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MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S

VODA

Základní údaje o spoleönost¡

Obchodní jméno spoleðnosti: MORAVSXÁ VOOÁRENSKÁ, a.s

Datumvznikuspoleõnosti: 11.11.1994

Vznik:
MORAVSKÁ VOOÁRENSKÁ, a.s. (,,spoleönost") zajiðtuje od 1. dubna 2OO0 na základë
dlouhodobich smluv provozování vodohospodáiské infrastruktury Vodohospodáiské
spoleönosti Olomouc, â.s., Statutárního mësta Olomouce a dal5Ích mèst a obcí
olomouckého regionu. Od 1. biezna 2006 zajiðfuje na základë dlouhodobfch smluv
provozování vodohospodáiské infrastruktury mësta Prostëjova a dal5ích mést a obcí
prostëjovského regionu. Bëhem roku 2007 probëhla fúze se spoleöností Zlínská
vodárenská, a.s., a tak od 1. ledna 2007 zajiëfuje spoleönostnazâkladë dlouhodobfch
smfuv provozování vodohospodáiské infrastruktury i na územi okresu Zlín. Od 1. ledna
2008 do5lo k piejmenování spoleönost¡ STREDOMORAVSKÁ VODÁneruSfÁ, a.s., na
MORAVSTA VOOÁRENSKÁ, a. s.

oVCOLIA

Právní forma:

ldentifikaõní õíslo:

Zâkladni ka pitá I s po leð n osti :

Akcionái:

Sídlo spoleënosti:

Akciová spoleönost

61 85 95 75

1 15.901 .000 Kö

VEOLIA VODA, S.A. 1OO%

Ofomouc, Tovární 41, PSÖ 779 OO



oVCOLIA MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s.

VODA

Obrat spoleönosti:

Vfsledek hospodaiení:

Poõet zaméstnancú:

Poõet obsluhovanfch obyvatel :

Viroba vody:

MnoZství vyðiðtèné vody:

Klíöové údaje roku 2014

1 345 385 tis. Kö

139 540 tis. Kö

459 zaméstnancú

405,8 tis. obyvatel

23 244 tis. m3

33 986 tis. m3



oV€OLIA MORAVSKA VODÁREN5KÁ, A. S.

VODA

Zpráva o öinnosti

Rok 2014 byl jil patnáct¡im rokem existence spoleönosti. Spoleönost MORAVSKÁ

VODÁRENSKÁ, a.s. püsobila v roce 2014 v rámci skupiny Veolia Voda, S.A.

Spoleönost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. prlsobí jako dominantní provozovatel

vodovodú a kanalizací pro veiejnou potiebu v regionu Olomoucka, Zlínska a

Prostéjovska.

Öinnost spoleönosti byla v roce 2014 zamëiena na zajiðtení smluvních závazkit

vyplfvajícich ze smluv o provozování s vlastníky vodárenské infrastruktury. V rámci tëchto

závazkit se spoleönost aktivnë zapojila do piípravy prioritních projektrlr vlastníktl

vodárenské infrastruktury v oblasti öi5tëní a odvádèní odpadních vod. Formy spolupráce

se smluvními partnery zahrnují kromë zaji5téní pomoci v piípravë projektü, i investování

finan ön ích p rostied kù do vod ohospod áiské i nfrastru ktu ry.

Spoleönost v roce 2014 pokraöovala ve zvyöování standardù zâkaznickúch sluZeb a

standardù kvality poskytovanfch sluZeb, které se postupnè promítají do smluv s vlastníky

jako závazky spoleönosti k dodrZování vysokfch parametrù poskytovan¡ich sluZeb.

Dále byla piijata opatiení vedoucí ke zvi5ení efektivnosti provozování s cílem udrZení

sociálnë únosnfch cen v situaci postupného sniZování objemu fakturované pitné a

odpadní vody.

Spoleönost MORAVSKÁ VODÁnfruSfÁ, â.s. piedpokládá dalöí zvyöování efektivity

vyplfvajíci zvyuåiti synergickfch efektú ve skupiné Veolia Voda.

Spoleönost MORAVSKÁ VODÁneruSfÁ, a.s. nemá äádné aktivity v oblasti v¡izkumu a

vfvoje.



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A. S.

VODA

Spoleönost MORAVSKÁ VODÁnfnSXÁ, a.s. se zamëiuje na práci s lidsk¡imi zdroji tak,

aby prostiednictvím spokojenfch zamëstnancù rostla konkurenceschopnost a image

spoleönostl Základním piístupem v této oblasti züstala strategie pracovat s ménë, ale

lépe placen¡imi, Skolen¡?mi a motivovanimi pracovníky.

Spoleönost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s, se zamëiuje na udrZitelnf rozvq

v oblastech svého pùsobení a tím se snaZí napomáhat ochrané Zivotního prostiedí.

Spoleönost MORAVSKÁ VODÁneruSXÁ, a.s. v roce 2014 nenakupovala vlastní akcie a

nemá organizaöní sloZku v zahraniðí.

V období mezi datem statutární úðetní zâvérky aZ do doby schváleni valnou hromadou

nedoölo kZâdnê vfznamné následné události

ng n rnard, MBA
Generální ieditel

oVCOLIA
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Zpráva nezávislého auditora pro akcionáie spoleðnosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Úõettti záryérl<a

KPMG Õeská republika Audit, s.r.o.
PobieZní 648/1 a

186 00 Praha 8
Öeská republika

KPñ4G Öeská republika Audìt, sro, a Czech lìmited liâbilitv company and
â member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated
with KPMG lnternational Cooperat¡ve ("KPMG lnternationâl'), a Swiss entity

Telephone +420 222 123 111

Fax +420 222 123 100
lnternet www kpmg cz

Obchodnl rejstifk vedeni
Mèslsk'ím soudem v Praze
oddíl C, vlo:ka 24185

t0 49619187
DtÕ cz699ooi996

Na základè provedeného auditu jsme dne 20. února 2015 vydali k úðetní zâvérce, která je
souðástí této rn-iroðní zprâvy, zprë*t následujícího znëní:

,,Provedli jsme auditpÍiloLenéúðetní záwérky spoleðnosti MORAVSKÁVODÁRENSKÁ, a.s.,
tj.rozvahy k 31. prosinci2}l4,vykant zisku a ztráty apiehledu o penèZníchtocích zarok2}l4
a pÍílohy této úðetní zë..vérlq, vðetnë popisu pouZitjrch vyznamnych úðetních metod a ostatních
doplñujících údajù. Úaa¡e o spoleðnosti MORAVSfÁ VOIÁn¡NSKÁ, a.s. jsou uvedeny
v bodë I piílohy této úðetní zâvérlcy.

Odpovëdnost statutárního orgánu úðetníjednotþ za úðetní zavërku

Statutámí orgán spoleðnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je odpovëdny za sestavení
úðetní záxérky, která podává vërn! a poctiv!' obrazv souladu s ðesklmi úðetními pÍedpisy, a za
takovj' vnitiní kontrolní systém, kter'! povaZuj e za nezbytn! pro sestavení úðetní záxérky iak,
aby neobsaho v ala v! znamné nesprármosti zp üsobené podvodem nebo chybou.

Odpovëdnost auditora

NaSí odpovèdností je vyjádiit na zëtkJadé provedeného auditu ,ryrok k této úðetní zâvérce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorslcj'mi standardy a
souvisejícími aplikaðními doloZkami Komory auditoru Öeské republiþ. V souladu s tëmito
pÍedpisyjsme povinni dodrZovat etické poZadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom
získali piìmëÍenou jistotu, Ze úðetní záryérkaneobsahuje vyznamné nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorsþch postupú, jejicltä cílem je ziskat dúkazní informace
o ðástkách a skuteðnostech uvedenfch v úðetní zíxérce. Vlbër auditorsþch postupü zâvisi na
úsudku auditora, vðetnë vyhodnoceníizik, Ze úðetní záxérka obsahuje vynramné nesprármosti
zpùsobené podvodem nebo chybou. PÍi vyhodnocování téchto rizik auditor posoudí vnitÍní
kontrolní systém, kterf je relevantní pro sestavení úðetní záxérlcy podávající vèmf a poctirn-i
obraz. Cílem tohoto posouzení je nawhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádÍit se
k úðir¡rosti vnitÌního kontrolního systému úðetní jednotþ. Audit téZ zahrnuje posouzení
vhodnosti pouZitj'ch úðetních metod, pÍimëÌenosti úðetních odhadù provedenfch vedením i
posouzení celkové prezentace úðetní zâvérky.

Jsme pÍesvédðeni, Le ziskané dùkazní informace posk¡ují dostateðnf a vhodnf zâLJad pro
vyj ádÍení na5eho vyroku.

Vyrok auditora

Podle na5eho nënoru úðetní záxérka podává vérnf a poctiu_i obraz aktiv a pasiv spoleönosti
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k 31. prosinci2014 a nákladü, rnþosù a vlsledku jejího
hospodaÌení a penèZních tokù za rok20l4 v souladu s ðeshÍmi úõetními piedpisy."



IilM
Zpráva o vztazích

Provedli jsme ovèiení vécné správnosti údajü uvedenfch ve zprávé o vztazich mezi ovlâdaiíci
osobou a osobou ovládanou amezi ovládanou osobou a osobami ovládanjrmi stejnou ovládající
osobou spoleðnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. za rok konõící 31. prosincem 2014
sestavené dle piíslu5nj'ch ustanoveni Zítkona ð,. 9012012 Sb. o obchodních spoleönostech
a druZstvech. Za sestaveníTéto zprâvy ovztazicha její vècnou správnost je odpovëdnf statutární

orgán spoleðnosti. NaSí odpovèdností je vydat nazâld.adé provedeného ovéiení stanovisko k této
zpráxé o vztazich.

Ovèiení jsme provedli v souladu s auditorsþm standardem ð. 56 Komory auditoru Õeské

republiþ. Tento standard vyùaduje, abychom plánovali a provedli ovëÍení s cílem získat

omezenou jistotu, Le zpráxa o vztazich neobsahuje vyznamné vècné nesprávnosti. Ovéiení je
omezeno pÍedevSím nadotazovítní pracovníkù spoleðnosti a na anal¡ické postupy a'r'-ibéro'r'!m
zpüsobem provedené provëiení vëcné správnosti údajû. Proto toto ovëÍení posþrtuje niZSí

stupeñ jistoty neZ audit. Audit zprávy o vztazich jsme neprovádëli, a proto nevydâvátme r.yrok
auditora.

Na základë na5eho ovèÍení jsme nezjistili iâdné skuteðnosti, které by nás vedly k domnënce, Ze

zprâva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou
a osobami ovládanjmi stejnou ovládající osobou spoleðnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. za rok konðící 31. prosincem 2014 obsahuj e vyznamné vëcné nesprávnosti.

Vfroõní zpráva

Provedli jsme ovèÍení souladu vjroðní zpráLry s v!'Se uvedenou úðetní závérkou. Za správnost

vlroðní ryrâW je odpovédnf statutární orgán spoleðnosti. NaSí odpovëdností je vydat na

zárkJadé provedeného ovèiení vytok o souladu viroõní zpr¿Iw s úðetní závérkou.

Ovëiení jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorslclmi
standardy a souvisejícími aplikaðními doloZkami Komory auditorü Ceské republiþ. Tyto
standardy poZadují, abychom ovéiení naplánovali a provedli tak, abychom získali pÍimèienou
jistotu, Ze informace obsaZené ve rnlroðní zprëxé, které popisují skuteðnosti, jeZ jsou téZ

piedmètem zobrazeni v úðetní zâvérce, jsou ve v5ech v-iznamnj'ch ohledech v souladu

s pffslu5nou úõetní závërkou. Jsme piesvëdðeni, Ze provedené ovéÍení posk¡uje pÌimèÍenf
podklad pro vyjádiení na5eho .rryroko.

Podle na5eho názoru jsou informace uvedené ve vjroðní zprâvé ve v5ech vyznamnfch ohledech

v souladu s v!'5e uvedenou úðetní závèrkou.

Y Praze, dne 20. února 2015

{lt-r4 d,rr^Á"t /, /"'r,L
KPMG Ceská republika Au

Ing. RúZiõka
Partner

Evidenðní ðíslo 1895Evidenðní õíslo 71



ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2O14

( v tisících Kö )

ldentifikaöní öíslo

61 8 59 575

Obchodní firma a sídlo

.M-o-ßå-v-g!f A.-V-_ç-D-ÁßENSKA..-q,-r-:,'.............

Továrni 41

779 00 Olomouc
qé.k .ieC"y"ni'k, . " : .:..: :": :': :

Oznað.

a

AKTIVA

b

iád.

c

Bè2né úõetní období Minulé úö.
období

Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

AKTIVA CELKEM (i.02+0!+31 +53¡ 001 1 626 491 - 370 547 1 255 944 1 304 784

A. Pohledávky za upsany základní kapitál oo2

B. Dlouhodobf majetek (í.04+'13+231 003 850 645 - 362 088 488 557 526 756

B.t.

8.t.1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

Dlouhodobf nehmotny majetek (i.05 a2'12) 004 56 039 - 46 153 I 886 I 620

Zäzovací vydle 005

Nehmotné vfsledky vlrzkumu a vwoje 006

Software 007 41 563 35 104 6 459 6't49
Ocenitelná práva 008 719 - 407 312 416

Goodwill 009 -14 14

Jin! dlouhodobf nehmotn)7 majetek 010 13 295 - 10 656 2 639 2 547

Nedokohðen¡i' dlouhodobli nehmotn¡7 majetek 011 476 476 508

Poskytnuté zálohy na dlouhodobf nehmotnf majetek 012

8. il.

8.il.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Dlouhodob! hmotnf majetek (i.14 a222) 013 666 373 - 315 935 350 438 365 973

Pozemky 014 264 264 264

Stavby 015 238 455 - 34 476 203979 212 584
Samostatné hmotné movité véci a soubory hmotnlich
movitlich vècí 016 424 974 -281 459 143 515 148 714

Pèstitelské celky trvallich porostú 017

Dospèlá zvíiata a jejich skupiny 018

Jinli dlouhodoby hmotn! majetek 019 35 35 35

Nedokonðenf dlouhodob¡i hmotn! majetek o20 2631 263',1 4 376

Poskytnuté zálohy na dlouhodobli hmotnli majetek o21 14 14

OceñovacÍ rozdíl k nabytému majetku o22

8. ilt.

8. ilt.'1 .

2.

3.

4.

5.

b.

Dlouhodobf finanðní majetek (i 24 a230) o23 128 233 128233 151 163

Podíly - ovlédaná osoba 024

Podíly v úöetních jednotkách pod podstatn!m vlivem 025

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 I 993 I 993 I 993

Zápitjöky a úvèry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatny
vliv 027

Jin! dlouhodob! finanöní majetek o28 118 24Q 118 240 141 17A

Poiizovanli dlouhodob! finanðn í majetek 029

Poskytnuté zálohy na dlouhodob¡i finanöní majetek 030



ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2O14

( v tisících Kö )

Obchodní firma a sídlo

MORAVSKÁ a.s.
ldentifikaðní öíslo

618 59 575

Tovární 41

779 00 Olomouc
Ceská reoublika

Oznað,.

a

AKTIVA

b

iácl.

c

BèZné úöetní období Minulé úë.
období

Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

AKTIVA CELKEM (i.02+03+31+63) 001 I 626 491 - 370 547 1 255 944 1 304784

A. Pohledávky za upsanf základní kapitál o02

B. Dlouhodobf majetek (í.04+13+231 003 850 645 - 362 088 488 557 526 756

B.t.

8.t.1.

2.

3.

4.

5.

o.

7.

8.

Dlouhodobf nehmotny majetek (f.05 a:12) 004 56 039 - 46 153 I 886 I 620

Zäzovací vydaje 005

Nehmotné vlisledky v¡!.zkumu a v¡!'voje 006

Software 007 41 563 - 35 104 6 459 6 149

Ocenitelná práva 008 719 - 407 312 4'16

Goodwill 009 -14 14

Jinli dlouhodob¡7 nehmotny majetek 010 13 295 - 10 656 2 639 2 547

Nedokohðen¡i dlouhodob¡i nehmotni majetek 011 476 476 508

Poskytnuté zálohy na dlouhodob! nehmotny majetek 012

8.il.

B.il 1.

2.

3.

4.

5.

b.

7.

L

9.

Dlouhodob! hmotnf majetek (i.1a a222) 013 666 373 - 315 935 350 438 365 973

Pozemky 014 264 264 264

Stavby 015 238 455 - 34 476 203 979 212 584
Samostatné hmotné movité vèci a soubory hmotnlch
movit'þh vécí 0'16 424 974 -281 459 143 515 '1487',t4

Pèstitelské celky trvalfch porostù 017

Dospèlá zvÍiata a jejich skupiny 018

Jiny dlouhodoblt hmotnf majetek 019 35 35 35

Nedokonðen! dlouhodob! hmotn! majetek o20 2 631 2631 4 376

Poskytnuté zélohy na dlouhodob! hmotny majetek 021 14 14

OceñovacÍ rozdíl k nabytému majetku o22

8.ilt.

8.ilt.'1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dlouhodob! finanõní majetek (i.24 a2 30) o23 128233 128233 151 163

PodÍly - ovládaná osoba o24

Podíly v úöetních jednotkách pod podstatnfm vtivem 025

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 o oo? 9 993 I 993
ZâpÛjöky a úvéry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatny
vliv o27

Jinli dlouhodob! finanöní majetek o28 118 240 118 240 141 170

Poiizovanf dlouhodob¡i finanön í majetek 029

Poskytnuté zâlohy na dlouhodobf finanöní majetek 030



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Rozvaha
k 3'1. prosinci 2014

Oznaö. AKTIVA

b

iácl. BéZné úðetní období Minulé úõ.
období
Netto

4

Brutto

1

Korekce

2

Netto

3

c. Obéiná aktiva (i.32+39+48+58) 03r 746 537 -8459 738 078 747 311

c.l.

c.t.1.

2

3.

4.

5.

6.

zásoby (i.33 a2 38) o32 5 295 5 295 5 541

Materiál 033 5 270 5 270 5 517

Nedokonðená vlroba a polotovary 034

Vfrobky 035

Mladá a ostatní zvífata a jej¡ch skup¡ny 036

Zbo2í 037 25 25 24

Poskytnuté zálohy na zásoby 038

c.lt.

c.il.1.

2.

3.

4.

5

o.

7.

8.

Dlouhodobé pohledávky (i.4O a2 47) 039 145 907 1¿15 907 170 032

Pohledávky z obchodních väahù 040

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba o41

Pohledávky - podstatnY vliv o42

Pohledávky za spoleöníky 043

Dlouhodobé poskytnuté álohy o44

Dohadné úõty akt¡vni 045

Jiné pohledávky 046 145 907 't45 907 170 032

Odlo2ená dañová pohledávka o47

c.ilt.

c.ilt.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Krátkodobé pohledávky (i.49 a257) 048 595 038 -8459 586 579 571 231

Pohledávky z obchodních vztahù 049 68 991 -8459 60 532 73 160

Pohledávky - ovládaná nebo ovládajicí osoba 050

Pohledávky - podstatnY vliv 051

Pohledávky za spoleöníky 052

Sociální zabezpeðení a zdravotní pojiËtèní 053

Stát - dañové pohledávky 054 65 129 65 129 59 392

Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 1 771 1 771 1 380

Dohadné úöty aktivní 056 435 162 435 162 413 391

Jiné pohledávky 057 23 985 23 985 23 908

c.lv

c.tv.1.

2.

3.

4.

Krátkodob! finanðní majetek (i.59 aZ 62) 058 297 297 507

Peníze 059 293 293 339

Úöty v bankách 060 4 4 168

Krátkodobé cenné papíry a podíly 06r

Poiizovanf krátkodobli finanðní majetek 062

D.t.

D.t.1

2.

3.

Õasové rozliSení (i.64+65+66) 063 29 309 29 309 30 717

Náklady piiðtích období 064 29 309 29 309 30 717

Komplexní náklady pií5tích období 065

Piíjmy piíðtích období 066



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Rozvaha
k 31. prosinci 2014

Oznaö.

e

PASIVA

b

iácl.

c

Béiné
úõetní
období

5

Minulé úë.
období

6

PASIVA CELKEM (i.68+89+122) 067 1 255 944 1 304784

A. Vlastní kapitál (i.69+73+80+83+87+88) 068 487 085 484 3¿ts

A.t.

A.t.'1.

2.

3.

Základní kapilál (í.7 0+7 1 +7 2) 069 115 901 115 901

Základní kapitál 070 115 901 115 901

Vlastní akcie a vlastní obchodnÍ podíly G) 071

Zmèny základního kapitálu 072

4.il.1.

2.

3.

4.

5.

o.

Kapitálové fondy (i.74 a279) 073 2 000 2 000

Ã¡zio 074

Ostatní kapitálové fondy 075 2 000 2 000

Oceñovací rozdily z piecenèní majetku a závazkit 076

Oceñovací rozdíly z piecenèní pii piemënách obchodních
korporací 077

Rozdíly z piemén obchodních korporací 078

Rozdíly z ocenéní pii pieménách obchodních korporací 079

4.ilt.

4.ilt.1

2.

Fondy ze zisku (i.81+82) 080 23 180

Rezervní fond 081 23 180

Statutární a ostatní fondy 082

A.IV.

A.tv.1.

2.

3.

Vlsledek hospodaiení minullch let (i.84+85+86) 083 229 644 187 52C

Nerozdèlenf zisk minullch let 084 229 694 187 570

Neuhrazená ãráta minul¡7ch let 085 50 5C

Jinf vlisledek hospodaiení minulfch let 086

4.V.1 Vlsledek hospodaienÍ bèiného úõetního období (+/-) 087 139 540 155 744

4.V.2. Rozhodnuto o zálohách na vfplatu podílu na zisku (-) 088

B. cizi zdroje (t.90+95+l 06+1 I 8) 089 768 018 819 607

B.t.

8.t.1.

2.

3.

4.

Rezervy (i.91 a294) 090 100 3 499

Rezervy podle zvláétních právních piedpisfi 09'1

Rezerva na dùchody a podobné závazky o92

Rezerva na dañ z piíjmü 093 3 399

Ostatní rezervy 094 100 100

8. il.

8.il.1.

2.

3.

4.

5.

b.

7.

8.

9.

10.

Dlouhodobé závazky (i.96 aZ 105) 095 14 305 't4 316

Zâv azky z obchodn Ích váahù 096

Závazky - ovládaná nebo ovládajÍcí osoba 097

Závazky - podstatn! vliv 098

Zâvazky ke spoleðníkùm 099

Dlouhodobé piijaté zálohy r00

Vydané dluhopisy 101

Dlouhodobé smènky k úhradé 102

Dohadné úðty pasivní 103

Jiné závazky 104

Odloåen! dañoví1 záv azek 105 14 305 14 316



MORAVSKÁ VODÁRENSffi , a.s.

Rozvaha
k 31. prosinci 2014

Oznaö.

a

PAS IVA

b

rád.

c

Bèåné
úõetní
období

5

Minulé úõ.
období

o

8.ilt.

8.ilt.1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

't1.

Krátkodobé zâvazky (í.107 a2117) 106 733 613 771 792

Závazky z obchodních váahi¡ 107 62761 95 970

Závazky - ovládaná nebo ovládajíci osoba 108 205 172 261 625

Zâvazky - podstatny vliv 't09

Závazky ke spoleöníkúm 110

Závazky k zaméstnancùm 111 14 173 13 9r9

Závazky ze sociálního zahezpeëení a zdravotního poj¡ðtèní 112 7 651 7 584

Stát - dañové závazky a dotace 113 2 371 2292

Krátkodobé piijaté zálohy 114 394 919 337 400

Vydané dluhopisy 115

Dohadné úðty pasivní 116 43 655 47 741

Jiné závazky 117 2911 5 261

B.IV.

B.tv.1-

2.

3.

Bankovní úvéry a vypomoci (i.119 aZ 121) 118 20 000 30 000

Bankovní úvéry dlouhodobé 119 20 000

Krátkodobé bankovní úvëry 120 20 000 10 000

Krátkodobé finanðní vlpomoci 121

c.t.

c.t.1.

2.

Õasové rozl iéen i (í.'123+1241 122 841 832

Vldaje piíStích obdobÍ 123 839 829

V!nosy piíStích období 124 2 2



vixnzz¡sKu n zrnÁry
druhové ëlenéní

zarok konöící 31. prosincem2014
( v tisicích Kö )

ObchodnÍ firma a sídlo

uoRnvsxÁ vooÁRe¡lsxÁ, a.s.
Továfní 41

779 00 Olomouc
Õeská republ¡ka

Oznað.

e

TEXT

b

íád.

c

Bëiné
úõetní
období

1

Minulé úð.
období

2

Tråby za prodej zboZí 0'l 614 612

A. Náklady vynaloåené na prodané zboií 02 597 590

+ ObchodnímarZe (Í.01{2) 03 17 22

il.

il.1.

|.2.

il.3.

Vikony (f.05+06+07) 04 I 344771 1 324692

Tr2by za prodej vlastních vfrobkú a slu2eb 05 1 344 737 I 324 483

Zména stavu zásob vlastní õinnosti 06

Aktivace 07 34 209

B.

8.1.

8.2.

Vfkonová spotfeba (i.09+10) 08 880 934 846 713

Spotieba materiálu a energie 09 224621 232 507

SluZby 10 656 31 3 614 206

+ Pfidaná hodnota (Í.03+04-08) 11 463 854 478 001

c.

c.1.

c.2.

c.3.

c.4.

Osobní náklady (f.13 aZ 16) 12 239 793 236 825

Mzdové náklady 13 168 174 165 848

Odmény ölenrim orgánû obchodní korporace 14 616 987

Náklady na sociální zabezpeöení a zdravotní pojiðténi 15 56 136 55 496

Sociální náklady 16 14 867 14 494

D. Danè a poplatky 17 5 274 5 713

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 48266 42063

ilt.

ilt.1

|t.2

Tr:byz prodeje dlouhodobého majetku a materiálu (i.20+21) 19 3 975 3 552

Tråby z prodeje dlouhodobého majetku 20 1 517 396

Tråby z prodeje materiálu 21 2 458 3 156

F.

F .1.

F.2.

Züstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
matedálu (i.23+24\ 22 2258 2924

Zústatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 62 64

Prodanli materiál 24 2'196 2856

G.
Zmèna stavu rczev a opravnlich polo¿ek v provozní oblasti e
komplexních nákladù piíðtích obdobÍ

25 I 840 1 404

IV Ostatní provozní vynosy 26 12 453 11 868

H Ostatní provozní náklady 27 I 194 7 150

Pievod provoznÍch vfnosù 28

Pievod provozních nákladfi 29

vr/sledek hospodaiení
7-18+1

30 174 657 197 346



MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A.S

Vf kaz zisku a zttâty - druhové õlenéní
za rok konöící 31- prosincem 2014

Qznaó,.

a

TEXT

b

íâd. BëZné
úðetní
období

1

Minulé úö.
období

2

vt. TÈby z prodeje cennych papírù a podílù 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

vil

vil.1.

vlt.2.

vil.3.

Vynosy z dlouhodobého finanõního majetku (i.34+35+36) 33

Vynosyz podíl[r v ovládan]7ch osobách a v úöetních
iednotkách ood oodstatnúm vlivem

34

Vynosy z ostatních dlouhodobfch cennych papirù a podílú 35

Vynosy z ostatního dlouhodobého finanõního majetku 36

vilt. Vynosy z krátkodobého finanðního majetku 37

K. Náklady z finanðního majetku 38

tx. Vfnosy z piecenèní cennych papírù a derivátÛ 39

L. Náktady z piecenèni cennych papírú a derivátù 40

M. Zmëna stavu rezerv a opravnich poloZek ve finanönÍ oblast¡ 4'l

X. Vfnosové úroky 42 6 117

N Nákladové úroky 43 896 3 672

xt. Ostatní finanöní vlnosy 44 1 615

o. Ostainí finanöní náklady 45 296 837

xil. Pievod finanðních v!nosú 46

P Pievod finanöních nákladÛ 47

Finanöní vfsledek hospodaíení
(i. 31 -32+33+37-38+39- 40- 41 + 42-43+ 44- 45+ 46 - 47 )

48 - 1 185 -3777

o.

Q.1.

Q.2.

Dañ z piíjmrl zabé2nou öinnost (i.50+51) 49 33 932 37 825

-splatná 50 33 943 36 542

-odlo2ená 51 -'t1 1 283

Vysledek hospodaËení za béinou ö¡nnost
ti.30+48-49)

52 '139 540 155 744

xilt Mimoiádné vfnosy 53

R. MimoÍádné náklady 54

S.

s.1.

s.2.

Dañ z piíjmù z mimoiádné õinnosti (i.56+57) 55

-splatná 56

-odloZená 57

Mimoiádnf vrlsledek hospodaiení (i.53-54-55) 58

T Pievod podílu na vlsledku hospodaiení spoleöníkúm (+/-) 59

Vfsledek hospodafení za úöetní období (+/-)
(i.52+58-59)

60 I 39 540 155 744

Vfsledek hospodaÌení pied zdanéním
li-30+48+53-54)

61 173 472 193 569



MORAVSKÁ VODÁRENS6I, a.s.
PÍehled o penéåních tocich
za rok konöící 31 . prosincem 201 4

(v tisících Kó)

Béi. úõ.
období

M¡n. úõ.
období

P. Stav penéiních prostÍedkú a penéiních ekvivalentú na zaõátku úõetního období 507 650

Penèiní toky z hlavní rn/déleðné õinnosti

Z: ÚöetnÍ zisk nebo áráta z provozni öinnosti pied zdanèním

A.l. tlpravyo nepenèZní operace

4.1.1 . Odpisy stálych akt¡v

4. 1.2. Zména stavu:

A.'1 2.1. goodwillu a oceñovacího rozdílu k nabytému majetku

4.1.2.2. rezew a opravnlich polo2ek v provozni oblasti

4.1.3. ZiskG) ãráta(+) z prodeje stállich aktiv

4.1 .4. Piípadné úpravy o ostatni nepenè2n i operace

A*. Öisti penéZní tok z provozní ð¡nnost¡ pied zdanéním, zménam¡ pracovního

kap¡tálu, finanëními a mimoiádnymi poloZkamí

174 657

48 650

48 266

I 839

197 346

42779

42063

1 048

1 048

-332

I 839

-1 455

223307 240 125

4.2. Zmëna potieby pracovního kapitálu

A.2.1.Zmêna stavu pohledávekzprovozní öinnosti a aktivních úötù ðasového rozliöení

4.2.2.Zmëna stavu krátkodobfch závazkù zptovozt'tí ðinnosti a pasivních úötû ðasového rozliðenÍ

A.2-3. Zmêna stavu zásob

42.4. Zména stavu finanöniho majetku, ktenj' není zahrnut do penè2ních prostiedkù

A.* Gistf penéZní tok z provozní õinnosti pied zdanëním,
finanõnímí a mimoiádnf mi poloåkami

51 182

I 723

18 283

246

22930

274 489

85 561

-40 189

I 01 967

-347

24 130

325 686

4.3. Zaplacené úroky s vfjimkou kap¡talizovanich úrokú

4.4. Piijaté úroky

4.5. Zaplacená dañ z piíjmú zabé2nou ðinnost a domèrky danè za minulá období

4.6. Piíjmy a vrj'daje spojené s mimofádnymi úöetními piípady

4.7. Ostatní finanöni piíjmy a Wdaje
4.8. Piijaté dividendy a podíly na zisku

A..* Cisti penèZní tok z provozní õinnosti

-896

6

-38 71 9

-3 672

117

-36 542

-295 -222

234585 285 367

Penèiní toky z investiõní õinnosti
B.'1. Nabytí stállch aktiv

8.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

8.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

8.1.3. Nabytí dlouhodobého finanõního majetku

8.2. Piíjmy z prodeje stállch aktiv

8.2.1.Piíjmy zprodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

B.22.Piíjmy z prodeje dlouhodobého finanöního majetku

8.3. Pújðky a úvèry spiiznènlm osobám

8..* Õisti penèZní tok vztahující se k investiöní ëinnosti

-s3 059

-29 070

-3 989

-23 618

-18 411

-5 207

1 517

1 517

396

396

-31 542 -23222
Penèiní toky z f¡nanðních õinností

C.1.Zména stavu dlouhodobfch, popi. krátkodobfch zâvazkit zfinanöní oblasti

C.2. Dopady znén vlastního kapitálu na penéZni prostiedky

C.2.1. Zvyi;ení základního kapitálu, áZia event. rezervního fondu

C.2-2.Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spoleöníkúm

C.2.3. Dalèí vklady penéZnich prostiedkú spoleðníkù a akcionáiú

C 2.4. Uhrada áráty spoleöníky

C.2.5. Platby z fondfr tvoienlich ze zisku

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vðetné zaplacené srá2kové danè a tantiémy

C.*** Ö¡st'i penéiní tok vztahující se k finanõní ö¡nnosti

-66 453

-136 800

-136 800

-203 253

-128 788

-1 33 500

-1 33 500

-262288

F. Cisté zvrliõení nebo sníåení penèZních prostÍedkù -210

297

-143

R. Stav penèZních prostiedkú a penéiních ekvivalentú na konc¡ úõetního období 507





MoRAVSKÁ voDÁRENSKÁ, a.s.
Piíloha úõetní zâvérky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kð)

1. Charakteristika a hlavní aktivify

Vznik a charaheristika spoleðnosti

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (,,spoleðnost") je ðeská právnická osoba, akciová spoleðnost,
kterávznikla dne ll. listopadu 1994.

Hlarmím pÍedmètem podnikání je úprava a dodávka vody, provozování vodohospodáÍslclch
zaiízeni, podnikání v oblasti nakládání s odpady, provozování vodovodü akanalizací pro veiejnou
potiebu, silniõní motorová doprava nákladní, montáLmëÉidel, provádëní staveb, vðetnë jejich zmén,
udrZovacích prací na nich, dezinfekce, dezinsekce a deraïizace, zji5t'ování a provëÍování únikrî na
vodovodní síti speciálním mëiícím zaäzením, monitoring kanalizace,laboratorní rozborypitnfch a
odpadních vod, investorská a inZenjrrská ðinnost, ðiStëní kanalizaðních sítí.

Provozování vodohospodáÍsþch zaäzení a dalSích ðinností, které jsou piedmëtem podnikání, bylo
zahájeno 1. dubna 2000.

Wastníci spoleðnosti

31.12.20t4 31.12.2013

VEOLIA VODA S.A. l00Yo l00Vo

Jedinfm akcionáÍem je spoleðnost VEOLIA VODA S.4., se sídlem Rue d'Anjou 52,75008,PaÍä,
Francouzská republika. Identifikaðní ðíslo spoleðnosti je 433 934 809 R.C.S.PARIS.
Spoleõnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je õlenem skupi y Veolia Voda.

Sídlo spoleðnosti
MORAVSKÁ vOoÁngNSKÁ, a.s.

Továrni4l
779 00 Olomouc
ðeská republika

Identifikaðní ðíslo
618 59 575
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MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, A.S.
Piíloha úðetní závèrky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kö)

Clenové pledstavenstva a dozorðírady k 31. prosinci 2014

PÍedstavenstvo

PÍedseda:

Clen

ölen

Òlen

ðlett

Ing. Rostislav ðáp

Ing. Petr Tejchman

Ing. Robert Tencer

Etienne Petit

Ing. Martin Bernard, MBA

Dozorõí rada

PÌedseda:

Organizaðní sloàþ spoleðnosti
Spoleðnost se ðlení na úseky pod vedením generálního Íeditele a jednotlivjch odbornfch Íeditelü
následnë:

Clen

Clen

Õlen

ölen

Clen

Òten

Clen

Ing. Martin TesaÍík

Ing. Jan Abrahámek

Philippe Guitard

Ing. Petr Schinneck

RNDr. TomáS Paclík

Ing. Jaroslav Falt!'nek

Michal BroZ

Ing. Josef Sverma

Úsek generálního Íeditele
Usek provoznë technického Íeditele

o Útvar Správa a specialisté

Oblast Olomouc

o Provoz Pitná voda
o Provoz Odpadní voda
o Utvar Provoznè techniclc.i

Oblast Zlín

o Provoz Pitná voda
o Provoz Odpadní voda

Oblast Prostëjov
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MoRAVSKÁ voDÁRENSKÁ, a.s.
Piíloha úöetní závërky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kð)

Úsek obchodního a finanðního Íeditele

o Utvar Finance
o Útvar Plán
o Útvar IT
o Útvar Zâkaztnci
o Útvar Nákup

Zmëny v obchodním rejstííku

V roce 2014 do5lo k tëmto zménëtmv obchodním rejstiíku:

- dne 8. dubna 2014 zánik ðlenství a funkce: pÍedseda dozorðí rady Ivan Kosatík, zapsáno do
obchodního rejstÌíku dne 4. záñí 2014,

- dne 8. dubna 2014 vznik funkce: pÍedseda dozorëírady Martin Tesaiík, zapsáno do obchodního
rejstÍíku dne 4. zâíi 2014,

- jediná akcie na jmeno v zaknihované podobé ve jmenovité hodnotë 115 901 000,- Kð je
pievoditelná pouze s piedchozím souhlasem valné hromady spoleðnosti, zapsáno do
obchodního rejstiíku dne 4. zâíí 2014

- poðet ðlenü statutámího orgánu: 5, poðet õlenri dozorðí rady: 9,zapsâno do obchodního rejstÍíku
dne 4. zâä2014,

- Obchodní korporace se podiídila zákonu jako celku postupem podle g 777 odst. 5 zátkona é,.

9012012 Sb., o obchodních spoleðnostech a druZstvech. Tato skuteõnost zapsána do obchodního
rejstffku dne 4. zátií2014.
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MORAVSKA VODARENSKA, a.s.
PËíloha úõetní zâvërky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kö)

2. Zásadní úðetní postupy pouZívané spoleðností

PäloZená úðetní záxérka byla sestavena v souladu se zákonem o úõetnictví, vyhláSkou ö.50012002
Sb. a ðeskjzmi úðetními standardy pro podnikatele v platném znèní pro rok2Ot+.

2.1 Dlouhodobf nehmotnf majetek

Dlouhodobf nehmotnf majetek je evidován v poÍizovací cenè, která zahrnuje cenu pofízení
a náklady s poiízením související.

Drobnf nehmotnf majetek s poäzovací cenou 20 ai. 60 tis. Kð je õasovë rozli5en do nákladú
po dobu dvou let, zbyvajíci drobnji nehmotnli majetek s niZSí poÍizovací cenou je pä poÍízení
úðtován do nákladù aje veden v operativní evidenci.

Majetek Metoda odpisu Doba odpisování

Software

Ostatní nehmotná aktiva

Audivizuální dílo

lineární

lineární

lineární

4

6

1,5

2.2 Dlouhodobf hmotn¡i majetek

Dlouhodobf hmotnf majetek je oceñován poäzovacími cenami, které zahrnují cenu poäzení,
náklady na dopraw, cla, piípadnë dal5í náklady související s poffzením. Technické zhodnocení
dlouhodobého majetku zvy3uje jeho poäzovací cenu.

BèZné opravy a údràbajsou úðtovány do nákladü v piíslu5ném úðetním období.

Drobnf dlouhodobf hmotnf majetek v poäzovací cenë do 20 tis. Kõ je úðtován do nákladü v
rocejeho poÍízeni.

Drobnjr dlouhodobf hmotnli majetek s poÍizovací cenou od 20 do 4O tis. Kð je úõtován do
nákladú s ðasovym rozli5ením dvou let.

Spoleðnost nemá majetek vlastní vyroby
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V následuiící tabulce isou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin maietku:

Odpisová skupina Metoda odpisu
Doba

odpisování
I - elektronické pÍístroje a osobní automobily

2 - nátkladni automobily, õerpadla a jiné uZitkové stroje

3 - destilaðní a filtraðní pÍístroje, elektromotory

4 - elektrické vedení

5-budovyastavby

6-budovyastavby

Lineárnè

Lineárnë

Lineárnë

Lineárnë

Lineárnè

Lineárnë

4

8

15

30

45

60

Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisov¿ína lineámí metodou. U
infrastrukturního majetku technicky spojeného s provozovanjrm majetkem a technického
zhodnocení provozovaného infrastrukturního majetku se úõetní odpisy odepisují maximálnë
dle délky nájemní smlouvy.

2.3 Dlouhodobf finanðní majetek

Dlouhodobf finanðní majetek pÍedstavuje ostatní dlouhodobé cenné papíry a poskytnuté úvéry
na financování rn-istavby vodohospodáÍslcjrch zaÍizeîí,které spoleðnost po uvedení do provozu
pÍebírá do pronájmu.

Dlouhodobf finanðní majetek je úðtován v poäzovací cenë. Poäzovací cena ostatních
dlouhodobfch cenn¡ich papírü zahrnuje pffmé náklady související s poffzením, napÍíklad
poplatþ a provize makléÍüm, poradcüm, bwzám.

V pffpadë sníZení hodnoty cennlich papírü jsou tvoieny oprarmé poloZky, popiípadè úðetní
hodnota sníZena mimoÍádnjrm odpisem z titulu trvalého poklesu jejich hodnoty, a to
individuálnë nakaùdy cenny papír.

2.4 Krátkodobf finanðní majetek

Krátkodoby finanðní majetek tvoff züstatky na bankovních úðtech, penëZní hotovost
v pokladnè a ceniny, které jsou vedeny v nominální hodnotë.

2.5 Zásoby

Materiál je oceñován v poËizovacích cenách. Poäzovací cena zahrnuje cenu poÍízení, celní
poplatky, skladovací poplatþ, náklady na externí i vlastní dopravu. PÍi rnjrdeji materiálu ze
skladu je pouùívána prtimërná cena.

Opravné poloZkyjsou vytváÌeny v pffpadech, kdy ocenèní pouZité v úõetnictví je piechodnð
vy55í neZ prodejní cena zásob sníZená o náklady spojené s prodejem.
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Spoleðnost vyttäivâ konsignaðních skladù dodavatelti, proto skladové zásoby materiálu jsou na

nejniZ5í moùné hodnotè pro piípad havarijních oprav vodárenslc.ich akanalizaëních Íadri atd.
Z tohoto dúvodu spoleðnost nemá zásoby, u kterfch je nutné vlváÍet opravnou poloZku.

2.6 Rezervy a opravné poloZky

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvoiena na zétkJadé anallzy nevybrané
dovolené za dané úðetní období a prumërnfch mzdovj'ch nákladù vðetnë nákladù na sociální
zabezpeóeni a zdravotni poji5tëní dle jednotlivjrch zamèstnancü.

Rezervu na dañ z piíjmù vytváñí spoleðnost vzhledem k tomu, ùe okamùik sestavení úðetní

zâvérlcy piedchâzi okamZiku stanovení vj'Se dañové povinnosti. V následujícím úõetním
období spoleönost rezervu rozpustí a zatñfije zji5tënou dañovou povinnost. Y rozvaze je
rezerva na dañ z pÍíjmú sníZena o zaplacené záiohy na dañ z pí7jmû, vlsledná
pohledávka/záxazek je vyká.zátna v poloZce Stát - dañové pohledávky/Stát - dañové zâvazky.

2.7 Pohledávky

Pohledávky jsou úðtovány v nominální hodnotë.

Spoleðnost stanoví oprarmé poloZky k pohledávkám po lhritë splatnosti podle doby, která
uplynula ode dne, kdy se pohledávka stala splatnou a to nad 12 mèsícù ve vf5i I00 o/o, nad
6 mësícü ve vj'Si 50 o/o a nad 3 mèsíce ve vlSi 30 Yo a dále dle bonity jednotlivfch dluZníkú.
PÍi sestavení a vfpoðtu dañovfch opravnfch poloZek k pohledávkám je uplatñováno
ustanovení $ 8, 8a a 8c podle zítkona 593192 Sb. v platném znèní.

2.8 Najaff majetek

Spoleðnost úõtuje o najatém majetku tak, 2e zahrnuje leasingové splátþ do nákladù
rovnomërné po dobu trvání nájmu. Pä ukonðení nájmu a uplatnëní moZnosti odkupu je pÍedmèt
leasingu zaiazen do majetku spoleönosti v kupní cenë.

2.9 Devizové operace

Spoleðnost pouâivâpropÍepoðet transakcí v cizí mënè denní kurz CNn. V prútëhu roku úõtuje
spoleðnost pouze o realizovanych kurzov-ich ziscích aztráúárch.

Aktiva a pasiva v zahranióní mënë jsou k rozvahovému dni piepoðítáxâna podle kurzu
devizového trhu vyhláSeného CNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve
rfsledku hospodaÍení.

2.10 Úõtování nákladû a vfnosú

Vfnosy a nákladyjsou úðtovány do období, s nímZ vecne a Õasove souvrsí.
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2.ll Splatná dañ z pÍíjmú

Splatná dañ zahrnuje odhad danë vypoðteny z daiového základu s pouZitím dañové sazby
platné v první den úðetního období a ve5keré domðrþ a watþ zamiruilâobdobí.

2.12 Odloúená dañ

OdloZená dañvychází z ve5ker-ich doöasnjrch rozdílù mezi úðetní a dañovou hodnotou aktiv a
pasiv s pouZitím oðekávané dañové sazby platné pro následující období. O odloZené dañové
pohledávce se úðtuje pouze tehdy, jeJi pravdëpodobné, Ze bude v následujících úðetních
obdobích uplatnëna.

2.13 Klasifikace záxaizkú a pohledávek

Spoleðnost klasifikuje õást dlouhodobfch zâvazkú a pohledávek, bankovních úvërù
a finanõních vypomocí, jejichZ doba splatnosti je krat5í neZ jeden rok vzhledem k datu úõetní
záxérky, j ako krátkodobé.

2.14 Sloãky penëãních prostiedkri a penëäních ekvivalentú (pro úðely cash flow)

Pro úðely sestavení piehledu o penëZních tocíchjsou penëZní prostÍedky apenéùní ekvivalenty
definovány tak, Le zahrnují peníze v pokladnë, penize na cestè, peníze na bankovních úõtech
a dal5í finanðní aktiva, jejichù: ocenëní muZe bjrt spolehlivë urðeno, a které mohou byt snadno
pÍemënëny v penëZní prostÍedky.

3. Zména úõetních metod a postupû

V roce 2014 nedo5lokiádnymvlznamnymzménâmúðetních metod a postupú.
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4. Dlouhodob¡f majetek

4.1 Dlouhodobf nehmotnf majetek

Software
0cenitelná

práva

Nedok
nehmotnf
maietek

Celkem
Jinf

Goodwill nehmotnf
maietek

Poiizovací cena

Zústatek k 1.1.2014

PÍírustþ
Ú¡yttv
PÍeúðtovrlní

Zùstatek k31.12.2014

Oprávky
Züstatek k 1.1.2014

Odpisy

Oprávþ k úbytkúm

Zùstatek k 31.12.2014

303

104

9 8r7
839

-r4

-14 10 656

12364
931

508

476
54 098

3 989
-2 048

44 478
3 723

-2 048
46 153

40 52t
2 582

-2 048

508

41 563

719 -14

-508

7t9 -14 13295 476 56 039

34 372

2 780
-2 048

3s 104 407

Züstatková hodnota
1.1.2014 6 149 416 2 547 508 9 620
Zùstatková hodnota
3t.12.2014 6 4s9 312 2 639 476 9 886

4.2 Dlouhodobf hmotnf majetek

Pozemky Stavby
Stroje a
z Ítzent

Dopravn Jinf
í dlouh.

prostÍ. maietek

Poskytnuté
zálohy

Nedok.
hmotnj
maietek

Celkem

PoÍizovací cena

Zùstatekk 1.1.2014

PÍírustþ

trUyttV

PÍeúðtování

Züstatek k 31.12.2014

Oprávky

Zùstatek k 1.1.2014

Odpisy

Oprávky k úbytkùm

PÍeúðtovánl

Züstatek k31.12.2014

264 234 546

3 757

152

238 455

2t 962

72 514

246 943

11 360

-l 718

266

256 851

158 668

lt 308

-5 811

3 958

t68 123

4 376

2 631

-4 3',t6

2 631

35 644 832
14 29 070

-'7 529

t4 666313

278 859
44 s43

-7 467

3ls 93s

35264

ts2 3s2

17 429

-t 687

t04 545

14 ó00

-s 780

34476 168 094 113 365

Zùstatková hodnota
t.t.2014

264 212584 94 s91 54123 35 4376 365 973

Züstatková hodnota
31.12.2014

264 203979 88 7s7 s4 758 3s 2 631 14 350 438
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,ldezi nejvi¡znamnëjSí piírristþ hmotného majetku patff nákup nov-ich dopravních prostÍedkri
za 13 763 tis. Kð a regulaðních ventilü za 3 065 tis.Kõ

PoloZka pieúðtování obsahuje nezaiazeny majetek poiízeny v minulfch letech.

ll4ezi nejvyznamnëjSí poloZky u nehmotného majetku patií roz5íÍení infrastruktury ukládání
daT za 645 tis. Kõ

4.3 Finanðní leasing

Spoleðnost je smluvnè zavázána platit leasingové splátþ za finanðní leasing osobních
automobilù následovnè:

20t4

Leasingové splátky
celkem

Zaplaceno
kl2l20t4

Splatno
do 1 roku

Splatno
do 5let

Osobní automobily 726 726

2013

Leasingové splátky
celkem

Zaplaceno
kl2t20t3

Splatno
do 1 roku

Splatno
do 5let

Osobní automobily 2707 2 663 44

4.4 Drobnf dlouhodobf majetek neuvedenf v rozrlaze

Útrrnn¿ rnjrse drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvazeðiní v poÍizovacích cenách
49 726 tis. Kð (2013 - 50 210 tis. Kð).

Útrrnn¿ rllSe drobného nehmotného majetku neuvádëného v rozvaze ðiní 3 152 tis. Kõ
(2013 - 3 140 tis. Kõ).

4.5 Najaff majetek

Spoleðnost má k provozování své ðinnosti pronajatjr nemovity a movitj' majetek od
VodohospodáÍské spoleðnosti Olomouc, a.s, spoleðnosti Vodovody a kanalizace Prostëjov,
a.s., Statutárního Mðsta Olomouce, Mësta Uniðova, Vodovody akanalizace Zlin, a.s., obci,
fyzickych a právnickfch osob, kterjrje evidován na podrozvahovj'ch úðtech a k 31. prosinci
2014 piedstavuje öástku 10 609 747 tis. Kõ (2013 - l0 555 118 tis. Kð) vpoäzovacích cenách,
zùstatková hodnota pronajatého majetku je ve vjr5i 6 923 976 tis. Kð (2013 - 6 683 862 tis.
Kð).

Pronajatj'majetek je odpisován pouze u vlastníkù.
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Piíloha úõetní zâvërky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kö)

Nájemní smlouva se spoleðností VodohospodáÍská spoleõnost Olomouc, a.s. je uzaviena do

rofu2020, se Statutárním mëstem Olomoucí a spoleðností Vodovody akanalizace Prostéjov,
a.s. do roku 2030 a s Vodovody akanalizace Zlín, a.s. do roku 2034.

Spoleðnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Yak Zlin) je jedním z obchodních partnerú
MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. a vlastníkem öásti infrastrukturního majetku, kterf
spoleðnost provozuje. Drobní akcionáÍi spoleðnosti YaKZIín, a.s., soudnè napadli rozhodnutí
valné hromady, konané v roce 2002. Dùvodem byly procesní záieäitosti,Iykajicí se valné
hromady. Nedávno tyto námitþ byly soudem ðásteönè päjaty, zëieùitost je v5ak nyní
pÍedmètem kasaðní stíZnosti. Potenciální dopady na spoleðnost MORAVSKÁ
VODARENSKA, a.s. jsou zatím stëZí pÍedvídatelné, protoZe v5echna smlurmí ujednání se

spoleðností YaKZIín, a.s., byla schválena na následujících valnych hromadách.

Celkové nájemné za pronajat! nemovit¡i a movitf majetek od v5ech mëst a obcí bylo v roce

2014 ve \¡i5i 390 787 tis. Kð (2013 - 381 618 tis. Kð).

4.6 Dlouhodobf finanõní majetek

1.1.2014 piírùstky úbytky 31.12.2014

Kapitálové Zivotní pojistëni

Realizované cenné papíry -
Vodovody a kanalizac e Zlín, a.s.

Realizované cenné papíry -
VodohospodaÍská spoleðnost
Olomouc, a.s.

Dlouhodobé pùjðky

600 600

2

9 991

rr7 640

2

9 99t

t4t t70 23 s30

Celkem 151 163 600 23 530 r28233

- Kapitólové íivotní pojíitëní

V roce 2014 uzañela spoleðnost dílðí smlouvy tykajíci se kapitálového poji5téní. Majitelem
vkladuje po dobu uloZení u Kooperativypoji5t'ovny a.s. spoleönost, která následnë rozhodne
o vjplatë.
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- Realìzovatelné cenné papíry

2014

Vlastnickf

podíl

%

Poõet

akcií

Nominální PoÍizovací

hodnota cena

akcie

Vlastní

kapitál

k31.t2.2014

Hospodái.

rn_isledek

zar.2014
VodohospodáÍská spoleðnost
Olomouc, a.s.

Vodovody a kanalizace Zlín,
a.s.

9,66Yo

pod 0,01%

53 232

6

I 000

I 000

9 991

2

30 691

ll 347

796 065

I 254 387

CELKEM 9 993

Spoleðnost nemëla k datu sestavení úðetní zátvérky k dispozici auditované údaje
o hospodáÍském v.isledku a vlastním kapitálu k 31. prosinci 20l4,jedná se proto o poslední
znâmé hodnoty.

2013

Vlastnickj'

podíl
o//o

Poðet

akcií

Nominální PoÍizovací

hodnota ceria

akcie

Vlastní

kapitál

k31.12.2013

Hospodái,

rn-isledek

zar.2013
Vodohospod:íÍská spoleðnost
Olomouc, a.s.

Vodovody a kanalizace Zli¡,
a,s.

9,66Yo

pod0,0l%o

53 232

6

1 000

1 000

9 991

2

23 804

7 304

166 843

I 243 040

CELKEM 9 993

- Dlouhodobë pùjðhy

Spoleðnost poskytla v minullich obdobích dlouhodobé pújðky spoleðnostem VodohospodáÍská
spoleðnost Olomouc, a.s. a Statutárnímu mëstu Olomouci. Splatnost pùjðek je 3l.biezna2020.
Zarok20l4 (:iruly vynosové úroky 0 tis. Kð (2013 - 96 tis. Kð). Krátkodobá ðást pújðek, která
je splatná v následujícím roce ve v.j5i 23 530 tis. Kð (2013 -23 530 tis. Kð) je zahmutav jinfch
krátkodobjrch pohledávkâch, viz bod 7.

5. Pohledávky z obchodních vztahú

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahü ðiní 68 991 tis. Kð (2013 -79 779 tis. Kð), ztoho
21 206 tis. Kð (2013 - l7 801 tis. Kð) pÍedstawjí pohledávky po lhùtë splatnosti.

Opravná poloZka k problematichfm pohledávkám po splatnosti je ve \úSi 8 459 tis. Kð
(2013 - 6 619 tis. Kö).

Spoleðnost z dùvodu nedobytnosti, r{sledkú konkurzù apod. odepsala do nákladù v roce 2014
pohledávky ve v.!Si 1 104 tis. Kõ (2013 - 236 tis. Kð).
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6. Stát-dañové pohledávky

Spoleðnost vykazuje k 31. prosinci 2014 pohledávky vriði státu ve vj'Si 65 129 tis. Kö
(2013 - 59 392 tis. Kð). Tyto pohledávky pÍedstavují nadmëmj'odpoõet DPH za prosinec 2014 ve
\¡i5i 3 807 tis. Kð (2013 -2 437 tis. Kð), pÍeplatky na poplatcích za vypou5tèní odpadních vod ve
vi5i 538 tis. Kð, pieplatþ na poplatcích za odbëry podzemních vod ve ú5i 59 348 tis. Kð
(2013 - 56 903 tis. Kð), pÍeplatek na silniðní dani 60 tis. Kð (2013 - 52 tis. Kð), pohledávka z titulu
dané z pÍíjmù právniclcfch osob ve W(Å I 376 tis. Kð (2013 - 0 tis. Kð).

7. Jiné krátkodobé pohledávky

Jiné krátkodobé pohledávky pÌedstavují pÍedevSím krátkodobou ðást poskytnutfch püjðek
(viz bod 4.6) ve \.i5i 23 530 tis. Kð (2013 -23 530 tis. Kð).

8. Jiné dlouhodobé pohledávky

K 31. prosinci 2014 vykzzuje spoleðnost dlouhodobé pohledávky ve vf5i I45 907 tis. Kð
(2013 - 170 032 tis. Kð). Jedná se zejména o piedplacené nájemné spoleðnosti Vodovody
akanalizace Prostëjov, a.s. a spoleðnosti Vodovody a kanalizaceZlin, a.s. na období po roce 2014.
Z toho jsou pohledávky s dobou splatnosti del5í neZ 5 let v pÍedpokládané úSi 56 407 tis. Kð
(2013 -73 s32 tis. Kð).

Krátkodobá ðást pÍedplaceného nájemného j e vykâzanâ v rozvahové poloZce náklady pÍíStích období
viz bod 10.

9. Dohadné úðty aktivní

U dohadnfch úötú aktivních se jedná piedev5ím o nevyfakturované trùby za dodávky pitné vody a

odkanalizování odpadních vod ve \¡Í5i 435 162 tis. Kö (2013 - 413 391tis. Kð), které budou podle
stanovenych cyklú vyfakturovány odbèratelúm v prribëhu následujícího období podle provedenych
odeõtù.

10. Náklady pÍíStích období

Náklady pÉíStích období jsou ve své celkové vf5i nejvíce ovlivnëny krátkodobou õástí pÍedplacenych
iútrad za pronájem infrastrukturního majetku ve vf5i 24 125 tis. Kð (2013 - 24 731 tis. Kð)
poukázanfmi spoleðnosti Vodovody a kanalizace Prostèjov, a.s. a spoleðnosti Vodovody akanalizace
Zlin, a.s.

Dlouhodobá öástje vykánánajako dlouhodobá pohledâvka, viz bod 8.
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Piíloha úõetní závérky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kö)

ll. Zâvazky z obchodních vztahú

Krátkodobé zâvazky z obchodních vztahúéiní 62 761 tis. Kð (2013 -95 970 tis. Kð), z toho 29 tis. Kð
(2013 - 0 tis. Kð) pÍedstavují záxazkypo lhùtë splatnosti.

Vjz5e krátkodobj'ch záxazktt je ovlivnëna zejména nájemnfm Statutárnímu mëstu Olomouci,
VodohospodáÍské spoleðnosti Olomouc, a.s., spoleðnosti Vodovody a kanalizace Prostëjov, a.s.
a spoleðnosti Vodovody akanalizace Zlin, a.s. za ffjen - prosinec 2014 ve \¡iSi 43 016 tis. Kð
(2013 - 64 401tis. Kð).

12. Krátkodobé pÍijaté záùohy

Krátkodobé pÍijaté zílohy v celkové öástce 394 919 tis. Kõ (2013 - 337 400 tis. Kð) pÍedstavují
päjaté zélohy za vodné a stoðné, sníZené o odvedené DPH.

13. Dohadné úõty pasivní

Dohadné úðty pasivní zahmuji zejména nevyfakturované dodávky materiálu a sluZeb ve
ú5i 43 655 tis. Kõ (2013 -47 741tis. Kð).

14. Opravné poloãky

Zmény na úðtech opravnjrch poloZek k pohledávkám v roce 2014:

Opravné poloZky

zítkonné

Opravné poloZky

ostatní Celksm
Zústatek k I .1.2014

Zmëna stavu opravnj'ch poloZek

926

929

6 6t9
I 840

5 693

911

Züstatek k31.12.2014 6 604 I 855 8 459

15. Piehled o zmënách vlastního kapitálu

Zái<ladni kapitál spoleðnosti se skládá z I ks krnenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotè
1 15 901 tis. Kö (2013 - 1 15 901 tis. Kõ) v listinné podobë. Záldadni kapitál spoleðnosti je splacen a
jevykázân ve u-iSi zapsané v obchodním rejstiíku Krajského soudu v Ostravë.
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15.1 PÍehled pohybû vlastního kapitálu

V roce 2014 do5lo k následujícím pohybrim na úðtech vlastního kapitálu:

Zé./r'ladni
kapitál

Zëkonn!
rezeryní

fond

Ostatní
kapitá1.

fondy

Zisk
bëZného
období

Neuhr. Nerozdèlenj'
ztrëtta zisk

Celkern

Zùstatek
k 1.1.2014

Piídëly fondrim

Öerpání fondri

PËevod z
nerozdëleného
zisku

Dividendy

Ziskzarok2Ol4

1 15 901 23 180 2 000 t55 744 -50 181 s10 484 345

-23 180 -t8 944 42 124

-136 800

r39 540

-136 800

139 540

Züstatek
k3t.12.2014

115 901 2 000 139 540 -50 229 694 487 085

15.2 Plánované rozdëlení zisku vytvoÍeného v bëZném období

Spoleðnost pÍedpokládá pouZití zisku na vlplatu dividend.

16. Vztahy s podnilry ve skupinë

16.1 Pohledávþ a zivazky z obchodních vztahri

SouðástípohledávekazëryazkttvypljvajícíchzobchodníchvzTahûpopsanÍchvbodech5a 11

jsou i pohledávky a závazl<y tj'kající se vztahri k podniküm ve skupinë v následující ujr5i:

Spoleõnost
Pohledávþ

k31.12.2014 k3l-12.2013
Záuazky

k31.12.20t4 k 31.12.2013

ðeská voda - CzechWater, a.s.

Dalkia ðR, a.s. *

OLTHERM & TD Olomouc,

a.s. *

VEOLIAVODA CESTÁ

REPUBLIKA, a.s.

Solutions and Services, a.s.

PraZské vodovody a kanalizace,

a.s.

178

484

1 130

19 19

I 500

680

t4

CELKEM I 811 2 194
* Spoleðnosti se staly souðástí skupiny Veolia bëhem roku 2014.

t9
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Piíloha úëetní závèrky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kö)

16.2 Zâvazþ - ovládající a Íídící osoba

K 3 I . prosin ci 2014 spoleðnost vykánala netlo zánazek vüði spoleðnosti VEOLIA VODA S.A.
ve vi5i 205 172 tis. Kð (2013 - netto závazek 261 625 tis. Kð) na zâld,adé smluv o ukládání
volnjrch finanðních prostiedkü. Tyto vklady byly úroðeny ve vlSi obvyklé na finanðním t¡hu.
Nákladové úroþ ðinily 566 tis. Kð (2013 - 651 tis. Kð) a vj.nosové úroþ 0 tis. Kð
(2013-0tis.Kð).

16.3 Informace o trZbách a nákupech

'Irúby za rok Nákupy za rok

2014 2013 2014 2013

vEoLIA voDA ÒesrÁ REpUBLIKA, a.s.

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eauxs

PraZské vodovody a kanalizace, a.s.

Nadaðní fond Veolia

l. SöV, a.s.

Öeská voda - Czech Wate¡ a.s.

lnstitut environmenùálních sluãeb, a.s.

VEOLIAVODA S.A.

Dakia ÒR, a.s.

OLTHERM & TD Olomouc, a.s.

Solutions and Services, a.s.

1

4 73t 4 504

660

2 481

320

425

315

40

931

2 49r

20 932

473

936

403

19 010

453

18 826

33 401

t8 416

366

t6 728

28 6t6
CELKEM 24867 I 340 77 t6t 72 tst

* Spoleðnosti se staly souðástí skupiny Veoliabëhern roku 2014.

Spoleõnost nakupuje materiál a vyuhívá sluZeb spffznënj'ch stran v rámci bëZné obchodní
ðinnosti podniku. V5echny vyznamné transakce se spÍíznènjmi osobami byly uskuteðnëny za
b ë:íny ch tr iních podmínek.

16.4 Krátkodobé posþtnuté zálohy

Souðástí krátkodobfch poskytnutych zâloh jsou i záÅohy tlkajíci se vztahù k podniküm ve
skupinë ve úSi 934 tís. Kð (2013 - 364 tis. Kð).
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PÍíloha úöetní závèrky

Rok konöící 31. prosincem 2014
(v tisících Kö)

16.5 Dohadné úðty pasivní

Souðástí dohadnjrch úõtù pasivních jsou i zristatþ tykající se vztahú k podnikum ve skupinë
ve vj'Si 19 760 tis. Kõ (2013 - I7 753 tis. Kð).

17. Informace o trZbách

Struktura träeb z béZné ðinnosti v roce 2014 a2013

2014
v tuzemsku

20t3
v tuzemsku

Tråby za prodej vody do domácností

Prodej vody ostatní

Stoðné - domácnosti

Stoðné - ostatní

Ostatní r4ikony

403 645

22r 74s

359 522

326 035

33 790

396 466

22r 183

352 445

322 050

32339

Vfkony celkem | 344737 I 324 483

18. Zamëstnanci a vedoucí pracovníci

Prúmërnj'poðet zamëstnancü, vedoucích pracovníkù (ieditelé) a osobní náklady zarok20l4 a

20t3:

2014 2013

Celkem
Ztoho
Íeditelé

Celkem
Ztoho
Íeditelé

Prumërn! poðet zamëstnancú

Mzdové náklady

Odmëny ðlenüm statutárních orgánú

S ociální zabe,zp eéeni a zdr av otní poj iStëní

Sociální nriklady

459

168 t74

6t6

56 136

14 867

3

8 503

| 709

97

466

165 848

987

55 496

t4 494

J

8 914

r26

| 746

93

Celkem 239 793 10309 23682s l0 879

V roce 2014 neobdrZeli ölenové statutárních a dozorðích orgánù spoleõnosti Zádné pùjðky, päznané
zëmky nebo zálohy.

þ.r1i+.1á cnn'leñnncfi icnrr nnrÁrmèni r¡¡nråír¡qt slrråehní qrrfnmnhilr¡ i m^ snrrl¿rnmé riðelr¡--^- "--'J'

Strana 't6 / 19



MoRAVSKÁ voDÁRENSKÁ, a.s.
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19. Dañ z püíjmú

19.1 Splatná

Splatná daí za bëZnou ðinnost zahrnuje odhad danë za zdaitovaci období 2014 ve vyíi
34 061tis. Kõ (2013 -36 152 tis. Kð) a upÍesnèní odhadu dané za minulé období ve rnjrsi
-118 tis. Kõ (2013 - 390 tis. Kõ).

19.2. Odloúenát
Y ykâzané odloZené dañové pohledávky a záwazky:

Pohledávky Závazkv Rozdíl
2014 20t3 20t4 2013 2014 2013

Dlouhodob!' majetek

Pohledávþ
Rezervy a ostatní doöasné
rozdilv

-14 933 -14 768 -14 933
628

-r4't68
4524s2628

OdloZená dañová
pohledávka lhá*azek)

452 -14 768 -14 305 -14316

V souladu s platnþi úõetními postupy byla odloZená dañ vypoðtena pro v5echny doðasné
rozdíly nazétkJadé odhadu jejich realizovatelnosti v následujících letech a s pouZitím sazby dle
zátkona o dani z pÍíjmú, tj. 19 % (2013 - 19 %).

20. Závazlq re sociálního zabezpeóení

Závazkyze sociálního zabezpeéeníéiní5245 tis. Kð (2013-5 215 tis. Kð) abylyzaplacenyvelhûtë
v lednu 2015.

21. Závazl<y ze zdravotního poji5tëní

Závazky ze zdravotniho poji5téní öiní 2 406 tis. Kð (2013 -2 369 tis. Kõ) a byly zaplaceny ve lhrîtè
v lednu 2015.

22. Daíovézávzzl<y a dotace

Dañové zâvazky pÍedstavuje splatná dait z pÍíjmü fyziclcfch osob ve Wi;i 2 371 tis. Kð
(2013 - 2 292 tis. Kð) sraZená zamèstnancùm , z nichí Zádné nejsou po lhütë splatnosti.
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23. Rezervy

Rezerva na nevyöerpanou
dovolenou Rezerva na dañ

zpÍijmit
Celkern

Zùstatek k 1.1.2014

Tvorba

Öerpání

Zaplacené zálohy na dañ
z olíìmù

100

100

-100

3 399

34 06t
-3 399

-35 437

3 499

34 16t
-3 499

-35 437

Züstatek k31.12.2014 100 -1376 -1276

Vypoõtena dañová povinnost ve vfsi 34 06I byla sníZena o zaplacené záiohy na dañ z pÍíjmù ve

\.i5i 35 437 tis. Kð a je vykâzána v pozici Stát - dañové pohledávky (2013 - zëxazek ve vy5i 3
399 tis. Kð).

24. Bankovní úvëry

20t4

Úvèr Splatnost
Úroková

sazba
k3t.12.2014

Zústatek k
31.12.2014

Splatno do I
roku

Splatno od I
do 5 let

Splatno
v násl.
letech.

B

C

50 000

50 000

31.3.2015

31.3.201s

l0 000

10 000

l0 000

10 000

1,32

l,35

Celkem
20 000 20 000

2013

Úvèr Splatnost
Úroková

sazba
k31.12.2013

Züstatek k
31.12.2013

Splatno do I
roku

Splatno od 1

do 5 let

Splatno
v násl.
letech.

B

c
50 000

50 000

31.3.2015

3r.3.20t5

t,s35 %

t,5s6%

r5 000

15 000

5 000

5 000

l0 000

10 000

Celkem
30 000 10 000 20 000

V5echny úvèry, vypljvající z útmcové smlouvy o poskytování finanðních sluZeb jsou zaji5tëny
prohlá5ením jediného akcionáÍe spoleðnosti aZ do celkové vlSe 590 mil. Kð.
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25. Informace o odmënách statutárním auditorúm

Úaa¡e o celkov.ich nákladech na odmëny statutárnímu auditorovi nebo auditorské spoleðnosti za
úðetní období budou uvedeny v pfíloze konsolidované úõetní zâvérky spoleðnosti Veolia
Environnement SA, ve které je spoleðnost zahrnuta.

26. Závazky nevykázané v rozvarze

Ve5keré zâvazky jsouvykâzané ve rn-ikazech.

27. Y!,znamná následná událost

K datu sestavení úðetní zâvérky nejsou vedení spoleðnosti znâmy Ládnévyznarnné následné
události, které by ovlivnily úöetní závërku k 31. prosinci2014.

20. inora2015

Datum Podpis statutárního orgánu

20. tnora2015

Datum Podpis statutárního orgánu

þe.fetr Tejchman
Clen pÍedstavenstva
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M O RAVS KA
VODÁRENSKÁ

MORAVSKA VODÁRENS
t

KA, â.s.
se sídlem v Olomouci, Tovární+t, eSð: 779 OO,

IC OfeSgSZS, zapsaná v obchodním rejstÍíku veden'fm
Krajshim soudem v Ostravé, oddíl B, vloZka 1943

(podle 5 82 zákona ë..9012012 Sb. ve znèní pozdèjSích pËedpist)

zpnÁvn t>vzr¡,zicn r'rEZr ovr,ADAlk-i n r-ivr Án¡it!()u oEoLlou 201¿r



Tato zpráva byla vypracována na základë povinnosti podle $ 82 zákona ë,.90120t2 Sb., o obchodních
korporacích. Popisuje vztahy mezi ovládajícía ovládanou osobou a vztahy mezi propojen'fmi osobami.
Tyto vztahy jsou popsány s ohledem na ustanovení $ 504 zákona ë. B9l20I2 Sb, obðanského
zákoníku upravuji,rího obchodní tajemsWí.

OVLADANA OSOBA:

oVLÁDAJÍCÍ OSOg¡:

PROPOJENE OSOBY:

MORAVSKA VODARENSKA, a.s.
Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSð: 779 OO

IC: 61 85 95 75, zapsaná v obchodním rejstiíku
veden'im Krajsk'im soudem v Ostravë, oddíle B, vloZce 1943

VEOLIA VODA, S.4., akciová spoleðnost zËízená podle francouzského
práva, se sídlem 52, rue d 'Anjou, 75008 Paris,
zapsaná v obchodním rejstËíku obchodního soudu v PaiÉi, RCS PARIS

B 433 934 809

VEOLIA VODA CESKA REPUBLIKA, a.s.
Se siClem Praha 1, PaiíZská 11, PSð: 110 00
IC: 49 24 L2 L4, zapsaná v obchodním rejstÍíku
veden'fm Mëstslcfm soudem v Praze, oddíle B, vloZce 2098

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux,
komanditníspoleðnost na akcie, se sídlem 52, rue d
zapsaná v obchodním rejstËíku Obchodního soudu v
RCS PARIS B 572025 526

'Anjou, 75008 Paris,
Paiíii,

Praãské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem Praha 1, PaËíZská 11, PSC: 110 00
IC: 25 65 66 35, zapsaná v obchodním rejstËíku
veden'im Méstsk'fm soudem v Praze, oddíle B, vloäce 5297

Stiedoðeské vodárny, a.s.
Se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC: 27280
IC: 26 19 6620, zapsaná v obchodním rejstËíku
veden'im Mëstsk'fm soudem v Praze, oddíle B, vloZce 6699

Královéhradecká provozní, a.s.
Se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893/6, PSC 500 03
Iö;27 46 t2 LL, zapsaná v obchodním rejstiíku
veden'fm Krajsk'im soudem v Hradci Králové, oddíle B, vloZce 2383

1.SðV, a.s.
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSC 100 00
ICt 47 54 97 93, zapsaná v obchodním rejstÍíku
veden'fm Méstsk'im soudem v Praze, oddíle B, vloZce 10383

ddíle B, vloZce 465

VODOSPOL s, r. o.
Se sídlem Klatovy IV, Ostravská 169
IC: 48 36 53 51, zapsaná v obchodním rejstËíku
veden'fm Krajsk'im soudem v Plzni, oddíle C, vloZce 3931
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VodohospodáÍská spoleõnost Sokolov, s.r.o.
Se sírClem Sokolov, Jiiího Dimitrova 1619, PSC 356 01
IC: 45 35 13 25, zapsaná v obchodním rejstËíku
veden'fm Krajsk'im soudem v Plzni, oddíle C, vloäce 2378

Institut environmentálních sluãeb, a.s.
Se sídlem Praha 1, PaÍíZská 11, PSC: 110 00
IC: 62 95 48 65, zapsaná v obchodním rejstÍíku
veden'im Mëstsk'im soudem v Praze, oddíle B, vloZce 9967

ðeská voda - Czech Water, a.s.
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSC: 102 00
IC: 25 03 50 70, zapsaná v obchodním rejstiíku
veden'im Méstsk'fm soudem v Praze, oddíle B, vloZce 12115

VODÁRNA PIZEÑ a.s.
Se sídlem Plzeñ, Malostranská L43l2PSC 317 68
IC: 25 20 56 25, zapsaná v obchodním rejstiíku
veden'im Krajsk'im soudem v Plzni, oddíle B, vlolce 574

Solutions and Seruices, a.s.
Se sídlem Praha 1, PaËËská 67lLL, PSð 110 0O

IC: 27 20 83 20, zapsaná v obchodním rejstiíku
veden'im Méstsk'im soudem v Praze, oddíle B, vloåce 11409

Veolia SuppoÉ Seruices ðeská repubtika, a.s.
Se sídlem PaËíZská 67lll, Josefov, 110 00 Praha 1

IC: 29 06 07 70, zapsaná v obchodním rejstiíku veden'im Mëstslcim
soudem v Praze, oddíle B, vloãce 18573

RAVOST s.r.o.
Se sídlem Rakovník, Franti5ka Diepolta 1870
IC: 47 54 66 62, zapsaná obchodního rejstËíku,
veden'fm Méstsk'fm soudem v Praze, oddíl C, vloZka 19602

Dalkia Industry CZ, a.s.
Se sídlem Ostrava - Mariánské Hory, Zelená 2061/BBa, PSë7Og 74
IC:27 82 65 54
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravé, oddíl B, vloika 3722

Dalkia Powerline Sp. Z o.o.
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko
Obchodní rejstËík Ciezyn I4l 89 229

Veolia Energie International
Avenue Kléber 36-38, 75tt6 Paris, France
RCS Paris 433 539 566

Dalkia ðeská republika, a.s.
Se sídlem 25.iijna 333717 , Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
l0: 45 '19 34 10
Zapsanâ u Krajského soudu v Ostravè, oddÍl B, vloZka 318

SPID 2 (Societé de participations et d'investissements diversifies 2)
Place Ronde 33, 92800 Puteaux-Paris La Defense, France
RCS Nanterre 399 345 206
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AmpluServis, a.s.
Se sídlem Ostrava-Tiebovice, Elektrárenská 5558, 709 74
IC: 65 13 83 17
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravé, oddíl B, vloZka 1258

Dalkia Commodities CZ, s.r.o.
Se sídlem 28. iíjna 333717, Moravská Ostrava,70200 Ostrava
IC: 25 84 61 59
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravé, oddíl C, vloãka 21431

OLTERM & TD Olomouc, a.s.
Se sídlem Janského 46918, Povel,779 00 Olomouc
Iö:47 67 7s tI
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravé, oddíl B, vloika 872

Dalkia Kolín, a,s.
Se sídlem Kolín V., Tovární2L,280 63
IC: 45 14 B0 91
Zapsaná u Mëstského soudu v Praze, oddíl B, vloZka 1523

Dalkia, s.r.o.
Se sídlem Praha2, Americká ð.p.415
IC: 25 70 69 69
Zapsaná u Méstského soudu v Praze, oddíl C, vloZka 62955

JVCD, a.s.
Se sídlem Praha 2, Americká 361415, 120 00
IC: 60 L9 32 04
Zapsaná u Mëstského soudu v Praze, oddíl B, vloíka 2321

Dalkia Mariánské Láznè, a.s.
Se sídlem NádraZní náméstí294, Úöovice, 353 01 Mariánské Láznë
Ië: 49 79 06 76
Zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vlolka 4776

Grafická schémata skupiny ovládající a ovládané osoby, jakoã i propojen'ich osob jsou uvedena
v pËíloze ð. 1 a ð. 2tétoZprávy.

Ovládaná osoba je vlastnëna I00 o/o ovládající osobou, piiðemZ ovládající osoba volí statutární orgány,

leAna úansakce a ani suma transakcí mezi ovládanou osobou a ostatními subjekty popsan'imi viðe
nepiesáhla 10 o/o vlastního kapitálu ovládané spoleðnosti.

V prübëhu kalendáiního roku 2014 byly spoleðností MORAVSTÁ vOoÁRENSKÁ a. s. (dáte jen
,,Spoleõnost") a propojen'f mi osobami uzavËeny následující smlouvy:

Vztahv ke sooleðnosti PraËské vodovodv a kanalizace, a.s.

Dne 27.8..20L4. byla mezi spoleðnostmi Praãské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) a
MORAVSKA VODARENSKA, a.s, uzavËena Smlouva o dílo, jejímZ. piedmétem je anal'fza
vzorkü provozních chemikálií. Na základë této smlouvy zajiðlovala spoleðnost PVK od 1. 9.
2014 laboratornírnfkony a rozbory,
Vprúbëhu roku 2014 byly na podkladé jednotlirnich objednávek,provádény spoleðností
PraZské vodovody a kanalizace, a.s. pro spoleðnost MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. kalibrace
a ovëiování mèrn'ich objektü, prütokomërü a mëiících systémü vð. posuzování funkðní
zpüsobilosti tëchto systémû na ðistírnách odpadních vod, Dále probíhalo plnéní ve formë
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méÍení na stokové síti, vfmëny ultrazvukového snímaðe a provádéní rüzn'ich laboratorních
rozborü,

Vztahv ke spoleðnosti Institut environmentálních sluÍeb, a.s.

- Institut poskytoval v prÛbéhu roku 2014 spoleðnosti MORAVSKA VODARENSKA a,s. na
základé jednotlirnfch poZadavkû rtzná profesní Ëkolení a odborné kurzy z vodohospodáÍské
a ekonomické oblasti za podmínek obvykl'fch v obchodním styku, dále probëhlo plnëní
formou organizaðního zajiöténí spoleðné porady HR a provedení prÛzkumu spokojenosti
zaméstnancû,

- Bëhem roku 2014 nadále probíhalo plnéní ze Smlouvy o spolupráci a o zajiðtëní sluZeb
vzdélávání prostËednictvím vzdëlávacího poftálu (e-learning) ze dne 14. 1. 2010 a dodatku
ð. 4 k této Smlouvë, kteni byl uzavËen dne 7. L.2014.

Vztahv Ke sooleðnosti VEOLIA VODA ðESKA REPUBLITG, a.s.

Na základë Rámcové smlouvy o poslq¡tování reklamních a propagaðních sluieb uzavËené
dne 10. L 2014 byla zajiðlována reklamní, marketingová a propagaðní ðinnost, aktivity
public relations a ðinnosti zajiðYující interní komunikaci v rámci skupiny Veglia,
Spoleðnost VEOLIA VODA poskytla spoleðnosti MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. v roce 2014
plnéní ve formë souboru ðinností zajíËlujících rozvoj webu www.smv.cz. Toto plnëní bylo
poskytnuto v souladu se Smlouvou o zajiðténí rozvoje webu objednatele ze dne L.7.20L2.
Dne 6. L.2014 byla uzaviena Smlouva o spolupráci a o poslqrtování poradensk'fch sluZeb,
na základë které byly v roce 2014 spoleðnosti MORAVSKA VODARENSKA, a.s. poslrytovány
poradenské, konzultaðní a dalðí sluåby ekonomického poradensWí, plnëní bylo sjednáno za
podmínek obvykl'ich v obchodním styku.
Byla uzavËena Smlouva o spolupráci a o poslq¡tování poradenslcfch sluZeb v oblastech
prümyslového outsourcingu, optimalizace nákladÛ MTZ a ieðení techniclcich projektü za
úðelem zajiËtëní rozvoje spoleðnosti MORAVSKA VODÁRENSKA, a,s, ze dne 6. L 2OL4.
SluZby byly posþ¡továny za podmínek obvykl'ich v obchodním styku..
Na základë jednotliufch poZadavkü spoleðnosti MORAVSKA VODARENSKA, a.s, poskytla
VEOLIA VODA CESKA REPUBLIKA, a,s. plnëní ve formë specifick'ich sluZeb - zajiðtëní
konference a odborného ðkolení.

Vztahv k Nadaðnímu fondu Veolia

Spoleðnost MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. uzavËela dne g. t. 2OI4 s Nadaõním fondem
Veolia darovací smlouvu o bezplatném pËenechání penéZité ðástky urðené na realizaci a
rozvoj projektû Nadaðního fondu v souladu s úðelem zapsan'fm v nadaðním rejstiíku,

Vztahv ke sooleðnosti VEOLIA VODA, S.A.

V prübëhu roku 2014 zûstává úðinná Dohoda o poskytování cash-poolingu reálného
oboustranného pro ekonomicky spojenou skupinu ze dne 27. Lt.2006, uzavËené mezi
Komerðní bankou, a. s., spoleðností VEOLIA VODA, 9.4, u spoleðností PraZské vodovody a
kanalizace, a,s., ke které pÍistoupila MORAVSKA VODARENSKA, ¿.s, dne 21.2.2008.
VEOLIA VODA, S.A. poskytla spoleënosti MORAVSKA VOOÁRENSKÁ, a.s, dle Licenðní
smlouvy uzavËené dne 4. 1, 2010 a Dodatku ð.1 k této Licenðní smlouvé ze dne 5. l.20L2
plnëní, které se tfká poskytnutí licence k ochrann'im.známká.m VEOLIA.
Dalðí plnéní mezi spoleðnostmi MORAVSKA VODARENSKA, a.s, a VEOLIA VODA, S,A.
probéhlo v roce 20t4 dle uzaviené smlouvy ,,Agreement for administrative and financial
assistance" ze dne 31,12.2009,
Spoleðnost VEOLIA VODA, S,A. dále poslq¡tla v prübéhu kalendáiního roku 2014 plnéní ve
formé pojiðténí.
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Vztahv ke sooleðnosti ðeská voda - Czech Water, a.s.

- V roce 2014 poskytovala spoleðnost MORAVSKA VOOÁnENSKÁ, a.s, podnájem nebytornfch
prostor na základé smlouvy SD0BV0109 uzavËené dne 3. 2.2009 a dodatku ë.5 220. L2. Z0L3
k této smlouvé.

- Na základé Smlouvy o zajiðfování ðinností údräby, která byla uzavËena dne 29. L2. 20Il a
dodatku ð,2 k této smlouvë ze dne 20. 72. 2013 zajiðfovala spoleðnost ðeská voda - Czech
Water, a.s, v roce 2014 stavebné montáZní práce, provádéní preventivní údùbV majetku za
podmínek obvykl'ich v obchodním styku.

- Na základé Smlouvy o zajiölování ðinností údriby ze dne 29. 12. 2011 a dodatku ð.2 k této
smlouvë ze dne 20. t2.2013 provádëla spoleðnost Ceská voda-Czech Water, a.s. v roce 2014
preventivní údräbu a opravy technologie a dalðí ðinnosti specifikované v uvedené smlouvè a to

ím styku.
Czech Water, a.s. posþ/tnuto plnëníspoleðnosti MORAVSKA
notliufch objednáve( a to : termodiagnostika elektrozaËÍzení

a doprava - dovoz kontejnerü - vðe za podmínek obvykl'fch v obchodním styku.
- V souladu s Rámcovou smlouvou o nájmu vozidel SO09V0012 ze dne 29. 12.2008 a jejího

dodatku ë.4 ze dne 20. L2. 20L3 a Rámcovou smlouvou o nájmu vozidel SD09V0014 ze dne
29. L2. 2008 a jejího dodatku ð. 3 ze dne 20. L2. 2013 probíhalo plnéní ve formè nájmu
motorornfich vozidel za podmínek obvykl'ich v obchodním styku.

- Na základë smlouvy ze dne 7.8.2009 ðíslo SO09V0104 a jejího dodatku ð.5 ze dne
20. 4. 2014 spoleðnost Ceská voda-Czech Water, a,s. zajiðÍovala opravy, ovëËování a
posuzování shody mëÍidel za podmínek obvykl'ich v obchodním styku.

Vztahv ke sooleðnosti Solutions and Services, a.s.

V prübéhu roku 2014 pokraðovalo plnéní ze Smlouvy o technickém a softwarovém zajiðténí
bezpeðné komunikaðní datové linky Sazka ze dne 1. 10. 2008 a jejího dodatku ð.1 uzavËeného
dne 16. 3.2012
Solution and Seruices, a.s. zajiölovala v roce 2014 spoleðnosti MOMVSKA VOOÁRENSKÁ, a.s.
sluZby vypl'Ívaji.cí ze Smlouvy ð. VS001/2006-006 ze dne 18. 12. 2006 o pos$¡tování sluåeb
finanðního reportingu VECTOR, K této smlouvë byl dne 1, 1. 2013 uzavËen dodatek ð. 2.
Dle Smlouvy o poskytování sluZeb podpory pËi pouZití softwaroufch produktü, která byla
uzavËená dne 31.5, 2009, probéhlo v roce 2014 plnèníformou maintenance software ESRL
Na základë Smlouvy o pos$¡tování seruisnírch sluZeb ð. SMO 09001815 ze dne 15, 6, 2010
poskytla spoleðnost Solution and Seruices, a,s. sluZby maintenance software - odeðÍtací
strojky.
Do 31. 3. 2014 byly poskytovány sluZby v souladu se Smlouvou o poskytnutí
sluZeb ð. SO110028 ze dne 25. 5. 2010 za podmínek stanoven'fch v Seruice Level Agreement,
jenZ je pËílohou této smlouvy. Ke smlouvé dále patií dodatek ë.2 ze dne 29. t2. 2OIl,
piedmëtem smlouvy je zajiðlování fakturace v ZISu a zajiËlování tiskü faktur,
V roce 2014 pokraðovalo plnéníze Smlouvy na zajiðténí a integraci datové komunikace ze dne
20.7.2010 a jejího dodatku ð.6 ze dne 16. 8. 2013, na základë které spoleðnost Solution and
Seruices, a.s. zajiðlovala poskytování datornfch sluZeb vðetné jejich propojení a integrace se
systémy datové komunikace spoleðností skupiny VEOLIA VODA. Dalðí dodatek ke smlouvë -
a to dodatek ð. 7 byl uzavËen dne 6. 6.2014.
V prûbéhu roku 2014 poskytovala spoleðnost Solution and Seruices, a.s. sluåby dle Smlouvy
o zajiðténí provozu kontaktního centra ze dne 30, 9, 2010 a jejích dodatkt ë,4 z L L. 20L4 a
ë.5 2 t.7. 2014.
V souladu se Smlouvou o poskytnutí sluåeb VS03/2011-009 uzavËené dne 3L 12. 20t0
probíhalo plnëníformou poskytování sluZeb iízení projektu ZIS, FIS, TIS ve znëní pozdéjðích
dodatkú - pro rok 2014 platného dodatku ë.4 ze dne 27. 12. 20L3.
Na základë Smlouvy ð, SO1100045 na zajiðtëní outsourcingornich sluÌeb v oblasti tiskû ze dne
30. L2.2010 byly spoleðností Solution and Seruices v roce 2014 poskytovány sluZby v oblasti
zpracování tisku a kopírování prostÍednicWím multifunkðních zaiízení a tiskáren, Ke smlouvé
byl dne 15.9.20L4 uzavien dodatek ð.1.
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Plnéní v roce 2014 pokraðovalo ze Smlouvy o poskytnutí sluZeb ð. SO1100059 ze dne 19. B.

2011, pÍedmétem poskytovan'ich sluZeb byla správa, podpora a údrZba Centrálního Exchange
(CEX). Plnéní probíhalo za podmínek obvykl'fch v obchodním styku.
Spoleðnost. Solution anq Seruices, a.s. poskytovala v prübëhu roku 20t4 spoleðnosti
MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. sluZby technické podpory uïívání programu Helios Green a
Dornivojt dle Smlouvy o pos$rtování sluäeb technické podpory ð. SMO070033 uzavËené dne
30. 3. 2007 ve znéní dodatku ë.3 z t.1, 2010,
Dle Smlouvy o poslq¡tování sluZeb maintenance ð. 501100074 ze dne 13. 1. 2010 a jejího
dodatku ë.4 ze dne 16. 5.20t4 probíhalo plnéníformou zajiötëní údräby, update a upgrade
software GISIT.
V platnosti züstává Smlouva o poskytnutí sluåeb uzaviená dne 30. 11. 2010, jejímZ
pÍedmëtem je správa a podpora is-USYS.net DS a zajiðtëní pÍístupu k státnímu informaðnímu
systému datornich schránek. Plnéní z této smlouvy probíhalo za podmínek obvykl'ich
v obchodním styku,
Dle Smlouvy SMO070018 o pos$rtování sluieb - vzdáleného pËipojení k Portálu Veolia Voda ze
dne 26, I.2007 pokraðovalo plnënítaké v roce 2014.
V platnosti nadále zûstává Smlouva o zajiöténí servisních sluãeb v oblasti hromadn'ich tiskü
uzavÍená dne 1. 9. 2006, plnëní dle Smlouvy o postoupení práv a pËevzetí povinností ze dne
21.12.2006 pËevzala a poskytuje spoleðnost Solution and Seruices, a.s,
Dle Smlouvy o pos$rtování sluZeb - interaKivní komunikace se spotËebiteli prostÍednictvím
SMS a IVR systému platné od 1, 1. 2007 byly v roce 2014 poskytovány sluZby za podmínek
obvykl'ich v obchodním styku.
Dne 31. t2. 20lL byla uzavËena Smlouva o spolupráci, na základé této smlouvy a jejího
dodatku ë. 2 z 31. 12. 2013 probíhalo v roce 2014 plnëní za podmínek obvykl'fch v obchodním
styku. Solution and Services, a.s, zajiðlovala spoleðnosti MORAVSKA VODARENSKA, a,s.
sluZby v oblasti nákupü anal'fzy nákladú a odbératelslcfch smluv, prüzkumy trhu,
zefektivnëní nákupních procesü.
V souladu se Smlouvou o údrZbë a podpoËe zákaznického informaðního systému ð. SMD

080011 ze dne 1. 9, 2009 poskytovala spoleðnost Solution and Seruices, a,s. v roce 2014I1
sluZby - seruis a podporu v oblasti ZIS.
Dne 3. 1. 2OLZ byla uzaviena Rámcová smlouva o poskytování technické podpory
ð. GISTP1/2010, na základé které béhem roku 2014 pokraðovalo plnéní formou pos$¡tování
sluZeb spoðívajících zejména v údräbé a rozvoji GIS a jin'fch informaðních systémü a

souvisejících a pl ikací.
Sluiby pro spoleðnost MORAVSfA VOOÁnENSKÁ, a,s, byly poskytovány také na základé
Smlouvy ð, SO12025 ze dne I. L2. 20L2 o zajiðtëní zobrazování provozních událostí na
webové mapë.
V souladu se Smlouvou o postoupení uiívacích práv k ASPI, která byla uzavËena dne 2. 1.

2013, byla spoleðností Solution and Seruices, a.s. za podmínek obvykl'fch v obchodním styku
poskytnuta podlicence k systému ASPI.
Dne 4, 10, 2013 vstoupila v platnost Smlouva o posþ¡tnutí sluåeb ë. SO13015, na základè
které byly spoleðnosti MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s, také bëhem roku 2014 poslq¡továny
sluZby správy, podpory a údräby CentrálníWIFL
Spoleðnost MORAVSKA VODARENSKA, a.s. uzaviela dne 2. l. 20L4 se Solutions and Seruices,
a.s. Smlouvu o poskytování sluZeb reg.ð, SO14004, na základé které byly posþ¡továny sluZby
v oblasti energetiky,
V rámci Smlouvy o poslq¡tování sluZeb reg,ð. SO 14013, která byla uzavÍena dne 16. 5.20t4
poskytovala Solutions and Seruices, a.s. spoleðnosti MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. plnéní
formou zákaznickych sluãeb - zákaznické centrum, centrální fakturace, upomínání a správa
pohledávek, saldokonto,
V prûbéhu roku 2014 poskytovala spoleðnost Solutions and Seruices, a,s. plnéní dle Smlouvy
o poskytování sluäeb v oblasti pËepravy osob, uzaviené dne 16. 4. 2014 a dodatku è. 1 k této
smlouvé ze dne 1. B, 2014.
MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. a Solutions and Services, a.s, spolu dne 3L.!.2OL4 uzavËely
Smlouvu o zajiðtëní a koordinaci konzultaðních sluZeb projekt SAP ð. SO14023, Dle této
smlouvy poskytovala spoleðnost Solutions and Services, a.s, konzultaðní sluZby související
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s implementací a rozvojem informaðního systému zaloZeného na bázi produktÛ spoleðnosti
SAP,

Dle Smlouvy o dílo ð. SO14043 ze dne 15, 10, 2OI4 bylo uskuteðnéno pro spoleðnost
MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s. plnéníformou dodávky a instalace Proxy Serueru.
V roce 20t4 probíhalo za podmínek obvykl'ich v obchodním styku plnëní dle Smlouvy
o spolupráci pËi zajiËténí sluZeb centrálních nákupü ze dne 31. 12.2010 ve znéní dodatku ð.2
k této smlouvé uzavieného 30. L2. 20L2. Dle této smlouvy poskytla spoleðnost MORAVSKA
VODÁRENSKA, a.s. spoleënosti Solution and Services, a,s. k uilvání nebytové prostory a
sluZby s tím spojené,
Béhem roku pokraðovalo plnëní z Rámcové smlouvy o nájmu vozidel ze dne 15. 6. 2010 a
jejího dodatku ð.3 uzavieného dne 1, L2.20L3, na základé které MORAVSKA VOOÁnENSKÁ,
a,s, poskytla nájemci Solution and Services, a.s. k uäívání motorová vozidla.
V platnosti zÛstala pro rok 2014 Smlouva o podnájmu nebytoufch prostor vðetnë sluäeb
uzavËená dne 30. 3. 2007 ve znéní dodatku ë^4 ze dne 7, 4. 20t4. Plnéní probíhalo za
podmínek obvykl'ich v obchodním styku.
V prûbéhu. roku ,20t4 posþrtovala spoleðnost Solution and Seruices, a,s. spoleðnosti
MORAVSKA VODARENSKA, a.s. na základë jednotlirnfch objednávek a poZadavkû rüzná plnëní:

- licence SW Lync
- antény pro centrálníwifi, bezdrátorni pËístupornf bod,
- prodlouZeníplatnosti licence McAfee antivirové ËeËení

- technická podpora licencí insolvenðní monitor
- certifikát pro doménu smv.cz
- MS Premier Support - technická podpora Microsoft
- bezpeðnostní testy zranitelností systémü ISMS
- podpora GIS ESRI
- roðní pÍístup ke sluZbè C-smaft
- zajiðtënísluZeb Veolia Mailer
- správa a podpora datového centra
- technická podpora Centrální Helpdesk
- sluZby Google Apps for Business

Vztahv ke sooleõnosti 1. SðV, a.s.

Na základé Smlouvy uzavËené mezi spoleðnostmi MORAVSKA VODARENSKA, a.s. (prodávající)
a 1. SðV, a.s. (kupující) ze dne 25. 4. 2013 byl béhem roku 2014 uskuteðnèn prodej
odeðftacích strojkü Motorola MC75.

Vztahv ke sooleðnosti Dalkia ðeská reoublika, a.s.

- Spoleðnost MORAVSKA VOOÁRENSKÁ, a.s, uzavËela se spoleðností Dalkia ðeská republika, a,s.
Smlouvu o dodávce vody a odvádëní odpadnír,rh vod, na základé které probíhalo v roce 2014
plnéní formou dodávky vody z vodovodu a odvádéní odpadních vod kanalizací,

Vztahv ke sooleðnosti OLTERM & TD Olomouc, a.s.

- Spoleðnost MORAVSKA VOOÁnENSKÁ, a.s, uzavËela se spoleðností OLTERM & TD Olomouc,
a.s. Smlouvu o dodávce vody a odvádèní odpadních vod è., na základé které probíhalo v roce
2014 plnëní formou dodávky vody z vodovodu a odvádéníodpadních vod kanalizací.

Dalðí vztahv ke sooleðnostem ve skuoinè

Bëhem roku 2014 probëhlo plnèní ze Smlouvy o sdruäení zadavatelü, uzavÍené dne 4.6.20L2
mezi smluvními stranami: Solution and Services, a.s,; PraZské vodovody a kanalizace, â.s.i
Severoðeské vodovody a kanalizace, ô.s.i VODARNA PIZEN a.s,; Královehradecká provozní,
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a,s.; Stiedoðeské vodárny, a,s.; MORAVSKA VODÁRENSKA, a.s,; 1. SðV, a.s,; RAVOS, s.r.o.;
Vodohospodáiská spoleënost Sokolov, s.r.o. a VODOSPOL s.r.o. Touto smlouvou se
spoleðností sdruZují do sdruiení zadavatelü za úðelem spoleðného postupu pii zadání
nadlimitní VeËejné zakázky na Dodávky EleKrické energie.
Dne 6.2.2014 byla mezi smluvními stranami Solution and Services, a,s,; PraZské vogovody
a kanalizace, â.s,i Severoðeské vodovody a kanalizace, a,s,; VODÁRNA PIZEÑ a.s.;
Královehradecká provozní, a,s.; StËedoðeské vodárny, a,s,; MORAVSKA VOOÁRENSKÁ, a.s.;
1, SCV, a,s.; RAVOS, s.r.o.; VodohospodáÍská spoleðnost Sokolov, s.r,o, a VODOSPOL s.r.o.
uzavÍena Smlouva o sdruZení zadavatelü za úðelem spoleðného postupu smèiujícím k zadání
nadlimitní veËejné zakázky na uzavËení Rámcové smlouvy na dodávku elektrické energie na
roky 2015-2019.

Spoleðnosti nevznikla ze vztahû, z uzavlenych smluv a jin'fch právních úkonü s ovládající spoleðností
ani s propojen'imi spoleðnostmi åádná újma.

Statutární orgán má dostatek informací k vypracování a schválení této zprávy o vztazích.

PÍi posouzení rnihod a nernfhod vöech transakcí statutární o
nevznikají äádné neufhody, pouze uihody úspor nákladü pii
z centrálních nákupü,

V Olomouci dne 13. února 2015

rgán prohlaöuje,
sluZeb a

rng. Bernard, MBA
Generální Ëeditel a ðlen pËedstavenstva

9zpnÁvn o vzrRzicH t',lrzt ovrÁon¡ÍcÍ n ovrnonruou osoBou 2014



VEOLIA VODA GROUP

100% 30%

66%

100 o/o

91,6 %

SEZNAM ZKRATEK:

MV - MORAVSXÁ VOONRENSKÁ, A.S.,
KHP - Královéhradecká provozní, a.s.
PVK - PraZské vodovody a kanalizace a.s.
SVAS - Stiedoöeské vodárny, a.s.
SõVK - Severoöeské vodovody a kanalizace, a.s.
IES - lnstitut environmentálních sluZeb, a.s.
VOSS - Vodohospodáiská spoleönost
Sokolov, s.r.o.

10oo/o 1O0"/o

lOOo/o

1O0 o/o

Poznámka:

Spoleðnost VODOSPOL s.r.o. byla prodána
spoleðností VODARNA PI-ZEN spoleðnosti LSöV,
a.s. (29110120141

SVAS, a.s.

l.SõV, a.s.

SOLUTIONS AND
SERVIGES, a.s.

Veolia Sugport
Services Ceská
republika, a.s.

VODOSPOL
s.r.o.

RAVOS s. r. o.

VOSS s. r. o.10oo/o

2o/o98%

VODÁRNA
PIZEÑ a.s.

Õeská voda -
Gzech UYater, a.s.

lES, a.s.

SëVK, a.s.

PVK, a.s.

KHP, a.s.

tV, a.s.

VEOLIA VODA Õeská
Republika, a.s.

100%

50.1o/o

100%
34o/o

32o/o

98.3%

100%



VEOLIA ENERGIE GROUP

100%

100 %

66%

1OO o/o

100 %

100 %

99,95 %

SEZNAM ZKRATEK:

IES - lnstitut environmentálních sluZeb, a.s.
SPID 2 - Societé de participations et

d'investissements diversifies 2

100%

100%

Poznámkv:

Dalkia öeská republika,-a.s. byla piejmenována 1. ledna
2015 na Veolia Energie CR, a.s.
Dalkia Kolín, a.s. byla piejmenována 1. ledna 2015 na
Veolia Energie Kolín, a.s.
Dalkia Mariánské Lázné, byla piejmenována l. ledna
2015 na Veolia Energie Mariánské Lázné, s.r.o.

100 %

100 %

SPID 2

Dalkia, s.r.o.

JVCD, a.s.

Dalkia Powerline
Sp. Z o.o.

Dalkia Gommodities
GZ, s. r. o.

Dalkia lndustry
CZ, a.s.

AmpluServis, a.s.

OLTERiI & TD
Olomouc, a.s.

Dalkia Kolín, a.s.

Dalkia illariánské
Lázné, s.r.o.

lES, a.s.

Dalkia Õeská republika, a.s.

99,99 %63,03 %
10,01 %

30%
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