miliony krychlových metrů pitné vody přivedeny 
na Přerovsko. Toto vodohospodářské dílo v minulém roce získalo ocenění Vodohospodářská stavba roku 2005 v kategorii staveb pro zásobování 
vodou v prvním ročníku soutěže vyhlášené Sdružením oboru vodovodů a kanalizací České republiky a Svazem vodního hospodářství ČR. 

V průběhu celého roku jsme také dále nabízeli své služby při provozování vodárenské infrastruktury městům, obcím i podnikatelským subjektům. 
Aktivně jsme připravovali expanzi do dalších oblastí mimo hranice kraje i státu.

Celý rok 2005 je tak možno charakterizovat jako období vyvážené stabilizované činnosti ve všech oblastech podnikání společnosti. Výroba 
a dodávky pitné vody i odvádění a čištění odpadních vody probíhaly plynule, bez nutnosti řešit závažné poruchy nebo havárie. Bez problémů 
jsme se vyrovnávali také s kvalitativními požadavky na úroveň naší produkce. Péče o rozvíjení zákaznického přístupu se v minulém roce projevila 
růstem ukazatelů spokojenosti v odpovědích na otázky každoročního marketingového průzkumu. Nový systém řízení úspěšně překonal 
počáteční etapu a začíná přinášet první pozitivní výsledky. Rovněž v oblasti cenové politiky byl zachován dosavadní trend a ceny naší produkce 
stále patří mezi nejnižší v zemi. 

Taktéž úkoly postavené před dceřiné společnosti byly v roce 2005 plně zabezpečeny. Pro další období je třeba zaměřit pozornost těchto 
subjektů na zajištění vyššího objemu podílu dodávek prací a služeb mimo vlastní konsolidační celek.

Dovolte mi, abych závěrem této úvodní pasáže výroční zprávy vyslovil poděkování členům statutárních orgánů naší společnosti za jejich aktivní 
práci v minulém roce. Poděkovat bych chtěl také všem spolupracovníkům a zaměstnancům za úsilí, iniciativu a zodpovědnost, se kterou 
přistupovali k loňským náročným úkolům a podíleli se tak na dosažení příznivých výsledků.

 Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 
 generální ředitel 
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4. VÝVOJ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI V LETECH 2003, 2004 a 2005

Ukazatel měrná jednotka 2003 2004 2005 číslo ISIN

základní kapitál tis. Kč 3 458 425 3 458 425 3 458 425 -

počet akcií celkem ks 3 458 425 3 458 425 3 458 425 -

v tom akcie na majitele ks 421 385 421 385 421 385 0008435251

v tom akcie na jméno ks 3 037 040 3 037 040 3 037 040 0009031166

5. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 
Vydané cenné papíry
a) akcie

Emitent:    Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Druh cenného papíru:   akcie
Forma:    na jméno
Celkový objem:    3 037 040 000,- Kč
Počet kusů:    3 037 040 ks 
Jmenovitá hodnota:   1 000,- Kč
Podoba:    zaknihované 
ISIN:     CS 0009031166

Emitent:    Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
Druh cenného papíru:   akcie
Forma:    na majitele
Celkový objem:    421 385 000,- Kč
Počet kusů:    421 385 ks 
Jmenovitá hodnota:   1 000,- Kč
Podoba:    zaknihované 
ISIN:     CS 0008435251

Akcie byly splaceny v plné výši.

Akcie ISIN CS 0008435251 jsou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha a.s. (vedlejší trh BCPP). Převoditelnost cenných 
papírů není omezena.

Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry:
ABN AMRO Bank N.V.Praha
Lazarská 3, P.O.Box 773
111 21 Praha 1
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Výplaty z výnosu cenných papírů:

Dividendy byly v uplynulých letech vypláceny dle pravidel schválených usnesením příslušné valné hromady společnosti, a to pro-
střednictvím Československé obchodní banky, a.s., Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město.

Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů:

Veškeré tyto skutečnosti jsou v souladu se stanovami společnosti uveřejňovány v Obchodním věstníku, na internetové adrese společnosti 
www.smvak.cz v oddíle „ Akcionářům“ a v sídle společnosti.

Přehled osob, jejichž podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech emitenta činil alespoň 5 %. Stav k 31. 12. 2005.

Specifikace osoby IČ Podíl na hlasovacích právech

Waterfall Holding B.V. 0090058592 98,45%

Polaris avenue 45
2132 JH Hoofddorp
The Netherlands 

Mezi veřejností je umístěno zbylých 53 636 akcií, na které připadá kapitál v hodnotě 53 636 000,00 Kč. Toto množství představuje podíl 
na hlasovacích právech a základním kapitálu společnosti ve výši 1,55 %. 

b) dluhopisy
Emitent:  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Druh cenného papíru:  dluhopisy
Forma:  na doručitele
Celkový objem:  2 000 000 000,- Kč
Počet kusů:  2 000 ks 
Jmenovitá hodnota:  1 000 000,- Kč
Podoba:  zaknihované 
Pevný úrokový výnos:  5,00 % p.a. 
Datum emise:  15. listopadu 2005
ISIN:  CZ 0003501462

Emise dluhopisů ve výši 2 mld. Kč s pevným úrokovým výnosem 5 % p.a. se uskutečnila 15. 11. 2005 a dluhopisy jsou splatné v roce 2015.

Dluhopisy jsou vydávány v zaknihované podobě ve formě na doručitele. Dluhopisy jsou přijaty k obchodování na hlavním trhu Burzy 
cenných papírů Praha, a.s. s tím, že úrokový výnos ve výši 5 % p.a. bude splatný jedenkrát ročně zpětně vždy k 15. listopadu příslušného 
roku. První výplata úrokového výnosu bude splatná dne 15. listopadu 2006. Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo 
k jejich odkoupení emitentem a zániku v souladu s emisními podmínkami dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena 
emitentem dne 15. listopadu 2015.

V rámci optimalizace financování byla „swapem“ překlopena část expozice do floating báze, čímž dojde ke zlevnění financování 
obligací s přihlédnutím ke tvaru výnosové křivky a očekávanému vývoji úrokových sazeb. Takto byla vyřešena částka ve výši 500 mil. Kč 
na dobu 10 let, což sníží úrokový náklad na cca 4,66 %. Na straně banky bude použita pevná úroková sazba ve výši 3,7 % p.a. a na straně 
SmVaK Ostrava a.s. bude použita pohyblivá úroková sazba ve výši šestiměsíčního PRIBORu pro úrokové období šesti měsíců. Výnos 
z této transakce k 31. 12. 2005 představuje hodnotu 7 316 916,43 Kč.

Rozhodnutím Komise pro cenné papíry č.j. 45/N/1322005/2 ze dne 21. 10. 2005, které nabylo právní moci dne 21. 10. 2005, byly 
v souladu s § 8 a 9 zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech a zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu schváleny emisní 
podmínky a prospekt dluhopisů Společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Komise pro cenné papíry přidělila na základě žádosti emitenta identifikační kód ISIN CZ0003501462.

Výnos z dluhopisu je pevný, splatnost dluhopisu - rok 2015.
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Středisko cenných papírů se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1 přidělilo následující znaky dluhopisů:
Sériové číslo emise:  01
Název emise:   SM VAK OVA 5,00/15 
Zkrácený název:   BDAVOKAO
Stav emise:   V – volná
Forma cenného papíru (dále jen CP):  1 – CP na doručitele
Druh CP:   26 – jiné podnikové dluhopisy
Podoba CP:   K – zaknihovaný CP
Právo emise:   000
Jmenovitá hodnota:   1 000 000,00 Kč
Datum vydání emise:   15. 11. 2005
Příznak registrace emise na veřejném trhu:  N – neregistrovaný CP (neobchodovatelný na veřejném trhu)
Datum výplaty výnosu:   15. 11. 2015
Výnos dluhopisu:   5 %
Datum zavedení věty emise do evidence:  14. 11. 2005
Registrační číslo emitenta:   2004518
Identifikační číslo emitenta:  0045193665 

Majitelé dluhopisů k 31. 12. 2005
            
Subjekt adresa počet ks

Investkredit Bank AG Renngasse 10 1013 Wien 230

HVB Bank Czech Republic a.s. Nám. Republiky 3a Praha 1 100

Dexia Kommunalkredit Bank AG Türkenstrasse 9 1092 Wien 350

C0MMERZBANK AG Jugoslávská 1 Praha 2 230

BAWAG Bank CZ a.s. Václavské nám. 40 Praha 1 250

Citibank a.s. Evropská 178 Praha 6 50

Sehnal Pavel Vavřenova 1440 Praha 4 30

Capital Management Company, a.s. Masarykovo nábřeží 28 Praha 1 40

Volksbank CZ, a.s. Heršpická 5 Brno 60

Aviva životní pojišťovna, a.s. Londýnská 41 Praha 2 40

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. Truhlářská 1106/9 Praha 1 85

Česká pojišťovna a.s. Spálená 16 Praha 1 295

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Za Poříčskou branou 256/6 Praha 8 - Karlín 50

Živnostenská banka Na Příkopě 20 Praha 1 180

Kachlík Petr Za Zahradami 398/6 Praha 10 10

Veškeré tyto skutečnosti jsou v souladu se stanovami společnosti uveřejňovány v Obchodním věstníku, na internetové adrese společnosti 
www.smvak.cz v oddíle „Vnitřní informace, obligace“ a v sídle společnosti.

Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé dluhopisů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry:
Citibank a.s.
Evropská 178
166 40 Praha 6
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6. POPIS PRÁV SPOJENÝCH S VLASTNICTVÍM CENNÝCH PAPÍRŮ

 Práva spojená s vlastnictvím akcií 

Práva spojená s vlastnictvím akcie určují obecně závazné právní předpisy, zejména obchodní zákoník a stanovy společnosti. Jedná se 
zejména o tato práva:

1.  Právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada podle výsledků hospodaření schválila k rozdělení. Rozhodný den pro vznik 
práva na dividendu je konání valné hromady, která o výplatě rozhodla. V případě nepřevzetí dividendy akcionářem po uplynutí 
doby 3 let po schválení její výplaty valnou hromadou částka zůstává majetkem společnosti. 

2. Právo podílet se na likvidačním zůstatku při zrušení společnosti.

3.  Právo zúčastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, potřebné 
pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Současně má právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy. Může tak 
činit osobně nebo prostřednictvím svého statutárního zástupce nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci.

4.  Akcionář, který vlastní akcie v jmenovité hodnotě přesahující 3 % základního kapitálu, má právo požadovat svolání mimořádné 
valné hromady a navrhnout konkrétní záležitosti k projednání na této valné hromadě.

5.  Držitel akcie na jméno má právo na zaslání pozvánky, kterou se svolává valná hromada, na jeho adresu uvedenou v seznamu 
akcionářů nejpozději do třiceti dnů před konáním valné hromady.

6.  Držitel akcie má právo na učinění veřejné nabídky převzetí akcií emitenta činěné třetími osobami a veřejné nabídky převzetí akcií 
jiných společností činěné emitentem, které byly uskutečněny v běžném nebo předcházejícím účetním roce, spolu s uvedením výše 
ceny a ostatních podmínek nabídky a jejího výsledku.

7. Rozsah hlasovacích práv:

  Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 
jeden hlas.

  Práva spojená s vlastnictvím dluhopisů

Práva spojená s vlastnictvím dluhopisů určují obecně závazné právní předpisy, zejména obchodní zákoník, zákon o dluhopisech a emisní 
podmínky dluhopisů. Jedná se zejména o tato práva:

1.  Vlastník dluhopisů má právo na výnos dluhopisů stanovený jako pevnou úrokovou sazbu v termínech a způsobem stanoveným ve 
schválených emisních podmínkách dluhopisů.

2.  Vlastník dluhopisů má právo na splacení jmenovité hodnoty dluhopisů způsobem a na místě stanoveném v emisních 
podmínkách.

3.  Závazky emitenta z dluhopisů vůči vlastníkům dluhopisů představují přímé, nepodřízené, nepodmíněné a nezajištěné závazky 
a jsou rovnocenné vůči všem vlastníkům dluhopisů.

4.  Vlastník dluhopisů je oprávněn za podmínek stanovených v emisních podmínkách dluhopisů požádat o předčasné splacení 
jmenovité hodnoty všech dluhopisů, které vlastní a dosud nevyplaceného úrokového výnosu dluhopisů. 

5.  Vlastník dluhopisů je oprávněn zúčastnit se schůze vlastníků dluhopisů, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení 
záležitostí týkajících se změn zásadní povahy společnosti, potřebná pro posouzení předmětu jednání schůze. 

6.  Vlastník dluhopisů je oprávněn svolat schůzi vlastníků dluhopisů, je-li to třeba k rozhodnutí o společných zájmech vlastníků 
dluhopisů, a to způsobem stanoveným emisními podmínkami dluhopisů. 

7. Rozsah hlasovacích práv:

  Každý vlastník dluhopisů má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou 
dluhopisů v jeho vlastnictví a celkovou jmenovitou hodnotou nesplacené části emise dluhopisů. 

 Orgány společnosti

Společnost má tyto orgány:
A. valnou hromadu
B. představenstvo
C. dozorčí radu
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 Postavení a působnost valné hromady

1.  Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných akcionářů.

2.  Do výlučné působnosti valné hromady náleží:

 a)  rozhodnutí o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem podle § 210 obchodního 
zákoníku nebo změnu, ke které dojde na základě jiných právních skutečností

 b)  rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva podle § 210 obchodního zákoníku 

 c)  rozhodnutí o pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku a o možnosti započtení peněžní pohledávky vůči 
společnosti proti pohledávce na zaplacení emisního kurzu

 d) rozhodnutí o snížení základního kapitálu a vydání dluhopisů podle § 160 obchodního zákoníku

 e)  volba a odvolání členů představenstva, dozorčí rady a jiných orgánů určených stanovami s výjimkou členů dozorčí rady volených 
zaměstnanci 

 f)  schválení výroční zprávy včetně řádné, mimořádné, konsolidované, popř. v případech stanovených zákonem i mezitímní závěrky, 
rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty a stanovení dividend a tantiém

 g)  schválení smluv o výkonu funkce, uzavíraných s členy představenstva a dozorčí rady a rozhodování o jejich odměňování

 h) rozhodování o registraci akcií společnosti podle zvláštního zákona a o zrušení jejich registrace

 i)  rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho odměny, schválení návrhu 
rozdělení likvidačního zůstatku

 j)  rozhodnutí o fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře nebo rozdělení společnosti, popřípadě o změně právní formy

 k)  rozhodnutí o uzavření smlouvy o nájmu nebo prodeji podniku nebo jeho části nebo uzavření takové smlouvy ovládanou 
osobou

 l) rozhodnutí o schválení smlouvy o převodu zisku a ovládací smlouvy a o jejich změnách

 m)  rozhodnutí o uzavření smlouvy o tichém společenství a o její změně

 n)  rozhodnutí o dlouhodobém rozvoji společnosti a jeho plnění a rozhodnutí o změně podnikatelské činnosti společnosti 

 o) rozhodnutí o změně práv náležejících jednotlivým druhům akcií

 p) rozhodování o změně druhu nebo formě akcií

 q) rozhodnutí o zvýšení rezervního fondu nad hranici určenou stanovami

 r)  rozhodnutí o zřizování a zrušení orgánů uvedených mimo stanovy, jakož i o vymezení jejich postavení a působnosti včetně vztahu 
k představenstvu a ostatním orgánům společnosti

 s) řešení sporů mezi orgány společnosti

 t)  rozhodnutí o převodech nemovitého majetku společnosti v hodnotě nad 25 mil. Kč stanovené znaleckým posudkem o ceně, 
o pronájmech nemovitého majetku na dobu určitou delší než 5 let 

 u) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy zahrnují do působnosti valné hromady.

3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí do působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy.po
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 Účast na valné hromadě

1.  Každý akcionář je oprávněn účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a dostávat na ní vysvětlení záležitostí týkajících 
se společnosti, potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady. Současně má právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, 
přičemž je povinen řídit se zákonem, schváleným jednacím a hlasovacím řádem valné hromady.

2.  Fyzická osoba se účastní a jedná na valné hromadě osobně nebo prostřednictvím zástupce. Právnická osoba se účastní a jedná 
na valné hromadě svým statutárním orgánem nebo prostřednictvím zástupce. Zástupce akcionáře musí při prezentaci akcionářů 
předložit plnou moc, z níž musí vyplývat rozsah zástupcova oprávnění s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce právnické 
osoby předloží rovněž aktuální výpis z obchodního rejstříku znějící na zastupovanou osobu, případně registrační listinu jiného 
orgánu, z něhož vyplývá, kdo je oprávněn za zastupovanou právnickou osobu zplnomocnění udělit. Pokud je touto právnickou 
osobou obec, předloží při registraci usnesení zastupitelstva obce, jímž je pověřen zastupovat obec na valné hromadě.

3.  Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotu jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 
jeden hlas.

4. Zástupcem akcionáře nemůže být člen představenstva nebo dozorčí rady společnosti.

5.   Přítomní akcionáři se zapisují do listiny přítomných, jež obsahuje firmu nebo název a sídlo právnické osoby, nebo jméno a bydliště 
fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, jmenovitou hodnotu akcií, jež je opravňují k hlasování, popřípadě 
údaje o tom, že akcie neopravňuje k hlasování. Pokud společnost odmítne zápis určité osoby do listiny přítomných provést, uvede 
se tato skutečnost do listiny včetně důvodů odmítnutí. Správnost listiny přítomných potvrzují svými podpisy předseda valné hromady 
a zapisovatel. 

6.  Valné hromady se účastní kromě členů představenstva a členů dozorčí rady i osoby pověřené představenstvem k technickému 
zabezpečení průběhu valné hromady, jakož i další osoby dle rozhodnutí představenstva. 

7.  Rozhodným dnem účasti na valné hromadě je 7. kalendářní den přede dnem jejího konání. Tento rozhodný den musí být uveden 
v oznámení nebo v pozvánce o konání valné hromady. Představenstvo je povinno k rozhodnému dni podat žádost o výpis 
ze zákonné evidence cenných papírů.

 Svolávání řádné valné hromady

1.   Řádná valná hromada se koná nejméně jednou za rok, a to nejpozději do šesti měsíců od posledního dne uplynulého účetního 
období. Svolává jí představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo 
a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, anebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopno se usnášet, nestanoví-li 
zákon jinak.

2.  Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat dozorčí rada.

3.  Valná hromada se svolává:

 •  u držitelů akcií na jméno a akcionářů na majitele, kteří využili práva podle § 184, odst. 4 obchodního zákoníku, pozvánkou 
zaslanou na jejich adresu uvedenou v seznamu akcionářů nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady,

 •  u držitelů akcií na majitele uveřejněním oznámení o konání valné hromady ve lhůtě nejméně 30 dnů před konáním valné hromady 
v Obchodním věstníku a v jednom celostátním deníku. 

4.   Pozvánka na valnou hromadu a oznámení o jejím konání musí obsahovat alespoň firmu a sídlo společnosti, údaj o zápisu společnosti 
v obchodním rejstříku včetně spisové značky, místo, datum a hodinu konání valné hromady, označení, zda se svolává řádná, 
mimořádná nebo náhradní valná hromada, pořad jednání valné hromady, rozhodný den k účasti na valné hromadě a podmínky 
pro výkon hlasovacích práv. Je-li na pořadu valné hromady schválení řádné, mimořádné, konsolidované nebo mezitímní účetní 
závěrky a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty, zasílají se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou rovněž 
vybrané údaje z ní, s uvedením doby a místa, v němž je účetní závěrka akcionářům uložena k nahlédnutí. Hlavní údaje této účetní 
závěrky musí být uvedeny též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Je-li na pořadu 
jednání rozhodování o změně stanov, zasílá se akcionářům vlastnícím akcie na jméno spolu s pozvánkou podstata navrhovaných 
změn, s uvedením o možnosti k nahlédnutí navrhovaných změn stanov v sídle společnosti. Podstata změn stanov musí být uvedena 
též v oznámení o konání valné hromady uveřejněném v souladu s těmito stanovami. Pozvánka a oznámení musí rovněž obsahovat 
upozornění o možnosti vyžádání a zaslání kopie návrhu stanov na náklady a nebezpečí akcionáře. 

5.  Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí výše uvedené obdobně.

6.   Na žádost akcionářů, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti, je představenstvo 
povinno zařadit na pořad jednání valné hromady i jimi požadovanou záležitost za dodržení podmínek ustanovení § 182, odst. 1, 
písm. a) obchodního zákoníku.

7.   Valná hromada se koná v městě Ostravě s tím, že místo konání bude upřesněno v pozvánce nebo oznámení o konání valné 
hromady.
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8.   Valnou hromadu lze odvolat nebo změnit datum jejího konání způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady, a to 
nejpozději 7 dnů před oznámeným datem jejího konání, jinak je společnost povinna uhradit akcionářům, kteří se dostavili podle 
původní pozvánky nebo původního oznámení, účelně vynaložené náklady.

 Valná hromada mimořádná 

1. Mimořádnou valnou hromadu svolá představenstvo za podmínek stanovených zákonem. 

2.   Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje alespoň 3 % základního kapitálu společnosti, mohou 
požádat představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených záležitostí.

3.   Představenstvo svolá mimořádnou valnou hromadu dle bodu 2 tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu došla 
žádost o její svolání. Pozvánku na tuto valnou hromadu musí odeslat a oznámení uveřejnit nejpozději 15 dnů před jejím konáním 
způsobem stanoveným stanovami. 

4.   Nesvolá-li představenstvo mimořádnou valnou hromadu, rozhodne na žádost akcionáře nebo akcionářů uvedených v bodě 2. soud 
o tom, že je zmocňuje svolat mimořádnou valnou hromadu a ke všem úkonům s ní souvisejícím. Soud může i bez návrhu určit 
předsedu této valné hromady. Pokud takto soud rozhodl, musí pozvánka nebo oznámení o jejím konání obsahovat tento výrok 
soudu s uvedením soudu, který rozhodnutí vydal a den, kdy nabylo právní moci.

 Náhradní valná hromada

Není-li valná hromada po uplynutí 1 hodiny od stanoveného začátku jejího jednání schopná se usnášet, svolá představenstvo, 
popř. ten, kdo valnou hromadu svolává, náhradní valnou hromadu. Náhradní valná hromada se svolává novou pozvánkou či 
novým oznámením, a to způsobem uvedeným ve stanovách s tím, že lhůta tam uvedená se zkracuje na 15 dnů. Pozvánka 
musí být odeslána a oznámení o konání náhradní valné hromady zveřejněno do 15 dnů ode dne, kdy byla svolána původní valná 
hromada. Náhradní valná hromada se musí konat do 6 týdnů ode dne původní valné hromady, musí mít nezměněný pořad jednání 
a je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií.

 Jednání valné hromady

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

2.  Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedy řídí pověřený člen představenstva. Poté valnou hromadu řídí zvolený 
předseda. 

3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis.

4.  Náležitosti listiny přítomných akcionářů i náležitosti, obsah, způsob vyhotovení a ověření zápisu se řídí příslušnými ustanoveními 
obecně závazných právních předpisů.

 Rozhodování valné hromady

1.  Valná hromada je způsobilá usnášení, jsou-li přítomni – ať už osobně, prostřednictvím svého statutárního orgánu nebo prostřednictvím 
zástupce na základě plné moci – akcionáři, kteří mají akcie s jmenovitou hodnotou představující více než 50 % základního kapitálu 
společnosti.

2.  O záležitosti, která nebyla uvedena v oznámeném pořadu jednání, může valná hromada rozhodovat pouze tehdy, jsou-li přítomni 
všichni akcionáři a jednomyslně souhlasí s projednáním této záležitosti.

3. Každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.

4. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované většiny.

5. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

 •  změně stanov společnosti, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem, nebo změny, ke které došlo 
na základě jiných právních skutečností 

 • pověření představenstva podle § 210 obchodního zákoníku

 • možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu

 • vydání dluhopisu

 • zrušení společnosti s likvidací a schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku

 • snížení základního kapitálu

 • zvýšení základního kapitálu, tím není dotčeno oprávnění představenstva zvyšovat základní kapitál 

 je zapotřebí alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů.
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  Pokud rozhoduje valná hromada o zvýšení nebo snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas alespoň dvou třetin hlasů akcionářů 
každého druhu akcií, které společnost vydala.

6. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

 • vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů

 • vyloučení nebo omezení přednostního práva na upisování nových akcií podle § 204a obchodního zákoníku

 • zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady

 • schválení ovládací smlouvy nebo smlouvy o převodu zisku

 • fúzi, převodu jmění na jediného akcionáře nebo rozdělení společnosti, případně o změně právní formy 

 je zapotřebí alespoň tří čtvrtin hlasů přítomných akcionářů. 

  Pokud společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady dle tohoto odstavce i souhlas alespoň tří čtvrtin 
přítomných akcionářů u každého druhu akcií.

7. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady o:

 • změně druhu nebo formě akcií

 • změně práv spojených s určitým druhem akcií

 • omezení převoditelnosti akcií na jméno

 • zrušení registrace akcií

 je zapotřebí i souhlasu alespoň tří čtvrtin přítomných akcionářů majících tyto akcie.

8. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit.

9.  O rozhodnutí uvedených v bodech 5. až 8. musí být pořízen notářský zápis. Mají-li být na valné hromadě podle programu přijata 
rozhodnutí, jejichž platné přijetí vyžaduje pořízení notářského zápisu, zajistí představenstvo přítomnost notáře na valné hromadě. 
Svolává-li valnou hromadu někdo jiný než představenstvo, platí toto obdobně. 

10.  Na valné hromadě se hlasuje hlasovacími lístky podle jednacího a hlasovacího řádu schváleného valnou hromadou a to tak, že 
nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva, popřípadě o návrhu dozorčí rady, pokud byla valná hromada svolána dozorčí radou. 
V případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k předloženému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Pokud 
je některý z těchto návrhů přijat, o dalším se již nehlasuje.

7. ULOŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
Výroční zpráva Společnosti za rok 2005 je ve formě brožury, která bude poskytována bezplatně, k dispozici v sídle společnosti od 
28. dubna 2006 v pracovních dnech od 9,00 do 15,00 hodin. Je rovněž přístupná u všech subjektů, kterým je tato výroční zpráva 
doručována dle z.č.256/2004 Sb., tj. Komise pro cenné papíry, Burza cenných papírů, RM systém, Středisko pro cenné papíry, ABN 
AMRO Bank N.V. 

Výroční zpráva je současně ode dne 28. dubna 2006 k dispozici na internetových stránkách společnosti www.smvak.cz v oddíle 
„Akcionářům“ ve formátu pdf.
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8.  PŘEHLED OVLÁDANÝCH A OVLÁDAJÍCÍCH OSOB VE SKUPINĚ SPOLEČNOSTI 
SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S.
 

 Přímá ovládající osoba:

WATERFALL HOLDINGS B.V.

 Další osoby holdingu 

Penta Holding Limited 
Penta First Fund Limited 
Penta Investments Limited 
Lorea Investments Limited
Penta Investments, a.s.
Adast a.s.
Ovod, spol. s r.o.
SmVaK – inženýring, s.r.o. 

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládanou osobou za rok 2005, zpracovaná dle § 66a, odst. 9 obchodního zákoníku, je součástí této výroční zprávy. 

9. ČLENOVÉ ORGÁNŮ SPOLEČNOSTI K 31. PROSINCI 2005

V roce 2005 pokračovalo funkční období představenstva, z něhož někteří členové byli zvoleni v roce 2003 ostatní v r. 2004. Jedním 
z bodů programu jednání řádné valné hromady konané dne 15. 6. 2005 byla i volba 1 člena představenstva, ze strany představenstva 
však nebyl předložen žádný návrh na volbu člena představenstva, a proto se o tomto bodě nejednalo. 

V měsíci listopadu 2005 skončilo volební období člence dozorčí rady volené zaměstnanci společnosti, Ing. Márii Cachlové. 
Na základě výsledků voleb uskutečněných dne 29. 11. 2005 byla členkou dozorčí rady zaměstnanci společnosti opětovně zvolena 
Ing. Mária Cachlová.

 Představenstvo

Ing. Pavel ZUMR, předseda 
Doc. Dr. Ing. Miroslav KYNCL, místopředseda, generální ředitel SmVaK Ostrava a.s.
Ing. Petr VÍCHA, místopředseda
Ing. Václav HOLEČEK, člen
Ing. Jozef JANOV, člen
Ing. Ladislav ŠINCL, člen
Ing. Miroslav ŠRÁMEK, člen
Ing. Martin ŠTEFUNKO, člen

 Dozorčí rada 

Ing. Milan STRAKOŠ, předseda
RNDr. Lukáš ŽENATÝ, Ph.D., místopředseda
Ing. Mária CACHLOVÁ, člen
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, člen
Ing. Miroslav KRAJÍČEK, člen
Ing. Vladimír KUNDRÁT, člen
Ing. Eva RICHTROVÁ, člen
Ing. Pavel SMOLKA, člen 
Ing. Zbyněk SKYBA, člen

 Změny dosud nezapsané do obchodního rejstříku:

Veškerá řízení o zápisu změn do obchodního rejstříku na základě návrhů podaných v roce 2005 byla pravomocně ukončena. 
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10. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ DO 30.6.2005

11. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PLATNÁ OD 1.7. 2005

Regionální správa
Nový Jičín

Regionální správa
Karviná

Provoz kanalizací
a ČOV

Provoz Ostravského
oblastního vodovodu

Provozně-technický
útvar

Provoz vodovodů

Provozně-technický
útvar

Provoz kanalizací
a ČOV

Provoz vodovodů

Provozně-technický
útvar

Provoz kanalizací
a ČOV

Provoz vodovodů

Provozně-technický
útvar

Regionální správa
Frýdek-Místek

Správa Ostravského
oblastního vodovodu

Provoz kanalizací
a ČOV

Provoz vodovodů

Provozně-technický
útvar

Regionální správa
Opava

EKONOMICKÝ 
ŘEDITEL

ekonomické
oddělení

VALNÁ HROMADA
akcionářů

PŘEDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA

VALNÁ HROMADA
akcionářů

EKONOMICKÝ ŘEDITELTECHNICKÝ ŘEDITEL

ORGANIZAČNĚ
SPRÁVNÍ ŘEDITEL

PŘEDSTAVENSTVO

Ovod, spol. s r. o.SmVaK – inženýring, s. r. o.

GENERÁLNÍ ŘEDITEL
společnosti

obchodní
oddělení

finanční
oddělení

účtárna

odbor
logistiky

odbor
služeb

odbor
správy majetku

oddělení
výp. techniky

právní
oddělení

provozy 
vodovod. sítí

centrální 
zásahová služba

TECHNICKÝ 
ŘEDITEL

ORGANIZAČNĚ
SPRÁVNÍ ŘEDITEL

personální
oddělení

ŘEDITEL
VODOVODŮ

ŘEDITEL
KANALIZACÍ

ŘEDITEL
OOV

oddělení
vodovodů

oddělení
kanalizací

střediska 
úpraven vod

technický
odbor

provozy 
kanalizač. sítí

provozy 
ČOV

střediska
vodovodů

centrální 
dispečink

provozní
oddělení
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12. ZPRÁVA O ČINNOSTI
Číselné údaje uvedené v tomto materiálu jsou konsolidované a jsou zpracovány v souladu s mezinárodními účetními standardy 
a mezinárodními standardy finančního výkaznictví IAS/IFRS (dále jen IFRS).

12.1 HLAVNÍ VÝSLEDKY ROKU 2005 
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dosáhla v roce 2005 účetního zisku ve výši 280 666 tis. Kč.

O 1,27 % nižší ve srovnání s objemem vykazovaným v roce 2004 byly dodávky vody předané do vodohospodářských systémů ostatních 
vodohospodářských společností, abstrahujeme-li od vlivu výkonu veřejné služby na Bruntálsku. Do této oblasti bylo v rámci veřejné 
služby předáno 920 tis. m3 vody předané. 

Objemy pitné vody dodávané pro domácnosti i podnikatelské subjekty, stejně jako množství odváděných odpadních vod, v  účetním 
obdobím roku 2005 poklesly. Produktivita práce i rentabilita však meziročně stouply.

V průběhu celého roku 2005 bylo zajištěno plynulé zásobování pitnou vodou z centrálních i místních zdrojů. 

Celkové tržby související s hlavními výrobními činnostmi dosáhly výše 1 553 955 tis. Kč, což je o 107 962 tis. Kč více než v roce 2004.

Celkové výsledky hospodaření, kterých Společnosti za rok 2005 dosáhly, lze charakterizovat jako příznivé. Celkem bylo prodáno 
40 017 tis. m3 pitné vody pro konečnou spotřebu, (v tom v rámci veřejné služby na Bruntálsku 307 tis. m3), za úplatu bylo odvedeno 
31 336 tis. m3 odpadních vod. Do vodohospodářských systémů tuzemských vodárenských společností bylo předáno 26 873 tis. m3 
pitné vody (v tom v rámci veřejné služby na Bruntálsku 920 tis m3), do vodohospodářského systému v Polské republice se prodalo 
4 279 tis. m3. Abstrahujeme-li od dodávek vody předané a vody dodávané přímým odběratelům v rámci veřejné služby na Bruntálsku, 
má vývoj odběrů pitné vody pro konečného spotřebitele stále sestupnou tendenci, meziročně se snížil o 1 050 tis. m3. Odpadních vod 
bylo odvedeno o 826 tis. m3 méně než v roce 2004.

V roce 2005 byl kvantifikován dopad přechodu na IAS/IFRS na účetní závěrku roku 2004. Zpracování relevantních ukazatelů závěrky 
roku 2004 při aplikaci zákona č. 437/2003 Sb., kterým se upravuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví a který nabyl účinnosti od 1. ledna 
2005, bylo realizováno v průběhu roku 2005. 

Postupně byla přijímána taková opatření, aby přechod na zavedení mezinárodních účetních standardů a mezinárodních standardů 
finančního výkaznictví (IAS/IFRS) sladil finanční a účetní praxi společnosti a byl bezproblémový jak z hlediska Společnosti (emitenta), 
tak z hlediska účastníků kapitálového trhu. Společnost vypracovala konsolidovanou účetní závěrku dle IAS/IFRS v roce 2005 s tím, 
že současně připravila srovnatelné údaje dle IAS/IFRS za rok 2004.

V souladu s platnou legislativou a standardy IAS/IFRS byly v rámci inventarizací majetku společnosti uplatněny následující procedury pro 
aplikaci jednotlivých standardů (dále jen IAS) v konkrétních podmínkách Společnosti takto:

 • Konsolidace „mateřské“ a „dceřiných společností“ v souladu s platnou legislativou 

 • IAS 32/39 mechanismy k odhalování derivátů a vnořených derivátů

 •  IAS 36 mechanismy posuzující potenciální znehodnocení aktiv Společnosti (posouzení externích a interních faktorů, které 
by mohly naznačovat nadhodnocení ocenění majetku v účetnictví), zde byl majetek rozdělen do penězotvorných jednotek 
vodovodů, kanalizací a ostatních středisek

 • IAS 16 mechanismy věrného zobrazení stavu majetku v návaznosti na provedené opravy a jejich případnou kapitalizaci

 •  IAS 17 – leasing (finanční leasing a majetek, provozovaný společností na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě, jejímž 
cílem je odkoupení vodohospodářského majetku v následujících obdobích)

 • IAS 20 – dotace aktiv (snížení aktiv společnosti v případě přijatých dotací a jejich analogií o poskytnutou částku)

Sladění požadavků mezinárodního finančního výkaznictví a principů českých účetních standardů (dále jen CAS) spočívalo v roce 2004 
především ve 

 •  snížení hodnoty majetku o přijaté dotace na investiční výstavbu v minulosti (- 486 527 tis. Kč), dotace od města Bohumín 
z majetkoprávního vypořádání ČOV Bohumín (-58 509 tis. Kč), zvýšení hodnoty majetku o finanční leasing u užívaného majetku 
ve vlastnictví měst (+8 147 tis. Kč), finanční leasing aut a zvýšení hodnoty majetku vlivem kapitalizace oprav (+240 807 tis. Kč).

 • vyčíslení zůstatkové hodnoty majetku určeného k prodeji (+4 982 tis. Kč).

 •  vyloučení pronajatého majetku - vodovodu Bocanovice z pohledávek v zůstatkové hodnotě, jelikož jde o majetek v operativním 
pronájmu (-889 tis. Kč)

 • přesunu sociálního fondu do závazků (-4 210 tis. Kč)

 • přesunu kapitálových fondů do nerozdělených zisků (-137 379 tis. Kč).

 • snížení nerozdělených zisků o 250 677 tis. Kč.
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 •  vyčíslení dopadu závazků z titulu kapitalizace oprav, zaměstnaneckých požitků a finančního leasingu (+50 826 tis. Kč)
do odloženého daňového závazku.

 •  zvýšení dlouhodobých závazků k zaměstnancům o dlouhodobou část zaměstnaneckých požitků (+11 904 tis. Kč) a o zůstatek 
sociálního fondu (+4 209 tis. Kč), zvýšení závazků o dlouhodobou část z titulu finančního leasingu u užívaného majetku ve 
vlastnictví měst (+8 245 tis. Kč).

 •  zvýšení krátkodobých závazků k zaměstnancům o krátkodobou část zaměstnaneckých požitků (+6 368 tis. Kč), dále o krátkodobou 
část závazků finančního leasingu u užívaného majetku ve vlastnictví měst (+1 170 tis. Kč) a finanční leasing u automobilů 
(+ 3 916 tis. Kč).

Hospodářský výsledek tyto úpravy ovlivnily 

 • snížením nákladů na opravy v souvislosti s kapitalizací oprav (-24 369 tis. Kč),

 • zúčtováním darů a inventárních přebytků do ostatních provozních výnosů (+380 tis. Kč),

 • eliminací nákladů na služby u finančního leasingu mezi CAS a IFRS (-372 tis. Kč),

 •  zvýšením odpisů o odpis majetku pořízeného na leasing (+135 tis. Kč = vozidla) a (+432 tis. Kč = finanční leasing užívaného 
infrastrukturního vodohospodářského majetku od měst a obcí), zvýšením odpisů vlivem kapitalizace oprav (+11 129 tis. Kč), 
snížením o odpisy majetku z titulu dotací na investiční výstavbu (-8 448 tis. Kč) a dotace od města Bohumín (-992 tis. Kč),

 • změnou rezerv na zaměstnanecké požitky (-808 tis. Kč do HV),

 • zvýšením úroků o úrok z finančního leasingu (+412 tis. Kč),

 • zvýšením odložené daně zejména vlivem kapitalizace oprav a zaměstnaneckých požitků (+3 122 tis. Kč).

Vybrané pozitivní tendence vývoje roku 2005 ve srovnání se stavem předcházejících období
 pokles nákladů na spotřebu živé práce v návaznosti na uskutečněné změny organizačního uspořádání

 růst rentability i produktivity práce

 další zvyšování podílu odpadních vod čištěných s vyhovující účinností na celkovém objemu čištěných odpadních vod

 pokles objemu pohledávek za odběrateli po lhůtě splatnosti

 zvýšení počtu obyvatel napojených na vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu.

 Tržby a výnosy

Celkový objem tržeb a výnosů dosáhl ve sledovaném roce výše 1 665 287 tis. Kč, tj. o  106 934 tis. Kč více, než tomu bylo v roce 2004 
(tj. včetně zisku z prodeje neupotřebitelných aktiv ve výši 44 158 tis. Kč).

 Přehled vývoje tržeb a výnosů, nákladů a hospodářský výsledek

údaje v tis. Kč

Ukazatel 2004 2005

Tržby související s vodným a stočným  1 445 993  1 553 955

Ostatní provozní výnosy  101 858  98 537

Úroky a ostatní finanční výnosy  
10 502 12 795

Výnosy celkem 1 558 353  1 665 287

Zisk před zdaněním 311 757 377 158

Zisk po zdanění 230 042 280 666

 

 Údaje o hlavních oblastech činnosti v tis. m3 

Ukazatel 2003 2004 2005

voda fakturovaná 42 115 40 760 40 017

voda předaná 26 567 26 287 26 873

voda odkanalizovaná 32 197 32 162 31 336

 
Mimo území České republiky bylo dodáno 4 279 tis. m3 vody předané v celkové hodnotě 29 546 tis. Kč. Pro město Ostrava činil celkový 
objem dodávek vody předané 15 805 tis. m3 v celkové hodnotě 99 398 tis. Kč. Vodovodům a kanalizacím Přerov a.s. bylo dodáno 
2 922 tis. m3 pitné vody v hodnotě 37 356 tis. Kč. V rámci veřejné služby na Bruntálsku bylo přímým odběratelům dodáno 307 tis. m3 
pitné vody v hodnotě 8 160 tis. Kč a vodohospodářské společnosti předáno 920 tis. m3 pitné vody v hodnotě 13 045 tis. Kč.
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Náklady 
 Vývoj nákladů

údaje v tis. Kč

Ukazatel 2004 2005

Spotřeba materiálu a energie 331 316 350 640

Osobní náklady 323 534 321 198

Odpisy 349 552 357 641

Ostatní provozní náklady 212 093 201 085

Tvorba rezerv a opravných položek netto -24 706 - 13 727

Úroky a ostatní finanční náklady 54 807 71 292

Daň z příjmů 80 698 95 025

Náklady celkem 1 327 294 1 383 154

Menšinový podíl 1 017 1 467

Vývoj nákladů byl ovlivněn meziročním nárůstem cen materiálových vstupů, především u povrchové a podzemní vody, pohonných hmot, 
topných olejů a elektrické energie. Vzhledem k realizaci prací v rámci investiční výstavby vzrostly odpisy DHM a DNM cca o 2,3 %.
Také náklady spojené s likvidací odpadů a potřebami laboratorních prací zaznamenaly meziroční nárůst. 

Na celkovém meziročním nárůstu finančních nákladů se podílela opatření, přijatá valnou hromadou uskutečněnou dne 15. června 
2005, kdy bylo rozhodnuto o splacení dlouhodobého syndikovaného úvěru v celkové poskytnuté výši 1 750 mil. Kč a o emisi dluhopisů 
v celkové hodnotě 2 000 mil. Kč. 

Hospodářský výsledek

hospodářský výsledek – zisk před zdaněním 
rok 2004
rok 2005

311 757 tis. Kč
377 158 tis. Kč

hospodářský výsledek – zisk po zaúčtování splatné i odložené daně z příjmu a menšinového podílu
rok 2004
rok 2005

230 042 tis. Kč
280 666 tis. Kč

Financování
V průběhu celého hodnoceného období byl zajištěn optimální průběh nakládání s finančními zdroji, bezpečnost finančních hotovostí 
a úhrada platebních závazků (dále jen likvidita) jako jeden ze základních cílů úspěšného finančního řízení společnosti.

15. listopadu roku 2005 společnost splatila zůstatek úvěru ve  výši 1 578 000 tis. Kč syndikátu osmi bank (ABN AMRO Bank N.V., BAWAG 
Bank CZ a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Prague branch, HSBC Bank plc – Prague branch, HVB Bank Czech Republic a.s., 
Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s. a Citibank a.s.), v jehož čele stála Citibank a.s. Úvěr v celkové výši 1 750 000 tis. Kč byl splácen 
průběžně od ledna roku 2005 (jednotlivé splátky činily: 43 000 tis. Kč ke dni 10. 1. 2005, 8. 4. 2005, 8. 7. 2005 a 10. 10. 2005).

Téhož dne byly emitovány dluhopisy ve výši 2 000 000 tis. Kč s pevným úrokovým výnosem ve výši 5 % p.a. Dluhopisy jsou vydány 
v zaknihované podobě ve formě na doručitele a přijaty k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. s tím, že 
úrokový výnos ve výši 5 % p.a. je splatný jedenkrát ročně zpětně vždy k 15. listopadu příslušného roku. První výplata úrokového výnosu 
bude splatná dne 15. listopadu 2006. Pokud nedojde k předčasnému splacení dluhopisů nebo jejich odkoupení emitentem a zániku 
v souladu s emisními podmínkami dluhopisů, bude jmenovitá hodnota dluhopisů splacena emitentem dne 15. listopadu 2015.
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Vedoucími manažery emise jsou společnosti:
• Citibank a.s.
• WOOD&Company Financial Services, a.s.

 Manažery projektu jsou tyto společnosti:

• BAWAG Bank CZ a.s.
• COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha
• Dexia Kommunalkredit Bank AG
• HVB Bank Czech Republic a.s.
• Investkredit Bank AG
• PPF banka a.s.
• Živnostenská banka, a.s.
Získané finanční zdroje byly využity pro splacení zůstatku úvěru ke dni 15. 11. 2005, další zdroje budou využity pro zajištění likvidity 
společnosti při procesu financování akvizic a investiční výstavby. 

Zástavní právo k dlouhodobému hmotnému nemovitému majetku, které bylo zřízeno na základě Smluv o zřízení zástavního práva 
k nemovitostem č. 01/2004 – č. 06/2004 ze dne 9. 7. 2004 a souboru movitých věcí, které bylo zřízeno na základě Smluv o zřízení 
zástavního práva k movitým věcem č. 01/2004 – č. 06/2004 ze dne 9. 7. 2004, zaniklo v souladu s příslušnými ustanoveními smluv 
o řízení zástavního práva dnem splacení celého úvěru včetně příslušenství, tj. dnem 15. 11. 2005. Na základě potvrzení a prohlášení 
Citibank a.s. ze dne 29. 12. 2005 o splnění veškerých závazků SmVaK Ostrava a.s. vůči Citibank a.s. ze Smlouvy o syndikovaném úvěru ze 
dne 8. července 2004 a o zániku zástavního práva bylo provedeno záznamem vymazání těchto zástavních práv ke dni 30. 12. 2005.

Vystavená vlastní směnka („biankosměnka“) na řad Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6 byla ke dni 30. 12. 2005 vrácena. 

 Úvěry 

Věřitel Druh úvěru Zůstatek ke dni 31. 12. 2004 v tis. Kč Zůstatek ke dni 31. 12. 2005 v tis. Kč

Citibank a.s. Dlouhodobý syndikovaný úvěr 1 750 000 0
Bylo splaceno v plné výši k 15.11. 2005

K zajištění finanční stability pro následující období byla v měsíci červenci 2004 uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o úvěru do 
výše 100 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěný vystavenou vlastní směnkou (tzv. „blankosměnkou“) na řad ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 
3/1718, 111 21 Praha 1. Možnost čerpání tohoto úvěru v roce 2004 nebyla ze strany Společnosti využita, v roce 2005 byla poskytnuta 
v rámci dohodnutého limitu bankovní záruka ve výši 5 mil. Kč na období od 9. 8. 2005 do 31. 12. 2005 ve prospěch Slezského 
vodohospodářského svazku. Bankovní záruka byla na základě výsledků zadávacího řízení a uzavření smlouvy na základě přidělení 
veřejné zakázky vrácena ABN AMRO Bank N.V. dne 4. 11. 2005. 

Společnost v roce 2005 řádně hradila veškeré své závazky vůči státnímu rozpočtu včetně splátek návratných finančních výpomocí (dále 
jen NFV) poskytnutých v uplynulých letech. Splátky za rok 2005 činily celkem 16 434 tis. Kč. 

Zůstatek závazku z návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu k 31. prosinci 2005 činil 76 837 tis. Kč.

 Návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k 31. 12. 2005

Věřitel Předmět financování z NFV Zůstatek ke dni 31. 12. 2005 (v tis. Kč) Bude splaceno v roce

státní rozpočet ČOV Frýdek Místek 28 650 2008

státní rozpočet ČOV Karviná 48 187 2012

 Rozpis závazků v tis. Kč

2004 2005

Dlouhodobé závazky a výnosy příštích období 2 121 770 2 545 404

v tom: bankovní úvěry a vydané dluhopisy 1 578 000 1 972 319

v tom: odložený daňový závazek 380 241 420 407

v tom : závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 139 779 126 544

v tom: rezervy 23 750 26 134

Krátkodobé závazky a výnosy příštích období 530 753 391 454

v tom: bankovní úvěry a vydané dluhopisy 186 461 12 778

v tom: závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 308 861 353 543

v tom: daňové závazky ke státu 17 509 15 981

v tom: rezervy 17 922 9 152
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Obchodní činnost 
Společnost v souladu s ustanovením zákona č. 274/2001 Sb., prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb. a ,,Obchodních podmínek pro 
dodávku vody z veřejného vodovodu a odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací“ uzavírá s odběrateli smlouvy o zajišťování dodávek 
pitné vody z veřejného vodovodu a o poskytování služeb v oblasti odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi.

K 31. prosinci 2005 bylo uzavřeno 101 575 smluv. Toto množství představuje 95,59 % z celkového počtu odběratelů. V současné době 
je pozornost orientována na uzavírání dodatků ke smlouvám, které odpovídají novelizaci zákona č. 274/2001 Sb.

V rámci komplexního řízení vztahu se zákazníky pokračuje Společnost v dalším prohlubování a rozšiřování poskytovaných služeb. V roce 
2005 se dále rozšířila činnost zákaznických center (6 zákaznických center v Ostravě, Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jičíně, Opavě 
a Bruntále), byla zprovozněna nově vzniklá obchodní místa v Bílovci, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, Orlové, Třinci a Vítkově. 
Zákazníci využívají i služeb telefonního informačního centra, které jsou určeny obyvatelům ze všech regionů v oblasti působnosti 
Společnosti.

 Přehled o počtu odběratelů a uzavřených smluv:

Počet odběratelů Počet uzavřených smluv procento uzavřených smluv z celkového počtu odběratelů

Obyvatelstvo 97 400 93 056 95,54

Podnikatelské subjekty 8 862 8 519 96,13

Celkem 106 262 101 575 95,59

12.2 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ PODNIKÁNÍ, HOSPODÁŘSKÁ A FINANČNÍ SITUACE V ROCE 2006
V roce 2006 je pro investiční potřeby v plánu vynaložení finančních prostředků v objemu 480 milionů Kč. Investiční politika společnosti 
bude i nadále vycházet z potřeb dalšího zkvalitňování a rozvoje podnikatelské činnosti. Je zaměřena na modernizace a rekonstrukce 
vodovodních i kanalizačních sítí a na realizaci akcí, jejichž prostřednictvím budou splněny požadavky zákona jak v oblasti úpravy pitné 
vody , tak i čištění odpadních vod. Společnost bude i nadále podporovat a realizovat financování rozvojových investic infrastrukturního 
vodohospodářského charakteru ve městech a obcích zásobovaného regionu. Bude pokračovat v činnosti pracovních skupin, které 
budou reagovat na příležitosti k dalšímu růstu společnosti, zejména formou akvizic cílových vodárenských společností. Investiční 
prostředky „dceřiných společností“ jsou adresovány do oblasti vybavení laboratoří a měřicích a cejchovacích zařízení.

V účetním období roku 2006 se také předpokládá odprodej aktiv, které jsou pro podnikatelskou činnost Společnosti v nových 
podmínkách řízení neperspektivní. 

Ve srovnání se skutečností dosaženou v roce 2005 je v oblasti výkonů z hlavních výrobních činností díky výkonu veřejné služby na 
Bruntálsku a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku na základě smluv nově uzavřených v této oblasti očekáván 
nárůst. V současné době se také jedná o možnostech zvýšení dodávky pitné vody do příhraničních oblastí Polské republiky. 

Plán celkových nákladů roku 2006 se řídí očekávanými potřebami a předpokládaným cenovým vývojem v průběhu roku. 

Se změnou základního kapitálu se v tomto roce nepočítá. 

Společnost emitovala v roce 2005 obligace s tím, že vždy k 15. listopadu příslušného roku budou uhrazeny úroky majitelům těchto 
cenných papírů ve výši 5 % p.a. jejich nominální hodnoty. Finanční plán Společnosti je pro rok 2005 sestaven tak, aby i v těchto 
podmínkách byla zajištěna její plná finanční stabilita a solventnost. 

V roce 2006 je plánován hospodářský výsledek – zisk před zdaněním ve výši 300 679 tis. Kč.

Míra souladu společnosti SmVaK Ostrava a. s. s Kodexem správy a řízení společnosti založeném na Principech OECD byla předmětem 
analýz s tím, že aplikace na podmínky Společnosti je zahrnuta do materiálů, spojených se zpracováním roční účetní závěrky a výroční 
zprávy za rok 2005. 

V průběhu prvního pololetí 2006 probíhá proces hledání strategického partnera pro Společnost, který je pod kontrolou majoritního 
vlastníka společnosti. Cílem projektu je spoluúčast na akvizicích a sdílení „know-how“ v regionech působnosti Společnosti.

Dlouhodobé aktivity v oblasti výzkumu a vývoje zaměřené na průzkum korozních vlivů upravené vody a rozvoj technologických procesů 
čištění odpadních vod budou pokračovat i v roce 2006.

Vlastní akcie společnost nepořizuje.

12.3 PÉČE O OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÝ ROZVOJ 
Ochrana životního prostředí a rozvoj v dané oblasti je trvalou a neoddělitelnou součástí činnosti společnosti.

Na úseku odkanalizování a čištění odpadních vod u společnosti dochází k dalšímu snížení zbytkového znečištění, zejména v ukazatelích 
dusíku a fosforu ve vyčištěných odpadních vodách vypouštěných do recipientů.

Investice v oblasti čištění odpadních vod byly zaměřeny zejména na rekonstrukce stávajících čistíren odpadních vod tak, aby svou 
účinností vyhověly parametrům vyplývajícím z nařízení vlády č. 61/2003 Sb.
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 Po provedené rekonstrukci byly do trvalého provozu uvedeny ČOV Nový Jičín a ČOV Háj ve Slezsku. V roce 2005 proběhly rekonstrukce 
ČOV Vítkov, ČOV Frýdlant nad Ostravicí, ČOV Havířov, ČOV Petřvald, ČOV Frenštát pod Radhoštěm a ČOV Těrlicko. Ve spolupráci s městy 
byla dokončena výstavba čistíren odpadních vod a kanalizací v Brušperku a Budišově nad Budišovkou. Nadále jsou v rámci společnosti 
rozšiřovány služby v oblasti odborného provozování kanalizací a ČOV poskytované obcím, které jsou jejich vlastníky.

V roce 2005 se zvýšil podíl obyvatelstva napojeného na čistírny odpadních vod propojením dalších kanalizačních výustí bez čištění, kde 
byly přepojeny další lokality v oblasti Bohumína (Starý Bohumín a ulice P. Cingra), zahájena byla rovněž stavba zajišťující likvidaci některých 
kanalizačních výustí ve městě Karviná (výusti do Mlýnky). Na centrální ČOV byly propojeny kanalizační výusti ve městech Příbor a Bílovec.

Na ČOV Nový Jičín bylo instalováno nové moderní dekantační zařízení (odstředivka), které zabezpečuje zvýšení sušiny u stabilizovaného 
odvodněného kalu, a nová kogenerační jednotka pro zabezpečení chodu vybraných strojů a zařízení v případě výpadku elektrické 
energie z distribuční sítě a efektivnější využití bioplynu pro výrobu elektrické energie.

Ve vazbě na vyšší požadavky v oblasti kvality vyčištěných odpadních vod vypouštěných do recipientu byla rekonstruována biologická 
část ČOV Havířov. Původně karuselová aktivace je nyní provozována jako aktivace kaskádová, součástí předmětné investice bylo rovněž 
uvedení do provozu zahušťování přebytečného kalu.

V roce 2005 bylo v rámci společnosti na zařízeních využívajících obnovitelné zdroje energie vyprodukováno celkem 4 983 MWh elektrické 
energie. Z tohoto množství 2 026 MWh vyrobily malé vodní elektrárny instalované v systému Ostravského oblastního vodovodu, přičemž 
528 MWh bylo prodáno do distribuční sítě SME a.s. a zbývajících 1 498 MWh využito k provozu technologických zařízení OOV. Kogenerační 
jednotky ČOV se na výrobě elektrické energie podílely 2 957 MWh. Nově byla instalována kogenerační jednotka na ČOV Nový Jičín.

12.4 BEZPEČNOST PRÁCE
Oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochraně je ve společnosti věnována značná pozornost. Problematika bezpečnosti 
práce je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů každého zaměstnance. Významnou roli při zajišťování bezpečné práce 
sehrávají prověrky bezpečnosti práce a požární ochrany, na nichž se podílejí i zástupci odborové organizace. 

Společnost klade značný důraz na dodržování bezpečných pracovních postupů u svých zaměstnanců jak při zajišťování provozu 
a údržby vodárenských zařízení , tak i při provádění oprav a údržby.

Dodržování zásad bezpečnosti práce se netýká jen zaměstnanců společnosti. Je velmi důležitou součástí smluvních vztahů s dodavateli 
investičních celků , kde je společnost investorem

Za rok 2005 byly u společnosti zaznamenány čtyři pracovní úrazy, což představuje 0,27 pracovních úrazů na 100 tis. odpracovaných 
hodin. U společnosti nedošlo k žádnému smrtelnému úrazu a vážnému poškození zdraví zaměstnanců. 

12.5 HLAVNÍ ČINNOSTI

Provozování vodovodů
V průběhu celého roku 2005 zajišťovala společnost plynulé zásobování pitnou vodou, díky dostatečným kapacitám bylo možné plně 
uspokojit veškeré požadavky odběratelů.

Tradiční hodnotou společnosti je vysoká kvalita pitné vody dodávané z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu, která patří 
mezi nejlepší v České republice. Po celé období vyhovovala dodávaná voda předepsaným ukazatelům jakosti.

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o uložení povinnosti veřejné služby začala společnost od 1. 7. 2005 
provozovat infrastrukturní vodohospodářský majetek VaK Bruntál a.s. a zajišťovat zásobování obyvatelstva a ostatních odběratelů 
na Bruntálsku pitnou vodou. 

V roce 2005 bylo vyrobeno 76 225 tis. m3 pitné vody, což je o 1 933 tis. m3 více než v roce 2004. Oproti minulému roku došlo k poklesu 
odběru vody u domácností o 443 tis. m3, u ostatních odběratelů o 300 tis. m3. U vody předané cizím VH organizacím došlo oproti roku 
2004 k nárůstu odběru o 586 tis. m3. Domácnostem bylo prodáno 26 385 tis. m3 a ostatním odběratelům 13 632 tis. m3 pitné vody. 

 Přehled o výrobě a dodávce vody v hmotných jednotkách

Ukazatel měrná jednotka 2003 2004 2005 

Voda vyrobená ve vlastních zařízeních tis. m3 77 886 74 292 76 225

Voda převzatá od cizích VH organizací tis. m3 83 85 88

Voda předaná cizím VH organizacím tis. m3 26 567 26 287 26 873

Voda vyrobená, určená k realizaci přímým spotřebitelům tis. m3 51 402 48 090 49 440

Voda fakturovaná tis. m3 42 115 40 760 40 017

v tom: domácnosti
  ostatní

tis. m3

tis. m3
27 314
14 801

26 828
13 932

26 385
13 632

Počet obyvatel napojených na vodovod pro veřejnou potřebu v roce 2005 představuje 85,7 % obyvatelstva žijícího v zásobované 
oblasti. 
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Specifická potřeba vody na obyvatele a den činila v roce 2005 u vody fakturované celkem 150 l a u vody fakturované domácnostem 99 l.

 Základní údaje o vodovodech

Ukazatel 2003 2004 2005

Počet napojených obyvatel v rámci a.s. 713 182 715 845 737 973
Počet vodovodů pro veřejnou potřebu
Z toho: skupinových

129
54

130
55

166
56

Délka vodovodní sítě (km) 4 369 4 509 4 974

Počet vodovodních přípojek 109 298 110 960 120 302

Délka vodovodních přípojek (km) 753 752 842

Počet osazených vodoměrů 110 729 112 615 119 142

Počet vyměněných vodoměrů/rok 19 859 18 934 23 535

Počet paušálních odběrů  2 860 2806 2 915

Počet čerpacích a přečerpávacích stanic 159 161 171

Počet úpraven vod 47 42 52

Počet vodojemů 364 368 427

Objem vodojemů (m3) 380 009 386 239 415 535
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 Kvalita vody v úpravnách vod z centrálních zdrojů – rok 2005 

ÚV 
Podhradí

ÚV 
Nová Ves

ÚV 
Vyšní Lhoty

Kvalita vody Měrná jednotka
Mezní hodnota dle 

zákona 258/2000 Sb. a 
vyhlášky 252/2004 Sb.

Upravená voda
prům. hodnota

Upravená voda 
prům. hodnota

Upravená voda 
prům. hodnota

pH 6,5 – 9,5 7,90 7,96 7,89

KNK4,5 mmol.l-1 - 0,85 0,59 0,48

ZNK8,3 mmol.l-1 - 0,04 0,02 0,02

Barva mg.l-1 Pt 20 2,45 1,32 0,05

Zákal ZF 5 0,01 0,02 < 0,01

CHSKMn mg.l-1 3 1,71 0,86 0,65

Železo mg.l-1 0,2 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Mangan mg.l-1 0,05 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Dusičnany mg.l-1 50 6,67 3,30 3,8

Dusitany mg.l-1 0,5 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Amonné ionty mg.l-1 0,5 < 0,03 < 0,03 < 0,03

Rozp. kyslík mg.l-1 - 11,3 11,4 10,8

Hliník mg.l-1 0,2 0,02 < 0,01 < 0,01

Antimon mg.l-1 0,005 < 0,002 < 0,002 < 0,002

Arsen mg.l-1 0,01 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Měď mg.l-1 1,0 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Chrom mg.l-1 0,05 < 0,025 < 0,025 < 0,025

Nikl mg.l-1 0,02 < 0,015 < 0,015 < 0,015

Selen mg.l-1 0,01 < 0,0025 < 0,0025 < 0,0025

Olovo mg.l-1 0,025 < 0,005 < 0,005 < 0,005

Kadmium mg.l-1 0,005 < 0,001 < 0,001 < 0,001

Rtuť mg.l-1 0,001 < 0,0002 < 0,0002 < 0,0002

PROVOZOVÁNÍ KANALIZACÍ
Provozování kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod probíhalo v průběhu roku 2005 plynule, bez závažnějších poruch nebo havárií. 
Celkem bylo odkanalizováno 27 384 tis. m3 odpadních vod (bez srážkových vod fakturovaných), to je o 835 tis. m3 méně než v roce 2004. 
Celkový objem odkanalizované vody včetně vod srážkových činil 55 650 tis. m3. Na čistírnách odpadních vod bylo vyčištěno celkem 
54 889 tis. m3, z toho 54 638 tis. m3 (tj. 99,5 %) bylo zpracováno na zařízeních s vyhovující účinností. Podíl obyvatelstva napojeného 
na čistírny odpadních vod dosáhl 58,7 %, což ve srovnání s rokem 2004 představuje nárůst o 1,4 %. 

Rok 2005 přinesl další zvýšení kvality čištěných odpadních vod. V tomto roce byly uvedeny do trvalého nebo zkušebního provozu 
následující objekty ČOV: 

 do trvalého provozu byly uvedeny rekonstruované ČOV Nový Jičín a Háj ve Slezsku. 

  zkušební provoz zahájila rekonstruovaná ČOV Frenštát pod Radhoštěm. V rámci stavby byla provedena rekonstrukce 
biologické části čistírny na systém s nitrifikací, denitrifikací a regenerací kalu. Zrekonstruovány byly tři dosazovací nádrže 
a zároveň zvětšen jejich objem. Nově byl vybudován objekt dmýchárny, vstupní čerpací stanice odpadních vod na biologii 
a stabilizační nádrže kalu. 

  zkušební provoz zahájila nově vybudovaná ČOV Brušperk. ČOV je navržena jako mechanicko-biologická s technologií dlouho-
dobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a oddělenou regenerací kalu.

  byla dokončena výstavba a zahájen zkušební provoz ČOV Budišov nad Budišovkou. ČOV je mechanicko-biologická s technologií 
dlouhodobé aktivace s nitrifikací a denitrifikací a oddělenou regenerací kalu. 

  byla dokončena rekonstrukce ČOV Petřvald, kde proběhla výstavba nové biologické části (regenerace-denitrifikace-nitrifikace), 
dvou nových dosazovacích nádrží a rekonstruovány byly rovněž objekty hrubého a mechanického čištění s osazením strojně 
stíraných česlí. ČOV Petřvald byla současně vybavena systémem řízení technologických procesů.

  u ČOV Vítkov byla provedena rekonstrukce stávajícího způsobu biologického čištění (směšovací aktivace) na aktivaci s nitrifikací 
a simultánní denitrifikací. Stávající aktivační nádrž byla rozdělena na dvě samostatné části vybavené novým aeračním zařízením 
(jemnobublinný systém) a novými míchadly.
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  byla dokončena rekonstrukce a zahájen zkušební provoz ČOV Těrlicko-Jih. V rámci rekonstrukce byla provedena sanace 
aktivačních a dosazovacích nádrží včetně osazení nového strojního vybavení. K aktivačním nádržím byla dostavěna regenerační 
nádrž, rekonstruováno bylo stávající hrubé předčištění (včetně osazení strojně stíraných česlí). Celá ČOV byla vybavena plně 
automatickým systémem řízení.

  realizována byla rekonstrukce ČOV Bílá, spočívající ve výměně provzdušňovacích elementů v nitrifikaci, náhradě stávajících 
dmýchadel, náhradě dávkování chlornanu sodného UV zářením, doplnění kyslíkové sondy do nitrifikace, náhradě česlicového 
koše ve vstupní ČS a úpravě nátoku odpadních vod. 

  dobudována byla ČOV Horní Bludovice, kde se jednalo o doplnění technologické části o obslužné prvky (komunikace, zábradlí, 
chodníky atd.). V návaznosti na tuto dostavbu byla rovněž dokončena dostavba KČS Horní Bludovice, ze které budou splaškové 
vody na uvedenou ČOV přečerpávány.

 v rámci obnovy technologického zařízení byla na ČOV Bohumín provedena rekonstrukce provzdušňovacího systému. 

  byla zahájena rekonstrukce na ČOV Třinec. Rekonstrukce spočívá ve výměně stávajících messnerových desek za nový 
jemnobublinný aerační systém.

  zahájeny byly projekční práce na ČOV Frýdek-Místek, kde dojde ke změně stávající technologie biologického čištění na 
kaskádovou aktivaci s doplněním post-denitrifikace pro zajištění splnění emisních limitů ve vyčištěné vodě pro ČOV nad 100 000 
obyvatel. 

Soustavně probíhají rekonstrukce kanalizací, z nichž v uplynulém roce byly nejvýznamnější:

 propojení kanalizačních výustí v Bílovci – ul. Jičínská a Nádražní

 propojení kanalizačních výustí Bohumín – ul. P. Cingra

 propojení kanalizačních výustí v lokalitě Starý Bohumín 

 odstraňování balastních vod z kanalizační sítě města Frenštát p./R.

 výstavba oddílné kanalizace v Opavě – ul. Ruská

  výstavba kmenového sběrače v Budišově n./B. zajištující podchycení stávajících výustí a jejich propojení na nově vybudovanou 
ČOV 

  rekonstrukce nevyhovující kanalizace v Budišově nad Budišovkou v ulicích Partyzánská, Horská, Berounská a Halaškově náměstí 
navazující na výstavbu kmenové stoky a ČOV 

 rekonstrukce hydraulicky přetížené kanalizace v Opavě – ul. Krnovská

 rekonstrukce kanalizace v Bohumíně – ul. 9. května

 rekonstrukce kanalizace Frýdek-Místek – ul. Střelniční

 rekonstrukce kanalizace Frýdek-Místek – ul. TGM

 rekonstrukce kanalizace Frýdek-Místek – ul. E. Krásnohorské

 rekonstrukce kanalizace Třinec – náměstí Svobody a náměstí TGM

Pokračovalo začleňování dalších objektů do automatizovaného systému řízení a sledování technologických procesů, což umožňuje 
okamžitou reakci na poruchy zařízení nebo nestandardní stavy technologie.

 Základní technické údaje o kanalizacích a čistírnách odpadních vod

Ukazatel měrná jednotka 2003 2004 2005

1. Počet obyvatel bydlících v domech napojených na veřejnou kanalizaci Počet 495 540 497 049 504 236

2. Počet obcí s veřejnou kanalizací Počet 68 70 76

3. Počet čistíren odpadních vod Počet 59 61 62

4. Kapacita čistíren odpadních vod m3.d-1 254 223 259 242 264 138

5. Délka kanalizační sítě km 1 246 1 313 1 379

6. Počet kanalizačních přípojek Počet 34 391 34 733 36 350

7. Délka kanalizačních přípojek km 302 304 311

8.  Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace 
(bez fakturovaných srážek) tis.m3 28 238 28 219 27 384

9. z toho čištěných tis.m3 27 626 27 693 26 946

10. Množství čištěných odpadních vod (vč. srážkových) tis.m3 49 574 52 038 54 889

11. Kaly produkované z čistíren odpadních vod (ve 100% sušině) t.r-1 8 316 8 715 8 933
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Investiční výstavba a opravy hmotného majetku
Objem prostředků vynaložených na pořízení prací a dodávek investičního charakteru dosáhl v roce 2005 celkové výše 422 mil. Kč. 
Zálohy poskytnuté na financování infrastrukturního vodohospodářského majetku činily 20 mil. Kč.

 

V roce 2005 byly pro financování investic využívány vlastní zdroje Společnosti a zdroje získané dlouhodobým syndikovaným úvěrem ve 
výši 1 750 000 tis. Kč od syndikátu 8 bank ( ABN AMRO Bank N.V., BAWAG Bank CZ a.s., COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Prague 
branch, HSBC Bank plc – Prague branch, HVB Bank Czech Republic a.s., Komerční banka, a.s., Raiffeisenbank a.s. a Citibank a.s.),
v jehož čele stála Citibank a.s. Po splacení úvěru dne 15. listopadu 2005 byly využívány i zdroje, získané emisí dluhopisů.

 Objem použitých investičních prostředků 

2003 2004 2005

investice v tis. Kč 485 469 393 790 *422 345

*Pozn.: Součástí použitých investičních prostředků jsou náklady na kapitalizaci oprav ve výši 15 672 tis. Kč.

 

 Společnost využívala na základě leasingových smluv tento dlouhodobý hmotný majetek: 

Předmět finančního leasingu, pronajímatel Cena leasingu v Kč (bez DPH)

Kanalizační vůz CASK, podvozek MAN 26.443 FDAC 6x6 TGA s nástavbou 
Pronajímatel FRANFINANCE Czech Republic s.r.o. – nyní SG Equipment Finance Pořizovací cena: 8 750 000,00 Kč

Kanalizační vůz CAS, podvozek Tatra T 815 – 280 s nástavbou a příslušenstvím
Pronajímatel FRANFINANCE Czech Republic s.r.o. – nyní SG Equipment Finance Pořizovací cena: 3 670 000,00 Kč

Leasingové smlouvy „dceřiných společností“ jsou nevýznamné

 Přehled nejvýznamnějších investic realizovaných v roce 2005

Název investice Náklady v roce 2005 v tis. Kč

ÚV Podhradí - rekonstrukce kalového hospodářství 15 688

III. přivaděč OOV – sanace (2. etapa), cementace potrubí 20 632

Opava, ul. Ruská – rekonstrukce a výstavba kanalizace 9 591

ČOV Frenštát – rekonstrukce biologického stupně a stabilizace kalu 33 676

Přivaděč Šenov – Šumbark, cementace 9 028

Bohumín, ul. 9. května, Jeremenkova – rekonstrukce kanalizace 8 841
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Významné investice uplynulých let 
 Rok 2003

V roce 2003 byl dokončen vodovodní přivaděč Fulnek - Hranice (RN 161 750 tis. Kč) a uvedeny do zkušebního provozu dvě 
rekonstruované mechanicko-biologické čistírny odpadních vod – ČOV Orlová (RN 24 912 tis. Kč) a ČOV Kopřivnice (RN 38 653 tis.Kč). 
Rekonstrukce těchto čistíren odpadních vod výraznou měrou přispěje ke snížení zbytkového znečištění vypouštěného do recipientů 
a tím ke zlepšení kvality vody v nich. V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce čistírny odpadních vod Nový Jičín.

 Rok 2004

Významnou investicí dokončenou v  roce 2004 byla stavba „ČOV Nový Jičín - nitrifikace a denitrifikace“. Čistírna odpadních vod byla 
po rekonstrukci uvedena do zkušebního provozu, který bude ukončen v květnu 2005. Celkové rozpočtové náklady stavby jsou 
50 692 tis. Kč, v roce 2004 bylo prostavěno 5 659 tis. Kč. V roce 2004 pokračovala druhou etapou investice ÚV Podhradí – rekonstrukce 
kalového hospodářství (RN 13 413 tis. Kč).

 Rok 2005 

V roce 2005 byla dokončena investice Úpravna vody Podhradí - rekonstrukce kalového hospodářství. Pokračováním akce III. přivaděč 
OOV – sanace potrubí byla další etapa realizovaná v roce 2005. Dokončena byla významná investice Přivaděč Šenov – Šumbark, 
cementace.

V oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod byly realizovány investice ČOV Frenštát – rekonstrukce biologického stupně 
a stabilizace kalu, zaměřená na rekonstrukci technologických objektů. Z významných liniových staveb, které byly dokončeny v uplynulém 
roce, je možné jmenovat například akci Opava, ul. Ruská – rekonstrukce a výstavba kanalizace, a Bohumín, ul. 9. května, Jeremenkova 
– rekonstrukce kanalizace.

Významné investice roku 2006 
Nejvýznamnější investicí roku 2006 bude pokračování další etapy akce III. přivaděč OOV – sanace potrubí. V oblasti liniových staveb 
patří mezi důležité investice rekonstrukce vodovodního řadu v Hýlově.

Mezi významné investiční akce roku 2006 v odkanalizování a čištění odpadních vod je možno zařadit stavbu ČOV Frýdek-Místek 
– úpravy pro plnění ukazatelů na odtoku, která bude řešit návaznost na platnou legislativu v oblasti plnění emisních limitů, a dokončení 
investice Karviná, propojení stok - zrušení výustí do Mlýnky.

Opravy hmotného majetku
Opravy vodovodů a kanalizací byly v roce 2005 v souladu s plánem oprav systematicky zaměřeny na opravy vodárenského 
a kanalizačního zařízení. Byly provedeny opravy vodovodních a kanalizačních sítí a objektů. Operativním způsobem byly rovněž řešeny 
případné havárie na vodovodech a kanalizacích.

 Nejvýznamnější opravy provedené v roce 2005 jsou uvedeny v tabulce:

Název opravy Náklady v roce 2005 v tis. Kč

VDJ Řepiště – oprava věžového vodojemu 1 434

Výměna sekčních šoupátek na vodovodní síti v Havířově 1 132

VDJ Petřvald – oprava věžového vodojemu 817

VDJ Příbor – oprava vodojemu 1 623

Čistírna odpadních vod Havířov – oprava dosazovací nádrže č. 1 1 802

Frýdek-Místek, ul. Střelniční – oprava kanalizace  862

Opava, ul. Pekařská – oprava kanalizace 1 300

 

Popis nemovitostí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. vlastní nemovitosti v těchto finančních objemech (v tis. Kč): 

2004 2005 oč. 2006

stavby netto 5 179 363 5 219 571 5 321 875

pozemky 138 893 141 358 146 000
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Většina staveb společnosti je dlouhodobým hmotným majetkem infrastrukturního vodohospodářského charakteru, který slouží převážně 
k výrobní činnosti, zásobování obyvatelstva a ostatních odběratelů pitnou vodou a k odvádění a čištění vod odpadních. 

Zástavním právem na zajištění dlouhodobého syndikovaného úvěru byly v roce 2005 do 15. 11. 2005 zatíženy tyto majetky:

ZH k 15. 11. 2005 v tis. Kč

Majetek zapsaný v katastru 
nemovitostí

Majetek zapsaný v registru zástav, 
vedeném notářskou komorou Celkem

Čistírna odpadních vod Bohumín 31 253 103 812 135 065

Čistírna odpadních vod Havířov 37 428 174 999 212 427

Čistírna odpadních vod Karviná 64 359 276 495 340 854

Čistírna odpadních vod Sviadnov 60 265 291 921 352 186

Úpravna vody Nová Ves 51 954 48 193 100 147

ÚV Podhradí 29 447 51 057 80 504

Součet 274 706 946 477 1 221 183

Zástavní právo k dlouhodobému hmotnému nemovitému majetku a souboru movitých věcí zaniklo v souladu s příslušnými ustanoveními 
smluv o zřízení zástavního práva dnem splacení celého úvěru včetně příslušenství, tj. dnem 15. 11. 2005. Na základě potvrzení a prohlášení 
Citibank a.s. ze dne 29. 12. 2005 o splnění veškerých závazků SmVaK Ostrava a.s. vůči Citibank a.s. ze Smlouvy o syndikovaném úvěru 
ze dne 8. července 2004 a o zániku zástavního práva bylo provedeno záznamem vymazání těchto zástavních práv ke dni 30. 12. 2005.

Personální oblast 
V souladu s dlouhodobým plánem společnosti byla v roce 2005 provedena zásadní změna systému řízení společnosti, spojená s optima-
lizací počtu zaměstnanců. 

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bylo vzdělávání zaměřeno zejména na zvýšení úrovně odborných znalostí a manažerských 
dovedností zaměstnanců. 

Pracovněprávní vztahy ve Společnosti se odvíjely v souladu se Zákoníkem práce a platnou Kolektivní smlouvou pro rok 2005. 

 Přehled počtu zaměstnanců

počet osob (přepočtený stav)

2003 2004 2005

Přepočtený počet zaměstnanců celkem 1 041 1 016 981

v tom zaměstnanci provozu vodovodů 467 457 458

v tom zaměstnanci provozu kanalizací 268 267 274

v tom zaměstnanci „dceřiných společností“ 61 58 57
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12.6 OSTATNÍ ÚDAJE

Vývoj vlastního kapitálu 
Ukazatel 2003 2004 2005

vlastní kapitál (v tis. Kč) 6 252 928 4 224 895 4 506 103

Předmět podnikání „dceřiných společností“

Název s.r.o. hlavní předmět podnikání základní kapitál v tis.Kč vlastnický podíl mateřské 
společnosti v %

Ovod, spol. s r.o. 
Jaselská 47, Opava
IČ: 64086348

- výroba, opravy a montáž měřidel
- skladování
- pronájem strojů a přístrojů
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

1 250 100

SmVaK – inženýring, s.r.o. 
Varenská 2723/51, Ostrava 
IČ 64608042

- investorská a inženýrská činnost
- poradenství (kromě účetního, ekonom., organiz.) a konzultace
- projektová činnost ve výstavbě
- technické testování a analýzy, kromě příloh z. 455/1991 Sb.
- výkon zeměměřičských činností
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

1 625 80

Hospodářský výsledek připadající na jednu akcii, výše dividendy
2003 2004 2005

hospodářský výsledek na jednu akcii v Kč 102,80 *) 66,52 81,15

výše dividendy na akcii v Kč 190 0 173

*) dle CAS

Údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních 
Nebyly zaznamenány žádné údaje o soudních, správních nebo rozhodčích řízeních, vedených v účetním období, která by mohla mít 
významný vliv na finanční situaci Společnosti v roce 2005.

V roce 2005 nebyly proti Společnosti vedeny žádné soudní spory, který by významně ovlivnily její činnost. Rovněž Společnosti není 
známo, že by bylo proti ní zahájeno jakékoliv řízení v souvislosti s nároky vůči ní, nebo že by takové řízení vůči ní hrozilo. 

Celkový přehled aktivních sporů k 31. 12. 2005 

uplatněno v konkurzu: 206 případů

podané žaloby: 177 případů

exekuce: 205 případů

uplatněno v dědickém řízení: 14 případů

před podáním žaloby: 78 případů

případů celkem v řešení: 680 případů

Rozdělení účetního zisku mateřské společnosti dosaženého za účetní období roku 2005
částka v tis. Kč

účetní zisk konsolidovaného celku 280 666

účetní zisk mateřské společnosti 279 319

návrh na rozdělení:

•  tvorba rezervního fondu (v souladu s § 217 obchodního zákona) 13 966

•  tvorba sociálního fondu společnosti 5 030

•  čistý zisk k rozhodnutí valné hromady 260 323

•  rozdíl mezi účetním ziskem konsolidovaným a ziskem mateřské společnosti – není předmětem rozdělení 1 347

Na základě rozhodnutí Valné hromady dne 11. 5. 2006 budou proplaceny dividendy v celkové výši 598 307 525 Kč, což činí 173 Kč 
na 1 akcii před zdaněním. Zdroji výplaty dividend jsou 260 322 531 Kč ze zisku dosaženého v roce 2005 a 337 984 994 Kč 
z nerozděleného zisku minulých let.
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Informace dle § 118 odst. 3 písmen c) až f) zákona č. 256/2004 Sb. 
a) představenstvo

Popis peněžitých příjmů – principy odměňování vycházejí z uzavřených smluv o výkonu funkce

Ing. Pavel Zumr Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Doc. Dr .Ing. Miroslav Kyncl Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Ing. Petr Vícha Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Ing. Jozef Janov Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Ing. Václav Holeček Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Ing. Miroslav Šrámek Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Ing. Ladislav Šincl Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Ing. Martin Štefunko Odměna za výkon funkce člena představenstva na základě smlouvy schválené valnou hromadou společnosti

Peněžité příjmy členů představenstva od Společnosti činily celkem 1 559 tis. Kč (v roce 2004 1 617 tis. Kč), naturální příjmy nebyly 
poskytnuty.

b) dozorčí rada

Popis peněžitých příjmů – principy odměňování Popis naturálních příjmů

Ing. Milan Strakoš Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti.

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D. Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti.

Ing. Mária Cachlová
Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti. Vykázaný příjem zahrnuje i příjmy dle uzavřené Smlouvy o 
mzdě zaměstnance společnosti.

Penzijní připojištění

Ing. Miroslav Krajíček Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti.

Ing. Vladimír Kundrát
Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti. Vykázaný příjem zahrnuje i příjmy dle uzavřené Smlouvy o 
mzdě zaměstnance společnosti.

Penzijní připojištění

PaedDr. Milada Halíková Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti.

Ing. Eva Richtrová Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti.

Ing. Pavel Smolka Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti..

Ing. Zbyněk Skyba
Odměna za výkon funkce člena dozorčí rady na základě smlouvy schválené valnou 
hromadou společnosti. Vykázaný příjem zahrnuje i příjmy dle uzavřené Smlouvy o 
mzdě zaměstnance společnosti.

Penzijní připojištění 

Peněžité příjmy členů dozorčí rady od Společnosti činily celkem 1 171 tis. Kč (v roce 2004 1 171 tis. Kč). Peněžité příjmy členů dozorčí 
rady – zaměstnanců společnosti činily celkem 1 802 tis. Kč (v roce 2004 1 630 tis. Kč). Celkové naturální příjmy v roce 2005 činily 
11 tis. Kč (v roce 2004 11 tis. Kč). 

c) informace o příjmech vedoucích osob společnosti

Popis peněžitých příjmů – principy odměňování Popis naturálních příjmů

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, 
generální ředitel Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, osobní automobil, jiné odměny (telefon)

Ing. Albín Dobeš, ekonomický ředitel Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, osobní automobil, jiné odměny 
(telefon + odm. dle kol. sml. ze sociálního fondu)

Ing. Petr Káňa, technický ředitel Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, osobní automobil

Ing. Petr Šváb, organizačně správní ředitel Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, osobní automobil

Ing. Milan Koníř, ředitel vodovodů Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, osobní automobil, telefon

Ing. Jan Tlolka, ředitel kanalizací Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, os. automobil, telefon, odměny dle KS

Ing. Jiří Komínek, 
ředitel Ostravského oblastního vodovodu Vyplacená mzda na základě „smlouvy o mzdě“ Penzijní připojištění, osobní automobil

Peněžité příjmy ředitelů od Společnosti činily celkem 10 132 tis. Kč (7 osob) (v roce 2004 6 294 tis. Kč – 4 osoby), celkové naturální 
příjmy činily 406 tis. Kč (v roce 2004 302 tis. Kč).
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Informace o akciích společnosti a jiných investičních nástrojích ve vlastnictví členů představenstva, 
dozorčí rady a ostatních vedoucích osob společnosti včetně osob blízkým těmto ke dni 31. 12. 2005

Členové představenstva Počet akcií na poč. 
roku

Počet akcií na konci 
roku

Opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem jsou 
akcie emitenta

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Miroslav Šrámek 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Ladislav Šincl 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Václav Holeček 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Martin Štefunko 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Jozef Janov 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Pavel Zumr 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Petr Vícha 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Členové dozorčí rady Počet akcií na 
počátku roku

Počet akcií na konci 
roku

Opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem jsou 
akcie emitenta

Ing. Mária Cachlová 1 1 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Vladimír Kundrát 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Zbyněk Skyba 1 1 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Milan Strakoš 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Eva Richtrová 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Pavel Smolka 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D. 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Miroslav Krajíček 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

PaedDr. Milada Halíková 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Vedoucí osoby společnosti Počet akcií na 
počátku roku

Počet akcií na konci 
roku

Opční a obdobné smlouvy, jejichž podkladovým aktivem jsou 
akcie emitenta

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Petr Káňa 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Petr Šváb 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Albín Dobeš 1 1 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Milan Koníř 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Jan Tlolka 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné

Ing. Jiří Komínek 0 0 žádné

osoby blízké 0 0 žádné
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Informace o obchodech s akciemi emitenta, uskutečněných během roku 2005:
 Vedoucí osoby ani jejich osoby blízké v daném roce s akciemi emitenta neobchodovaly.

Odměny auditorům za relevantní období 

Auditor V roce 2005 
uhrazeno tis. Kč za audit Jiné služby v tis. Kč Jiné služby – popis

Deloitte, s.r.o. 1 298,0 583,0 školení, stanoviska ke konsolidaci mateřských 
společností, poradenství

Ing. Ladislav Baláž 0 50,0 Kontrola „dceřiných společností“, audit za rok 
2005 hrazen v roce 2006

Členům statutárního orgánu, členům dozorčí rady ani vedoucím osobám společnosti nebyly poskytnuty žádné úvěry a půjčky ani 
nebyla převzata žádná ručení, jiná zajištění či plnění. Zaměstnanci nemají žádné nadstandardní možnosti účasti na základním kapitálu 
společnosti. 

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta 
 Představenstvo

jméno a příjmení
datum narození
funkce
hlavní činnost mimo SmVaK Ostrava a.s.

Dosažené vzdělání a praxe

Ing. Pavel Zumr
5. 7. 1944
předseda
předseda představenstva 
Adast Adamov a.s.

vzdělání:
VUT Brno (1968), postgraduální studium VUT Brno (1972)
dosavadní praxe:
1968 – 1972 – odborný asistent – ústav materiálu a technologie
1972 – 1992 – Kovoprojekta, projektová inženýrská činnost
1992 – 2002 – poradenská činnost (restrukturalizace společností)
od 2002 – Adast, Adamov

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
20. 5. 1943
místopředseda
zaměstnanec společnosti

vzdělání:
VŠCHT Pardubice, VŠCHT Praha – postgraduální studium,
VŠB – TU Ostrava – doktorská disertace a habilitace
dosavadní praxe:
Ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. působí od roku 1967 a prošel řadou 
odborných a řídících funkcí (technolog, vedoucí řízení výroby, výrobní náměstek). Od roku 1992 ředitel 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., od června 1996 dosud – generální ředitel

Ing. Petr Vícha
25. 9. 1963
místopředseda
starosta města Bohumín

vzdělání: VŠB Ostrava
dosavadní praxe:
Po absolvování VŠ 2 roky v ŽDB jako mistr montoven kotlů a technolog. V letech 1991-1994 zastával na 
MěÚ Bohumín funkci vedoucího finančního odboru. Od r. 1994 – starosta Bohumína.

Ing. Jozef Janov
17. 11. 1978
člen
investiční manažer, 
Penta Investments a.s.

vzdělání: Ekonomická Universita v Bratislavě (2003), spec. finance, bankovnictví a investování,
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2003), ekonomie, (německofonní studium)
dosavadní praxe:
Citibank Northern Europe, Düsseldorf (2001), praktikant, odd. marketing channel management,
Navigator Finance, Bratislava (2002-2003), investiční analytik
Penta Investments, Praha, investiční manažer 

Ing. Martin Štefunko, Ph.D.
23. 6. 1977
člen
investiční ředitel, 
Penta Investments a.s.

vzdělání:
Ekonomická Universita v Bratislavě(2000), doktorandské studium (2004), Mises Institute, Auburn University, 
USA (2000,2001),
Johannes-Kepler-Universität, Linz (1998), studijní pobyt
dosavadní praxe:
Ekonomická Universita v Bratislavě (2000-2001) – interní doktorant, učitel
Penta Group, Bratislava (2000-2003) – investiční manager projektů
Penta Investments, Praha (od 2003) – Investiční ředitel

Ing. Václav Holeček
26. 9. 1951
člen
starosta města Petřvald

vzdělání: VUT Brno, stavební fakulta
dosavadní praxe:
1. 8. 1976 – 30. 6. 1979 – Útvar dopravního inženýrství města Ostravy
1. 7. 1979 – 7. 12. 1990 – Důl Julius Fučík v Petřvaldě – odd. stavebních investic
7. 12. 1990 – starosta města Petřvald

Ing. Ladislav Šincl
20. 9. 1965
člen
zástupce primátora města Karviná

vzdělání: VŠE Praha
dosavadní praxe
do r. 1992 – ekonom Poldi Kladno a.s.
1992 – 1994 – jednatel IPB a.s.
1994 – 1996 – ved. týmu dopozitních služeb IPB a.s.
1996 – specialista VT v IPB a.s.
1997 – 1998 – vedoucí agentury v IPB Pojišťovna a.s.
1998 – 2002 – zást. starosty města Karviná
od 2002 – 1. nám. primátora stat. města Karviná

Ing. Miroslav Šrámek
25. 5. 1942
člen
tajemník 
MěÚ Nový Jičín

vzdělání: VŠZ Brno 
dosavadní praxe:
Do roku 1989 byl zaměstnán ve Školním zemědělském podniku při Vysoké škole veterinární Brno, kde 
působil jako vedoucí oddělení. Od roku 1990 působí na Městském úřadě Nový Jičín, zpočátku jako 
tajemník, později jako zástupce starosty. V r. 2005 vykonával funkci tajemníka Městského úřadu Nový Jičín. 
V současné době je ve starobním důchodu. 
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 Dozorčí rada společnosti 

jméno a příjmení
datum narození
funkce
hlavní činnost mimo společnost 
Severomoravské vodovody a 
kanalizace Ostrava a.s. 

Dosažené vzdělání a praxe

Ing. Milan Strakoš
14. 9. 1950
předseda
starosta města Příbora

vzdělání: VUT Brno, strojní fakulta
dosavadní praxe:
Po ukončení VUT Brno nastoupil v roce 1974 jako projektant u Hutního projektu Praha, závod Místek. V průběhu 
let byl postupně zařazen: jako samostatný projektant, vedoucí projektant a v závěru svého působení byl jmenován 
do funkce hlavního inženýra pro výstavbu Koksovny ve Stonavě. Od roku 1990 pracuje ve veřejných funkcích jako 
předseda MěÚ a od roku 1991 jako starosta města Příbor.

RNDr. Lukáš Ženatý, Ph. D.
17. 7. 1962
místopředseda
podnikatel

vzdělání:
UP Olomouc – ochrana ŽP, VŠB –TU Ostrava geolog. fakulta, doktorandské studium – obor ochrana ŽP v průmyslu
dosavadní praxe:
1986 – 1987 – Sm VaK Ostrava (referent na úseku ochrany životního prostředí)
1988 – 1990 – Sm KNV Ostrava (referent odboru oblastního plánování a ŽP)
1990 – 1991 – Krajská hygienická stanice Ostrava (referent oddělení druhotných surovin a odpadů)
1991 – 2004 – Ministerstvo životního prostředí ČR, územní odbor pro ostravskou oblast se sídlem v Ostravě 
(zástupce přednosty a vedoucí oddělení státní správy vodního hospodářství, ochrany ovzduší a odpadového 
hospodářství, od roku 2000 zástupce ředitele odboru a vedoucí technické ochrany životního prostředí).
Od 2004 osoba samostatně výdělečně činná (poradenství)

Ing. Mária Cachlová
16. 3. 1958
člen

vzdělání: VŠB Ostrava
dosavadní praxe:
Ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je zaměstnána od roku 1981 na ekonomickém 
úseku a od roku 1991 – 2003 zastávala funkci vedoucí ekonomky Regionální správy v Karviné, od roku 2004 je ve 
funkci vedoucí ekonomického oddělení společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

PaedDr. Milada Halíková
6. 1. 1950
člen
primátorka města Havířova

vzdělání: Pedagogická fakulta Ostrava
dosavadní praxe:
Po absolvování SEŠ pracovala jako organizačně-administrativní pracovnice, vystudovala při zaměstnání PF v Ostravě 
a po té pracovala jako učitelka, následně ředitelka školy. Dlouhodobě působí ve veřejných funkcích, v letech 1990 až 
1998 byla náměstkyní primátora, od roku 2002 je primátorkou statutárního města Havířova.

Ing. Miroslav Krajíček
4. 12. 1946
člen
poslanec PČR

vzdělání: VUT Brno, stavební fakulta
dosavadní praxe:
Od roku 1969 zaměstnán v různých funkcích výrobního úseku INGSTAV Brno, od roku 1992 ve funkci technického 
ředitele INGSTAV Opava, a.s., od roku 1998 je poslancem PSP ČR

Ing. Vladimír Kundrát
5. 12. 1958
člen

vzdělání: VUT Brno
dosavadní praxe:
Od roku 1983 do roku 1987 působil u Ingstavu Brno, závod 08 Ostrava jako technik-stavbyvedoucí, od 1. 10. 1987 
do 31. 12. 2000 zastával funkci vedoucího střediska vodovodů u regionální správy Frýdek-Místek, od roku 2001 
do 30. 6. 2005 vykonával funkci vedoucího provozu vodovodů u regionální správy Frýdek-Místek. Od 1. 7. 2005 
vykonává funkci vedoucího provozu vodovodních sítí oblast Frýdek-Místek.

Ing. Eva Richtrová
11. 6. 1948
člen
starostka města Frýdku-Místku

vzdělání: VŠB Ostrava, hutnická fakulta.,
UP Olomouc, přírodovědecká fakulta
dosavadní praxe:
1971 – 1976 – VÚHŽ Dobrá, výzkumný pracovník
1976 – 1998 – SPŠ Frýdek-Místek, středoškolský učitel
1998 – 2002 – zástupkyně starosty města Frýdek-Místek
2002 – dosud, starostka města Frýdek-Místek

Ing. Zbyněk Skyba
29. 4. 1957
člen

vzdělání: VŠCHT Praha
dosavadní praxe:
Od roku 1982 v SmVaK ve funkci samostatného technologa odpadních vod, od r. 1991 do 30. 6. 2005 vykonával 
funkci vedoucího provozu ČOV a kanalizací u regionální správy Opava. Od 1. 7. 2005 vykonává funkci vedoucího 
provozu ČOV oblast Nový Jičín – Opava. 

Ing. Pavel Smolka
25. 5. 1966
člen
starosta města Vítkova

vzdělání: VŠZ Brno
dosavadní praxe:
Po absolvování VŠ pracoval v létech 1990 – 1992 v ZD Odersko, jako zootechnik. Od roku 1992 působil ve funkci 
vedoucího živnostenského úřadu při MěÚ Vítkov. Od voleb v r. 1998 je starostou města Vítkov.
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Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní závěrky 

 Osoby odpovědné za výroční zprávu:

jméno a příjmení
datum narození
funkce
zaměstnavatel

Dosažené vzdělání a praxe

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl
20. 5. 1943
generální ředitel
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

viz představenstvo společnosti

Ing. Petr Káňa
26. 5. 1948
technický ředitel
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

vzdělání: VUT Brno
dosavadní praxe:
V letech 1971 – 1977 pracoval jako projektant v Povodí Odry a od roku 1977 působí ve společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., kde prošel řadou funkcí. V letech 1977 – 1990 byl 
vodohospodářem, 1990 – 1992 výrobně-technickým náměstkem Správy oblastního ostravského vodovodu, 
od roku 1993 byl ředitelem správy oblastního Ostravského vodovodu a od roku 2002 zastává funkci 
technického ředitele společnosti.

Ing. Albín Dobeš
27. 4. 1955
ekonomický ředitel
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

vzdělání: VŠB Ostrava
dosavadní praxe: 
Od roku 1974 působí v Severomoravských vodovodech a kanalizacích Ostrava a.s., kde vykonával řadu 
odborných funkcí na ekonomickém úseku (vedoucí oddělení ekonomiky práce, ekonomický náměstek, 
hlavní ekonom). Nyní je ekonomickým ředitelem Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.
V letech 1994 – 1999 byl členem představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s.

Ing. Petr Šváb 
25. 10. 1963
organizačně-správní ředitel
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

vzdělání: VŠB Ostrava EKF (1986),
manažerské stud. University of Buckingham (UK), Transformation management (2002)
dosavadní praxe:
Po absolvování vysoké školy působí ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
zpočátku v letech 1987 – 1994 vykonával funkci vedoucího informační soustavy Regionální správy Opava, 
v roce 1995 byl specialistou útvaru ředitele společnosti, od roku 1996-2001 byl vedoucím organizačně-
správního útvaru, od 05/2001 jmenován do funkce organizačně-správní ředitel.
V letech 1994 – 1999 byl členem představenstva společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s.
Od 28. 1. 2004 do 30. 11. 2004 byl jednatelem dceřiné společnosti Ovod, spol. s r.o.

Ing.Milan Koníř
26. 2. 1966
ředitel vodovodů
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

vzdělání: VUT Brno (1989)
dosavadní praxe:
Po absolvování vysoké školy nastoupil na odštěpný závod Frýdek-Místek, kde od 1. 9. 1989 do 31. 7. 1995
působil jako asistent, mistr a hlavní inženýr regionální správy. Od 1. 8. 1995 byl převeden na správu 
společnosti kde vykonával funkci Hlavního inženýra vodovodů a od 1. 7. 2005 byl jmenován do funkce 
ředitele vodovodů.

Ing.Jan Tlolka
18. 7. 1955
ředitel kanalizací
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

vzdělání: VŠCHT Praha (1979)
dosavadní praxe:
Po absolvování vysoké školy působil ve VZ Val. Meziříčí jako technolog vody. Ke společnosti 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., nastoupil v roce 1980, nejdříve na odštěpný závod 
Karviná, v roce 1981 pak na správu společnosti, kde zastával několik samostatných odborných funkcí. 
Od roku 1990 byl vedoucím útvaru řízení výroby, od 01. 01. 1992 byl hlavním inženýrem kanalizací, 
1. 7. 2005 byl jmenován do funkce ředitele kanalizací.

Ing.Jiří Komínek
26. 4. 1962
ředitel Ostravského oblastního vodovodu
Severomoravské vodovody a kanalizace 
Ostrava a.s., 28. října 169, Ostrava

vzdělání: VUT Brno (1986)
dosavadní praxe:
Po absolvování vysoké školy nastoupil do společnosti SmVak Ostrava a.s., kde působil jako vedoucí 
odborně technický pracovník.
Od 1. 10. 1990 byl převeden na správu OOV, kde vykonával několik vedoucích funkcí:
1. 10. 1990 vedoucí odborně technický pracovník. 1. 1. 1993 hlavní inženýr S OOV 1. 9. 1995 vedoucí útvaru 
provozu OOV. Od 1. 6. 2002 byl jmenován do funkce ředitele Ostravského oblastního vodovodu.
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Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky:
V letech 2001, 2002 a 2003: PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., Kateřinská 40, 120 00 Praha 2
Jméno auditora: Ing. Petr Šobotník
Číslo dekretu: 113
Datum ověření: účetní závěrka za rok 1999 7. dubna 2000 *)
 účetní závěrka za rok 2000 23. března 2001 *)
 účetní závěrka za rok 2001 29. března 2002 *)
 účetní závěrka za rok 2002 21. března 2003 *)
 účetní závěrka za rok 2003 19. března 2004 *)

V roce 2004: Deloitte s.r.o., Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jméno auditora: Miroslav Klíma
Číslo dekretu: 1310
Datum ověření: účetní závěrka za rok 2004 4. března 2005*) 
 

V roce 2005: Deloitte s.r.o., Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Jméno auditora Michal Brandejs
Číslo dekretu: 1675
Datum ověření: účetní závěrka za rok 2005 8. března 2006 

*) účetní závěrky nekonsolidované

Závěrečné prohlášení
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné 
a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány.

V Ostravě, 15. března 2006

 
 

 Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Ing. Petr Káňa Ing. Albín Dobeš
 generální ředitel technický ředitel ekonomický ředitel

 

  
       
 Ing. Petr Šváb Ing. Milan Koníř Ing. Jan Tlolka Ing. Jiří Komínek
 organizačně-správní ředitel ředitel vodovodů ředitel kanalizací ředitel Ostravského oblastního vodovodu
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13. ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

Dozorčí rada provedla v  souladu s článkem 23, odst. 2a,b Stanov akciové společnosti kontrolu konsolidované roční účetní závěrky 
akciové společnosti za rok 2005. Zprávu o výsledku kontroly projednala na svém zasedání dne 10. 4. 2006.

Dozorčí rada konstatuje:

1.  Při kontrole účetní závěrky nebyly zjištěny žádné skutečnosti, indikující nesprávnost nebo neúplnost údajů, které jsou obsahem 
konsolidované účetní závěrky za rok 2005.

2. V činnosti společnosti nebyly zjištěny rozpory s obecně závaznými právními předpisy, stanovami ani usnesením valné hromady. 

3. Společnost je stabilizována ve všech základních směrech. 

4.  Zpráva o vzájemných vztazích mezi propojenými osobami byla správně sestavena a podepsána a odpovídá požadavkům 
Obchodního zákoníku (§ 66a). Údaje ve zprávě navazují na informace o spřízněných stranách uvedené v účetní závěrce.

5.  Účetní závěrka byla přezkoumána auditorskou firmou Deloitte s.r.o. se závěrem, že konsolidovaná účetní závěrka ve všech 
významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace společnosti k 31. 12. 2005 a nákladů, výnosů 
a výsledků jejího hospodaření za rok 2005 v souladu s Mezinárodními standardy finančního výkaznictví ve znění přijatém EU.

 

Na základě těchto zjištění a s přihlédnutím k výroku auditora ze dne 8. 3. 2006 dozorčí rada předkládá valné hromadě tuto zprávu 
s doporučením schválit konsolidovanou roční účetní závěrku společnosti za rok 2005 a předložený návrh na rozdělení zisku 
za rok 2005. 

V Ostravě dne 10. 4. 2006

 Ing. Milan Strakoš
 předseda dozorčí rady
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Konsolidovaná rozvaha

Konsolidovaný výkaz zisků a ztrát
Konsolidovaný výkaz změny vlastního kapitálu
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15. PŘÍLOHY
15.1 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 

společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a stavu jejího majetku v roce 2005 a o řádné účetní závěrce za rok 
2005 pro řádnou valnou hromadu akcionářů

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

jménem představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále Společnost) předkládám řádné 
valné hromadě akcionářů v souladu se stanovami Společnosti zprávu o podnikatelské činnosti, stavu majetku a rozvoji Společnosti za 
rok 2005. Obsahuje rovněž koncepci podnikatelské činnosti v dalším období. Předkládané konsolidované výsledky dokumentují činnost 
naší společnosti v průběhu celého uplynulého roku jak v obou hlavních výrobních činnostech, a sice v produkci a dodávce pitné vody 
a v odvádění a čištění odpadních vod, tak i v některých dalších oblastech, zaměřených zejména na zvyšování úrovně zákaznického 
přístupu a další rozvoj Společnosti. Součástí konsolidace jsou i výsledky obou dceřiných společností, tj. SmVaK – inženýring, s.r.o. 
a Ovod, spol. s r.o. 

Pokud jde o činnost představenstva, v roce 2005 pokračovalo funkční období představenstva, zvoleného v roce 2004; ve složení ani 
v počtu členů nedošlo v průběhu roku ke změnám. Celkem se v hodnoceném období uskutečnilo devět zasedání tohoto statutárního 
orgánu a průměrná účast členů na jednáních činila v průběhu celého roku 87,5 %.

V další části svého vystoupení se budu věnovat výsledkům hlavních oborů činnosti naší společnosti.

Nejprve výroba a dodávky pitné vody. 

Po celý minulý rok byl provoz vodárenské soustavy i vodovodních sítí plynulý a nepřerušovaný. A to jak u vlastních zařízení, tak i u vodo-
vodů ve městech a obcích provozovaných na základě smluv.

V roce 2005 jsme evidovali 726 553 odběratelů přímo napojených na veřejné vodovody ve vlastnictví naší společnosti, což představuje 
85,7 % všech obyvatel v zásobované oblasti. Jako velkododavatelé zásobujeme pitnou vodou i krajskou metropoli Ostravu, města 
Hlučín, Studénku a několik dalších menších obcí. Celkový počet zásobovaných obyvatel tak překračuje jeden milion sto tisíc osob.

Ani v roce 2005 nedošlo k dlouho očekávanému zastavení poklesu odběrů pitné vody pro konečného spotřebitele v regionu. V roce 
2005 jsme vyrobili 76 225 tis. m3 pitné vody, což je objem o 1 933 tis. m3 vyšší než v roce 2004, ale tento výsledek je ovlivněn výkonem 
veřejné služby na Bruntálsku. Celkově ve srovnání s minulým rokem spotřebovaly domácnosti o 443 tis. m3 vody méně, u ostatních 
odběratelů činil pokles 300 tis. m3. U obyvatelstva to meziročně představuje spotřebu nižší o 1,65 %, u ostatních odběratelů o 2,15 %. 
Objem vody předané cizím VH organizacím se oproti roku 2004 zvýšil o 586 tis. m3. Specifická potřeba vody na obyvatele a den v roce 
2005 poklesla u vody fakturované celkem na 150 l a u vody fakturované domácnostem na 99 l. Prognózy dalšího průmyslového rozvoje 
ani demografického vývoje v oblasti působnosti společnosti zatím neukazují možnosti výrazného zvýšení potřeb vody.

Kvalita pitné vody z centrálních zdrojů Ostravského oblastního vodovodu po celý rok 2005 odpovídala předepsaným ukazatelům jakosti. 
Výsledky rozborů vlastních i prováděných nezávislými laboratořemi hygienické služby prokazují, že v rámci ČR patří k nejkvalitnějším.

I v průběhu celého minulého roku pokračovaly dodávky pitné vody do Polské republiky – příhraničního polského města Jastrzębie-Zdrój. 
Celkem bylo polským partnerům v  roce 2005 dodáno 4 279 tis. m3 krychlových metrů vody.

Působení společnosti mimo Moravskoslezský kraj rozšířilo vybudování dálkového vodovodního přivaděče Fulnek – Hranice – Přerov. 
V roce 2005 jsme na Přerovsko dodali 2 922 tis. m3 pitné vody.

Dne 28. 6. 2005 vydal Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, rozhodnutí, kterým byla 
společnosti SmVaK Ostrava a.s. s bezodkladným účinkem od 1. července 2005 do 31. 12. 2005 uložena povinnost veřejné služby 
na vodovodech pro veřejnou potřebu ve vlastnictví společnosti VaK Bruntál a.s. Po celého půl roku jsme na Bruntálsku zajišťovali plynulý 
a bezproblémový provoz svěřených vodovodních řadů a s nimi souvisících objektů včetně běžné údržby a oprav. V rámci veřejné služby 
na Bruntálsku bylo do vodovodních systémů předáno 920 tis. m3 a přímým odběratelům dodáno 307 tis. m3 pitné vody. Od 1. ledna 
2006 byla z rozhodnutí krajského úřadu veřejná služba znovu ustanovena na šest měsíců.

Provoz stokových sítí a čistíren odpadních vod byl po celý uplynulý rok zajišťován souvisle a nepřerušovaně, nedošlo k závažným 
poruchám nebo haváriím. Celkem bylo odkanalizováno 27 384 tis. m3 odpadních vod (bez srážkových vod fakturovaných), to je 
o 835 tis. m3 méně než v roce 2004. Celkový objem odkanalizované vody včetně vod srážkových dosáhl hodnoty 55 650 tis. m3. Čistírny 
odpadních vod vyčistily 54 889 tis. m3, přičemž 99,5 % z tohoto množství bylo zpracováno s účinností vyhovující současné legislativě. 

Podíl obyvatelstva napojeného na čistírny odpadních vod vzrostl o 1,4 % a činí 58,7 % z celkového počtu obyvatel ve sféře působnosti 
Společnosti. Na tomto výsledku se rozhodující měrou podílí výstavba nových a rekonstrukce stávajících zařízení – v roce 2005 byla do 
trvalého nebo zkušebního provozu uvedena tato zařízení: rekonstruované čistírny odpadních vod Nový Jičín, Háj ve Slezsku, Frenštát 
pod Radhoštěm, Petřvald, Vítkov, Těrlicko-Jih, Bílá, na ČOV Bohumín byla provedena rekonstrukce provzdušňovacího systému, zahájili 
jsme rekonstrukci ČOV Třinec a projekční práce na rekonstrukci ČOV Frýdek-Místek. Nově byly vybudovány čistírny odpadních vod 
Brušperk, Budišov nad Budišovkou, Horní Bludovice – zde byla rovněž dokončena dostavba kanalizační čerpací stanice Horní Bludovice, 
ze které budou splaškové vody na čistírnu odpadních vod přečerpávány.
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Dále pokračovalo propojování kanalizačních výustí, kterými byly odpadní vody dosud vypouštěny bez čištění, na čistírny odpadních 
vod – v roce 2005 například další lokality v oblasti Bohumína (Starý Bohumín a ulice P. Cingra). Zahájena byla rovněž stavba zajišťující 
likvidaci některých kanalizačních výustí ve městě Karviná (výusti do toku Mlýnky). Na centrální čistírnu odpadních vod byly propojeny 
kanalizační výusti ve městech Příbor a Bílovec. 

Všechny tyto investice v oblasti čištění a odvádění odpadních vod jsou nezbytné k plnění ukazatelů účinnosti čištění vyplývajících 
z nařízení vlády č. 61/2003 Sb. a přispívají ke snižování zbytkového znečištění ve vyčištěných odpadních vodách, zejména v hodnotách 
dusíku a fosforu.

Kromě provozování vlastních zařízení rovněž rozšiřujeme služby odborným provozováním kanalizací a čistíren odpadních vod pro obce, 
které jsou jejich vlastníky. 

V oblasti kanalizací je soustavná pozornost věnována provozu a údržbě stokových sítí. V minulém roce patřila mezi nejvýznamnější 
investiční akce rekonstrukce kanalizace v Dolním Benešově, Opavě-Kateřinkách, Budišově nad Budišovkou, Frýdku-Místku a další.

Na práce a dodávky investičního charakteru Společnost v roce 2005 vynaložila celkem 422 milionů korun (včetně kapitalizace oprav 
ve výši 15 672 tisíc Kč). Pro financování investic byly využívány vlastní zdroje Společnosti a zdroje získané dlouhodobým syndikovaným 
úvěrem.

K nejnáročnějším investicím v oblasti pitné vody se řadí dokončení rekonstrukce kalového hospodářství na úpravně vody v Podhradí 
u Vítkova, sanace potrubí III. vodovodního přivaděče Ostravského oblastního vodovodu a cementace přivaděče Šenov – Havířov –
Šumbark.

Investiční činnost i všechny významné rekonstrukce a opravy zajišťujeme dodavatelským způsobem na základě výsledků obchodních 
veřejných soutěží nebo výběrových řízení. 

Obdobný systém přípravy jako u investic jsme zavedli také pro plánování oprav. 

Jedním z pilířů činnosti Společnosti je další posilování zákaznického přístupu. Klientům slouží šest regionálních zákaznických center 
a bylo zřízeno několik dalších obchodních míst (v Bílovci, Bohumíně, Českém Těšíně, Havířově, v Orlové, Třinci a Vítkově), kde je možno 
vyřídit potřebné záležitosti ve vyhrazených dnech. Osvědčil se také provoz telefonního informačního centra. Pracovníci, kteří nejčastěji 
přicházejí do styku s veřejností, získávají komunikační dovednosti v pravidelných vzdělávacích cyklech.

V minulém roce jsme uskutečnili již šestý ročník marketingového výzkumu trhu a kvality služeb Společnosti. Výsledky potvrdily správnou 
orientaci tohoto úseku činnosti. Dosavadní trend byl zachován – rozhodující ukazatele spokojenosti zákazníků zaznamenaly vzrůst, 
podíl nejvýrazněji negativních postojů poklesl. 

V rámci rozvoje obchodní činnosti jsme k 31. prosinci 2005 uzavřeli 101 575 smluv o zajišťování dodávek pitné vody z veřejného 
vodovodu a o poskytování služeb v oblasti odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi. Podařilo se nám tak uzavřít smluvní vztah 
s 95,59 % z celkového počtu odběratelů. V současné době je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. pozornost orientována na uzavírání 
dodatků ke smlouvám. 

Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Značný důraz na dodržování bezpečných 
pracovních postupů je kladen nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele investičních celků, u nichž je Společnost investorem. 
Za rok 2005 byly u Společnosti zaznamenány čtyři pracovní úrazy, což představuje 0,27 pracovních úrazů na 100 tis. odpracovaných 
hodin. V žádném z těchto případů nedošlo ke smrtelnému úrazu ani k vážnému poškození zdraví zaměstnanců. 

V uplynulém roce prošla Společnost zásadními změnami organizačního uspořádání, nejrozsáhlejšími od vzniku předchůdce dnešní 
akciové společnosti v roce 1976. Po dokončení projektu racionalizace organizačních struktur v prvním pololetí loňského roku byl do 
praxe uveden zcela nový  systém řízení společnosti. Splnil se tak hlavní úkol projektu – přechod od územního řízení k řízení oborovému 
a zavedení maximální možné míry plánování a měření rozsahu práce v hlavních činnostech na provozech vodovodů a kanalizací. 
Po přípravné fázi v předcházejících letech (centralizace ekonomických a personálních činností, právních služeb, převedení správy 
vodních zdrojů pod Ostravský oblastní vodovod, zrušení provozně-technických oddělení vnitřních organizačních jednotek a převedení 
této činnosti na centrální úroveň) došlo v loňském roce k zániku regionálních správ a následně k centralizaci všech činností, které netvořily 
součást základních výrobních procesů, v systému zásobování pitnou vodou byla oddělena výroba a centrální rozvod od dopravy vody 
ke konečným spotřebitelům, v oblasti odvádění a čištění odpadních vod osamostatněny provozy stokových sítí a provozy čistíren 
odpadních vod. Nová řídicí struktura nyní umožňuje díky nižšímu počtu úrovní řízení a bezprostřednímu propojení odborného vedení 
s provozními jednotkami přímé řízení provozních činností. Dosavadní poznatky ukazují, že nově zavedený systém je životaschopný 
a funkční, začíná přinášet významné úspory nákladů a pracovní síly. Potvrzuje se, že uskutečněná restrukturalizace vytváří předpoklady 
k dalšímu zvyšování výkonnosti Společnosti. 

Nyní mi dovolte seznámit vás ve stručnému přehledu s dosaženými ekonomickými ukazateli podle roční účetní závěrky za rok 2005, 
která byla zpracována v souladu s mezinárodními účetními standardy a mezinárodními standardy finančního výkaznictví IAS/IFRS.

Celkový stav vlastního kapitálu činil k 31. prosinci 2005 4 506 103 tis. Kč, základní kapitál byl vykázán v hodnotě 3 458 425 tis. Kč. 
Celkový objem netto aktiv představoval 7 442 961 tis. Kč.
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V souladu se standardem IAS 36, který byl v rámci Společnosti aplikován na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný 
majetek a dlouhodobý finanční majetek, byl tento majetek rozdělen do tří „Cash generating Units – penězotvorých jednotek“ 
a v rámci inventarizací majetku byly posouzeny externí a interní faktory možného znehodnocení majetku. Výsledkem tohoto procesu 
je konstatování, že stav majetku a jeho zachycení v účetní evidenci podává věrný obraz o jeho stavu. 

Konsolidační celek v hodnoceném roce 2005 dosáhl účetního zisku ve výši 280 666 tis. Kč.

Ve srovnání s uplynulým rokem celkově vzrostl o 50 624 tis. Kč, to znamená růst ve výši 22,0 %. 

V oblasti financování byl v průběhu celého hodnoceného období zajištěn optimální průběh nakládání s finančními zdroji, bezpečnost 
finančních hotovostí a úhrada platebních závazků jako jeden ze základních cílů úspěšného finančního řízení Společnosti. 15. listopadu  
2005 Společnost splatila zůstatek syndikovaného úvěru ve  výši 1 miliarda 578 milionů Kč. Úvěr v celkové výši 1 miliarda 750 milionů 
Kč byl splácen průběžně od ledna roku 2005.

Téhož dne byly vydány dluhopisy ve výši 2 miliardy Kč s pevným úrokovým výnosem ve výši 5 % p.a. Dluhopisy jsou vydány v zaknihované 
podobě ve formě na doručitele a přijaty k obchodování na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. s tím, že úrokový výnos ve 
výši 5 % p.a. je splatný jedenkrát ročně zpětně vždy k 15. listopadu příslušného roku. Tomuto kroku předcházely podrobné analýzy, 
potvrzující, že Společnost bude i do budoucna schopna plnit plán rozvoje zpracovaný s výhledem do roku 2015. V souvislosti s úplným 
splacením syndikovaného úvěru bylo zrušeno zástavní právo na dlouhodobý nemovitý a movitý majetek. 

Stabilita a výkonnost Společnosti byla v minulém roce potvrzena získáním příznivého ratingového hodnocení uděleného ratingovou 
agenturou CRA Rating Agency, a.s., afilací světové ratingové agentury Moody`s Investors Service.

Podrobný rozbor hospodářských výsledků za minulý rok je obsahem výroční zprávy Společnosti. Tento dokument byl zpracován podle 
platné legislativy a obsahuje kromě  údajů z roční účetní závěrky a jejího komentáře rovněž zprávu auditorské společnosti Delloite, s.r.o., 
která provedla audit hospodaření Společnosti za rok 2005.

Poslední část mého vystoupení se bude v souladu s článkem 15 Stanov Společnosti zabývat návrhem koncepce další podnikatelské 
činnosti v dalším období. 

Základním trendem je zachování kontinuity dosavadního vývoje. 

V roce 2006 je plánován konsolidovaný hospodářský výsledek – zisk před zdaněním ve výši 300 679 tis. Kč.

Plán celkových nákladů roku 2006 se řídí očekávanými potřebami a předpokládaným cenovým vývojem v průběhu roku. 

Ceny schválené pro rok 2006 patří stále ve srovnání s průměrem v ČR k nejnižším, i když bylo nutno promítnout do nich meziroční 
zvýšení cen vstupů - cena surové vody nakupované od státního podniku Povodí Odry vzrostla o 5,2 %, asi o 13 % se zvýšily ceny 
energií, dále pohonných hmot, chemikálií, výrazný nárůst o 49 % zaznamenaly náklady na likvidaci kalů z čistíren odpadních vod, rostou 
i finanční nároky na opravy, udržování a rekonstrukce vodovodních sítí, kanalizací a čistíren odpadních vod, zvyšují se požadavky 
na účinnost čištění odpadních vod. U vodného je cena ve srovnání s rokem 2005 vyšší o 1,41 Kč, stočné vzrostlo o 1,28 Kč, celkem 
o 2,69 Kč, tj. o 6,91 % na 41,61 Kč včetně DPH.

V kapitálovém programu pro rok 2006 je na rozvoj investic schváleno vynaložení 478 milionů korun. Tyto prostředky zajistí rozvoj 
podnikatelské činnosti Společnosti. Jsou určeny na modernizace a rekonstrukce vodovodních i kanalizačních sítí a na splnění
legislativních požadavků v oblasti úpravy pitné vody i čištění odpadních vod. Do oprav bude vloženo asi 98 milionů Kč, 
tj. o 12 milionů více než v roce 2005.

Společnost pokračuje ve vyhledávání příležitostí k rozšiřování svých aktivit – nabídli jsme služby při provozování vodárenské infrastruktury 
v regionu Praha-Jih, usilujeme o definitivní provozování vodovodní sítě v Bruntále a okolí. Zabýváme se i možnostmi expanze do dalších 
oblastí mimo hranice kraje i státu.

Nadále usilujeme o rozšiřování sféry působnosti společnosti prostřednictvím provozování dalších vodovodů a kanalizací, které jsou dosud 
ve vlastnictví měst a obcí, případně i jiných subjektů, a to jak v oblasti, kde současně působíme, tak i mimo tuto oblast. Pokračujeme 
i v odkupování vodárenské infrastruktury od obcí za ceny dle výnosové metody .

Nadále podporujeme rozvojové investice infrastrukturního vodohospodářského charakteru ve městech a obcích zásobovaného 
regionu. 

V oblasti hlavních výrobních činností je v roce 2006 očekáváno zvýšení výkonů, zejména jako výsledek výkonu veřejné služby 
na Bruntálsku a provozování vodohospodářského infrastrukturního majetku na základě provozních smluv uzavřených v této oblasti. 
Společnost také usiluje o zvýšení dodávek pitné vody do příhraničních oblastí Polské republiky, v současné době probíhají k této 
otázce jednání. 

Finanční plán konsolidovaného celku je pro rok 2006 sestaven tak, aby byla zajištěna plná finanční stabilita a solventnost Společnosti. 

Vážení akcionáři,

naším cílem pro rok 2006 je navázat na dosavadní příznivé hospodářské výsledky a úspěšně pokračovat v rozvoji všech rozhodujících 
oblastí činnosti Společnosti i jejích dceřiných společností tak, jak byly popsány v této zprávě.
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15.2 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

podle ustanovení § 66a) obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

OSOBY TVOŘÍCÍ HOLDING
 

1. Ovládaná osoba
 společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
 se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ 709 45
 IČ 45193665
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 347 

 2. Ovládající osoba

 přímou ovládající osobou je společnost Waterfall Holding B.V. 
 se sídlem Polaris avenue 45, 2132 JH Hoofddorp 
 stát: Nizozemsko
 společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném v České republice, pro kterou je konečnou ovládající osobou společnost 
 Penta Investments Limited, uvedená dále včetně způsobu ovládání v rámci holdingu.

3. Ostatní osoby holdingu 

3.1. společnost Penta Holding Limited
 se sídlem 44 Paphos, Griva Digeni, SALAMIS HOUSE, 3nd floor, P. C. 8020 
 stát: Kyperská republika
 společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném v České republice 
3.2. společnost Penta Investments Limited
 se sídlem 28th October St. 319, Kanika Business Center 2nd floor, 3105 Limassol 
 stát: Kyperská republika
 společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném v České republice
3.3. společnost Penta First Fund Limited
 se sídlem 28th October St. 319, Kanika Business Center 2nd floor, 3105 Limassol 
 stát: Kyperská republika
 společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném v České republice
3.4. společnost Lorea Investment Limited
 se sídlem 16 Kyriakos Matsi Avenue, Eagle House 10th floor, Ayioi Omoloyites, 1082 Nicosia
 stát: Kyperská republika
 společnost není zapsána v obchodním rejstříku vedeném v České republice
3.5.  společnost ADAST a.s.
 se sídlem Adamov, Mírová 2, č.p. 87, PSČ 679 04
 IČ 26699451
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3897
3.6. společnost Penta Investments, a.s.
 se sídlem Praha 1, Na příkopě 15, čp. 583/1, PSČ 110 00 
 IČ 27164705
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9432 
3.7. společnost SmVaK – inženýring, s.r.o. 
 se sídlem Varenská 2723/51, Ostrava-Moravská Ostrava, PSČ 702 00
 IČ 64608042
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14055
3.8. společnost Ovod, spol. s r.o.
 se sídlem Opava, Jaselská 47
 IČ 64086348
 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8486
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 ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ 

Společnost Waterfall Holding B.V., jako přímá ovládající osoba, získala v účetním období celkem 3 404 789 kusů akcií ovládané 
osoby Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., což představuje podíl na základním kapitálu i na hlasovacích právech 
společnosti 98,45 %.

 STRUKTURA PROPOJENÍ V RÁMCI HOLDINGU

Společnost Penta Holding Limited je vlastníkem 100 % podílu na základním kapitálu společností Penta Investments, a.s. a Penta First 
Fund Limited. 

Společnost Penta First Fund Limited je vlastníkem 100 % podílu na základním kapitálu společností Penta Investments Limited.

Společnost Penta Investments Limited je vlastníkem 100 % podílu na základním kapitálu společnosti Lorea Investments Limited, 
která je vlastníkem 100 % podílu na základním kapitálu společností ADAST a.s. a vlastníkem 100 % podílu na základním kapitálu 
společnosti Waterfall Holding B.V., která je vlastníkem 98,45 % podílu na základním kapitálu společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je vlastníkem 80 % podílu základního kapitálu společnosti SmVaK 
– inženýring s.r.o. a je vlastníkem 100 % podílu základního kapitálu společnosti Ovod, spol. s r.o. 

V souladu s ustanovením § 66a) odst. 9 zákona č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla zpracována zpráva o vztazích 
mezi společností Waterfall Holding B.V. Polarisavenue 45, 2132 JH Hoofddorp, Nizozemsko, jako osobou ovládající a společností 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jako osobou ovládanou, mezi osobou ovládanou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou osobou ovládající a ostatními osobami holdingu za období od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005. 

Tato zpráva byla zpracována za účelem splnění informační povinnosti dle ustanovení § 66a) odst. 9 zákona č.513/1991 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů.

Uzavřené smlouvy
V účetním období byly mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, mezi osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a mezi 
ostatními osobami holdingu uzavřeny smlouvy nebo probíhalo plnění dle smluv uzavřených v předcházejícím období v následujících 
oblastech:

1.  Prodej vlastních výrobků, zboží a služeb

a) Prodej výrobků

  V rámci prodeje vlastních výrobků a zboží byly společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v účetním období 
realizovány smluvní vztahy s následujícími partnery:

Smluvní partner:

Ovod, spol. s r.o.

•  V účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy č. 396/95, kdy předmětem plnění dle této smlouvy a jejich dodatků 
je dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací do objektu sídla smluvního partnera.

•  V účetním období pokračoval smluvní vztah, na základě kterého smluvní partner odkupuje od společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. nefunkční vyřazené vodoměry. 

SmVaK – inženýring s.r.o.

•  Dne 23. 5. 2005 byla uzavřena kupní smlouva, jejímž předmětem byl odprodej movitých věcí – laboratorních přístrojů a zařízení 
do vlastnictví společnosti SmVaK – inženýring s.r.o. 

b) Prodej služeb

  V rámci prodeje vlastních služeb byly společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v účetním období realizovány 
tyto smluvní vztahy: 

Smluvní partner:

SmVaK – inženýring s.r.o.

•  Na základě objednávek smluvního partnera byly opakovaně prováděny revize elektrospotřebičů umístěných v pronajatých 
nebytových prostorách.

•  Na základě objednávek smluvního partnera byla opakovaně zajišťována doprava pitné a odpadní vody do laboratoří smluvního 
partnera.
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c) Ostatní poskytované služby

  V rámci poskytování ostatních služeb realizovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. smluvní vztahy 
v oblasti poradenských služeb a ostatních služeb s následujícími partnery:

Smluvní partner:

Ovod, spol. s  r. o.

• v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu věcí movitých ze dne 31. 8. 1995 a jejich dodatků č.1 – 9. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor a manipulačních ploch ze dne 31. 8. 1995
a jejich dodatků č. 1 – 9.

SmVaK – inženýring s.r.o.

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 1/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich 
dodatků č. 1 – 11, kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory v úpravě vody Vyšní Lhoty, v úpravně vod Nová Ves u Frýdlantu 
nad Ostravicí a úpravně vody Podhradí. Dne 3. 5. 2005 byl uzavřen dodatek č. 12 k této smlouvě, jehož předmětem byla úprava 
nájemného a plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor. 

 •  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich 
dodatků č. 1 – 10 , kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory v areálu ČOV Sviadnov a ČOV Třinec. Dne 29. 4. 2005 byl uzavřen 
dodatek č. 11 k této smlouvě, jehož předmětem byla úprava nájemného a plateb za služby. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 3/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich 
dodatků č. 1 – 10, kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory v objektu čp. 55 na ul. Sv. Čecha v Karviné a v areálu ČOV 
Havířov. Dne 21. 2. 2005 byl uzavřen dodatek č. 11 k této smlouvě, jehož předmětem byla úprava nájemného a plateb za služby 
spojené s užíváním nebytových prostor a změna rozsahu nájmu, kdy k 1. 3. 2005 byl ukončen nájem laboratoří v objektu čp. 55 
na ul. Sv. Čecha v Karviné. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 4/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich dodatků 
č. 1 – 10 , kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory v areálu ČOV Šenov u Nového Jičína. Dne 3. 5. 2005 byl uzavřen dodatek 
č. 11 k této smlouvě, jehož předmětem byla úprava nájemného a plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 5/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich 
dodatků č. 1 – 12 , kdy předmětem nájmu jsou nebytové prostory v areálu ČOV Opava. Dne 3. 5. 2005 byl uzavřen dodatek 
č. 13 k této smlouvě, kdy předmětem dodatku byla úprava nájemného a plateb za služby spojené s užíváním nebytových prostor.

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu movitých věcí č. 1/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich dodatků 
č. 1 – 9, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – laboratorní přístroje v laboratořích na úpravnách vody ve Vyšních Lhotách, 
Podhradí a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí. V průběhu r. 2005 byl uzavřen dodatek č. 10 ze dne 6. 6. 2005, kdy předmětem 
tohoto dodatku je změna výše nájemného a předmětu nájmu v návaznost na uzavření kupní smlouvy ze dne 23. 05. 2005. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu movitých věcí č. 2/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich dodatků 
č. 1 – 8, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – laboratorní zařízení a přístroje v laboratoři na ČOV Sviadnov. V průběhu 
r. 2005 byl uzavřen dodatek č. 9 ze dne 6. 6. 2005, kdy předmětem tohoto dodatku je změna výše nájemného a předmětu nájmu 
v návaznost na uzavření kupní smlouvy ze dne 23. 5. 2005. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu movitých věcí č. 3/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich dodatků 
č. 1 – 9, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – laboratorní zařízení a přístroje v laboratoři na ČOV Havířov a provozním středisku 
voda Karviná. V průběhu r. 2005 byl uzavřen dodatek č. 10 ze dne 6. 6. 2005, kdy předmětem tohoto dodatku je změna výše 
nájemného a předmětu nájmu v návaznost na uzavření kupní smlouvy ze dne 23. 5. 2005. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu movitých věcí č. 4/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich 
dodatků č. 1 – 8, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – laboratorní zařízení a přístroje v laboratoři na ČOV Šenov u Nového 
Jičína. V průběhu r. 2005 byl uzavřen dodatek č. 9 ze dne 6. 6. 2005, kdy předmětem tohoto dodatku je změna výše nájemného 
a předmětu nájmu v návaznost na uzavření kupní smlouvy ze dne 23. 5. 2005. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu movitých věcí č. 5/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich dodatků 
č. 1 – 6, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – laboratorní zařízení a přístroje v laboratoři na ČOV Opava. V průběhu r. 2005 byl 
uzavřen dodatek č. 7 ze dne 6. 6. 2005, jehož předmětem je změna výše nájemného a předmětu nájmu v návaznost na uzavření 
kupní smlouvy ze dne 23. 5. 2005. 

•  v účetním období pokračoval smluvní vztah na základě smlouvy o nájmu movitých věcí č. 6/97 ze dne 30. 9. 1997 a jejich dodatků 
č. 1 – 10, kdy předmětem nájmu jsou věci movité – laboratorní zařízení a přístroje v centrální laboratoři v objektu čp. 51/2723 na 
ul. Varenské v Moravské Ostravě. V průběhu r. 2005 byl uzavřen dodatek č. 11 ze dne 6. 6. 2005, kdy předmětem tohoto dodatku 
je změna výše nájemného. 
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2. Nákup zboží a služeb

a) výrobní materiál

V rámci nákupu výrobního materiálu nerealizovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v účetním období 
žádné smluvní vztahy s ovládající osobou, osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a dalšími osobami holdingu.

b) režijní materiál a služby

V rámci nákupu režijního materiálu, poskytování poradenství a poskytování dalších služeb realizovala společnost Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. následující smluvní vztahy:

Smluvní partner:

Ovod, spol. s r.o.

•  v účetním období pokračovaly smluvní vztahy na základě uzavřených smluv o dílo, a to smlouva o dílo č. 9/2001 ze dne 6. 1. 2001,
smlouvy o dílo č. 02/01/RS ze dne 4. 1. 2001 a smlouvy o dílo ze dne 4. 1. 2001, kdy předmětem plnění podle těchto smluv 
je provádění oprav a úřední ověřování funkčnosti vodoměrů. 

•  dne 24. 4. 2005 byla uzavřena smlouva o dílo, kdy předmětem plnění je provádění prvotního ověřování vodoměrů a výměnných 
kapslí do vodoměru. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2005.

•  dne 19. 12. 2005 byla uzavřena smlouva o dílo, kdy předmětem plnění je provádění prvotního ověřování vodoměrů a výměnných 
kapslí do vodoměru s termínem plnění v r. 2006. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2006.

• Na základě objednávky byla smluvním partnerem provedena montáž a demontáž vodoměru. 

SmVaK – inženýring, s.r.o.

•  v účetním období pokračovalo plnění na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 12. 2003 na provádění odběrů a analýz vzorků 
odpadních vod a čistírenských kalů. Dne 20. 4. 2005 byl uzavřen dodatek č. 3 k této smlouvě, jehož předmětem byla změna ceny 
poskytovaného plnění a prodloužení platnosti smlouvy o dílo na období do 31. 12. 2005. Dne 8. 9. 2005 byl uzavřen dodatek 
č. 4 k této smlouvě o dílo, jehož předmětem byla změna platebních podmínek. 

•  v účetním období pokračovalo plnění na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 12. 2003 na provádění odběrů a analýz vzorků 
pitné vody. Dne 20. 4. 2005 byl uzavřen dodatek č. 2 k této smlouvě, jehož předmětem byla změna ceny poskytovaného plnění 
a prodloužení platnosti smlouvy o dílo na období do 31. 12. 2005. Dne 8. 9. 2005 byl uzavřen dodatek č. 3 k této smlouvě o dílo, 
jehož předmětem byla změna platebních podmínek. 

• dne 12. 12. 2005 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem plnění v r. 2006 na provádění odběrů a analýzy vzorků pitné vody. 

•  dne 15. 11. 2005 byla uzavřena smlouva o dílo s termínem plnění v r. 2006 na provádění odběrů a analýz vzorků odpadních vod 
a čistírenských kalů.

•  na základě objednávek nebo smluv o dílo byly v průběhu účetního období zpracovány smluvním partnerem projektové dokumen-
tace pro realizaci staveb s tímto názvem:

SOD, číslo objednávky název stavby

SOD I-1362/213/2004 Uzel Baška – havarijní ZČS

Obj. 68 I 5387/45/2005 Horní Lhota – rekonstrukce výtlačného řadu

SOD I-3427/4/2005 Havířov-Bludovice, ul. Oblouková – rekonstrukce vodovodu

SOD I-3425/5/2005 Šenov, ul. Vráclavská, Na Hrázkách – rekonstrukce vodovodu

SOD I-3428/3/2005 Karviná-Ráj, ul. Na stráni – rekonstrukce vodovodu

SOD I-3605/107/2005 ČOV Český Těšín – rekonstrukce mechanického předčištění

SOD I-2608/150/2005 ČOV Bílá – rekonstrukce

SOD I-2609/177/2005 ČOV Třinec – rekonstrukce provzdušňování 

Obj. 9772 I 2613/313/2005 ČOV Paskov – rekonstrukce hrubého předčištění

SOD I-3598/1/8/2005 ČOV Bohumín – rekonstrukce provzdušňování 

SOD I-2443/283/2005 Horní Líštná – výstavba vodovodního řadu a vodoměrné šachty pro zásobování obce Leszna Górna pitnou vodou

Obj. 118R26/539/5 Oprava vodovodní přípojky střediska Krásné Pole

SOD I-2611/208/2005 Jablunkov, ul. Alej míru – rekonstrukce kanalizace
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•   na základě objednávek byly v průběhu účetního období vyhotoveny smluvním partnerem vícetisky projektové dokumentace pro 
realizaci staveb s tímto názvem:

číslo objednávky název stavby

68 I 3412/28/2005 Horní Suchá, ul. Vnější,Finská – rekonstrukce vodovodu

68 I 3415/29/2005 Karviná – ATS Monská u VDJ Ráj a ATS 11 Divišova

68 I 3320/65/2005 Bohumín-Skřečoň – redukční šachta

68 I 4396/148/2005 Šenov u N.J., ul. Zahradní – rekonstrukce zásobovacího řadu

68 I 3394/173/2005 Zvýšení zabezpečenosti pitné vody pro STP Karviná z DTP

68 I 3423/203/2005 Orlová-Město, ul. Obroky a Orlová-Poruba, ul. Příčná – rekonstrukce vodovodu

68 I 3385/208/2005 Orlová-Město, kolem benzínové stanice – rekonstrukce vodovodu

68 I 2609/239/2005 ČOV Třinec – rekonstrukce provzdušňování

68 I 1362/247/2005 Uzel Baška – havarijní ZČS 

68 I 3598/261/2005 ČOV Bohumín – rekonstrukce provzdušňování 

9772 I 3605/321/2005 ČOV Český Těšín – rekonstrukce mechanického předčištění

•   na základě mandátních smluv uzavřených v roce 2004 pokračovala v účetním období plnění spočívající v inženýrské činnosti 
realizované smluvním partnerem u staveb s tímto názvem:

Číslo stavby Název  stavby

3568 Karviná, ul. Závodní – rekonstrukce kanalizace

2578 Frýdek-Místek, třída TGM – rekonstrukce kanalizace

2581 Třinec, ul. Zelená, Větrná, Rovná, Ke stadionu – rekonstrukce kanalizace

5554 Opava, ul. Englišova – propojení na sběrač C

2576 Jablunkov, ul. Nádražní – rekonstrukce kanalizace

3575 Rekonstrukce kalové čerpací stanice – Havířov, ul. Hálkova 

4552 Příbor, Na Valše – přepojení kanalizační výustě na ČOV

4373 Bordovice – PK Věřovice – cementace potrubí

3573 ČOV Havířov – rekonstrukce kogenerace

3569 ČOV Havířov – rekonstrukce odvodňování kalu

2395 Pražmo, výtlak z čerpací stanice Na Rovni

3403 Petrovice, Sv. Jan – rekonstrukce vodovodu

3397 Karviná-Fryštát, ul. Zámecká – rekonstrukce vodovodu

2579 Frýdek-Místek, Stará kolonie u VP – rekonstrukce kanalizace

2392 Stará Ves – rekonstrukce zásobovacího řadu

3393 Petřvald, ul. Topolová, Úzká, Bužkovská – rekonstrukce vodovodu

2388 Třinec, Dolní Líštná, ul. Dvořákova – rekonstrukce vodovodu

2396 Hukvaldy-Obora – rekonstrukce vodovodního řadu

3391 Český Těšín, ul. Dlouhá a Zátiší – rekonstrukce vodovodu

2391 Třinec-Kanada, ul. Nová, Nad Úvozem, Na Zákopech – rekonstrukce vodovodu

5542 Opava, ul. Rybářská – rekonstrukce kanalizace

2580 ČOV Frýdlant nad Ostravicí – rekonstrukce 

3574 Začlenění lokalit RS 3 Karviná do dispečerského systému SmVaK Ostrava

3398 Stonava – Holkovice, DN 200 – rekonstrukce vodovodu

3402 Karviná 2-Doly – rekonstrukce vodovodu

3571 ČOV Havířov – rekonstrukce biologického čištění

1061 ÚV Podhradí – rekonstrukce kalového hospodářství – 2. etapa

6057 ÚV Jaselská ul. – školicí centrum a konzervace úpravny

5372 Opava – VDJ Kateřinky – vodoměrná šachta

1353 Rekonstrukce ovládání a MaR na vodojemech

3585 ČOV Těrlicko-Jih – rekonstrukce

2401 Frýdek-Místek, Antonínovo náměstí – rekonstrukce vodovodu

2324 Rekonstrukce vodovodní sítě města Brušperk

2554 Frýdek-Místek, ul. Hory – rekonstrukce kanalizace

2560 Frýdek-Místek, ul. Svatoplukova – rekonstrukce kanalizace

2561 Frýdek-Místek, ul. 4. května, ul. Joži Jabůrkové – rekonstrukce kanalizace

2366 Krmelín – rekonstrukce vodovodu

5373 Opava – ASŘTP

5326 Opava – Dolní náměstí – rekonstrukce vodovodu

2400 Dolní Sklenkov – rekonstrukce vodovodu

2585 Frýdek-Místek, Antonínovo náměstí, ul. Stará cesta – rekonstrukce kanalizace

3560 Rekonstrukce kanalizace Bohumín – napojení části Starý Bohumín – 2. etapa
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2505 ČOV Třinec – kogenerační jednotka

3404 Orlová, ul. Ostravská k čerpací stanici Marjánka – rekonstrukce vodovodu

3563 ČOV Petřvald – rekonstrukce ČOV

1351 VDJ Řepiště a VDJ Rychvald – rekonstrukce elektrozařízení a MaR

5369 Budišov – Kružberk – rekonstrukce přívodního řadu v km 1,00-2,11

5375 Hlubočec – úpravy na vodovodní síti

4383 Šenov u Nového Jičína, ul. Venkovská, Údernická – rekonstrukce vodovodního řadu

2394 Karpentná – rekonstrukce zásobovacího řadu 

RS 3 Karviná Likvidace kalových lagun ČOV Karviná

RS 2 F.-M. Vratimov, ul. Nová – oprava vodovodu

1347 Přivaděč Bludovice – Karviná – doplnění stanic KAO

4548 ČOV příbor – ASŘTP

1336 ÚV Podhradí – rekonstrukce flokulace II. etapa 

4378 Stará Ves u Bílovce – rekonstrukce zásobovacího řadu

3401 Karviná-Louky, Kempy – rekonstrukce vodovodu 

5565 Opava, ul. Ztracená – výstavba kanalizace

4566 ČOV Kopřivnice 2. etapa – odstranění fosforu

5572 Opava, ul. Roosweltova – vložkování kanalizace

2590 ČOV Frýdek-Místek – automatizace řízení dávkování síranu

3410 Havířov, ul. Atriová – epoxidace vodovodu

3588 Horní Bludovice, ul. Frýdecká – dostavba KČS

1357 ÚV Podhradí – rekonstrukce skříňové rozvodny

4387 Libhošť – rekonstrukce zásobovacího řadu

•   na základě mandátních smluv uzavřených v účetním období realizoval smluvní partner výkon inženýrské činnosti pro jednotlivé 
stavby společnosti u staveb s tímto názvem: 

Číslo stavby  Název stavby

2411 Fryčovice, ul. Brušperská – propojení vodovodu

2415 Pražmo, nad obchodem – DTP a HTP rekonstrukce vodovodního řadu

2606 Dispečink provozu kanalizace – ČOV Staré Hamry, ČOV Václavovice

2594 Třinec, ul. Reymontova – rekonstrukce kanalizace

2412 Třinec, ul. Ke stadionu a ul. Zelená – propojení vodovodu

1360 ÚV Nová Ves – rekonstrukce staničních baterií a skříňové rozvodny

1359 ÚV Nová Ves – rekonstrukce ohřevu TUV

1356 ÚV Vyšní Lhoty – rekonstrukce staniční baterie a rozvaděče

1352 Přechod dispečinků regionálních správ z 300 MHz na 400 MHz

2425 Frýdek-Místek, Nové Dvory – výměna vodovodního řadu PVC DN 200

2593 Frýdlant nad Ostravicí, ul. Družstevní – rekonstrukce kanalizace

2592 Frýdek-Místek, ul. Krásnohorské – rekonstrukce kanalizace

2588 Jablunkov, ul. Dukelská – rekonstrukce kanalizace

2591 Třinec, ul. Jablunkovská a ul. Alšova – rekonstrukce kanalizace

2596 Frýdek-Místek, ul. Pivovarská a Malé náměstí – rekonstrukce kanalizace

2407 Řepiště, ul. Na Výsluní – rekonstrukce vodovodu

2406 Komorní Lhotka, rekonstrukce přivaděcího řadu DN 150 do ČS Komorní Lhotka

2409 Dobrá, za VÚHŽ – rekonstrukce vodovodu

2601 Frýdek-Místek, rekonstrukce kanalizace na ul. Krásnohorské

2417 Sviadnov – vodoměrná šachta ul. Ostravská – výstavba a Místek – armaturní šachta Olešná – rekonstrukce

2413 Lysůvky – výměna vodovodního potrubí

1362 Uzel Baška – osazení havarijního čerpání

2410 Brušperk, ul. K náměstí – rekonstrukce vodovodu

2414 Brušperk, ul. K náměstí – rekonstrukce vodovodu

2414 Frýdek-Místek, ul. Krásnohorské – rekonstrukce vodovodního řadu

2416 Vratimov, ul. Frýdecká – rekonstrukce vodovodního řadu

4388 Lichnov – rekonstrukce zásobovacího řadu

4389 Odry, Ke koupališti – rekonstrukce zásobovacího řadu

4384 ÚV Frenštát-Bystré – odsazování pracích vod

4382 VDJ Příbor - VDJ Mošnov – cementace potrubí

4550 Bílovec, ul. Jičínská – propojení kanalizačních výusti na ČOV Bílovec

3584 Karviná, propojení stok – zrušení výusti

zp
rá

va
 p

ře
ds

ta
ve

ns
tv

a 
o 

vz
ta

zí
ch

 m
ez

i p
ro

po
je

ný
m

i o
so

ba
m

i



vý
ro

čn
í 

zp
rá

va
  

  
2

0
0

5

53

3586 ČOV Horní Bludovice – dostavba

3591 Likvidace výusti Orlová 1 etapa

2419 Rekonstrukce VDj a ČS

2600 Třinec – rekonstrukce kanalizace nám. Svobody – II. Etapa

2422 Komorní Lhotka – rekonstrukce zásobovacího řadu DN 80

3411 Orlová IV, tř. Masarykova – rekonstrukce vodovodu

3415 Karviná – ATS Monská u VDJ Ráj a ATS 11 Divišova

3587 Napojení splaškových vod Krzyzanowice – Starý Bohumín

3414 Albrechtice, ul. Školní – rekonstrukce vodovodu

2602 ČOV Václavovice – rekonstrukce příjezdové komunikace

3592 Likvidace výusti Petřvald

3417 Přivaděč Šenov – Šumbark – cementace

3583 Bohumín, ul. P. Cingra – napojení stoky G

3408 Orlová-Poruba, ul. Kpt Nálepky-sídliště – rekonstrukce vodovodu

4391 Rekonstrukce VDJ a ATS

4567 ČOV Nový Jičín – rekonstrukce plynojemu

4385 Kopřivnice, ul. Příborská – rekonstrukce zásobovacího řadu

4390 Klimkovice centrální část – rekonstrukce zásobovacího řadu

4386 Frenštát pod Radhoštěm, sklad léčiv – rekonstrukce zásobovacího řadu

3565 Bohumín – rekonstrukce kanalizace, ul. 9. Května

4379 Nový Jičín, ul. Anenská – rekonstrukce zásobovacího řadu

4377 Odry, křižovatka ul. Hranická, Potoční, Ke koupališti – rekonstrukce zásobovacího řadu

5376 Budišov nad Budišovkou, ul. Roosweltova, Pivovarská – rekonstrukce vodovodu

5378 Děhylov, ul. Porubská – rekonstrukce vodovodu

5381 Velká Polom, ul. Jabloňová, Lomená – rekonstrukce vodovodu

5380 Budišov – Kružberk – rekonstrukce přívodního řadu v km 0,00 - 1,00

5382 Velké Hoštice, ul. Slezská, 9. Května – rekonstrukce vodovodního řadu

5559 Opava, ul. Ruská – rekonstrukce a výstavba kanalizace

5561 Opava-Kateřinky, ul. Rolnická – rekonstrukce kanalizace

5568 Holasovice, Neplachovice – přepojení kanalizačních vyústi

5384 Suché Lazce, ul. Májová – rekonstrukce vodovodu

5562 Dolní Benešov, ul. Osada míru – rekonstrukce kanalizace

5566 ČOV Vítkov – instalace jemnobublinné aerace

5563 Budišov nad Budišovkou, ul. Partyzánská,Horská,Berounská, Halaškovo náměstí – rekonstrukce kanalizace

5558 Opava, ul. Krnovská, 2. etapa – rekonstrukce kanalizace

1061 ÚV Podhradí – rekonstrukce kalového hospodářství, 3. etapa

3394 Zvýšení zabezpečení pitné vody pro STP Karviná z DTP

3414 Horní Suchá, ul. Vnější, Finská – rekonstrukce vodovodu

4574 ČOV Nový Jičín – instalace stacionárního odvodňování kalu

3595 Začlenění lokalit RS Karviná do dispečerského systému provozu kanalizace a ČOV

3385 Orlová-Město, kolem benzínové stanice – rekonstrukce vodovodu

1365 III Přivaděč OOV – sanace, 2. etapa cementace

2551 Frýdek-Místek, ul. Střelniční – rekonstrukce kanalizace

2365 Frýdek-Místek, ul. Střelniční – rekonstrukce vodovodu, II. etapa

1358 Rekonstrukce přepěťových ochran objektů OOV středisek Krásné Pole a Sviadnov

3600 ČOV Karviná, rekonstrukce skládky odvodňování kalu – monitorování

3431 Havířov – rekonstrukce a oprava provozního střediska vodovodu

5573 Vítkov, ul. Komenského – rekonstrukce kanalizace

4396 Šenov u Nového Jičína, ul. Zahradní – rekonstrukce zásobovacího řadu

5388 Vítkov – rekonstrukce ČS pro VDJ Budišov

4579 Začlenění ČS Bílovec, ČOV Odry a ČOV Příbor do dispečerského systému provozu kanalizací

5391 RS Opava - rekonstrukce VDJ a ČS

3606 Bohumín, ul. Malá – rekonstrukce stoky C

2608 ČOV Bílá – rekonstrukce

3320 Skřečoň, ul. Úvozní – redukční šachta

2609 ČOV Třinec – rekonstrukce provzdušňování

6062 Rekonstrukce výtahu v budově správy a.s. - 1. etapa - výměna výtahových strojů a nosných orgánů - lan

Odry – oprava kanalizace, ul. Potoční

ČOV Nový Jičín, oprava stavební a technologické části UN

zp
rá

va
 p

ře
ds

ta
ve

ns
tv

a 
o 

vz
ta

zí
ch

 m
ez

i p
ro

po
je

ný
m

i o
so

ba
m

i



54

vý
ro

čn
í 

zp
rá

va
 

 2
0

0
5

2912-2920 Oprava kanalizace, ul. Slovenská

Oprava kanalizace Orlová, stoka C, ul. Březová

Opava, Pekařská – oprava kanalizace DN 900

2408 Chlebovice – výměna vodovodního řadu

4421 SmVaK Ostrava a.s., RS NJ – přemístění šaten a sociálního zařízení pracovníků provozu vodovodních sítí budovy D

4401 Šenov u Nového Jičína, ul. Jaselská, Mlýnská – propojení vodovodu

1369 ÚV Nová Ves – rekonstrukce pohonů dmýchadel pracího vzduchu

2607 Třinec, náměstí TGM, rekonstrukce kanalizace 1. část

2595 Jablunkov, ul. Školní – rekonstrukce kanalizace

3598 ČOV Bohumín – rekonstrukce provzdušňování

3423 Orlová-Město, ul. Obroky a Orlová-Poruba, ul. Příčná – rekonstrukce vodovodu

3599 ČOV Albrechtice – rekonstrukce mechanického předčištění, úprava DN 

Oprava vodovodu Libhošť

2437 Rekonstrukce VDJ Dobratice 50m3, VDJ Dobratice HTP 2x503 – rozšíření o ATS Kamenité a ATS Amerika

1370 ČS Podhradí - rekonstrukce skříňové rozvodny 6 kV 

Oprava vodovodu Odry, ul. Nadační

2607 Třinec, náměstí TGM – rekonstrukce kanalizace, 2. část

3605 ČOV Český Těšín – rekonstrukce mechanického přečištění

2429 Jablunkov, ul. Na Kaluži – rekonstrukce vodovodního řadu

5394 Chuchelná, ul. Křížkova – rekonstrukce vodovodního řadu

1367 ÚV Vyšní Lhoty – rekonstrukce stavební elektroinstalace

Zajištění majetkoprávního vypořádání staveb – výkup pozemků

c) náhradní díly
  V rámci nákupu náhradních dílů nerealizovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v účetním období 

žádné smluvní vztahy s ovládající osobou, osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a dalšími osobami holdingu.

d)  dodávky investičního charakteru
  V rámci nákupu investic nerealizovala společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. v účetním období žádné 

smluvní vztahy s ovládající osobou, osobami ovládanými stejnou ovládající osobou a dalšími osobami holdingu.

3.  Ostatní smluvní vztahy

•  V účetním období probíhalo plnění na základě smlouvy o půjčce ze dne 3. 7. 2001, kterou uzavřela společnost SmVaK – inženýring, 
s.r.o. jako dlužník se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. jako věřitelem. Předmětem smlouvy byla 
půjčka ve výši 2 200 000,- Kč na dobu do 31. 12. 2005. Současně byl sjednán úrok z půjčené částky ve výši 140 % diskontní úrokové 
sazby ČNB a.s. a splátky půjčky v pravidelných čtvrtletních splátkách ve výši 125 000,- Kč. Ke dni sepsání této zprávy byly veškeré 
závazky ze smlouvy dlužníkem splněny.

•  V souvislosti se zvolením předsedy představenstva společnosti ADAST a.s. do představenstva společnosti Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s. byla mezi společnostmi dohodnuta úhrada nákladů na provoz služebního vozidla v souvislosti s dopravou 
předsedy představenstva společnosti ADAST a.s. na nezbytná jednání a zasedání představenstva společnosti Severomoravské 
vodovody a kanalizace Ostrava a.s. Na základě dohody byly tyto náklady v průběhu účetního období účtovány.
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JINÉ PRÁVNÍ ÚKONY

V průběhu účetního období nebyly ve prospěch osoby ovládající, osob ovládaných stejnou ovládající osobou a ostatních osob holdingu 
učiněny žádné právní úkony mimo rámec běžných právních úkonů uskutečňovaných ovládající osobou v rámci výkonu jejích práv jako 
akcionáře ovládané osoby.
Dne 8. 7. 2004 uzavřela ovládaná osoba Smlouvu o poskytnutí syndikovaného úvěru ve výši 1,75 miliard korun. K zajištění tohoto úvěru 
zřídila ovládající osoba zástavní právo k akciím ovládané osoby ve prospěch věřitele – syndikátu bank poskytujících úvěr. Ke dni sepsání 
této zprávy splnila ovládaná osoba v plném rozsahu své závazky z uzavřené smlouvy o poskytnutí syndikovaného úvěru. Podle smlouvy 
o poskytnutí syndikovaného úvěru dnem splnění veškerých závazků ovládané osoby z této smlouvy, tj. ke dni 15. 11. 2005, zaniklo 
zástavní právo k akciím ovládající osoby ve prospěch věřitele. 

OSTATNÍ OPATŘENÍ, JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo ostatních 
osob holdingu ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná opatření mimo rámec běžných opatření uskutečňovaných 
ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.

POSKYTNUTÁ PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

V průběhu účetního období nebyla v zájmu či na popud osoby ovládající a osob ovládaných stejnou ovládající osobou nebo ostatních 
osob holdingu ze strany ovládané osoby přijata či uskutečněna žádná jiná plnění a protiplnění mimo rámec běžných plnění a protiplnění 
uskutečňovaných ovládanou osobou ve vztahu k osobě ovládající jako akcionáři ovládané osoby.

ZÁVĚR

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. prohlašuje, že v průběhu účetního období s ovládající osobou, osobami 
ovládaných stejnou ovládající osobou nebo ostatními osobami holdingu neuzavřela žádné další smlouvy, nerealizovala žádné další 
smluvní vztahy a neposkytla žádné plnění či protiplnění, než ta, která jsou uvedena v této zprávě. 

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. prohlašuje, že jí nevznikla z titulu uzavření výše uvedených smluv 
a smluvních vztahů, výše uvedených jiných právních úkonů, ostatních opatření a poskytnutých plnění či přijatých protiplnění žádná újma. 
Veškeré výše uvedené smlouvy a smluvní vztahy byly uzavřeny za podmínek a cen obvyklých v obchodním styku a v místě plnění.

Tato zpráva byla vypracována představenstvem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a schválena dne 
1. března 2006. Současně bude předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorské firmě, která provádí kontrolu účetní závěrky za rok 
2005 a kontrolu výroční zprávy za rok 2005 ve smyslu zvláštního zákona.
Vzhledem k tomu, že společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. je povinna ze zákona zpracovat výroční zprávu, 
bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.
Rozsah poskytovaných plnění mezi osobou ovládající, osobou ovládanou, osobami ovládaných stejnou ovládající osobou a ostatních 
osob holdingu je kvantifikován v níže uvedených tabulkách. 

Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
2005
(údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

výnosy
Fin.

výnosy
Mim. 

výnosy Celkem

SmVaK-inženýring, s.r.o. dcera 1 314 34 1 348

OVOD, spol. s r.o. dcera 244 62 306

Celkem 1 558 96 1 654
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Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
2005
(údaje v tis. Kč)

Subjekt Vztah ke 
společnosti Zboží Výrobky Služby Ost. 

náklady
Fin.

náklady
Mim. 

náklady Celkem

SmVaK-inženýring, s.r.o. dcera 22 101 22 101

OVOD, spol. s r.o. dcera 3 311 3 311

Adast, a.s. sesterská 99 99

Celkem 25 511 25 511

Pohledávky za spřízněnými subjekty
 (údaje v tis. Kč)

Subjekt Stav k 31.12.2005 Stav k 31.12.2004

Pohledávky z obchodních vztahů 339 411

SmVaK-inženýring, s.r.o. 279 316

OVOD, spol. s r.o. 60 95

Jiné pohledávky – půjčka SmVaK - inženýring s.r.o. 0 450

Celkem 339 861

V roce 2001 byla společnosti SmVaK – inženýring poskytnuta půjčka, která byla splacena v roce 2005. 

V Ostravě dne 1. března 2006

 Podpisy členů představenstva :

Ing. Pavel Zumr, předseda představenstva  …………......................................…………………..

Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl, místopředseda představenstva …………......................................…………………..

Ing. Petr Vícha, místopředseda představenstva …………......................................…………………..

Ing. Václav Holeček, člen představenstva …………......................................…………………..

Ing. Jozef Janov, člen představenstva …………......................................…………………..

Ing. Ladislav Šincl, člen představenstva …………......................................…………………..

Ing. Miroslav Šrámek, člen představenstva  …………......................................…………………..

Ing. Martin Štefunko, člen představenstva …………......................................…………………..
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15.3  KONSOLIDOVANÁ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2005 - V PLNÉM ROZSAHU

15.3.1 KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA K 31. PROSINCI 2005      
 

Odkaz ke kapitole 
v příloze

Stav k 31. prosinci 2005 
v tis. Kč

Stav k 31. prosinci 2004 
v tis. Kč

AKTIVA CELKEM 7 442 961 6 877 418

Dlouhodobá aktiva 6 297 741 6 289 364

Nehmotná aktiva 4.1.1. 38 067 31 732

Pozemky, budovy, zařízení a zálohy na hmotný majetek 4.1.2. 6 259 674 6 257 632

Krátkodobá aktiva 1 145 220 588 054

Zásoby 4.2.1. 9 793 10 323

Pohledávky za státem, jiné pohledávky a náklady příštích období 4.2.2. 74 788 101 049

Nevyfakturované vodné a stočné 4.2.3. 97 406 93 157

Pohledávky z obchodních vztahů 4.2.4. 302 717 153 520

Peníze, bankovní účty, směnky 4.2.5. 656 416 225 023

Majetek určený k prodeji 4.1.2. 4 100 4 982

   

Odkaz ke kapitole 
v příloze Stav k 31. prosinci 2005 v tis. Kč Stav k 31. prosinci 2004 

v tis. Kč

PASIVA CELKEM 7 442 961 6 877 418

Vlastní kapitál 4 506 103 4 224 895

Základní kapitál 4.3. 3 458 425 3 458 425

Rezervní fondy 4.3. 411 686 400 466

Emisní ážio 4.3. 0 0

Nerozdělené zisky 4.3. 633 404 363 958

Menšinový podíl na vlastním kapitálu 2 588 2 046

Dlouhodobé závazky a výnosy příštích období 2 545 404 2 121 770

Bankovní úvěry a vydané dluhopisy 4.7. 1 972 319 1 578 000

Odložený daňový závazek 4.8.1. 420 407 380 241

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 4.5. 126 544 139 779

Rezervy 4.4. 26 134 23 750

Krátkodobé závazky a výnosy příštích období 391 454 530 753

Bankovní úvěry a vydané dluhopisy 4.7. 12 778 186 461

Závazky z obchodních vztahů a jiné závazky 4.6. 353 543 308 861

Daňové závazky ke státu 4.8.3. 15 981 17 509

Rezervy 4.4. 9 152 17 922
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15.3.2 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2005

Odkaz ke kapitole 
v příloze

Období do 31. prosince 2005
v tis. Kč

Období do 31. prosince 2004
v tis. Kč

Tržby související s vodným a stočným 4.9. 1 553 955 1 445 993

Ostatní provozní výnosy 4.11. 98 537 101 858

Spotřeba materiálu a energie 4.10. 350 640 331 316

Osobní náklady 4.12. 321 198 323 534

Odpisy 4.1.1 a 4.1.2 357 641 349 552

Ostatní provozní náklady 4.13. 201 085 212 093

Tvorba rezerv a opravných položek netto 4.14. -13 727 -24 706

Provozní zisk 435 655 356 062

Úroky a ostatní finanční výnosy 4.15. 12 795 10 502

Úroky a ostatní finanční náklady 4.15. -71 292 -54 807

 Úroky a ostatní finanční náklady netto 4.15. -58 497 -44 305

Zisk před zdaněním 377 158 311 757

Daň z příjmů 4.8.2. 95 025 80 698

Menšinový podíl 1 467 1 017

Zisk po zdanění 280 666 230 042

Zisk na akcii (v Kč):

základní 81,15 66,52

zředěný 81,15 66,52

15.3.3  KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZMĚN VLASTNÍHO KAPITÁLU ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2005

Základní 
kapitál

Rezervní 
fondy Emisní ažio Nerozdělené 

zisky

Částky přiřaditelné 
akcionářům 

mateřské společnosti

Menšinový 
podíl

Vlastní kapitál 
celkem

v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč

Stav k 1. 1. 2004 3 458 425 382 689 289 183 2 120 862 6 251 159 1 769 6 252 928

Příděl do rezervního fondu 17 777 -17 777 0 0

Výplata akcionářům dle 
rozhodnutí valné hromady -289 183 -1 969 169 -2 258 352 -2 258 352

Zisk roku 2004 230 042 230 042 230 042

Menšinový podíl 0 277 277

Stav k 31. 12. 2004 3 458 425 400 466 0 363 958 4 222 849 2 046 4 224 895

Příděl do rezervního fondu 11 220 -11 220 0 0

Zisk roku 2005 280 666 280 666 280 666

Menšinový podíl 0 0 542 542

Stav k 31. 12. 2005 3 458 425 411 686 0 633 404 4 503 515 2 588 4 506 103
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15.3.4 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ZA ROK KONČÍCÍ 31. 12. 2005

Období do 31. prosince 2005
v tis. Kč

Období do 31. prosince 2004
v tis. Kč

Počáteční stav peněžních prostředků 225 023 507 948

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním 377 158 311 757

Úpravy o nepeněžní operace 363 937 353 304

Odpisy stálých aktiv 357 641 349 121

Změna stavu opravných položek a rezerv -13 545 -24 706

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -43 105 -9 017

Výnosy z dividend a podílů na zisku

Nákladové a výnosové úroky 64 224 24 576

Opravy o ostatní nepeněžní operace -1 278 13 330

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu 741 095 665 061

Změna stavu pracovního kapitálu 24 690 -10 768

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv -19 884 -49 409

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv 44 303 36 991

Změna stavu zásob 271 1 650

Změna stavu krátkodobého finančního majetku

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním 765 785 654 293

Vyplacené úroky -68 107 -17 934

Přijaté úroky 4 793 7 882

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -36 107 -88 247

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

Přijaté dividendy a podíly na zisku

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 666 364 555 994

Peněžní toky z investiční činnosti

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -456 516 -305 175

Příjmy z prodeje stálých aktiv 16 681 10 218

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok z investiční činnosti -439 835 -294 957

Peněžní toky z finančních činností

Změna stavu závazků z financování 214 437 1 714 390

Dopady změn vlastního kapitálu -9 573 -2 258 352

Peněžní zvýšení základního kapitálu

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

Další vklady peněžních prostředků společníků

Úhrada ztráty společníky

Výdaje z kapitálových fondů -9 573 -289 183

Vyplacené dividendy -1 969 169

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 204 864 -543 962

Čistá změna peněžních prostředků 431 393 -282 925

Konečný stav peněžních prostředků 656 416 225 023
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15.3.5 KONSOLIDOVANÁ PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

OBSAH PŘÍLOHY K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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1. OBECNÉ ÚDAJE

1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI
Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. (dále jen „Společnost”) byla zapsána do obchodního rejstříku dne 
30. dubna 1992. Datum vzniku společnosti je 1. květen 1992. Identifikační číslo společnosti je 45193665. Právní forma je akciová 
společnost.

 Předmětem podnikání společnosti je zejména :

• Výroba a rozvod pitné a užitkové vody
• Odvádění a čištění odpadních vod
• Provádění inženýrských staveb

Sídlo společnosti je v Ostravě, 28. října 169, PSČ 709 45, Česká republika.

Společnost má plně splacený základní kapitál ve výši 3 458 425 tis. Kč, který je tvořen 3 037 040 kusy akcií na jméno s jmenovitou 
hodnotou 1 tis. Kč a 421 385 kusy akcií na majitele s jmenovitou hodnotou 1 tis. Kč.

  Složení akcionářů k 31. 12. 2005 je následující:

Akcionář podíl na základním kapitálu

WATERFALL HOLDING B.V. 98,45 %

Ostatní 1,55 %

Celkem 100 %

1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ
V roce 2005 nebyl podán žádný návrh na změnu v obchodním rejstříku.

1.3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI

  Stav do 30. 6. 2005

Společnost byla členěna do 6 vnitřních organizačních jednotek následujícím způsobem:
• Správa Ostravského oblastního vodovodu, 28. října 169, 709 45 Ostrava
• Regionální správa Frýdek-Místek, Beskydská 124, 738 01 Frýdek-Místek
• Regionální správa Karviná, Masarykovo nám. 2457/10, 733 33 Karviná-Fryštát
• Regionální správa Nový Jičín, Suvorovova 538, 741 11 Nový Jičín
• Regionální správa Opava, Krnovská 109, 746 21 Opava
• Správa společnosti, 28. října 169, 709 45 Ostrava

 Stav od 1.7.2005

V souvislosti s racionalizací organizačních struktur došlo ke změně systému řízení společnosti z územního na oborové. Společnost je 
členěna oborově do 4 vnitřních organizačních jednotek následujícím způsobem:
1. Správa společnosti 
1.1. Útvar generálního ředitele
1.2. Útvar ekonomického ředitele
1.3. Útvar technického ředitele
1.4. Útvar organizačně správního ředitele
2. Útvar ředitele vodovodů
3. Útvar ředitele kanalizací
4. Útvar ředitele Ostravského oblastního vodovodu (OOV)
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1.4. IDENTIFIKACE SKUPINY 

Přímá ovládající osoba:
• WATERFALL HOLDINGS B.V.

Další osoby holdingu 
• Penta Holding Limited (konečná ovládající společnost skupiny)
• Penta First Fund Limited 
• Penta Investments Limited 
• Lorea Investments Limited
• Penta Investments, a.s.
• Adast a.s.
• Ovod, spol. s r.o. (dceřiná společnost)
• SmVaK – inženýring, s.r.o. (dceřiná společnost)

1.5. SLOŽENÍ PŘEDSTAVENSTVA A DOZORČÍ RADY K 31. 12. 2005

Představenstvo:
Ing. Pavel ZUMR, předseda 
Doc. Dr. Ing. Miroslav KYNCL, místopředseda, generální ředitel SmVaK Ostrava a.s.
Ing. Petr VÍCHA místopředseda
Ing. Václav HOLEČEK, člen
Ing. Jozef JANOV, člen
Ing. Ladislav ŠINCL, člen
Ing. Miroslav ŠRÁMEK, člen
Ing. Martin ŠTEFUNKO, člen

Dozorčí rada:
Ing. Milan STRAKOŠ , předseda
RNDr. Lukáš ŽENATÝ, Ph.D., místopředseda
Ing. Mária CACHLOVÁ, člen
PaedDr. Milada HALÍKOVÁ, člen
Ing. Miroslav KRAJÍČEK, člen
Ing. Vladimír KUNDRÁT, člen
Ing. Eva RICHTROVÁ, člen
Ing. Pavel SMOLKA, člen 
Ing. Zbyněk SKYBA, člen

V průběhu účetního období došlo k následujícím změnám v představenstvu a dozorčí radě společnosti:

Představenstvo:
Nedošlo k žádným změnám.

Dozorčí rada:
V měsíci listopadu 2005 skončilo volební období člence dozorčí rady volené zaměstnanci společnosti, Ing. Márii Cachlové. 
Na základě výsledků voleb uskutečněných dne 29. 11. 2005 byla členkou dozorčí rady zaměstnanci společnosti opětovně zvolena 
Ing. Mária Cachlová.

2. PREZENTACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč) s výjimkou zisků na akcii, které jsou uváděny v Kč. 
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3. PŘEHLED VÝZNAMNÝCH ÚČETNÍCH PRAVIDEL A POSTUPŮ
Účetní závěrka je sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, 
IFRS) ve znění přijatém Evropskou Unií (EU) na principu historických cen, s výjimkou reálných cen u derivátových operací oceňovaných 
reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům. IFRS ve zněním přijatém EU se v současné době neliší od IFRS vydaných Radou pro 
Mezinárodní účetní standardy (IASB) s výjimkou účtování o portfolio hedgingu podle IAS 39, které nebylo EU přijato. Účtování 
o portfolio hedgingu, pokud by bylo EU přijato, by nemělo dopad na účetní závěrku k 31. 12. 2005.

Při sestavení účetní závěrky společnost aplikovala všechny Mezinárodní standardy pro finanční vykazování a Interpretace Mezinárodního 
interpretačního výboru (IFRIC), které byly v platnosti k 31. 12. 2005.

Vedení společnosti očekává, že vydané standardy a interpretace, které nebyly k datu schválení účetní závěrky v účinnosti a k zahájení 
jejich používání dojde v budoucnosti, nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 

 Konsolidace

Účetní závěrka byla sestavena jako konsolidovaná. Konsolidovaná účetní závěrka zahrnuje účetní závěrky společnosti a podniků, 
ve kterých společnost uplatňuje kontrolní vliv (podniky s rozhodujícím vlivem), sestavené vždy k 31. prosinci daného roku. Kontrolní 
vliv je uplatňován, pokud má společnost pravomoc řídit finanční a provozní pravidla a postupy podniku, v němž vlastní podíl, tak, aby jí 
z provozu takového podniku plynuly výhody. 

V případě nutnosti jsou v účetních závěrkách podniků s rozhodujícím vlivem provedeny úpravy tak, aby používané účetní postupy 
souhlasily s pravidly a postupy používanými ostatními členy skupiny.

V účetní závěrce byla použita metoda plné konsolidace. Při použití metody plné konsolidace jsou všechny částky z rozvahy a výkazu 
zisku a ztráty převzaty ze závěrek konsolidovaných firem plně. Všechny významné transakce s podniky ve skupině a jejich zůstatky jsou 
při konsolidaci eliminovány.

V účetní závěrce byly konsolidovány následující podniky ve kterých společnost uplatňuje kontrolní vliv:

 • SmVaK – inženýring, s.r.o., sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 2723/51, PSČ 702 00, Česká republika 

 • Ovod, spol. s r.o., sídlo: Opava, Jaselská 47, PSČ 746 01, Česká Republika

Vzhledem k tomu, že ve SmVaK – inženýring, s.r.o. nemá společnost 100% podíl je v rozvaze a výkaze zisku a ztráty vykazován 
menšinový podíl.

3.1. DOPAD PŘECHODU NA IFRS
Společnost vydává první konsolidovanou účetní závěrku podle IFRS k 31. prosinci 2005. Datum přechodu k IFRS je 1. leden 2004. 
Následující tabulky popisují úpravy, které bylo nutné provést pro vytvoření rozvahy k 1. lednu 2004, 31. prosinci 2004 a výsledovky za 
rok 2004 mezi závěrkou sestavenou na základě českých účetních předpisů a IFRS. 
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 Konsolidovaná IFRS rozvaha k 1. 1. 2004

AKTIVA (v tis. Kč)
České účetní 

standar. - 
nekonsolidováno

Dopad
konsolidace

České účetní 
standar. – 

konsolidováno

IFRS – 
konsolidováno IFRS úpravy Popis významných úprav

AKTIVA CELKEM 7 336 140 3 213 7 339 353 7 016 775 -322 578
Dlouhodobá aktiva 6 547 996 -5 058 6 542 938  6 221 269 -321 669
Nehmotná aktiva 26 991 26 991 26 991 0

Pozemky, budovy 
zařízení a zálohy na 
hmotný majetek

6 511 380 -2 421 6 508 959  6 194 278 –314 681

Hlavní úpravy:  ponížení hodnoty 
majetku o přijaté dotace na investiční 
výstavbu v minulosti -494 974 tis. Kč, 

podobná úprava dotace od města 
Bohumín -59 499 tis. Kč, zvýšení 
hodnoty majetku o +11 562 tis. 

Kč jako úprava o finanční leasing 
u majetku užívaného ve vlastnictví 

majetku měst a +227 321 tis. Kč, 
vliv kapitalizace oprav.

Podíly v dceřiných 
firmách 9 625 -2 637 6 988 0 -6 988

Krátkodobá aktiva 788 144 8 271 796 415 795 506 -909
Zásoby 10 299 1 084 11 383 11 384 1
Pohledávky 
za státem, jiné 
pohledávky a 
náklady příštích 
období

52 434 415 52 849 51 797 -1 052

Vyloučení vodovodu Bocanovice z 
pohledávek v pořizovací hodnotě 

1 052 tis. Kč, jelikož jde o majetek 
v operativním pronájmu

Nevyfakturované 
vodné a stočné 87 052 87 052 87 052 0

Pohledávky 
z obchodních 
vztahů

136 237 946 137 183 137 325 142

Peníze, bankovní 
účty, směnky 502 122 5 826 507 948 507 948 0

Majetek určený 
k prodeji 0 0 0 0 0

PASIVA ( v tis. Kč)
České účetní 

standar. - 
nekonsolidováno

Dopad 
konsolidace

České účetní 
standar. – 

konsolidováno

IFRS – 
konsolidováno IFRS úpravy Popis významných úprav

PASIVA CELKEM 7 336 140  3 213  7 339 353 7 016 775 -322 578
Vlastní kapitál 6 659 920 1 754  6 661 674 6 252 928 -408 746
Základní kapitál 3 458 425 0 3 458 425 3 458 425 0

Rezervní fondy 388 008 388 008 382 689 -5 319 Přesun sociálního fondu do závazků 
- 5 319 tis. Kč

Emisní ážio a kapitálové 
fondy 1 738 646  0  1 738 646 289 183 -1 449 463 Přesun do nerozdělených zisků 

(s výjimkou emisního ážia).
Nerozdělené zisky 1 074 841 -15  1 074 826 2 120 862  1 046 036 Viz zvláštní tabulka Nerozdělené zisky
Menšinový podíl na 
vlastním kapitálu 1 769 1 769 1 769 0

Dlouhodobé závazky a 
výnosy příštích období 451 683 1 045 452 728  534 019  81 291

Bankovní úvěry a 
vydané dluhopisy 0 0 0 0

Odložený daňový 
závazek 289 332 249 289 581 339 365  49 784

Zejména dopad závazků z titulu 
kapitalizace oprav 

a zaměstnaneckých požitků

Závazky z obchodních 
vztahů a jiné závazky 141 615 796 142 411 157 145 14 734

Zvýšení o zůstatek sociálního fondu 
(+5 319 tis Kč), dále zvýšení závazků 

o dlouhodobou část z titulu finančního 
leasingu u majetku užívaného 

v majetku měst (+9 415 tis.Kč )

Rezervy 20 736 0 20 736 37 508 16 773 Zvýšení o dlouhodobou část 
zaměstnaneckých požitků (+16 773 tis. Kč)

Krátkodobé závazky a 
výnosy příštích období 224 537 414 224 951 229 828 4 877

Bankovní úvěry a 
vydané dluhopisy 0 0 0 0

Závazky z obchodních 
vztahů a jiné závazky 170 440 99 170 539 173 109 2 570

Zvýšení o krátkodobou část závazků 
finančního leasingu majetku užívaného ve 

vlastnictví měst (+2 570 tis.Kč)
Daňové závazky ke 
státu 46 503 315 46 818 46 818 0

Rezervy 7 594 7 594 9 901 2 307 Zvýšení závazků o krátkodobou část 
zaměstnaneckých požitků (+ 2 307 tis. Kč)
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 Konsolidovaná IFRS rozvaha k 31. 12. 2004

AKTIVA (v tis. Kč)
České účetní 

standar. - 
nekonsolidováno

Dopad 
konsolidace

České účetní standar. 
– konsolidováno

IFRS - 
konsolidováno IFRS úpravy Popis významných úprav

AKTIVA CELKEM 7 166 055  3 830  7 169 885  6 877 418  –292 467
Dlouhodobá aktiva 6 590 810  – 4 886 6 585 924  6 289 364  –296 560
Nehmotná aktiva 31 732 31 732 31 732 0

Pozemky, budovy 
zařízení a zálohy na 
hmotný majetek

6 547 769 -2 249 6 545 520  6 257 632 - 287 888

Hlavní úpravy: ponížení hodnoty 
majetku o přijaté dotace na investiční 

výstavbu v minulosti 
(- 486 527 tis. Kč), podobná úprava 

dotace od města Bohumín
 (-58 509 tis. Kč), finanční leasing 

u majetku užívaného v majetku měst 
(+8 147 tis. Kč), finanční leasing 

vozidel a zvýšení hodnoty majetku 
vlivem kapitalizace oprav

(+240 807 tis. Kč)
Podíly v dceřiných 
firmách 11 309  –2 637 8 672 0 -8 672

Krátkodobá aktiva 575 245 8 716 583 961 588 054  4 093
Zásoby 8 860 1 463 10 323 10 323 0
Pohledávky za státem, 
jiné pohledávky 
a náklady příštích 
období

101 995  -57 101 938 101 049 -889

Vyloučení vodovodu Bocanovice 
z pohledávek v zůstatkové hodnotě, 
jelikož jde o majetek v operativním 

pronájmu
Nevyfakturované 
vodné a stočné 93 157 93 157 93 157 0

Pohledávky z 
obchodních vztahů 152 498 1 022 153 520 153 520 0

Peníze, bankovní účty, 
směnky 218 735 6 288 225 023 225 023 0

Majetek určený 
k prodeji 0 4 982 4 982 zůstatková hodnota majetku 

určeného k odprodeji

PASIVA ( v tis. Kč)
České účetní 

standar. - 
nekonsolidováno

Dopad 
konsolidace

České účetní 
standar. – 

konsolidováno

IFRS - 
konsolidováno IFRS úpravy Popis významných úprav

PASIVA CELKEM 7 166 055  3 830  7 169 885  6 877 418  – 292 467
Vlastní kapitál 4 614 067  3 094  4 617 161   4 224 895  - 392 266
Základní kapitál 3 458 425  3 458 425 3 458 425 0
Rezervní fondy 404 676 404 676 400 466 -4 210 Přesun sociálního fondu do závazků
Emisní ažio a kapitálové 
fondy 137 379  0  137 379 0  -137 379 Přesun do nerozdělených zisků

Nerozdělené zisky 613 587 1 048 614 635 363 958 -250 677 Viz. zvláštní tabulka Nerozdělené zisky
Menšinový podíl na 
vlastním kapitálu 2 046 2 046 2 046 0

Dlouhodobé závazky a 
výnosy příštích období 2 038 034  421 2 038 455  2 121 770  83 315

Bankovní úvěry a vydané 
dluhopisy 1 578 000 1 578 000 1 578 000 0

Odložený daňový 
závazek 329 416  -1  329 415  380 241  50 826 Zejména dopad závazků z titulu 

kapitalizace oprav, zaměstnaneckých 
požitků a finančního leasingu

Závazky z obchodních 
vztahů a jiné závazky 118 772 422 119 194 139 779 20 585

Zvýšení o zůstatek sociálního fondu 
(+4 209 tis Kč), dále zvýšení závazků o 

dlouhodobou část z titulu finančního 
leasingu u majetku užívaného v majetku 

měst (+ 8 245 tis. Kč) a vozidel (+ 8 131).

Rezervy 11 846 11 846 23 750 11 904 Zvýšení o dlouhodobou část zaměst-
naneckých požitků (+11 904 tis. Kč)

Krátkodobé závazky a 
výnosy příštích období 513 954 315 514 269 530 753 16 484

Bankovní úvěry a vydané 
dluhopisy 186 461 186 461 186 461 0

Závazky z obchodních 
vztahů a jiné závazky 298 897 -152 298 745 308 861 10 116

Zvýšení o krátkodobou část závazků 
finančního leasingu majetku užívaného 

ve vlastnictví měst (+1 170 tis.Kč) 
a finanční leasing u automobilů

 (3 916 tis. Kč), příděl do sociálního 
fondu (+ 5030)

Daňové závazky ke státu 17 042 467 17 509 17 509 0

Rezervy 11 554 11 554 17 922 6 368 Krátkodobá část zaměstnaneckých 
požitků (+6 368 tis. Kč)
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 Konsolidovaný IFRS výkaz zisku a ztráty za rok 2004

České účetní 
standar. – 

nekonsolidováno

Dopad 
konsolidace

České účetní 
standar. – 

konsolidováno

IFRS – 
konsolidováno IFRS úpravy Popis významných úprav

Tržby související s vodným 
a stočným 1 445 993 0 1 445 993 1 445 993 0

Ostatní provozní výnosy 61 246 40 232 101 478 101 858 380 Dary a inventární přebytky

Spotřeba materiálu a energie 318 974 12 342 331 316 331 316 0 Snížení nákladů na opravy 
v souvislosti s kapitalizací oprav

Osobní náklady 293 831 19 643 313 474 323 534 10 060 Příděl do sociálního fondu

Odpisy 345 052 2 490 347 542 349 552 2 010

Zvýšení o odpis majetku 
pořízeného na leasing 

(+135 tis. Kč vozidla) a (+432 tis. 
Kč finanční leasing užívaného 

majetku od měst), zvýšení odpisů 
v souvislosti s kapitalizací oprav 

(+11 129 tis. Kč), snížení 
o odpisy majetku z titulu dotací 

na investiční výstavbu 
(-8 448 tis. Kč) a dotace od 

města Bohumín (-992 tis. Kč)

Ostatní provozní náklady 235 354 1 480 236 834 212 093 - 24 741

Snížení nákladů na opravy při 
kapitalizaci oprav

(-24 369). Finanční leasing 
vozidel: eliminace českých 

nákladů za služby (-372).
Tvorba rezerv a opravných 
položek netto -23 967 69 -23 898 -24 706 -808 Změna rezervy na 

zaměstnanecké požitky
Provozní zisk 337 996 4 207 342 203 356 062 13 859
Úroky a ostatní finanční 
výnosy (náklady) netto -43 788 -105 -43 893 -44 305 -412 Úrok z finančního leasingu

Zisk před zdaněním 294 208 4 102 298 310  311 757 13 447

Daň z příjmů 75 554 2 022 77 576 80 698 3 122 
Dopad odložené daně - zejména 

vliv kapitalizace oprav a 
zaměstnaneckých požitků

Podíl menšinového 
společníka na čistém zisku 0 1 017 1 017 1 017 0

Zisk po zdanění 218 654 1 063 219 717 230 042 10 325

 Přehled úprav v  nerozdělených ziscích

1. 1. 2004 31. 12. 2004

Nerozdělené zisky dle českých účetních standardů nekonsolidované 1 074 841 613 587

Dopad konsolidace -15 1 048

Nerozdělené zisky dle českých účetních standardů konsolidované 1 074 826 614 635

IFRS úpravy:

finanční leasing vozidel - 180

dotace od města Bohumín  -59 499  -58 508

dotace na investiční výstavbu - 494 974 - 486 527

reklasifikace kapitálových fondů do nerozděleného zisku 1 442 474 130 788

finanční leasing majetku od obcí - 321 - 963

kapitalizace oprav 172 764 183 014

rezerva na zaměstnanecké požitky - 14 408 - 13 631

příděl do sociálního fondu - 5 030

IFRS úpravy celkem:  1 046 036   - 250 677

IFRS nerozdělené zisky:  2 120 862  363 958

 IFRS výkaz cash flow

Ve výkazu peněžních toků došlo zejména ke zvýšení výdajů spojených s nabytím stálých aktiv z důvodu odlišné prezentace finančního 
leasingu a kapitalizace oprav. Odlišné vykazovaní finančního leasingu se také projevilo snížením změny stavu závazků z financování. 
Ostatní úpravy nebyly významné.
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3.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK – POZEMKY, BUDOVY A ZAŘÍZENÍ
Dlouhodobý hmotný majetek je vykazován v souladu se standardem IAS 16 – Pozemky, budovy a zařízení. Ve Společnosti se 
dlouhodobým hmotným majetkem rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 
10 tis. Kč v jednotlivém případě.

Majetek Společnosti zahrnuje převážně zařízení úpraven vod, vodovodních potrubí, čistíren odpadních vod a zařízení kanalizačních sítí. 

Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen, 
a náklady s jeho pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. Dlouhodobý 
hmotný majetek, který byl do Společnosti vkládán jako protihodnota zvyšování základního kapitálu, je oceněn reprodukční pořizovací 
cenou na základě znaleckého posudku. Dlouhodobě pronajatý hmotný majetek, který nesplňuje podmínky finančního leasingu, 
je veden pouze v podrozvahové evidenci Společnosti.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu 
dlouhodobého hmotného majetku.

Náklady na běžné opravy a údržbu dlouhodobého hmotného majetku se účtují přímo do nákladů. V souvislosti s principem věrného 
zobrazení stavu majetku posuzuje Společnost již provedené opravy a v případě, že tyto splňují podmínky prodloužení životnosti majetku 
uvedené ve standardu, provádí jejich kapitalizaci.

V dlouhodobém hmotném majetku je zahrnut také majetek pořízený formou leasingu (dále popsáno v kapitole 3.12.)

Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku 
k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty. 

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu 
odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:

%
Budovy 1 – 5
Výrobní stroje – stroje a zařízení 4 – 25
Počítačové systémy 17 – 20
Dopravní prostředky – motorová vozidla 6 – 25
Inventář 4 – 12
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 10 tis.Kč do 40 tis.Kč 25

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly vypočteny metodou rovnoměrných odpisů na základě jeho předpokládané životnosti. 
Tyto sazby se liší od sazeb odpočitatelných pro daňové účely.

Zůstatková hodnota aktiv a jejich životnost je v rámci inventarizací posuzována podle standardu IAS 36 – snížení hodnoty aktiv. 
Společnost podle tohoto standardu rozdělila majetek do skupin, které lze považovat za relativně samostatné penězotvorné jednotky, 
a to na vodovody, kanalizace a ostatní. U těchto skupin majetku bylo provedeno posouzení znehodnocení podle těchto kritérií:

 •  vnější náznaky – snížení tržní hodnoty skupiny majetku, negativní změny v okolí podniku, negativní změny v tržním prostředí, 
změny v tržních úrokových mírách, nepoměr mezi tržní kapitalizací na burze a oceněním čistých aktiv v účetnictví

 •  vnitřní náznaky – zastarávání nebo fyzické poškození, majetek určen k likvidaci, majetek určen k prodeji, majetek negeneruje 
dostatečné přínosy, majetek není dostatečně využíván.

Na základě provedeného posouzení nebyly identifikovány náznaky znehodnocení u skupiny majetku. Byly pouze identifikovány vnitřní 
náznaky znehodnocení u jednotlivých položek majetku. Znehodnocení tohoto majetku je stanoveno jako rozdíl mezi účetní zůstatkovou 
hodnotou aktiva a jeho zpětně získatelnou hodnotou. Zpětně získatelná hodnota je vyšší z čisté prodejní ceny aktiva a jeho hodnoty 
z užívání. Toto snížení hodnoty aktiv je proúčtováno v účetnictví formou tzv. opravných položek.

Na základě výsledků provedené analýzy posouzení skutečného fyzického opotřebení majetku byla upravena zbytková životnost zařízení 
tak, aby plně odrážela jejich skutečný stav. V důsledku upřesnění životnosti dlouhodobého majetku došlo v roce 2005 ke zvýšení odpisů 
o 4 762 tis. Kč (v roce 2004 o 6 820 tis. Kč). 
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3.3. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK – NEHMOTNÁ AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek je vykazován v souladu se standardem IAS 38 – Nehmotná aktiva. Ve společnosti se dlouho-
dobým nehmotným majetkem rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než
60 tis. Kč, (v případě software GIS – geografický informační systém – i cena nižší než 60 tis. Kč).

Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok.

Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách snížený o oprávky a opravné položky.

Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšuje pořizovací cenu 
dlouhodobého nehmotného majetku.

Pokud zůstatková hodnota aktiva přesahuje jeho odhadovanou zpětně získatelnou hodnotu, je zůstatková hodnota aktiva snížena 
o opravnou položku na tuto zpětně získatelnou hodnotu.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

Počet let / %
Software 4/25
Ocenitelná práva 8/12

Na základě inventarizace byly v letech 2002 a 2003 vytvořeny opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku (implementace 
mySap.com), vzhledem ke skutečnosti, že změnou ve strategii a vlastnictví společnosti ocenění v účetnictví neodpovídalo reálnému 
stavu. V roce 2004 byla tato opravná položka stornována v rámci zúčtování smlouvy o mimosoudním vyrovnání.

3.4. PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY
Penězi a peněžními ekvivalenty se rozumí peníze v hotovosti a na účtech v bankách a dále krátkodobé směnky vystavené bankovní 
institucí. Peníze a peněžní ekvivalenty jsou pohotově směnitelné za předem známou částku v hotovosti a je s nimi spojeno nevýznamné 
riziko změny hodnoty. 

3.5. ZÁSOBY
Nakupované zásoby jsou oceňovány v souladu s IAS 2 – Zásoby pořizovacími cenami, sníženými o opravnou položku. Pořizovací 
cena zahrnuje veškeré náklady související s pořízením těchto zásob. 

Pro veškeré přírůstky a úbytky materiálu na skladě užívá Společnost metodu výpočtu váženým aritmetickým průměrem z jednotlivých 
pořizovacích cen. Tato průměrná cena se mění při každém novém pořízení.

Materiál vyrobený ve vlastní režii se oceňuje na úrovni vlastních nákladů (tj. přímý materiál, přímé mzdy, ostatní přímé náklady 
a výrobní režie).

Způsob tvorby opravných položek
Na základě provedeného posouzení podle vnějších a vnitřních kritérií nebyly zjištěny náznaky znehodnocení zásob. Opravná položka 
byla tvořena na nepotřebné zásoby ve výši rozdílu mezi účetními hodnotami a reálnými cenami, za které je možno zásoby průběžně 
odprodat.

3.6. POHLEDÁVKY
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány nominální hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným 
částkám. Nedobytné pohledávky jsou odepisovány až po ukončení konkurzního řízení dlužníka. Vzhledem ke krátké době splatnosti 
pohledávek není prováděn přepočet na reálnou hodnotu.

Způsob tvorby opravných položek
V souladu se standardy IAS 32/39 byla tvořena opravná položka k pohledávkám na základě testu výtěžnosti pohledávek.

Na pohledávky do 180 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena opravná položka ve výši 6,00 % nominální hodnoty pohledávek, na pohledávky 
180 až 365 dnů po lhůtě splatnosti je tvořena 35,4 % opravná položka nominální hodnoty pohledávek, na pohledávky více než 365 dnů 
po splatnosti je tvořena 93,5 % opravná položka nominální hodnoty pohledávek.
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Opravná položka je tvořena výše popsaným způsobem, protože rozdíly mezi úvěrovým rizikem jednotlivých pohledávek je minimální. 
Pro pohledávky se specifickým úvěrovým rizikem (např. dlužník je v konkurzu) je tvořena opravná položka na základě individuálního 
uvážení.

Úvěrové riziko
Skupina nevykazuje výraznou koncentraci úvěrových rizik, protože její angažovanosti jsou rozděleny mezi vysoký počet protistran 
a zákazníků.

3.7. ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě. 

3.8. DLUHOPISY
Společnost je emitentem dluhopisů v zaknihované podobě ve formě na doručovatele. Dluhopisy jsou přijaty k obchodování na hlavním 
trhu Burzy cenných papírů v Praze. Emise dluhopisů je zúčtována v pořizovací hodnotě v dlouhodobých závazcích. Náklady, spojené 
s emisí, uhrazené v roce 2005, jsou časově rozlišeny na celé období emise, tj. do 15. 11. 2015. O tyto časově rozlišené náklady je 
ponížena hodnota dluhopisů v rozvaze.

Časově rozlišený úrok splatný v roce 2006 je vykázán v rámci krátkodobých závazků.

V rámci optimalizace financování byla „swapem“ překlopena expozice do floating báze, čímž dojde ke zlevnění financování obligací 
s přihlédnutím ke tvaru výnosové křivky a očekávanému vývoji úrokových sazeb. Takto byla ošetřena částka ve výši 500 mil. Kč 
na dobu 10 let, což by mělo vést ke snížení úrokového nákladu. Na straně banky bude použita pevná úroková sazba ve výši 3,7% 
p.a. a na straně společnosti bude použita pohyblivá úroková sazba ve výši 6 měsíčního PRIBORu pro úrokové období šesti měsíců. 
Derivát je Společností klasifikován jako derivát k obchodování, je vykazován v reálné hodnotě. Změna reálné hodnoty k rozvahovému 
dni je klasifikována jako finanční náklad nebo výnos ve výsledovce. K 31. 12. 2005 byla reálná hodnota derivátu vykázaná v ostatních 
pohledávkách a finančních výnosech ve výši 7 317 tis. Kč.

Úrokové riziko spojené s emisí dluhopisů je jediným významným rizikem spojeným s finančními pasivy. 

Finanční zdroje, získané emisí dluhopisů, byly využity pro splacení zůstatku úvěru ke dni 15. 11. 2005, další zdroje budou využity pro 
zajištění likvidity společnosti při procesu financování akvizic a investiční výstavby. 

3.9. REZERVY
Rezervy jsou vykazovány podle IAS 37 – Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva. 

Rezervy jsou vytvářeny, pokud Společnost vykazuje současný závazek, který vznikl v důsledku minulé události, která dle odhadů zřejmě 
povede k odlivu ekonomických výhod.

Společnost vytváří rezervy na organizační změny, na předpokládanou likvidaci ekologických škod a na výplatu budoucích 
zaměstnaneckých požitků (platby společnosti například při životních výročích a odchodu do důchodu). 

Rezervy na předpokládanou realizaci likvidace neupotřebitelného majetku jsou zaúčtovány v hodnotě předpokládaných nákladů 
spojených s touto činností, ve výši nejlepšího odhadu vedení společnosti ohledně nákladů, které bude nutné vynaložit při vyrovnání 
závazku společnosti. Rezervy na organizační změny jsou zaúčtovány na základě oficiálního plánu organizačních změn, které se uskuteční 
v nastávajících účetních obdobích. Rezerva na výplatu budoucích zaměstnaneckých požitků je tvořena vy výši současné hodnoty těchto 
předpokládaných plateb.

Rezervy jsou klasifikovány jako dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobé rezervy jsou přepočteny na současnou hodnotu.

3.10. PŘEPOČTY ÚDAJŮ V CIZÍCH MĚNÁCH NA ČESKOU MĚNU
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou přepočteny a zúčtovány devizovým kurzem České národní banky platným 
v den transakce. 

Finanční majetek, krátkodobé pohledávky a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného 
Českou národní bankou k tomuto datu. 
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3.11. FINANČNÍ LEASING
Majetek pořízený formou finančního leasingu je vykazován v souladu s IAS 17 – Leasingy.

Pronajatý majetek, u kterého byly na nájemce převedeny podstatné výhody a rizika obvykle spojená s vlastnictvím, je klasifikován jako 
finanční leasing. Ostatní pronájmy jsou klasifikovány jako provozní leasing.

Majetek pronajímaný formou finančního pronájmu je zaúčtován jako aktivum skupiny v reálné hodnotě k datu pořízení. Odpovídající 
závazek za pronajímatelem je v rozvaze veden jako závazek z finančního pronájmu. Finanční náklady, které představují rozdíl mezi 
celkovými splátkami pronájmu a reálnou hodnotou pořízeného majetku, jsou odepisovány po dobu trvání pronájmu tak, aby byla 
zajištěna konstantní úroková sazba ve vztahu k zůstatku závazků pro každé účetní období.

3.12. DANĚ
Daně z příjmu jsou vykazovány v souladu s IAS 12 – Daně ze zisku.

3.12.1. SPLATNÁ DAŇ
Splatná daň za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného ve výsledovce, 
neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, 
které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné. Závazek společnosti z titulu splatné daně je vypočítán pomocí daňové sazby 
platné k datu účetní závěrky. 

Pro účely výpočtu daňových odpisů dlouhodobého majetku je použita lineární metoda.

3.12.2. ODLOŽENÁ DAŇ
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu. 

Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový 
závazek nebo pohledávka uplatněny. 

Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv, 
popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv, je hodnota těchto aktiv, 
popřípadě pasiv, uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely. 

Odložená daň je zaúčtována do výsledovky a rozvahy. Odložené daňové závazky jsou v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě. 

3.13. STÁTNÍ DOTACE
Dotace jsou vykazovány v souladu se standardem IAS 20 – Vykazování státních dotací a zveřejnění státní podpory. Dotace k úhradě 
nákladů se účtuje do provozních výnosů ve věcné a časové souvislosti s účtováním nákladů na stanovený účel. Dotace ze státního 
rozpočtu je poskytována na provoz státních hmotných rezerv a dotace z Úřadů práce na částečnou úhradu mzdových nákladů 
absolventů škol. Tyto dotace jsou vykázány jako ostatní provozní výnosy.

Přijaté dotace na pořízení dlouhodobého majetku se účtují jako snížení pořizovací ceny majetku, ke kterému se vztahují. Tato snížená 
hodnota je také následně odepisována do nákladů.

3.14. VÝNOSY
Výnosy jsou vykazovány v souladu se standardem IAS 18 – Výnosy. 

Výnosy jsou zaúčtovány v reálné hodnotě přijatého plnění nebo plnění, které bude přijato, a představují pohledávky za zboží 
a služby poskytnuté v průběhu běžné činnosti společnosti, po odečtení slev, daně z přidané hodnoty a dalších daní souvisejících
s prodeji.

Tržby za vodné a stočné jsou zaúčtovány v okamžiku, kdy dojde k dodání pitné vody vodovodem nebo odvedení odpadních vod 
kanalizací.

Úrokový výnos je časově rozlišován na základě výše nezaplacené části jistiny a efektivní úrokové sazby, která představuje sazbu diskontující 
odhadované budoucí peněžní příjmy na čistou účetní hodnotu daného aktiva po očekávanou dobu životnosti finančních aktiv. 

Dohadné položky aktivní za vodné a stočné, které bylo dodáno v roce 2005 a bude předmětem fakturace v roce 2006, byly vypočteny 
na základě výsledků průměrného odečtu za minulé fakturační období na jeden den, vynásobeno počtem dní, kdy byly dodávky 
zabezpečovány od posledního odečtu do 31. prosince 2005. Tyto dohadné položky jsou vykázány v řádku rozvahy nevyfakturované 
vodné a stočné.
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3.15. POUŽITÍ ODHADŮ
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku 
a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je přesvědčeno, 
že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných účetních obdobích.

3.16. REZERVNÍ FOND
Rezervní fond představuje zákonný rezervní fond, který společnost tvoří na základě požadavku zákona. Do rezervního fondu je 
přidělováno 5 % zisku vykázaného v daném účetním období.

3.17. SEGMENTY
Společnost považuje svou činnost za jeden segment v souladu s IAS 14 – Vykazování podle segmentů. Ostatní činnosti představují 
zanedbatelnou část tržeb a jsou posuzovány jako podpůrná činnost.

3.18. VÝPŮJČNÍ NÁKLADY
Úroky a ostatní výpůjční náklady jsou vykázány ve výkaze zisků a ztrát a nejsou aktivovány do pořizovací cen dlouhodobých aktiv 
v souladu se standardem IAS 23 – Výpůjční náklady.

3.19. MAJETEK URČENÝ K PRODEJI
Majetek určený k prodeji je vykázán v souladu s IFRS 5 – Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončené operace a jedná se o majetek 
který splňuje následující kritéria:
• vedení společnosti rozhodlo o jeho prodeji 
• majetek je připraven k okamžitému prodeji
• majetek je aktivně nabízen potenciálním kupcům
• prodej je vysoce pravděpodobný v následujících 12 měsících
• majetek je aktivně nabízen za cenu, která není významně odlišná od jeho reálné hodnoty
• není pravděpodobné, že by společnost od plánu na prodej upustila, nebo ho významně změnila.
Majetek určený k prodeji se vykazuje na samostatném řádku v rozvaze, neodepisuje se a je vykázán v nižší z hodnot zůstatkové hodnoty 
v účetnictví a čisté prodejní ceny. Následné případné snížení hodnoty je účtováno do výkazu zisků a ztrát. Zvýšení hodnoty je účtováno 
také do výkazu zisků a ztrát, ale pouze do výše už dříve zaúčtovaného snížení hodnoty. 

3.20. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze 
snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. 

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

3.21. ZISK NA AKCII
Vypočtené hodnoty základního a zředěného zisku na akcii jsou shodné. Zisk na akcii byl vypočítán následovně:
(údaje v tis. Kč, zisk na akcii v Kč)

2005 2004

Zisk za období 280 666 230 042

Průměrný počet akcií za období 3 458 425 3 458 425

Zisk na akcii (základní i zředěný) 81,15 66,52
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4. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. DLOUHODOBÝ MAJETEK

4.1.1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
 Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)
Stav 

k 31. 12. 2003 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31. 12. 2005

Software 71 990 24 694 1 124 95 560 16 805  1 873 110 492

Ocenitelná práva 234 234 416 0 650

Nedokončený DNM 22 332 3 079 24 127 1 284 21 580 17 119 5 745

Poskytnuté zálohy na DNM 420 0 420 0 0 0 0

Celkem 94 742 28 007 25 671 97 078 38 801 18 992 116 887

 Oprávky

(údaje v tis. Kč)
Stav 

k 31. 12. 2003 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31. 12. 2005

Software a ocenitelná práva 52 935 13 523 1 124 65 334 15 231 1 802 78 763

Ocenitelná práva 0 12 0 12 45 0 57

Nedokončený DNM 14 816 0 14 816 0 0 0 0

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0 0 0 0 0 0

Celkem 67 751 13 535 15 940 65 346 15 276 1 802 78 820

 Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2004 Stav k 31. 12. 2005

Software 30 226 31 729

Ocenitelná práva 222 593

Nedokončený DNM 1 284 5 745

Poskytnuté zálohy na DNM 0 0

Celkem 31 732 38 067

Společnost pořídila v roce 2005 nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 215 tis. Kč.

Zvýšení hodnoty DNM představuje pořízení nových softwarových programů, a to především „řízení prací na sítích“, „centralizace 
vodného a stočného“, „agenda logistiky“ a „evidence energetiky“.

K 31. 12. 2004 byla zrušena opravná položka ve výši 14 816 tis. Kč, kterou Společnost vytvořila v přecházejících letech k dlouhodobému 
nehmotnému majetku – ekonomický informační systém mySap.com, který nebyl aktivován na majetkové účty a nebyl ani odepisován 
do nákladů. Jiná opravná položka nebyla k k dlouhodobému nehmotnému majetku tvořena.

V roce 2004 Společnost rozhodla, že systém nebude sloužit svému účelu, nedojde k jeho aktivaci do majetku a bude odepsán 
do nákladů. Smluvní vztah s hlavním dodavatelem systému byl vyřešen v souladu s uzavřenou smlouvou o narovnání. 

V roce 2005 bylo zaúčtováno ve výkazu zisků a ztrát z titulu odpisů 15 235 tis. Kč (2004: 13 520 tis. Kč).

K 31. 12. 2005 nebyla k DNM tvořena opravná položka.
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4.1.2. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
 Pořizovací cena

(údaje v tis. Kč)
Stav 

k 31. 12. 2003 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31. 12. 2005

Pozemky 137 380 2 257 465 139 172 7 991 5 476 141 687

Stavby  7 958 817 438 020 15 583  8 381 254  342 139 128 298 8 595 095

Stroje a zařízení 1 436 705 93 188 19 948 1 509 945 139 971 36 752 1 613 164

Jiný DHM 1 302 0 0 1 302 0 1 1 301 

Majetek na finanční leasing 28 809 12 420 0 41 229 42 807 0 84 036

Nedokončený DHM 418 816 363 998 509 867 272 947 398 722 503 495 168 174

Zálohy na DHM 31 846 33 512 28 470 36 888 -3 902 612 32 374

Celkem 10 013 675 943 395 574 333  10 382 737 927 728 674 634 10 635 831

 Oprávky a opravné položky

(údaje v tis. Kč)
Stav 

k 31. 12. 2003 Přírůstky Úbytky Stav 
k 31. 12. 2004 Přírůstky Úbytky Stav 

k 31. 12. 2005

Pozemky 211 68 0 279 50 0 329

Stavby 2 980 349 237 125 15 583 3 201 891 334 680 161 047 3 375 524

Stroje a zařízení 838 299 98 488 19 948 916 839 112 565 36 752 992 652

Jiný DHM 341 9 0 350 10 0 360

Majetek na finanční leasing 197 567 0 764 2 428 0 3 192

Celkem 3 819 397 336 257 35 531 4 120 123 449 733 197 799 4 372 057

 Zůstatková hodnota

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2004 Stav k 31. 12. 2005

Pozemky 138 893 141 358

Stavby 5 179 363 5 219 571

Stroje a zařízení 593 106 620 512

Jiný DHM 952 941

Majetek na finanční leasing 40 465 80 844

Nedokončený DHM 272 947 168 174

Zálohy na DHM 36 888 32 374

Celkem 6 262 614 6 263 774 

 Reklasifikace do majetku určeného k prodeji v zůstatkové hodnotě (údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2004 Reklasifikace Stav k 31. 12. 2004

Pozemky 138 893 -256 138 637

Stavby 5 179 363 -4 725 5 174 638

Stroje a zařízení 593 106 -1 593 105

Jiný DHM 952 0 952

Majetek na finanční leasing 40 465 0 40 465

Nedokončený DHM 272 947 0 272 947

Zálohy na DHM 36 888 0 36 888

Celkem pozemky, budovy, zařízení a zálohy na hmotný majetek  6 262 614 -4 982  6 257 632 

Majetek určený k prodeji 0 4 982 4 982

Celkem  6 262 614 0  6 262 614

Stav k 31. 12. 2005 Reklasifikace Stav k 31. 12. 2005

Pozemky 141 358 -21 141 337

Stavby 5 219 571 - 4 079 5 215 492

Stroje a zařízení 620 512 620 512

Jiný DHM 941 941

Majetek na finanční leasing 80 844 80 844

Nedokončený DHM 168 174 168 174

Zálohy na DHM 32 374 32 374

Celkem pozemky, budovy, zařízení a zálohy na hmotný majetek 6 263 774 -4 100  6 259 674

Majetek určený k prodeji 0 4 100 4 100

Celkem  6 263 774 0  6 263 774 
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V oblasti DHM jsou vykazovány zálohy na pořízení DHM ve výši 32 374 tis. Kč (k 31. 12. 2004: 36 888). Jde o zálohy na pořízení DHM 
na základě smluv o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi subjekty zabezpečujícími realizaci investice a společností SmVaK. Předmětem 
smluv je dohoda o následném odkoupení připravovaných investic do majetku SmVaK po uplynutí dohodnuté lhůty (cca 10 let). Zálohy, 
které se týkají  již používaného majetku na základě smluv o provozování, jsou klasifikovány jako majetek v rámci účtování o majetku na 
finanční leasing.

K 31. prosinci 2005 byly vytvořeny opravné položky  k nepotřebnému a do budoucna nevyužitelnému dlouhodobému majetku v celkové 
výši 29 864 tis. Kč (31. 12. 2004: 32 750 tis. Kč). Tyto opravné položky snižují hodnoty aktiv příslušné skupiny majetku.

Tyto opravné položky byly tvořeny zejména k budovám. Změna stavu opravných položek je vykázána v řádku tvorba rezerv a opravných 
položek netto. K meziročnímu poklesu opravných položek došlo zejména z důvodu prodeje některých z oprávkovaných majetků 
v průběhu období.

Společnost pořídila v roce 2005 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 1 805 tis. Kč (v roce 2004: 2 334 tis. Kč). Tento 
majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než 
jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku.

V roce 2005 bylo zaúčtováno ve výkaze zisků a ztrát z titulu odpisů 342 406 tis. Kč (2004: 336 033 tis. Kč). Nesoulad mezi přírůstky 
odpisů v pohybové tabulce a odpisy ve výkaze zisků a ztrát je způsoben zůstatkovou hodnotou prodaného majetku, která je vykazována 
v rámci zisků či ztrát z prodeje v ostatních provozních výnosech.

Zvýšení objemu DHM představuje zejména nově pořízený majetek ČOV Třinec, sanace vodovodního přivaděče OOV, rekonstrukce 
ČOV ve Frenštátě, rekonstrukce a výstavba kanalizace v Opavě a rozšíření ČOV v Novém Jičíně.

Zůstatková hodnota DHM k 31. 12. 2005 zahrnuje i zůstatkovou cenu majetku pořízeného formou vkladů obcí do vlastního kapitálu 
Společnosti (v průběhu let 1998 a 1999) a to ve výši 462 832 tis. Kč (k 31. 12. 2004: 477 594 tis. Kč)

 Přehled transakcí, které byly zaúčtovány dnem doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu, a ke konci účetního období nebyla 
provedena změna na katastru:

Kupující  Objekt 
prodeje

Právní účinky 
vkladu

Vklad práva povolen 
rozhodnutím

Vklad práva zapsán 
v katastru nemovitostí

Kamrád areál Krásné Pole 29. 11. 2005 č.j. 10716/2005 16. 1. 2006

Dostál+spol. pozemky Krásné Pole 19. 12. 2005 č.j. 11465/2005 27. 1. 2006

Prokešová+Výtisk pozemky Krásné Pole 19. 12. 2005 č.j. 11466/2005 27. 1. 2006

Dihel+spol. pozemky Krásné Pole 28. 12. 2005 č.j. 11736/2005  6. 2. 2006

Weiss část pozemku Opava 28. 12. 2005 č.j. 7459/2005 16. 1. 2006

Podmíněnost nabytí právního účinku vkladů vlastnického práva v katastru nemovitostí nebylo sjednáno v žádné kupní smlouvě týkající 
se převodu výše uvedených nemovitostí.

Majetek určený k prodeji 
Společnost k 31. 12. 2005 identifikovala majetek určený k prodeji ve výši 4 100 tis. Kč, který je uveden v rozvaze na samostatném řádku. 
Jedná se o školicí a rekreační zařízení v Nové Vsi, o jehož prodeji rozhodlo představenstvo. Při převodu na majetek určený k prodeji 
byla zaúčtována ztráta ve výši 3 654 tis. Kč v rámci tvorby rezerv a opravných položek netto. Aktiva určená k prodeji k 31. 12. 2004 
byla v průběhu účetního období prodána. 

Majetek na operativní leasing
Společnost v roce 2004 nepoužívala operativní leasing. V roce 2005 došlo k prodeji a následnému zpětnému operativnímu nájmu části 
administrativní budovy společnosti. Zisk z prodeje (po odečtení zůstatkové hodnoty a bez zohlednění dalších nákladů jako například 
daně z převodu nemovitostí) činil 5 149 tis. Kč a byl celý vykázán ve výkazu zisků a ztrát za rok 2005.

Splátky, uhrazené na základě operativního leasingu, jsou účtovány rovnoměrně do nákladů a jsou vykázány ve výsledovce v položce 
nájemné. Roční nájemné je sjednáno ve výši 4 850 tis. Kč. Po dobu nájmu bude nájemné navýšeno vždy k 1. lednu každého kalendářního 
roku v souladu s nárůstem indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. 

Hodnoty budoucích leasingových plateb uváděné níže v tabulce neobsahují navýšení plateb o index spotřebitelských cen. 
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 Souhrn budoucích minimálních leasingových plateb je následující: 

(údaje v tis. Kč)

Minimální splátka pronájmu

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004

Splatné do 1 roku 4 850 0

Splatné od 2 do 5 let včetně  19 400 0

Splatné po 5. roce  71 940 0

Celkem 96 190 0

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 28. 6. 2005 o uložení povinnosti veřejné služby provozovala 
Společnost od 1. 7. 2005 do 31. 12. 2005 infrastrukturní vodohospodářský majetek VaK Bruntál a.s. a zajišťovala zásobování obyvatelstva 
a ostatních vodohospodářských organizací na Bruntálsku pitnou vodou. V této souvislosti uzavřela Společnost, v rámci operativního 
leasingu, smlouvy o nájmu movitých a nemovitých věci a nebytových prostor, nezbytných pro zajištění řádného a plynulého provozování 
vodovodu pro veřejnou službu. Výše nájemného činila 8 384 tis. Kč. 

V roce 2006 Společnost pokračuje v užívání vodohospodářské infrastruktury na základě nového rozhodnutí o uložení povinnosti veřejné 
služby vydaného dne 27. 12. 2005 Krajským úřadem Moravskoslezského kraje s účinností od 1. 1. 2006 do 30. 6. 2006. 

Majetek na finanční leasing
V roce 2004 byly na finanční leasing pořízeny dva speciální kanalizační automobily, které jsou vykazovány v rozvaze k 31. 12. 2005 
v zůstatkové hodnotě 10 664 tis. Kč (31. 12. 2004: 12 285 tis. Kč). Jako finanční leasing je také účtován majetek, užívaný Společností 
v rámci smluv o provozování, který je vykazován v rozvaze k 31. 12. 2005 v zůstatkové hodnotě ve výši 70 180 tis. Kč (31. 12. 2004: 
28 180 tis. Kč).

 Závazky z finančního pronájmu lze analyzovat následovně:

(údaje v tis. Kč)

Minimální splátka pronájmu Současná hodnota minimální splátky pronájmu

k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004 k 31. 12. 2005 k 31. 12. 2004

Splatné do 1 roku 8 720 6 011 7 239 5 086

Splatné od 2 do 5 let včetně  18 492 13 682 14 963 12 252

Splatné po 5. roce 16 450 4 432 14 655 4 123

Celkem 43 662 24 125 36 857 21 461

Minus neuhrazené finanční závazky (úrok) 6 805 2 664 0 0
Mínus závazky splatné do 1 roku (vykázané v rámci 
krátkodobých závazků) 7 239 5 086 7 239 5 086

Závazky splatné po 1 roce 29 618 16 375 29 618 16 375

Současná hodnota závazků z pronájmu 36 857 21 461 36 857 21 461

Přijaté dotace
V roce 2005 nebyly přijaty žádné dotace na pořízení dlouhodobého majetku. V minulosti přijaté dotace jsou v souladu se standardem 
IAS 20 vykázány jako snížení pořizovací ceny majetku společnosti. Odpisy za rok 2005 představují částku snižující náklady ve výši 
9 440 tis. Kč (v roce 2004 se jednalo o stejnou částku). 

4.1.3. DLOUHODOBÝ MAJETEK ZATÍŽENÝ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM
 Stav k 31. 12. 2004

(údaje v tis. Kč)

Popis majetku Účetní zůstatková 
hodnota Tržní hodnota Popis, rozsah a účel zástavního práva/

věcného břemena Hodnota zajištěného závazku

ÚV Podhradí 83 079  801 406

zástavní právo k vybranému
majetku a jištění poskytnutého 

syndikovaného úvěru Citibank a.s
výše poskytnutého úvěru

ÚV Nová Ves 106 148 916 231

ČOV Karviná 352 561 465 317

ČOV Havířov 216 649 482 404

ČOV Sviadnov 376 042 459 144

ČOV Bohumín 137 990 84 120

Celkem 1 272 469 3 208 622 1 750 000

pozn. ÚV = úpravna vody, ČOV = čistírna odpadních vod
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 Stav k 31. 12. 2005

K 31. 12. 2005 společnost nemá majetek zatížený zástavním právem. Zástavní právo k dlouhodobému hmotnému nemovitému majetku 
a souboru movitých věcí, které bylo zřízeno na základě Smluv o zřízení zástavního práva ze dne 9. 7. 2004, zaniklo v souladu s příslušnými 
ustanoveními smluv o zřízení zástavního práva dnem splacení celého úvěru včetně příslušenství, tj. dnem 15. 11. 2005. 

Na základě potvrzení a prohlášení Citibank a.s. ze dne 29. 12. 2005 o splnění veškerých závazků SmVaK Ostrava a.s. vůči 
Citibank a.s. vyplývajících ze Smlouvy o syndikovaném úvěru ze dne 8. července 2004 byl proveden výmaz těchto zástavních práv 
ke dni 30. 12. 2005.

4.2. KRÁTKODOBÁ AKTIVA

4.2.1. ZÁSOBY
K nepotřebným zásobám byla na základě analýzy vytvořena opravná položka ve výši 297 tis. Kč (31. 12. 2004: 321 tis. Kč). Zásoby jsou 
tvořeny zejména chemickými přípravky a drobnými vodárenskými díly na skladě. Spotřeba zásob za rok vykázaná v rámci spotřeby 
materiálu a energie byla v roce 2005 81 512 tis. Kč (31. 12. 2004: 97 195 tis. Kč).

4.2.2. POHLEDÁVKY ZA STÁTEM, JINÉ POHLEDÁVKY A NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004

Pohledávky za státem, jiné pohledávky a náklady příštích období

Pohledávky za státem 31 272 59 698

Jiné pohledávky 42 660 40 349

Náklady příštích období 856 1 002

Krátkodobé pohledávky celkem 74 788 101 049

Pokles pohledávek za státem k 31. 12. 2005 byl způsoben snížením pohledávky z titulu vratky DPH o cca 11 mil. Kč a snížení pohledávky 
z titulu vratky daně z příjmů právnických osob o cca 17 mil. Kč. 

Jiné pohledávky jsou tvořeny zejména poskytnutými zálohami (34 937 tis. Kč) a pohledávkou z derivátových operací (7 317 tis. Kč).

4.2.3. NEVYFAKTUROVANÉ VODNÉ A STOČNÉ
Způsob výpočtu těchto částek (31. 12. 2005: 97 406, 31. 12. 2004: 93 157) je popsán v kapitole 3.14.

4.2.4. VĚKOVÁ STRUKTURA POHLEDÁVEK Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ
(údaje v tis. Kč)

Rok Kategorie Do 
splatnosti

Po splatnosti Celkem po 
splatnosti Celkem 

0 - 90 dní 91 - 180 dní 181 – 360 dní 1 - 2 roky 2 a více let

31. 12. 2004

Brutto 141 900 9 977 1 001 1 123 15 299 27 400 169 300

Opr. položky 0 0 -33 -592 -15 155 -15 780 -15 780

Netto 141 900 9 977 968 531 144 11 620 153 520

31. 12. 2005

Brutto 291 886 9 249 904 2 119 2 426 9 469 24 167 316 053

Opr. položky 0 -799 -670 -931 -1 467 -9 469 -13 336 -13 336

Netto 291 886 8 450 234 1 188 959 0 10 831 302 717

4.2.5. PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004

Peníze a peněžní ekvivalenty

Pokladní hotovost 273 265

Účty v bankách 656 143 224 758

Krátkodobý finanční majetek celkem 656 416 225 023

Výše uvedené zůstatky krátkodobého finančního majetku jsou vykazovány jako konečné stavy peněžních prostředků a peněžních 
ekvivalentů v přehledu o peněžních tocích.
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4.3. VLASTNÍ KAPITÁL
 Změny vlastního kapitálu

Vlastní kapitál je k 31. 12. 2005 vykázán ve výši 4 506 103 tis. Kč, což je oproti stavu k 31. 12. 2004 nárůst ve výši 281 208 tis. Kč. 

Tento nárůst lze vysvětlit takto:

 •  zvýšení vlastního kapitálu o zisk roku 2005 +280 666 tis. Kč

 •  menšinový podíl - zvýšení  +542 tis. Kč

Na základě rozhodnutí valné hromady byl realizován v roce 2005 příděl do rezervního fondu ve výši 10 933 tis. Kč, příděl do sociálního 
fondu ve výši 5 030 tis. Kč a převod do nerozděleného zisku ve výši 202 691 tis. Kč u mateřské společnosti. U dceřiných společnosti byl 
realizován příděl do rezervního fondu ve výši 287 tis. Kč a převod do nerozděleného zisku ve výši 565 tis. Kč. Rozdělení zisku roku 2004 
v roce 2005 bylo uskutečněno na základě rozhodnutí valné hromady. Protože první účetní závěrka na základě IFRS byla připravena až 
k 31. 12. 2005, byl rozdělován zisk dle závěrky sestavené podle českých účetních předpisů.

4.4. REZERVY
(údaje v tis. Kč)

Rezerva na likvidaci 
neupotřebitelného majetku 

Rezerva na 
organizační změny

Rezerva na 
zaměstnanecké požitky Rezervy celkem

Zůstatek k 1. 1. 2004 27 978 352 19 080 47 410

Tvorba rezerv 0 745 0 745

Čerpání rezerv 5 323 352 808 6 483

Zůstatek k 31. 12. 2004 22 655 745 18 272 41 672

Tvorba rezerv 0 116 0 116

Čerpání rezerv 50 717 5 735 6 502

Zůstatek k 31. 12. 2005 22 605 144 12 537 35 286

Zůstatek rezerv činí k 31. 12. 2005 35 286 tis. Kč (2004: 41 672). 
Tento zůstatek tvoří rezerva na likvidaci vodního díla Bernartice (8 564 tis. Kč), rezerva na likvidaci kalových lagun ČOV Karviná 
(14 041 tis. Kč), rezerva na organizační změny (144 tis. Kč) a rezerva na zaměstnanecké požitky (12 537 tis. Kč).
V roce 2005 byla vytvořena rezerva na organizační změny ve výši 116 tis. Kč. 
V rozvaze jsou rezervy klasifikovány jako dlouhodobé a krátkodobé na základě očekávaného období jejich realizace.

(údaje v tis. Kč)
Rezerva na likvidaci 

neupotřebitelného majetku 
Rezerva na 

zaměstnanecké požitky
Rezerva na 

organizační změny Rezervy celkem

Zůstatek k 31. 12. 2004 22 655 18 272 745 41 672

Krátkodobá část 10 809 6 368 745 17 922

Dlouhodobá část 11 846 11 904 0  23 750

(údaje v tis. Kč)
Rezerva na likvidaci 

neupotřebitelného majetku 
Rezerva na 

zaměstnanecké požitky
Rezerva na 

organizační změny Rezervy celkem

Zůstatek k 31. 12. 2005 22 605 12 537 144 35 286

Krátkodobá část 8 653 355 144 9 152

Dlouhodobá část 13 952 12 182 0 26 134

4.5. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ A JINÉ ZÁVAZKY
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004

Dlouhodobé závazky z obchodních vztahů a jiné závazky

Finanční leasing vozidel 3 994 8 131

Finanční leasing majetku od měst a obcí 25 623 8 245

Jiné dlouhodobé závazky 96 927 123 403

Dlouhodobé závazky celkem 126 544 139 779

Pro účely sestavení závěrky podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví se jako závazek k zaměstnancům reklasifikuje 
i sociální fond tvořený z čistého zisku na základě českých účetních předpisů, jelikož jeho podstatou je závazek z titulu výplaty 
zaměstnaneckých požitků v budoucích obdobích. 
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Jiné dlouhodobé závazky obsahují zejména položku závazku návratné finanční výpomoci ve výši 60 404 tis. Kč (k 31. 12. 2004 to bylo 
76 837 tis. Kč), položku dlouhodobých splátek Městu Bohumín za nákup ČOV ve výši 36 524 tis. Kč (k 31. 12. 2004 to bylo 41 935 tis. Kč).
Výše uvedené závazky jsou poskytnuty společnosti bezúročně. Vzhledem k tomu, že rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou výše 
uvedených jiných dlouhodobých závazků není významný nebyl proveden jejich přepočet na reálnou hodnotu.

4.6. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY Z OBCHODNÍCH VZTAHŮ A JINÉ ZÁVAZKY
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a jiné závazky

Z obchodních vztahů 284 555 232 494

K zaměstnancům 20 716 25 263

Jiné krátkodobé závazky 48 272 51 104

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů a jiné závazky celkem 353 543 308 861

Společnost neměla závazky z obchodních vztahů po splatnosti jak k 31. 12. 2005, tak k 31. 12. 2004.

K nárůstu závazků z obchodních vztahů k 31. 12. 2005 došlo nejen z důvodu vyšších závazků z nákupu dlouhodobého majetku, 
ale projevil se i nárůst u běžných závazků z obchodních vztahů. Součástí závazků z obchodních vztahů je i krátkodobá část závazku 
z finančního leasingu (kanalizační vozidla) ve výši 4 136 tis. Kč (k 31. 12. 2004: 3 916 tis. Kč)

Mezi jiné krátkodobé závazky patří zejména část návratných finančních výpomocí splatná v následujícím účetním období (k 31. 12. 
2005 i k 31. 12. 2004: 16 434 tis. Kč), splátky městu Bohumín (k 31. 12. 2005 i k 31. 12. 2004: 5 411 tis. Kč) a závazky z pronájmu 
vodohospodářských zařízení formou leasingu ve výši 3 103 tis. Kč k 31. 12. 2005 (k 31. 12. 2004: 1 170 tis. Kč). Zbytek zůstatku tvoří 
zejména přijaté zálohy a časově rozlišené poplatky za čerpání podzemních vod a vypouštění odpadních vod.

 Závazky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem

Závazek dlouhodobého syndikovaného úvěru, poskytnutého syndikátem bank, vedených Citibank a.s. ve výši 1 750 000 tis. Kč, který 
byl kryt k 31. 12. 2004 vystavenou vlastní směnkou („biankosměnkou“) na řad Citibank a.s., Evropská 178, 166 40 Praha 6 - byl zrušen, 
vrácením vystavené vlastní směnky, ke dni 30. 12. 2005 .

K zajištění finanční stability pro následující období byla uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí termínového čerpání 
a kontokorentního úvěru do výše 100 000 tis. Kč. Úvěr je zajištěn vystavenou vlastní směnkou (tzv. „biankosměnkou“) na řad ABN 
AMRO Bank N.V., Lazarská 3/1718, 111 21 Praha 1. 

4.7. BANKOVNÍ ÚVĚRY A VYDANÉ DLUHOPISY
 (údaje v tis. Kč)

Banka/
Věřitel

Zůstatek 
k 31. 12. 2005

Zůstatek 
k 31. 12. 2004

Zůstatek 
k 1. 1. 2004

Úroková sazba 
2004

Forma zajištění 
2004

Citibank a.s.
ABN AMRO Bank N.V.
BAWAG Bank CZ a.s.
COMMERZBANK Aktienges.
HSBC Bank plc
HVB Bank Czech Rep. a.s.
Komerční banka, a.s.
Raiffeisenbank a.s.

0 1 750 000 0 PRIBOR + 1,55%

zástavní právo 
k vybranému 

hmotnému 
majetku, zastavení 

akcií, patronátní 
prohlášení, vlastní 

směnka

Celkem 0 1 750 000 0

Úvěr byl splacen v plné výši k 15. 11. 2005. 

Výše zaúčtovaných nákladových úroků k za rok 2005 je 53 646 tis. Kč (za rok 2004: 32 395 tis. Kč). 

Časově rozlišené úroky, které byly splatné v průběhu roku 2005, byly k 31. 12. 2004 vykázány v rámci krátkodobé části úvěru (14 461 tis. Kč).

Dne 15. 11. 2005 byly společností vydány dluhopisy v hodnotě 2 000 000 tis. Kč, které jsou přijaty k obchodování na hlavním trhu 
Burzy cenných papírů v Praze. Emise dluhopisů je zúčtována v pořizovací hodnotě v dlouhodobých závazcích. Náklady, spojené s emisí 
v hodnotě 27 681 tis. Kč, uhrazené v roce 2005, jsou časově rozlišeny po celé období do splatnosti emise tj. do 15. 11. 2015. Úroková 
sazba je fixní ve výši 5 % p.a.

Součástí krátkodobých závazků z bankovních úvěrů a vydaných dluhopisů jsou úroky z dluhopisů v hodnotě 12 778 tis. Kč, které časově 
souvisejí s rokem 2005, ale jsou splatné až v průběhu roku 2006.
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4.8. DAŇ Z PŘÍJMŮ

4.8.1. ODLOŽENÁ DAŇ
Odložený daňový závazek je k 31. prosinci 2005 vypočten ve výši 24 %  z objemu všech dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou 
cenou aktiv a závazků.

Odložený daňový závazek lze analyzovat následovně:

 Odložená daň z titulu

(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004 

Rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku  -436 431  -400 028 

Opravné položky dlouhodobého majetku 7 167 8 515

Opravná položka k zásobám 71 83

Opravná položka k pohledávkám 317 465

Rezervy 8 469 10 724

Celkem -420 407 -380 241 

4.8.2. DAŇOVÝ NÁKLAD 
Výše daně za rok u mateřské společnosti byla vyčíslená následovně:
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2005 Stav k 31. 12. 2004

Zisk před zdaněním podle IFRS podle nekonsolidované účetní závěrky  372 223  317 715

Úpravy mezi IFRS a ziskem podle českých účetních předpisů -22 520 -23 507

Připočitatelné položky 28 032 9 878

Odpočitatelné položky -170 131 -157 073

Ostatní úpravy -137 -9 923

Základ pro výpočet daně z příjmů 207 467 137 090

Daň z příjmů před slevou na dani (sazba 28 % pro rok 2004 a 26 % pro rok 2005) 53 941 38 385

Sleva na dani -842 -866

Celkem daň z příjmů 53 099 37 519

Doměrky daně minulých let 20 32 

Celkem daň z příjmů za běžnou činnost a z mimořádné činnosti 53 119 37 551

Daň u dceřiných firem 2 121 2 022

Daň odložená  39 785  41 125

Daň vykázaná ve výsledovce  95 025  80 698

4.8.3. DAŇOVÉ ZÁVAZKY KE STÁTU
Daňové závazky ke státu jsou tvořeny zejména odvody státu z mezd zaměstnanců (pojištění a daň).

4.9. TRŽBY SOUVISEJÍCÍ S VODNÝM A STOČNÝM
 (údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2005 Období do 31. 12. 2004 

Tuzem. Zahr. Celkem Tuzem. Zahr. Celkem 

Výroba a rozvod pitné vody 955 678 29 546 985 224  875 031 29 124 904 155

Odkanalizování a čištění odpadních vod 551 938 0 551 938 522 206 0 522 206 

Související služby 16 793 16 793 19 632 19 632

Celkem 1 524 409 29 546 1 553 955 1 416 869 29 124 1 445 993

4.10. SPOTŘEBA MATERIÁLU A ENERGIE
(údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2005 Období do 31. 12. 2004 

Spotřeba vody, materiálu, chemikálií 283 897 271 362

Plyn, elektřina, teplo 66 743 59 954

Celkem 350 640  331 316
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4.11. OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝNOSY
(údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2005 Období do 31. 12. 2004 

Tržby ze stavebních prací 11 909 18 196

Tržby z nájmu 9 092 12 912

Tržby z prodeje majetku a materiálu (netto) 52 522 11 329

Aktivace majetku vytvořeného ve vlastní režii 11 040 34 629

Ostatní výnosy provozního charakteru (náhrady od pojišťovny, provozní dotace) 13 974 24 792

Celkem 98 537 101 858

4.12. OSOBNÍ NÁKLADY
 2004

(údaje v tis. Kč)
Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní náklady Osobní náklady celkem

Zaměstnanci 953 203 280 71 241 18 049 292 570

Členové řídících orgánů 4 6 294 2 205 2 822 11 321

Dceřiné společnosti 58 14 460 5 067 116 19 643

Celkem 1 015 224 034 78 513 20 987 323 534

 2005

(údaje v tis. Kč)
Počet Mzdové náklady Soc. a zdrav. zabezpečení Ostatní náklady Osobní náklady celkem

Zaměstnanci 917 203 988 71 608 8 297 283 893

Členové řídících orgánů 7 10 132 3 548 2 800 16 480

Dceřiné společnosti 57 15 040 5 233 552 20 825

Celkem 981 229 160 80 389 11 649 321 198

Mezi ostatními náklady jsou vykázány i náklady na penzijní připojištění zaměstnanců. Toto připojištění je svou podstatou penzijním 
plánem se stanoveným příspěvkem a pro společnost z něj s výjimkou splatných příspěvků nevyplývají žádné závazky.

 Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění

V roce 2005 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad rámec základního platu:

 2004

(údaje v tis. Kč)
Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících orgánů 

Příspěvky na životní a důchodové pojištění 0 0 13

Odměny 1 419 1 172 198

Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely 
(údaj představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) 0 0 272

Ostatní plnění - telefon a odměny dle Kol. smlouvy ze soc. fondu 0 0 17

 2005

(údaje v tis. Kč)
Představenstvo Dozorčí rada Členové řídících orgánů 

Příspěvky na životní a důchodové pojištění 0 0 25
Odměny 1 361 1 172 198
Osobní vozy / jiné movité a nemovité věci s možností využití pro soukromé účely (údaj 
představuje částku, o kterou se zvyšuje daňový základ pracovníků) 0 0 341

Ostatní plnění - telefon a odměny dle Kol. smlouvy ze soc. fondu 0 0 40
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4.13. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
(údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2005 Období do 31. 12. 2004 
Opravy 73 707 65 259
Cestovné 1 323 943
Reprezentace, propagace 2 262 3 134
Přeprava 778 668
Telekomunikace, spoje 9 878 10 132
Poštovné 4 323 3 682
Poradenství, právní služby 3 515 4 358
Stavební práce 1 188 2 616
Odvoz, likvidace odpadu, odvoz kalů 18 519 14 144
Nájemné 19 139 10 501
Úklid, střežení 6 733 7 132
Laboratorní práce 5 758 4 324
Práce v oblasti výpočetní techniky 2 781 2 585
Školení 1 644 1 539
Přezkušování zařízení 2 567 2 431
Daně a poplatky 7 597 3 841
Pokuty -28 1 025
Odpis pohledávek 2 509 1 649
Odpisy investic do majetku 5 928 21 237
Náhrady škod 305 870
Poplatky za znečištění 8 206 8 732
Pojistné 3 114 3 671
Ostatní provozní náklady (např. ostatní nakupované práce, náhrady škod) 19 339 37 620
Celkem 201 085 212 093

4.14. TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽEK (NETTO)
Snížení rezerv a opravných položek v roce 2005 bylo způsobeno zejména úbytkem rezervy na zaměstnanecké požitky, která poklesla 
z důvodu odchodu zaměstnanců po ukončení restrukturalizace společnosti. V roce 2004 byl hlavním důvodem odpis implementace 
mySap.com a následné zrušení opravné položky.

4.15. ÚROKY A OSTATNÍ FINANČNÍ VÝNOSY (NÁKLADY) NETTO
(údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2005 Období do 31. 12. 2004 
Placené úroky -69 407 -32 707
Placené bankovní poplatky, kurz. ztráty -1 885 -21 873
Náklady celkem -71 292 -54 580
Přijaté úroky a ostatní finanční výnosy 5 478 10 275
Výnosy z derivátových operací 7 317 0
Výnosy celkem 12 795 10 275
Celkem netto -58 497 -44 305

4.16. TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI SUBJEKTY
Transakce se spřízněnými subjekty nebyly v roce 2005 významné. Transakce s vedením jsou popsány výše v bodě 4.12.

5. ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V ÚČETNICTVÍ
 Vystavené záruční směnky

K zajištění finanční stability pro následující období byla v roce 2004 uzavřena smlouva s ABN AMRO Bank N.V. o poskytnutí termínového 
čerpání a kontokorentního úvěru do výše 100 000 tis. Kč. Tato sjednaná částka nebyla dosud ze strany Společnosti využita. Úvěr je 
zajištěný vystavenou vlastní směnkou (tzv. „biankosměnkou“) na řad ABN AMRO Bank N.V., Lazarská 3/1718, 111 21 Praha 1. Směnky 
jsou splatné ke dni splacení úvěrů.

 Soudní spory

K 31. 12. 2005 se společnost neúčastnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by mělo podstatný dopad na společnost. 

 Závazky spojené s výstavbou a pořizováním majetku (včetně finančního)

Společnost má k datu účetní závěrky budoucí závazky z titulu investičních výdajů plynoucí z uzavřených smluv ve výši 73 971 tis. Kč.
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6. UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádným  událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku.

V průběhu prvního pololetí 2006 byl zahájen proces hledání strategického partnera pro Společnost, který je pod kontrolou majoritního 
vlastníka společnosti. Cílem projektu je spoluúčast na akvizicích a sdílení „know-how“ v regionech působnosti Společnosti

Podpisy:

 …………………………………………………................................ …………………………………………………................................ …………………………………………………................................
 Doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl Ing. Miroslav Šrámek Ing. Albín Dobeš
 místopředseda představenstva a generální ředitel člen představenstva ekonomický ředitel

datum sestavení účetní závěrky: 8. 3. 2006

15.4 ZPRÁVA AUDITORA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
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