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1.

ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA
Rok 2007 byl prvním rokem, kdy spoleènost hospodaøila po celé období v reimu vlastnické

spoleènosti, její pøíjem byl dán na základì Smlouvy o nájmu a provozování nájemným. Vlastní
èinnost spoleènosti byla soustøedìna na plánování, pøípravu a dozorování oprav a budování
vodovodních øadù a kanalizaèních stok. Dále spoleènost byla v trvalém kontaktu s pøedstaviteli
obcí a regionù ve kterých je vlastníkem vodárenské infrastruktury tak, aby byla zajitìna zpìtná
vazba ve smyslu zabezpeèení kvalitních slueb a údrby této infrastruktury.
Po roce èinnosti pøi oddìlení vlastnické spoleènosti od provozní se dá øíci, e hospodaøení
spoleènosti vykazuje dobrý rùstový potenciál. Doba jednoho roku je v hospodaøení akciové spoleènosti
pøíli krátká, aby bylo moné dìlat definitivní závìry. Pøesto po dvaceti mìsících práce v novém
reimu je moné na základì dosaených hospodáøských výsledkù konstatovat, e podmínky vyjednané
pøi uzavøení Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury jsou dobré.
Spoleènost plní vechny povinnosti plynoucí z postavení vlastníka. Ekonomické údaje
za uplynulý rok, které nejlépe ukazují na vývoj ve spoleènosti se jeví jako velmi dobré.
Výsledek hospodaøení spoleènosti po zdanìní ve výi 5202 tis. Kè je vyí, resp. srovnatelný
s pøedchozími léty. I po odeètení zisku z prodeje dlouhodobého majetku je o 641 tis. Kè vyí ne
hospodáøský výsledek v roce 2006, kdy èinil 2 773 747 Kè, v roce 2005 byl 2 943 837 Kè.
Základní kapitál spoleènosti se nezmìnil.
Závìrem lze konstatovat, e spoleènost Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. je schopná
v reimu vlastnické spoleènosti plnit vechny své povinnosti a dosahovat pøitom výsledky hospodaøení
srovnatelné s pøedchozími obdobími.
V Prostìjovì 19. 3. 2008.

Ing. Miroslav Hanák
pøedseda pøedstavenstva
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2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI

OBCHODNÍ JMÉNO

:

Vodovody a kanalizace Prostìjov, a. s.

IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO

:

49 45 17 23

SÍDLO SPOLEÈNOSTI

:

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostìjov

PRÁVNÍ FORMA

:

akciová spoleènost

ZÁKLADNÍ KAPITÁL K 31.12.2007 :

442,148.000,- Kè

ZALOENÍ SPOLEÈNOSTI

1.11.1993

:

ZPÙSOB ZALOENÍ SPOLEÈNOSTI :

Akciová spoleènost byla zaloena podle § 172
obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem
spoleènosti je Fond národního majetku Èeské
republiky se sídlem v Praze 2, Raínovo nábøeí
42, na který pøeel majetek státního podniku ve
smyslu § 11 odst. 2 zák. è. 92/1991 Sb., o
podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby,
ve znìní zákona è. 210/1993 Sb..

PØEDMÌT PODNIKÁNÍ

:

dle èlánku 5 stanov spoleènosti:
1. Provozování vodovodù a kanalizací
2. Provozování slueb cisternovými vozy
3. Velkoobchod
4. Investièní èinnost
5. Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod
6. Provádìní zemních prací
7. Silnièní motorová doprava nákladní
8. Provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování
9. Vodoinstalatérství
10. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými
odpady

REJSTØÍKOVÝ SOUD

:

Spoleènost je zapsána u Krajského soudu v Brnì
oddíl B, vloka 1143.
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3.

ORGÁNY SPOLEÈNOSTI  stav k 31.12.2007

3.1 Valné hromady spoleènosti
25. øíjna 1994  øádná
25. kvìtna 1995  øádná
21. kvìtna 1996  øádná
26. èervna 1997  øádná
16. èervna 1998  øádná
11. kvìtna 1999  øádná
25. srpna 1999  náhradní
14. èervna 2000  øádná
21. èervna 2001  øádná
28. prosince 2001  øádná
19. èervna 2002  øádná
27. kvìtna 2003  øádná
22. prosince 2003  mimoøádná
22. èervna 2004  øádná

21.
10.
21.
30.
5.
13.
28.

èervna 2005  øádná
ledna 2006  mimoøádná
bøezna 2006  mimoøádná
kvìtna 2006  øádná
záøí 2006  mimoøádná
øíjna 2006  náhradní
èervna 2007  øádná

3.2 Pøedstavenstvo
pøedseda pøedstavenstva

:

Ing. Miroslav HANÁK

místopøedseda pøedstavenstva

:

Mgr. Vlastimil UCHYTIL

èlenové pøedstavenstva

:

Ing. Jaroslav FALTÝNEK

V prùbìhu roku 2007 nedolo k ádným zmìnám ve sloení pøedstavenstva a toto pracovalo
ve sloení: pøedseda pøedstavenstva Ing. Miroslav Hanák, místopøedseda pøedstavenstva
Mgr. Vlastimil Uchytil a èlen pøedstavenstva Ing. Jaroslav Faltýnek.

3.3 Dozorèí rada
pøedseda dozorèí rady

:

Ing. Radek ZACPAL

místopøedseda dozorèí rady

:

JUDr. Ing. Jiøí PUDIL

èlenové dozorèí rady

:

Ing. Václav MÍD

V prùbìhu roku 2007 nedolo k ádné zmìnì ve sloení dozorèí rady a tato vykonávala svoji
èinnost ve sloení: pøedseda dozorèí rady Ing. Radek Zacpal, místopøedseda dozorèí rady
JUDr. Ing. Jiøí Pudil a èlen dozorèí rady Ing. Václav míd.
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3.4 Výkonné vedení spoleènosti
øeditel spoleènosti
investièní technik
ekonom

:
:
:

Ing. Pavel ØEPKA
Ing. Petra PILCOVÁ
Ing. Jiøí DRÁBEK

Pøehled o penìitých a naturálních pøíjmech za rok 2007 ( v tis. Kè)
Penìité pøíjmy

Z toho tantiémy

Naturální pøíjmy

Pøedstavenstvo

415

-

-

Dozorèí rada

536

-

-

Vedení spoleènosti

2 366

-

-

Èlenové pøedstavenstva, dozorèí rady a vedení spoleènosti nemají ve svém drení akcie spoleènosti
Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s..
Èlenùm pøedstavenstva ani dozorèí rady neposkytla spoleènost ádné úvìry nebo pùjèky, nepøevzala
ádné záruky ani jitìní za úvìry.
Zamìstnanci mají monost se úèastnit na základním kapitálu spoleènosti prostøednictvím hlasovacích
práv spojených s vlastnìnými akciemi.
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4.

STRUKTURA AKCIONÁØÙ

Struktura akcionáøù spoleènosti k 31.12.2007 tvoøí následující pøehled.
89,59 % akcií spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. vlastní mìsta a obce, z toho
73,19 % akcií vlastní Mìsto Prostìjov. Øádná valná hromada spoleènosti schválila dne 28. 6. 2007
pøevod akcií z Mìsta Prostìjova na obec Drovice v poètu 6 075 ks akcií o nominální hodnotì
á 1.000 Kè, 1 ks akcie o nominální hodnotì á 10.000,- Kè, 17 ks akcií o nominální hodnotì
100.000,- Kè a 1 ks akcie o nominální hodnotì 500.000,- Kè. Na základì poadavku Mìsta
Prostìjova a po schválení valnou hromadou bylo provedeno rozdìlení Listiny nahrazující akcii
tak, aby mohlo dojít k vypoøádání mezi Mìstem Prostìjov a oddìlenou èástí  obcí Drovice.
Ke skuteènému fyzickému pøevodu dojde a v roce 2008.

5.

AKCIE

5.1 Základní kapitál
Základní kapitál spoleènosti je rozdìlen na:
§

229.283 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè, v zaknihované podobì,

§

34.392 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè, v zaknihované podobì,

§

70 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 500.000,- Kè, v listinné podobì,

§

945 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 100.000,- Kè, v listinné podobì,

§

31 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 10.000,- Kè, v listinné podobì,

§

48.663 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè, v listinné podobì

Pøehled o akciích:
forma akcií
na majitele 
zaknihované
na jméno 
zaknihované
na jméno
na jméno
na jméno
na jméno
celkem

nominální hodnota

poèet akcií

hodnota ZK v Kè

% ZK

1 000

34 392

34 392 000

7,78

1 000

229 283

229 283 000

51,86

1 000
10 000
100 000
500 000
x

48 663
31
945
70
313 384

48 663 000
310 000
94 500 000
35 000 000
442 148 000

11,01
0,07
21,37
7,91
100,00
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Akcie spoleènosti v zaknihované podobì jsou vedeny v zákonem stanovené evidenci u Støediska
cenných papírù v Praze.
Akcie mající zaknihovanou podobu jsou veøejnì obchodovatelné. Výjimkou je 1 akcie jejím dritelem
je Èeská republika a od 1. 1. 2006 s touto akcií hospodaøí Ministerstvo financí Èeské republiky.
MF ÈR je oprávnìno povìøit výkonem hlasovacího práva orgán státní správy s pùsobností v oboru
veøejných vodovodù a kanalizací. Do 31. 12. 2005 se jednalo o akcii se zvlátními právy spojenými
s výkonem hlasovacího práva, jejím dritelem byl FNM ÈR.
Akcie na jméno jsou pøevoditelné pouze s pøedchozím souhlasem valné hromady spoleènosti.
Valná hromada spoleènosti je povinna odmítnout udìlení souhlasu k pøevodu akcie na jméno,
jako i vech práv s ní spojených, v pøípadech, kdy nepùjde o pøevod mezi:
a) stávajícími akcionáøi, driteli akcií na jméno, nebo
b) stávajícím akcionáøem, dritelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem (obcí).
Spoleènost vede seznam akcionáøù majících akcie na jméno, v nìm se zapisuje oznaèení druhu
a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby nebo
jméno a bydlitì fyzické osoby, která je akcionáøem, a zmìny tìchto údajù. Práva spojená s akcií
na jméno vykonává osoba vedená v tomto seznamu, pokud zákon nestanoví jinak. Akcionáø je
povinen sdìlit spoleènosti vechny zmìny zde zapisovaných údajù bez zbyteèného odkladu poté,
co tyto zmìny nastaly. Spoleènost nenese dùsledky za poruení této povinnosti.
Spoleènost je povinna na ádost akcionáøe vydat mu výpis ze seznamu akcionáøù majících akcie
na jméno v èásti, která se ho týká.
Finanèní instituce, její prostøednictvím mohou majitelé cenných papírù vykonávat svá majetková
práva spojená s cennými papíry, zejména jejím prostøednictvím jsou z cenných papírù vypláceny
výnosy, je Komerèní banka, a.s., Praha, poboèka Prostìjov.
Akcie spoleènosti se neobchodují na veøejných trzích.
Akcionáø má právo na podíl na zisku spoleènosti (dividendu), který valná hromada urèila k rozdìlení.
Tento podíl se urèuje pomìrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotì akcií vech
akcionáøù. Akcionáø není povinen vrátit spoleènosti dividendu pøijatou v dobré víøe.
Akcionáø po dobu trvání spoleènosti ani v pøípadì jejího zruení není oprávnìn poadovat vrácení
svých vkladù. Za vrácení vkladù se nepovaují pouze plnìní stanovená zákonem. Po zruení
spoleènosti s likvidací má akcionáø právo na podíl na likvidaèním zùstatku.
Akcionáø má právo podílet se na øízení spoleènosti, tj. úèastnit se valné hromady a na ní hlasovat,
uplatòovat návrhy a protinávrhy, poadovat a dostat vysvìtlení záleitostí týkajících se spoleènosti,
které jsou pøedmìtem jednání valné hromady.
Akcionáø má pøednostní právo upsat èást nových akcií spoleènosti upisovaných ke zvýení základního
kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu spoleènosti, pokud se akcie upisují penìními
vklady. Toto právo mùe být omezeno nebo vylouèeno jen rozhodnutím valné hromady a to v dùleitém
zájmu spoleènosti.
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5.2 Úèastnické cenné papíry
Spoleènost nevlastní ádné úèastnické cenné papíry jiných spoleèností.

6.

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A STAV ZAMÌSTNANCÙ

Organizaèní strukturu spoleènosti tvoøí 3 základní útvary:
1.
2.
3.

útvar øeditele,
útvar obchodnì-ekonomický,
útvar provoznì-technický.

Blií údaje o poèetním stavu zamìstnancù jsou patrné z následujícího grafu:
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7.

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI
ZA ROK 2007

7.1 Pronájem vodárenské infrastruktury
Dne 16. ledna 2006 byly na základì rozhodnutí mimoøádné valné hromady ze dne 10. ledna
2006 mezi spoleènostmi Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. a STØEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. uzavøeny Smlouva o prodeji èásti podniku a Smlouva o nájmu a provozování
vodárenské infrastruktury. Na základì uzavøených smluv pøelo s platností od 1. 3. 2006 na SMV,
a.s. provozování vekeré vodohospodáøské infrastruktury VaK, a.s. Smlouva o nájmu a provozování
vodárenské infrastruktury je platná do 31. prosince 2030.
V této souvislosti byl od bøezna 2006 hlavní èinností spoleènosti pronájem vodárenské infrastruktury
jejímu smluvnímu provozovateli spoleènosti STØEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s..
Spoleènost se zamìøila pøedevím na provádìní oprav a investic do stávající vodárenské infrastruktury
s cílem sníit poruchovost øadù, zlepit jejich technické parametry a zajistit plynulou výmìnu
starího potrubí v jednotlivých letech. V roce 2007 byly provádìny opravy vodovodní i kanalizaèní
sítì mìsta Prostìjova, v souladu s plánem oprav a investic spoleènosti. Dodavatelskými firmami
byly realizovány opravy a investice do vodovodù v ulicích Brnìnská, Husovo námìstí, Mánesova
a do VDJ Strá. Do kanalizaèní sítì bylo investováno a provedeny opravy v ulicích Mánesova,
Husovo námìstí, Floriánské námìstí, Waitova a ikovo námìstí.

7.2

Zásobování pitnou vodou

V roce 2007 neprovozovala spoleènost vodárenskou infrastrukturu a v dùsledku toho nebylo
ze strany spoleènosti provádìno ádné zásobování pitnou vodou. Tato povinnost byla plnì zajiována
provozovatelem vodárenské infrastruktury STØEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. na
základì uzavøených smluv.
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7.3

Odkanalizování a èitìní odpadních vod

V roce 2007 neprovozovala spoleènost ani jednu èistírnu odpadních vod a proto neodvádìla
odpadní vody. Tuto povinnost zajioval v plné míøe provozovatel STØEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ,a.s. na základì uzavøených smluv.

7.4

Ostatní èinnosti spoleènosti

Spoleènost provádìla dodavatelským zpùsobem èitìní kanalizací za úèelem zjitìní stavu kanalizaèních
stok a vhodnosti jejich oprav rùznými technologiemi. Tato èinnost byla provádìna pouze v pøípadech,
kdy provozovatel nebyl schopen tuto èinnost zajistit, a ji z dùvodu nevlastnìní pøísluných
zaøízení a nebo poruch svých vlastních zaøízení, kdy nebylo moné poseèkání.

7.5

Podnikatelské zámìry spoleènosti pro rok 2008

V roce 2008 bude spoleènost realizovat následující podnikatelské zámìry:
-

7.6

pøipravit a realizovat investièní akce a opravy dle schváleného plánu oprav a investic,
prostøednictvím obchodních soutìí minimalizovat plánované náklady jednotlivých akcí
oprav a investic do vodárenské infrastruktury,
aktualizovaný projekt generelu odvodnìní plnì vyuít jako podklad pro ádost o èerpání
fondù EU
vytvoøit maximální podmínky pro monost èerpání strukturálních fondù EU v návaznosti
na platnou legislativu.

Ostatní údaje rozhodné pro podnikatelskou èinnost spoleènosti

Spoleènost není závislá na zvlátních patentech a licencích, prùmyslových, obchodních nebo
výrobních smlouvách nebo nových výrobních procesech.
Spoleènost vede soudní spory, správní nebo rozhodèí øízení, které nemohou mít významný vliv
na finanèní situaci a ani v pøedchozích dvou letech ádné významné spory nezahájila. Na soudní
spor, který je veden proti spoleènosti o úhradu pohledávky ve výi 748 tis. Kè, byla v úèetnictví
vytvoøena rezerva (v roce 2002). Spoleènost tuto pohledávku neuznala a jinak ji ve svém úèetnictví nemá zaznamenánu.
Do praxe nejsou zavádìny ádné pøevratné zmìny nebo poznatky výzkumu a vývoje.
Spoleènost vyvíjí základní aktivity v oblasti ochrany ivotního prostøedí ji podstatou svojí èinnosti,
tj. spravování a budování majetku slouícímu k odkanalizování a èistìní odpadních vod.
Spoleènost nevyvíjí aktivity v oblasti pracovnìprávních vztahù.
Spoleènost nemá organizaèní sloku v zahranièí.
Èinnost spoleènosti je stabilní, nebyla pøeruena ani se neuvauje o pøeruení èinnosti v následujících
letech.
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7.7

Poøízení dlouhodobého majetku

7.7.1 Pøehled o poøízení dlouhodobého majetku v roce 2007
v tis. Kè

Rok
Hmotný majetek
nehmotný majetek
Celkem
z toho èistírna odpadních vod *1)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
67 239 11 913 12 153 15 366 14 176 12 331 26 401
372
1 628
249
376
443
71
0
67 611 13 541 12 402 15 742 14 619 12 402 26 401
59 001
-

*1)  rozdíl investic do èistírny odpadních vod a investic celkem je dán financováním, v pøehledu
o hlavních investicích jsou pouze investice, které mají vliv na zvyování hodnoty dlouhodobého
majetku (koresponduje s úèetními výkazy), zdroje financování jsou vyèísleny vèetnì dotací na
poøízení investic a dotací ze zahranièí, které v koneèném dùsledku sniují vstupní cenu majetku
a není je proto mono zapoèítávat jako investice v pøehledu investic.

7.7.2 Finanèní investice
Spoleènost neinvestovala finanèní prostøedky do nákupu akcií ani dluhopisù jiných emitentù
a neprovádìla investice v zahranièí.

8.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLEÈNOSTI

8.1

Hospodáøský výsledek

Zisk po zdanìní z bìné èinnosti pøipadající na jednu akcii a výe dividendy na akcii:
v Kè
zisk/ztráta po zdanìní
na akcii
dividenda na akcii

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

-4,20

1,13

1,52

2,05

6,66

6,27

11,77

0

0

0

0

0

0

0

Poznámka - zisk z bìné èinnosti na akcii a dividenda na akcii  pøepoèteno na jmenovitou
hodnotu akcie 1.000,- Kè
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8.2

Ekonomické výsledky hospodaøení spoleènosti

13

14

15

16

17

8.3 Údaje o oèekávané hospodáøské a finanèní situaci
Spoleènost má pøedpoklady pro dalí rùst hospodáøských výsledkù roku 2008 i v letech dalích.
Pøedpokládaný objem zisku v roce 2008 èiní 1 634 tis. Kè.

8.4 Bankovní úvìry
Dlouhodobé bankovní úvìry  z dùvodu nedostatku vlastních zdrojù byly vyuity k financování
výstavby èistírny odpadních vod tyto úvìry:
â návratná finanèní výpomoc v celkové výi 117 mil. Kè. Splatnost NFV je 10 let po dokonèení
stavby, poslední splátka bude v roce 2011. Splátka za rok 2007 byla uhrazena 10.12.2007
ve výi 11,7 mil. Kè, zùstatek k 31.12.2007 èinil 46,8 mil. Kè.
â Dne 10.3.2000 byla uzavøena smlouva o úvìru u Komerèní banky, a.s., poboèka Prostìjov
na 18 mil. Kè. Prostøedky byly èerpány na financování výstavby èistírny odpadních vod.
Splatnost úvìru je k 10.3.2010, splátky jsou ètvrtletní. V roce 2007 byly uhrazeny plánované
splátky 2,18 mil. Kè, zùstatek k 31.12.2007 èinil 4,92 mil. Kè.
â Dne 26.6.2001 byla uzavøena smlouva o úvìru u ÈSOB, a.s., poboèka Olomouc ve výi
33 mil. Kè. Prostøedky byly èerpány na financování výstavby èistírny odpadních vod.
Splatnost úvìru je k 27.12.2008, splátky jsou ètvrtletní. V roce 2007 byly uhrazeny plánované
splátky 4,8 mil. Kè, zùstatek k 31.12.2007 èinil 4,2 mil. Kè.
Bìné bankovní úvìry v roce 2007 spoleènost neèerpala.
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9.

NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2007
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
odloená daò z pøíjmù
Disponibilní zisk (po zdanìní)

7 654 152,28 Kè
2 452 019,Kè
5 202 133,28 Kè

Odloená daò z pøíjmù je podrobnì rozepsána v pøíloze k úèetní závìrce, která je nedílnou souèástí
této výroèní zprávy, v èl. IV. bodu 1.písm. e).
Návrh na rozdìlení disponibilního zisku:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

zákonný pøídìl do rezervního fondu ve výi 5 % ze zisku
pøídìl do sociálního fondu
pøídìl do fondu odmìn
pøídìl do investièního fondu
nerozdìlený zisk

261
10
150
4 209
571

000,000,000,880,38
252,90

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

10. VYJÁDØENÍ DOZORÈÍ RADY K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE
A ROZDÌLENÍ ZISKU
Dozorèí rada pøezkoumala dne 20. bøezna 2008 roèní úèetní závìrku, zprávu auditora o jejím
ovìøení a návrh na rozdìlení zisku za rok 2007 pøedloený pøedstavenstvem spoleènosti a doporuèuje
valné hromadì roèní úèetní závìrku i návrh na rozdìlení zisku za rok 2007 ke schválení.

V Prostìjovì dne 20. bøezna 2008

Ing. Radek Zacpal
pøedseda dozorèí rady
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11. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁØE
SPOLEÈNOSTI
Zpráva o úèetní závìrce
Na základì provedeného auditu jsme dne 14. bøezna 2008 vydali k úèetní závìrce, která
je souèástí této výroèní zprávy, zprávu následujícího znìní:
Ovìøili jsme pøiloenou úèetní závìrku spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
tj. rozvahu k 31. prosinci 2007, výkaz zisku a ztráty, pøehled o zmìnách vlastního kapitálu a
pøehled o penìních tocích za období od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007 a pøílohu této úèetní
závìrky, vèetnì popisu pouitých významných úèetních metod. Údaje o spoleènosti Vodovody a
kanalizace Prostìjov, a.s. jsou uvedeny v bodì 1. pøílohy této úèetní závìrky.
Odpovìdnost statutárního orgánu úèetní jednotky za úèetní závìrku
Za sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky v souladu s èeskými úèetními pøedpisy
odpovídá statutární orgán spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. Souèástí této odpovìdnosti
je navrhnout, zavést a zajistit vnitøní kontroly nad sestavováním a vìrným zobrazením úèetní
závìrky tak, aby neobsahovala významné nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou, zvolit
a uplatòovat vhodné úèetní metody a provádìt dané situaci pøimìøené úèetní odhady.
Odpovìdnost auditora
Naí úlohou je vydat na základì provedeného auditu výrok k této úèetní závìrce. Audit
jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a
souvisejícími aplikaèními dolokami Komory auditorù Èeské republiky. V souladu s tìmito pøedpisy
jsme povinni dodrovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali pøimìøenou
jistotu, e úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupù, jejich cílem je získat dùkazní informace
o èástkách a skuteènostech uvedených v úèetní závìrce. Výbìr auditorských postupù závisí na
úsudku auditora, vèetnì posouzení rizik, e úèetní závìrka obsahuje významné nesprávnosti zpùsobené
podvodem nebo chybou. Pøi posuzování tìchto rizik auditor pøihlédne k vnitøním kontrolám,
které jsou relevantní pro sestavení a vìrné zobrazení úèetní závìrky. Cílem posouzení vnitøních
kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádøit se k úèinnosti vnitøních kontrol.
Audit té zahrnuje posouzení vhodnosti pouitých úèetních metod, pøimìøenosti úèetních odhadù
provedených vedením i posouzení celkové prezentace úèetní závìrky.
Domníváme se, e získané dùkazní informace tvoøí dostateèný a vhodný základ pro vyjádøení
naeho výroku.
Výrok auditora
Podle naeho názoru úèetní závìrka podává vìrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanèní
situace spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. k 31. prosinci 2007 a nákladù, výnosù
a výsledku jejího hospodaøení a penìních tokù za rok 2007 v souladu s èeskými úèetními pøedpisy.
Zpráva o zprávì o vztazích mezi propojenými osobami
Provìøili jsme té vìcnou správnost údajù uvedených ve zprávì o vztazích mezi propojenými
osobami spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. k 31.12.2007. Za sestavení této zprávy
o vztazích je zodpovìdný statutární orgán spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. Naím
úkolem je vydat na základì provedené provìrky stanovisko k této zprávì o vztazích.
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Provìrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími
se k provìrce a souvisejícími aplikaèními dolokami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto
standardy vyadují, abychom plánovali a provedli provìrku s cílem získat støední míru jistoty,
e zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Provìrka je omezena pøedevím na
dotazování pracovníkù spoleènosti a na analytické postupy a výbìrovým zpùsobem provedené
provìøení vìcné správnosti údajù. Proto provìrka poskytuje nií stupeò jistoty ne audit. Audit
zprávy o vztazích jsme neprovádìli, a proto nevyjadøujeme výrok auditora.
Na základì naí provìrky jsme nezjistili ádné významné vìcné nesprávnosti údajù
uvedených ve zprávì o vztazích mezi propojenými osobami spoleènosti Vodovody a kanalizace
Prostìjov, a.s. k 31. prosinci 2007.
Zpráva o výroèní zprávì
Ovìøili jsme té soulad výroèní zprávy spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.
s výe uvedenou úèetní závìrkou. Za správnost výroèní zprávy je zodpovìdný statutární orgán
spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. Naím úkolem je vydat na základì provedeného
ovìøení stanovisko o souladu výroèní zprávy s úèetní závìrkou.
Ovìøení jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími
aplikaèními dolokami Komory auditorù Èeské republiky. Tyto standardy vyadují, aby auditor
naplánoval a provedl ovìøení tak, aby získal pøimìøenou jistotu, e informace obsaené ve výroèní
zprávì, které popisují skuteènosti, je jsou té pøedmìtem zobrazení v úèetní závìrce, jsou ve
vech významných ohledech v souladu s pøíslunou úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, e provedené
ovìøení poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku auditora.
Podle naeho názoru jsou informace uvedené ve výroèní zprávì spoleènosti Vodovody a
kanalizace Prostìjov, a.s. k 31. prosinci 2007 ve vech významných ohledech v souladu s výe
uvedenou úèetní závìrkou.

V Prostìjovì 20. bøezna 2008

Weida, s.r.o.

Ing. Dana Weidová

Krasická 61
796 01 Prostìjov

jednatelka spoleènosti
odpovìdná auditorka

èíslo osvìdèení KA ÈR 220

èíslo osvìdèení 1801
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12. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVÌDNÝCH ZA VÝROÈNÍ ZPRÁVU
Ing. Miroslav Hanák, pøedseda pøedstavenstva Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Ing. Radek Zacpal, pøedseda dozorèí rady Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Ing. Pavel Øepka, øeditel spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Ing. Petr Janèík, ekonom Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Èestná prohláení výe uvedených osob jsou uloena v sídle spoleènosti.
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13. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

zpracovaná pøedstavenstvem spoleènosti
Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.
podle ustanovení § 66a odst. 9 zák. è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
v platném znìní.
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ODDÍL I.
OSOBY PROPOJENÉ
1 . Ovládaná osoba
Spoleènost Vodovody a kanalizace Prostìjov, akciová spoleènost se sídlem na adrese Prostìjov,
Krapkova 1635 / 26, PSÈ 796 01, Identifikaèní èíslo: 49451723, zapsaná v obchodním
rejstøíku vedeném krajským soudem v Brnì, oddíl B, vloka 1143 (dále ovládaná osoba).

Ovládaná osoba je obchodní spoleènost, kdy na základì rozhodnutí valné hromady ze dne
10. 1. 2006 dolo ke zmìnì její struktury a pøemìnì na spoleènost vlastnickou, zabývající
se pøedevím pronájmem a správou vodohospodáøské infrastruktury. 

2 . Ovládající osoba
Mìsto Prostìjov se sídlem na adrese Prostìjov, Námìstí T. G. Masaryka 12. - 14. Identifikaèní
èíslo 00288659, územnì samosprávný celek, zaloený zákonem, (dále ovládající osoba)

3 . Dalí propojené osoby
Spoleènost Vodovody a kanalizace Prostìjov, a. s. neovládá ádnou jinou osobu.
Prostøednictvím ovládající osoby je spoleènost Vodovody a kanalizace propojena s následujícími
spoleènostmi a osobami se samostatnou právní subjektivitou, které jsou majetkovì 100% vlastnìny
ovládající spoleèností. Jiný majetkový vztah je ve spoleènosti .A.S.A. TS Prostìjov, s.r.o., kde
podíl Mìsta Prostìjova èiní 51%.

Pøíspìvkové organizace
Jesle Sídlitì svobody

IÈ 479 203 60

Mateøské koly
M
M
M
M
M

Prostìjov,
Prostìjov,
Prostìjov,
Prostìjov,
Prostìjov,

Rumunská 23
Moravská ul. 30
ul. árka 4
Partyzánská ul. 34
Smetanova ul. (798 11)
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IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ

709
709
479
479
702

828
829
224
224
874

21
45
35
27
31

Základní koly
Z a M Prostìjov, Kollárova ul. 4
Z a M Prostìjov, Melantrichova ul. 60
Z a M Prostìjov, Rejskova tø. 4
Z a M Prostìjov, Sídl. svobody 24/79
Z a M Prostìjov, Palackého tø. 14-16
Z Prostìjov, ul. Vladimíra Majakovského 1
RG a Z mìsta Prostìjova, Studentská ul. 2
Z Prostìjov, ul. Dr. Horáka 24
Z Prostìjov, ul. E. Valenty 52

IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ

479
628
628
479
479
628
441
479
479

224
605
590
227
224
590
599
225
223

94
00
30
70
86
56
60
16
03

Ostatní pøíspìvkové organizace
Sportcentrum - Dùm dìtí a mládee
Olympijská 4

IÈ 008 401 73

ZU Vl. Ambrose
Kravaøova ul. 14

IÈ 004 023 38

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6

IÈ 670 089 76

Mìstské divadlo v Prostìjovì
Vojáèkovo nám. 1

IÈ 004 023 62

DUHA, kulturní klub u hradeb v Prostìjovì
kolní ulice 4

IÈ 004 023 54

Obchodní organizace - spoleènosti s ruèením omezeným
Domovní správa Prostìjov, s.r.o.
Køíkovského 36/7

IÈ 262 598 93

Lesy mìsta Prostìjova, s.r.o.
kolní 4.

IÈ

.A.S.A. TS Prostìjov, s.r.o..
Prùmyslová 1b.

IÈ 262 241 78

Spoleèenský dùm Prostìjov, s.r.o.

IÈ 277 163 33

MI PRO STAV s.r.o.
Vápenice 17

IÈ 269 651 86
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ODDÍL II.
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
1. Zpùsob ovládání
Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejich souhrnná jmenovitá hodnota ke dni
31. 12. 2007 èiní 73,189% základního kapitálu osoby ovládané.

2. Personální unie
Èlenem statutárního (dozorèího) orgánu ovládané osoby v rozhodném období byli následující
èlenové statutárního orgánu (zamìstnanci) ovládající osoby:
a) Pøedseda pøedstavenstva Ing. Miroslav Hanák r. è. 380612/414  èlen Zastupitelstva mìsta
Prostìjova.
Místopøedseda pøedstavenstva Mgr. Vlastimil Uchytil r. è. 611122/1644  èlen Zastupitelstva
a místostarosta mìsta Prostìjova
Èlen pøedstavenstva od 22. 12. 2003, Ing. Jaroslav Faltýnek r.è. 620428/0511  èlen Zastupitelstva
a Rady mìsta Prostìjova 
b) Pøedseda dozorèí rady Ing. Radek Zacpal r.è 630525/1216  èlen Zastupitelstva mìsta
Prostìjova.
Místopøedseda dozorèí rady JUDr. Ing. Jiøí Pudil r.è. 340112/734  èlen Zastupitelstva mìsta
Prostìjova.
Èlen dozorèí rady Ing. Václav míd r.è. 510216/102 èlen Zastupitelstva mìsta Prostìjova.

3. Struktura propojení.
Ovládající osoba vlastní 100% majetku osob propojených se spoleèností Vodovody a kanalizace
Prostìjov, a.s. u spoleènosti .A.S.A. TS Prostìjov, s.r.o. vlastní ovládající osoba 51%.

ODDÍL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ.
Tato zpráva je zpracována za poslední úèetní období, tj. za období od 1. ledna 2007
do 31. prosince 2007.
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ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVØENÉ
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.
1. Smlouvy a dohody uzavøené mezi osobou ovládanou a osobou
ovládající v prùbìhu rozhodného období.
V rozhodném období øádná valná hromada spoleènosti schválila dne 28.6.2007 pøevod
akcií z Mìsta Prostìjova na obec Drovice v poètu 6 075 ks akcií o nominální hodnotì
á 1.000,- Kè, 1 ks akcie o nominální hodnotì á 10.000,- Kè, 17 ks akcií o nominální
hodnotì 100.000,- Kè a 1 ks akcie o nominální hodnotì 500.000,- Kè. Na základì poadavku
Mìsta Prostìjova a po schválení valnou hromadou bylo provedeno rozdìlení Listiny nahrazující
akcii tak, aby mohlo dojít k vypoøádání mezi Mìstem Prostìjov a oddìlenou èástí  obcí
Drovice. Ke skuteènému fyzickému pøevodu dojde a v roce 2008.

2. Smlouvy a dohody uzavøené mezi osobou ovládanou a osobami
propojenými v prùbìhu rozhodného období.
S dále uvedenými organizacemi ovládanými Mìstem Prostìjov (propojené osoby) spoleènost Vodovody
a kanalizace Prostìjov, a.s. nemìla v rozhodném období od1. 1. do 31. 12. 2007 uzavøenu ádnou
smlouvu ani dohodu.

Pøíspìvkové organizace
Jesle Sídlitì svobody

IÈ 479 203 60

Mateøské koly
M
M
M
M
M

Prostìjov,
Prostìjov,
Prostìjov,
Prostìjov,
Prostìjov,

Rumunská ul. 23
Moravská ul. 30
ul. árka 4
Partyzánská ul. 34
Smetanova ul. (798 11)

IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ

709
709
479
479
702

828
829
224
224
874

21
45
35
27
31

Základní koly
Z a M Prostìjov, Kollárova ul. 4
27

IÈ 479 224 94

Z a M Prostìjov, Melantrichova ul. 60
Z a M Prostìjov, Rejskova tø. 4
Z a M Prostìjov, Sídl. svobody 24/79
Z a M Prostìjov, Palackého tø. 14-16
Z Prostìjov, ul. Vladimíra Majakovského 1
RG a Z mìsta Prostìjova, Studentská ul. 2
Z Prostìjov, ul. Dr. Horáka 24
Z Prostìjov, ul. E. Valenty 52

IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ
IÈ

628
628
479
479
628
441
479
479

605
590
227
224
590
599
225
223

00
30
70
86
56
60
16
03

Ostatní pøíspìvkové organizace
Sportcentrum - Dùm dìtí a mládee
Olympijská 4

IÈ 008 401 73

ZU Vl. Ambrose
Kravaøova ul. 14

IÈ 004 023 38

Mìstská knihovna Prostìjov
Skálovo nám.6

IÈ 670 089 76

Mìstské divadlo v Prostìjovì
Vojáèkovo nám. 1

IÈ 004 023 62

DUHA, kulturní klub u hradeb v Prostìjovì
kolní ulice 4

IÈ 004 023 54

Obchodní organizace - spoleènosti s ruèením omezeným
Domovní správa Prostìjov, s.r.o.
Køíkovského 36/7

IÈ 262 598 93

Lesy mìsta Prostìjova, s.r.o.
kolní 4.

IÈ

.A.S.A. TS Prostìjov, s.r.o..
Prùmyslová 1b.

IÈ 262 241 78

Spoleèenský dùm Prostìjov, s.r.o.

IÈ 277 163 33

MI PRO STAV s.r.o.
Vápenice 17

IÈ 269 651 86
28

253 216 92

ODDÍL V.
PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.
Øádná valná hromada spoleènosti schválila dne 28.6.2007 pøevod akcií z Mìsta Prostìjova
na obec Drovice v poètu 6 075 ks akcií o nominální hodnotì á 1.000,- Kè, 1 ks akcie o nominální
hodnotì á 10.000,- Kè, 17 ks akcií o nominální hodnotì 100.000,- Kè a 1 ks akcie o nominální
hodnotì 500.000,- Kè. Na základì poadavku Mìsta Prostìjova a po schválení valnou hromadou
bylo provedeno rozdìlení Listiny nahrazující akcii tak, aby mohlo dojít k vypoøádání mezi Mìstem
Prostìjov a oddìlenou èástí  obcí Drovice. Ke skuteènému fyzickému pøevodu dojde a v roce
2008.

ODDÍL VI.
OPATØENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.
ádná dalí opatøení, nezaøazená v pøedchozích oddílech,mezi ovládanou a ovládající osobou
vèetnì dalí propojené osoby nebyla v rozhodném období uèinìna.

ODDÍL VII.
DÙVÌRNOST INFORMACÍ.
Za dùvìrné jsou povaovány informace a skuteènosti, které jsou souèástí obchodního tajemství
ovládající, ovládané i dalí propojené osoby a také ty informace, které byly za dùvìrné jakoukoliv
osobou, která je souèástí propojených osob, oznaèeny. Dále jsou to vekeré informace z obchodního
styku, které by mohly být samy o sobì nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skuteènostmi
k újmì jakékoliv z propojených osob.

ODDÍL VIII.
ZÁVÌR.
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, spoleènosti Vodovody
a kanalizace Prostìjov, a.s. ke dni 4. 3. 2008 a pøedloena k pøezkoumání dozorèí radì
a auditorovi, který bude provádìt kontrolu úèetní závìrky ve smyslu zvlátního zákona.
Vzhledem k tomu, e ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroèní zprávu,
bude tato zpráva do ní vloena jako její nedílná souèást.
Statutární orgán ovládané osoby zveøejní v Obchodním vìstníku oznámení, e zpráva
byla uloena do sbírky listin vedené obchodním rejstøíkem Krajského soudu v Brnì.
Zpráva statutárního orgánu spoleènosti podle ustanovení § 66a) Obchodního zákoníku byla
projednaná a schválená na zasedání pøedstavenstva spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov,
a.s. dne 19. 3. 2008.
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14. STANOVISKO DOZORÈÍ RADY KE ZPRÁVÌ O VZTAZÍCH MEZI
PROPOJENÝMI OSOBAMI
Po pøezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami sestavené ovládanou osobou
 statutárním orgánem spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. se sídlem v Prostìjovì,
Krapkova 1635/26, ze dne 4.3.2008 konstatujeme, e jsme neshledali nedostatkù v této zprávì
a její úplnosti.

V Prostìjovì dne 20. bøezna 2008

Ing. Radek Zacpal
pøedseda dozorèí rady
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15. PØÍLOHA K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE ZA ROK 2007
Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.

P Ø Í L O H A
k úèetní závìrce za rok 2007
I. Základní údaje:
a)

Název spoleènosti: Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.

b) Sídlo: Krapkova 1635/26, 796 01 Prostìjov
c)

Právní forma: akciová spoleènost

d) IÈ: 49 45 17 23
e)

Pøedmìt podnikání dle zápisu v obchodním rejstøíku:
- investièní èinnost
- laboratorní rozbory pitných a odpadních vod
- provádìní zemních prací
- provozování slueb cisternovými vozy
- provozování vodovodù a kanalizací
- velkoobchod
- silnièní motorová doprava nákladní
- provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování
- vodoinstalatérství
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými odpady

f)

Datum vzniku spoleènosti: 1. listopadu 1993

g) Rozvahový den: 31. 12. 2007
h) Základní kapitál: 442 148 tis. Kè, hlavní akcionáø - Mìsto Prostìjov - vlastní 73,19 % akcií
i)

Spoleènost je vedena v obchodním rejstøíku u Krajského soudu v Brnì, oddíl B, vloka 1143

j)

Zmìny provedené v úèetním období v obchodním rejstøíku :
Nebyly provedeny

k) Organizaèní struktura - 3 samostatné útvary:
- útvar øeditele
- útvar provoznì-technický
- útvar obchodnì-ekonomický
l)

Orgány spoleènosti (k 31. 12. 2007):
Pøedstavenstvo spoleènosti:
- Ing. Miroslav Hanák, pøedseda pøedstavenstva
- Mgr. Vlastimil Uchytil, místopøedseda pøedstavenstva
- Ing. Jaroslav Faltýnek, èlen pøedstavenstva
Dozorèí rada spoleènosti:
- Ing. Radek Zacpal, pøedseda dozorèí rady
- JUDr. Ing. Jiøí Pudil, místopøedseda dozorèí rady
- Ing. Václav míd, èlen dozorèí rady

m) Spoleènost nemá majetkové úèasti v jiných subjektech.
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II. Poèet zamìstnancù, osobní náklady

Prùmìrný poèet zamìstnancù
z toho øídících pracovníkù

Bìné úèet. období

Min. úèet.období

pøepoè.prac.

6

25

pøepoè.prac.

1

1

Osobní náklady celkem

tis. Kè

5 457

11 041

Pøíspìvek na penzijní pøipojitìní celkem

tis. Kè

18

70

Odmìny èlenù statutárních
a dozorèích orgánù

tis. Kè

951

1 388

Spoleènost neposkytla v úèetním období akcionáøùm a èlenùm statutárních, dozorèích a øídících orgánù pùjèky,
úvìry, záruky.
Øeditel spoleènosti má k dispozici osobní vozidlo k sluebním i soukromým jízdám.

III. Informace o pouitých metodách, obecných úèetních zásadách a o zpùsobech oceòování
a/ Zpùsob ocenìní
-

zásoby - nakoupené poøizovacími cenami (cena poøízení + poøizovací náklady). Do poøizovacích nákladù
jsou zahrnovány náklady na dopravu. Zásoby stejného druhu jsou na skladì vedeny v ocenìní cenou
zjitìnou váeným aritmetickým prùmìrem
dlouhodobý hmotný majetek vytvoøený vlastní èinností - vlastními náklady poøízení
dlouhodobý hmotný majetek pronajatý - ocenìn odhadními cenami
cenné papíry  vlastní akcie  byly ocenìny poøizovacími cenami (cena stanovena znaleckým posudkem)

Dalí sloky majetku jsou oceòovány dle zákona o úèetnictví.
Druhy vedlejích poøizovacích nákladù souvisejících s poøízením zásob v úèetní jednotce  dopravné, potovné.
Druhy nákladù zahrnované do cen zásob na úrovni vlastní výroby  spoleènost nemá zásoby vlastní výroby.
b/ Podstatné zmìny postupù úètování
Postupy oceòování a postupy úètování nebyly v prùbìhu úèetního období zmìnìny.
c/ Odpisy majetku  dlouhodobý hmotný majetek je odepisován dle odpisového plánu a to lineární metodou:
Odpisová skupina

Doba odepisování v letech

Roèní odpisová sazba v %

1

4

25

1a

5

20

2

10

10

3

16

6,25

4

35

2,86

5

50

2

6

50

2

Hmotný majetek od 20.001,- Kè do 40.000,- Kè a nehmotný majetek od 20.001,- Kè do 60.000,- Kè s dobou
pouitelnosti delí ne jeden rok (hmotný i nehmotný) se odepisuje rovnomìrnì po dobu 2 let.
Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný se odepisuje takto:
- audiovizuální dílo 18 mìsícù,
- software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 36 mìsícù,
- zøizovací výdaje se odepisují rovnomìrnì pro dobu 60 mìsícù,
- ostatní dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje rovnomìrnì po dobu 72 mìsícù.
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d/ Opravné poloky
Opravné poloky jsou tvoøeny dle zákona o rezervách, u pohledávek za podniky v likvidaci a v konkurzu a u
pohledávek po splatnosti nad 6 mìsícù jsou opravné poloky tvoøeny ve výi 100 %. V roce 2007 nebyly
opravné poloky tvoøeny ani k rozvahovému dni nevykazují zùstatek - vechny opravné poloky k pohledávkám rozputìny v souvislosti s prodejem pohledávek, které byly souèástí prodeje èásti podniku v roce 2006.
v tis. Kè
Opravné poloky k

Zùstatek k 1.1.

Tvorba

Zúètování

Zùstatek k 31.12.

2007

2006

2007

2006

2007

2006

2007

2006

- pohledávkám  zákonné

0

3 360

0

0

0

3 360

0

0

- pohledávkám  ostatní

0

433

0

0

0

433

0

0

Celkem

0

3 793

0

0

0

3 793

0

0

e/ Operace v cizí mìnì
Operace v cizí mìnì nebyly v úèetním období úètovány.
f/ Ocenìní reálnou hodnotou
Reálnou hodnotou nebyl oceòován ádný majetek a závazky.

IV. Doplòující informace k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát
1. Uvedení významných poloek, které nevyplývají pøímo z rozvahy a výkazu ziskù a ztrát a) Dotace poskytnuté úèetní jednotce
V roce 2007 nepøijala spoleènost ádné dotace.
b) Domìrky splatné danì z pøíjmù za minulá úèetní období
V roce 2007 nemìla spoleènost domìrky na daních.
c) Rozpis støednìdobých a dlouhodobých úvìrù
Dlouhodobé bankovní úvìry - na financování rekonstrukce èistírny odpadních vod Prostìjov byla
v minulých letech èerpána èástka návratné finanèní výpomoci (NFV). Po dobu výstavby byla èerpána
NFV v celkové výi 117 mil. Kè. Splatnost NFV je 10 let po dokonèení stavby, poslední splátka bude
v roce 2011. Za rok 2007 byla uhrazena plánovaná splátka ve výi 11,7 mil. Kè dne 10.12.2007, zùstatek
úvìru k 31.12.2007 èinil 46,8 mil. Kè. Tato NFV je poskytnuta formou bezúroèné pùjèky.
Je uzavøena smlouva o úvìru u Komerèní banky, a.s., poboèka Prostìjov na 18 mil. Kè. Prostøedky
byly èerpány v roce 2000 na financování výstavby èistírny odpadních vod Prostìjov. Splatnost úvìru
je k 10.3.2010, splátky jsou ètvrtletní. V roce 2007 byly uhrazeny plánované splátky 2,18 mil. Kè, zùstatek
k 31.12.2007 èinil 4,92 mil. Kè. Úroková sazba 6M PRIBOR+3,22% p.a. Zajitìní úvìru je popsáno v bodì
IV. 3. písm. d) Zástavní právo k DHM.
V roce 2001 byla uzavøena smlouva o úvìru u ÈSOB, a.s., poboèka Olomouc ve výi 33 mil. Kè. Prostøedky
byly v roce 2001 vyèerpány a pouity na financování výstavby èistírny odpadních vod Prostìjov.
Splatnost úvìru je k 27.12.2008, splátky jsou ètvrtletní. V roce 2007 byly uhrazeny plánované splátky
ve výi 4,8 mil. Kè, zùstatek k 31.12.2007 èinil 4,2 mil. Kè. Úroková sazba 6M PRIBOR+1,5% p.a. Úvìr
je zajitìn ruèitelským prohláením Mìsta Prostìjova.
d) Drobný majetek nevykázaný v rozvaze
Souhrnná výe majetku neuvedená v rozvaze na øádcích 4 a 12 je ocenìna odhadními cenami ve výi
172 tis. Kè. Majetek pøedstavují pøedmìty dlouhodobé spotøeby do poøizovací ceny 20 tis. Kè.
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e) Odloená daòová povinnost vykázaná ve výkazu ziskù a ztrát je vykázána z tìchto pøechodných rozdílù
a násobkem sazby danì z pøíjmù  21 a 19%.
v tis. Kè
kategorie odloené danì
(P-pohledávka, Z-závazek)
(+ závazek/ - pohledávka)

rozdíl daòové a úèetní
odpisy (Z)
neuplatnìná daòová ztráta
z minulých let (P)
rezervy (P)
opravné poloky
Celkem

Stav daòového
závazku
a pohledávky
k 31.12.2006

zmìna odloené danì
v bìném úèetním
období oproti
stavu minulého
období

Stav daòové
pohledávky (-)
a daòového
závazku (+)
k 31.12.2007

21 007

622

21 629

-9 237

1 793

-7 444

-179

37

-142

11 591

2 452

14 043

Spoleènost v souladu s platnými zákony provedla uplatnìní odloeného daòového závazku. O odloené
daòové pohledávce spoleènost, v souladu s platnými pøedpisy, úètovala s ohledem na pravdìpodobnost,
e základ danì, proti kterému bude moné vyuít výe uvedené rozdíly, bude v dalích obdobích
dosaitelný.

f) Dne 16. ledna 2006 byly na základì rozhodnutí mimoøádné valné hromady ze dne 10. ledna 2006
mezi spoleènostmi Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. a STØEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. uzavøeny Smlouva o prodeji èásti podniku a Smlouva o nájmu a provozování vodárenské
infrastruktury. Na základì uzavøených smluv pøelo s platností od 1. 3. 2006 na SMV, a.s. provozování
vekeré vodohospodáøské infrastruktury VaK, a.s. Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury
je platná do 31. prosince 2030.
Dosaené nájemné za rok 2007 pøedstavuje 52,28 mil. Kè. V roce 2006 bylo inkasováno pøedplacené
nájemné vy výi 104 mil. Kè a jeho zùstatek k 31. 12. 2007 èinil 99 mil. Kè.

g) Meninový akcionáø soudnì napadl rozhodnutí valné hromady, na které byl odsouhlasen prodej èásti
podniku a pro podporu svého názoru argumentuje stanoviskem ÚOHS, který ve svém vyjádøení upozoròuje
na dùsledky vyplývající z ustanovení § 90 odst. 1 zákona è. 40/2004 Sb.

h) Proti spoleènosti je veden soudní spor o finanèní plnìní ve výi 748 tis., na pøípadný závazek je
vytvoøena rezerva (viz bod 9. Rezervy).

2.

Významné události mezi datem úèetní závìrky a datem schválení rozvahy, výkazu ziskù a ztrát a pøílohy
k úèetní závìrce:
V uvedeném období nedolo k ádným významným událostem mezi datem úèetní závìrky a datem jejího
schválení.
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3.

Hmotný a nehmotný majetek

a/ dlouhodobý hmotný majetek (dále DHM):

v tis. Kè

Poøizovací cena

2007
DHM celkem

2006

1 002 444

Oprávky

2005

2007

Zùstatková cena

Pøírùstek

Úbytek

2007/

2007/

2006

2006

2006

2005

2007

2006

2005

390 406

397 116

585 625

587 567

620 614

48 325

23 854

0

0

0

3 232

3 181

3 180

97

46

317 139

298 434

519 391

517 805

524 651

20 915

1409

977 973 1 017 729 416 819

z toho :
Pozemky
Stavby

3 232

3 181

3 180

854 450

834 944

823 085 335 059

129 382

128 945

179 761

81 753

73 261

98 677

47 629

55 684

81 084

912

475

116 605

116 605

141 346

70 487

62 769

69 303

46 118

53 836

72 043

359

359

1 616

1 616

22 683

851

611

15 304

765

1 005

7 379

0

0

Samost.movité
vìci a soubory
movitých vìcí
v tom
- stroje a zaøízení
- dopravní
prostøedky
-inventáø
- drobný majetek

827

827

3 137

594

535

2 328

233

292

809

0

0

10 334

9 897

12 595

9 821

9 346

11 742

513

551

853

553

116

50

50

50

0

0

0

50

50

50

0

0

15 313

10 836

11 636

0

0

0

15 313

10 836

11 636

26 401

21 924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

17

17

7

6

5

10

11

12

0

0

Jiný DHM
Nedokonèený DHM
Poskytnuté
Opr. poloka
k nabyt. maj.

Zpùsob nabytí majetku v roce 2007  vlastní èinností nebyl vytvoøen nedokonèený majetek, majetek
byl poøízen dodavatelským zpùsobem a to v hodnotì 26 401 tis. Kè.
Zpùsob úbytku majetku v roce 2007  prodejem byl vyøazen mejetek ve výi 1 455 tis. Kè, ostatní majetek byl
vyøazen likvidací z dùvodu morálního a fyzického opotøebení a to ve výi 475 tis. Kè.

b / dlouhodobý nehmotný majetek (dále DNM)
Poøizovací cena

v tis. Kè
Oprávky

Zùstatková cena

Pøírùstek

Úbytek

2007/

2007/

2006

2006

2007

2006

2005

2007

2006

2005

2007

2006

2005

14 369

14 409

16 663

12 106

10 390

9 603

2 263

4 019

7 060

0

40

Software

9 773

9 813

12 067

9 620

8 363

8 036

153

1 450

4 031

0

40

Ocenitelná práva

4 596

4 596

4 596

2 486

2 027

1 597

2 110

2 569

3 029

0

0

jiný DNM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nedokonèený DNM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

DNM celkem
z toho :

Ocenitelná práva tvoøí KNOW-HOW, který byl zaøazen po dokonèení zkuebního provozu èistírny odpadních vod.
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c/ Spoleènost nemá k 31.12.2007 ádné smlouvy o finanèním pronájmu s následnou koupí.
d/ Zástavní právo k DHM - smlouvou o úvìru ze dne 10.3.2000 (18 mil. Kè) bylo zøízeno zástavní právo na
provozní budovu spoleènosti vèetnì pozemku. Obvyklá cena nemovitosti  areál provozní budova, pozemky,
garáe, dílny  je stanovena spoleèností NEMO Consult s.r.o. na 13,000.000,- Kè na základì ocenìní nemovitosti ev.è. 0050/0/00 ze dne 17.1.2000. Úèetní zùstatková hodnota èiní k 31.12.2007 u provozní budovy (správa
a vedení podniku), vèetnì pøísluenství a pozemkù, 14.334 tis. Kè.
e/ Spoleènost nemá ve vlastnictví majetek jeho tøní hodnota by byla vyí ne je vykázáno v úèetnictví.
4. Pohledávky po splatnosti
Poèet dnù
30  90
90 a více
Celkem

Bìné úèetní období

Minulé úèetní období

0
0
0

0
0
0

tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè

Pohledávky nejsou kryté podle zástavního práva ani jitìny jiným zpùsobem.
5. Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu
Poè.stav
Popis
2006
A. Základní kapitál zapsaný
442 148
v obch. rejstøíku
B. Základní kapitál nezapsaný
0
C. Vlastní akcie
0
* Základní kapitál celkem
442 148
D. Emisní áio
369
E. Rezervní fondy
28 364
F. Ostatní fondy ze zisku
21 088
G. Kapitálové fondy
56 998
H. Rozdíly z pøecenìní
0
do nezahrnuté výsl. hosp.
5 882
I. Nerozdìlený zisk úèetních období
I.1. Výplata dividend
x
I.2. Ostaní pøípady zvýení
x
/ sníení zisku
0
J. Neuhrazená ztráta úèetních období
K. Zisk/ ztráta za úèet. období
2 944
po zdanìní

v tis. Kè
Kon.
Sníení
Zùst.
2007
2007

Zvýení

Sníení

2006

2006

Kon.
Zùst.
2006

0

0

442 148

0

0

442 148

0
0
0
0
148
8 677
0

0
0
0
0
0
570
0

0
0
442 148
369
28 512
29 195
56 998

0
0
0
0
139
2 006
0

0
0
0
0
0
9
0

0
0
442 148
369
28 651
31 192
56 998

0

0

0

0

0

0

0
x

5 882
0

0
x

629
x

0
0

629
0

0

0

x

0

0

x

0

0

0

0

0

0

x

x

2 774

x

x

5 202
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6. Rozdìlení zisku z minulých období (dle rozhodnutí valných hromad)
za rok
Zisk po zdanìní
Rozdìlení zisku :
- rezervní fond
- fond odmìn
- sociální fond
- tantiémy
- nerozdìlený zisk
- investièní fond

tis. Kè

2006
2 774

2005
8 826

tis.
tis.
tis.
tis.
tis.
tis.

139
100
6
0
629
1 900

148
400
35
0
0
8 243

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

V roce 2007 nebyly vypláceny dividendy.
7. Základní kapitál spoleènosti k 31.12.2007 èiní 442.148 tis. Kè a je rozdìlen na jednotlivé druhy akcií takto:
-

34 392 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotì 1 000 Kè v zaknihované podobì
31 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotì 10 000 Kè v listinné podobì, s omezenou
pøevoditelností
945 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotì 100 000 Kè v listinné podobì, s omezenou
pøevoditelností
229 283 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotì 1 000 Kè v zaknihované podobì, s omezenou
pøevoditelností
70 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotì 500 000 Kè v listinné podobì, s omezenou
pøevoditelností
48 663 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotì 1 000 Kè v listinné podobì, s omezenou
pøevoditelností

Základní kapitál je splacen.

8. Závazky po splatnosti
Poèet dnù
30  60
60 a více
Celkem

Bìné úèetní období
0
0
0

tis. Kè
tis. Kè
tis. Kè

Minulé úèetní období
0
0
0

Závazky nejsou kryté podle zástavního práva ani jitìny jiným zpùsobem.
Spoleènost nemá ádné závazky po splatnosti vùèi Okresní správì sociálního zabezpeèení, zdravotním pojiovnám
ani finanènímu úøadu. V rozvaze jsou vykázány závazky sociílního zabezpeèení a veøejného zdravotního pojitìní
z vyplacených mezd za mìsíc prosinec 2007 vèetnì daní, jejich splatnost nastane v roce 2008.

9. Rezervy

Zákonné rezervy
Z toho: rezervy
na opravy DHM
Ostatní rezervy

v tis. Kè
Èerpání
Zùstatek
2007
31.12.2007
0
1 319

Zùstatek
1.1.2006
0

Tvorba
2006
0

Èerpání
2006
0

Zùstatek
31.12.2006
0

Tvorba
2007
1 319

0

0

0

0

1 319

0

1 319

749

99

0

848

0

100

748
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Ostatní rezervy  jedná se o rezervu, která je tvoøena v souladu se zásadou opatrnosti, na neukonèený soudní spor
o finanèní plnìní ve výi 749 tis. Kè (závazek spoleènosti) a moný budoucí závazek. Spoleènost tento závazek
nevede ve své evidenci.
10. Výnosy z bìné èinnosti dosaené v tuzemsku
2006
10 683
11 451
243
0
41 667
0
1 676
958
66 678

Vodné
Stoèné
Stavebnì montání èinnost
Aktivace
Nájem
Prodej majetku
Pøijaté úroky
Ostatní výnosy
Výnosy z bìné èinnosti celkem

v tis.Kè
2007
0
0
0
0
52 280
2 122
4 025
316
58 743

Spoleènost nemìla v roce 2007 pøíjmy ze zahranièí.

11. Celkové výdaje vynaloené v úèetním období na výzkum a vývoj.
Spoleènost nevynakládala v roce 2007 finanèní prostøedky na výzkum a vývoj.

Pøehled o penìních tocích

1. Pøehled o penìních tocích je sestaven nepøímou metodou a je pøiloen ve formì výkazu.

2. Úèetní jednotka v pøehledu o penìních tocích zahrnuje do penìních prostøedkù - peníze v hotovosti,
ceniny, penìní prostøedky na bankovním úètu vèetnì pøípadného pasivního zùstatku bìného úètu a peníze
na cestì.

3. Penìními ekvivalenty se v sestaveném pøehledu rozumí krátkodobý likvidní majetek, který je snadno
a pohotovì smìnitelný za pøedem známou èástku penìních prostøedkù, u kterého se nepøedpokládají významné
zmìny hodnoty v èase. Za penìními ekvivalenty se povaují dlouhodobé penìní úloky a nejvýe tøímìsíèní
výpovìdní lhùtou a likvidní a obchodovatelné cenné papíry.
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V. Právními úkony mezi propojenými osobami.
V prùbìhu roku 2007 nebyly mezi Mìstem Prostìjov a spoleèností Vodovody a kanalizace Prostìjov, a. s. uzavøeny
ádné smlouvy ekonomického charakteru. Na základì poadavku Mìsta Prostìjova a po schválení valnou hromadou
bylo provedeno rozdìlení Listiny nahrazující akcii tak, aby mohlo dojít k vypoøádání mezi Mìstem Prostìjov
a oddìlenou èástí  obcí Drovice. Ke skuteènému fyzickému pøevodu dojde a v roce 2008.
Okamik sestavení úèetní závìrky: Prostìjov, 10. bøezna 2008.

Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.

Ing. P a v e l Ø e p k a
øeditel spoleènosti
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