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1.

ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA
Vážené dámy, pánové a vážení akcionáři společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

Je mi potěšením Vás přivítat nad stránkami výroční zprávy za rok 2013. Z pohledu společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. to byl jeden z úspěšných roků. Vedle zvýšeného hospodářského
výsledku se nám podařilo dosáhnout i vyšších oprav a investic, které jsou nezbytné pro obnovu, modernizaci a udržení provozuschopnosti infrastrukturního majetku, což je naší povinností a odpovědností vůči budoucím generacím, neboť stav majetku je rovněž prostředkem pro kvalitní služby.
Víme, že bez motivace a aktivního přístupu zaměstnanců nelze těchto výsledů dosáhnout. Proto
jsou věnovány nemalé prostředky na jejich vzdělávání a profesní růst, což se následně projevuje
v pracovním nasazení a výsledcích. Mimo to však do pracovního procesu, a to velmi negativně, zasahují zejména nová legislativní ustanovení různých zákonů, která se následně ukazují jako velmi
nedokonalá a nesourodá s následnými vyhláškami a zákony, což způsobuje a v budoucnu ještě způsobí nemalé problémy. Problémy jsou od toho, aby se řešily, což také v plné míře zaměstnanci naší
společnosti činí tak, aby co nejlépe splnili legislativní nároky.
Ale když začíná docházet k tomu, že si instituce, které mají ve své pracovní náplni činnosti, jejichž
plnění telefonicky přenášejí na zaměstnance firem, tak se nám zdá, že je někde něco špatně. Navíc se
časem ukáže, že celé toto konání bylo zcela zbytečné a úředník to ani neví, tak se čím dál častěji stává,
že spousta času věnovaného nějaké činnosti se následně ukáže jako zbytečně vynaložená a u nás, při
stavu pěti kmenových zaměstnanců, dosti zásadní ztrátou času. Nicméně si myslíme, že legislativní
džungle nás teprve čeká a nezbude nám, než se s ní poprat.
I přes všechny výše uvedené komplikace se nám, dle našeho názoru, podařilo uplynulý rok zvládnout velice dobře, o čemž svědčí i dosažený hospodářský výsledek a objem finančních zdrojů použitých na opravy a investice do infrastruktury společnosti. Je pravdou, že ve srovnání s rokem předcházejícím se může zdát, že došlo k poklesu investovaných prostředků, ale je nutné si uvědomit, že
v minulých letech společnost prováděla velké investice s dotační účastí státu, kdežto v letošním roce
jsme žádnou dotaci na stavební akce nečerpali a všechny náklady jsme hradili z vlastních zdrojů.
I přes všechny výše uvedené, jak legislativní, tak i provozní překážky a omezení se společnost snaží
udržet ceny vodného a stočného na co nejnižší úrovni. Vzhledem k rostoucím nákladům na veškeré
energie, náhradní díly a ceny stavebních materiálů je to úkol velmi těžký a složitý, který vzhledem
k vynakládání vyšších nákladů na opravy infrastrukturního majetku společnosti je nutně spojen s rostoucí cenou vodného a stočného pro konečného spotřebitele.
I přes všechna úskalí jak legislativní, tak i provozní si myslíme, že naší společnosti se daří i za současné ekonomické situace využívat svěřené prostředky včetně finančních zdrojů co nejefektivněji.
Přejeme Vám, našim akcionářům, aby se Vám rovněž dařilo a to jak v osobním tak i profesním
životě, abychom se zde mohli zase za rok ve zdraví sejít.
V Prostějově 17.3.2014.
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Ing. Miroslav Hanák
pøedseda pøedstavenstva

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 31.12.2013 :

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, Rašínovo nábøeí
42, na který pøešel 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 31.12.2013

3.1

Valné hromady spoleènosti
25.
25.
21.
24.
15.
20.
30.
25.
14.
21.
28.
19.
27.
22.
22.

3.2

øíjna 1994 – øádná
kvìtna 1995 – øádná
kvìtna 1996 – øádná
èervence 1997 – øádná
èervna 1998 – øádná
èervence 1998 – náhradní
dubna 1999 – mimoøádná
srpna 1999 – náhradní
èervna 2000 – øádná
èervna 2001 – øádná
prosince 2001 – øádná
èervna 2002 – øádná
kvìtna 2003 – øádná
prosince 2003 – mimoøádná
èervna 2004 – øádná

21. èervna 2005 – øádná
10. ledna 2006 – mimoøádná
21. bøezna 2006 – mimoøádná
30. kvìtna 2006 – øádná
  5. záøí 2006 – mimoøádná
13. øíjna 2006 – náhradní
28. èervna 2007 – øádná
25. dubna 2008 – øádná
27. dubna 2009 – øádná
21. kvìtna 2010 – øádná
17. června 2011 – řádná
22. června 2012 – řádná
14. června 2013 – řádná

Pøedstavenstvo

pøedseda pøedstavenstva

:

Ing. Miroslav HANÁK

místopøedseda pøedstavenstva

:

Mgr. Vlastimil UCHYTIL

èlenové pøedstavenstva

:

Ing. Jaroslav Faltýnek

pøedseda dozorèí rady

:    

Ing. Radek ZACPAL

místopøedseda dozorèí rady

:   

Pavel SMETANA

èlenové dozorèí rady

:

Ing. Václav ŠMÍD

3.3 Dozorèí rada
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3.4

Výkonné vedení spoleènosti

øeditel spoleènosti
:
Ing. Pavel ØEPKA
investièní technik
:
Ing. Petra PILCOVÁ
ekonom
:
Ing. Petr JANÈÍK
Pøehled o penìitých a naturálních pøíjmech za rok 2013 ( v tis. Kè)
Penìité pøíjmy

Z toho tantiémy

Naturální pøíjmy

Pøedstavenstvo

769

-

-

Dozorèí rada

669

-

-

Vedení spoleènosti

2 800

-

-

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 jištìní za úvìry.
Zamìstnanci mají monost se úèastnit na základním kapitálu spoleènosti prostøednictvím
hlasovacích práv spojených s vlastnìnými akciemi.

4.

STRUKTURA AKCIONÁØÙ

Struktura akcionáøù spoleènosti k 31.12.2013 tvoøí následující pøehled.
90,04 % akcií spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. vlastní mìsta a obce, z toho   
71,77 % akcií vlastní Mìsto Prostìjov.
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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
1 000

poèet akcií
34 392

hodnota ZK v Kè
34 392 000

% ZK
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

Podíl jednotlivých druhů akcií na ZK společnosti
500000; 7,91%

100000; 21,37%

1000; 51,86%
10000; 0,07%
1000; 7,78%
1000; 11,01%
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Akcie společnosti v zaknihované podobě, které byly vedeny v zákonem stanovené evidenci
u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. v Praze, jsou po dobu přípravy a realizace přeměny akcií na akcie na jméno v listinné podobě vedeny na základě uzavřené mandátní
smlouvy u společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. se sídlem K Botiči 6, 101 00
Praha 10, která přeměnu provádí.
Akcie mající zaknihovanou podobu jsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti
je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní
spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem
(obcí).
Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu
a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby
nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, a změny těchto údajů. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba vedená v tomto seznamu, pokud zákon nestanoví jinak.
Akcionář je povinen sdělit společnosti všechny změny zde zapisovaných údajů bez zbytečného
odkladu poté, co tyto změny nastaly. Společnost nenese důsledky za porušení této povinnosti.
Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů majících
akcie na jméno v části, která se ho týká.
Finanční instituce, jejíž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů
vypláceny výnosy, je Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Prostějov.
Akcie společnosti se neobchodují na veřejných trzích.
Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada určila
k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě
akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat
vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená zákonem.
Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na ní hlasovat, uplatňovat návrhy a protinávrhy, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady.
Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie
upisují peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné
hromady a to v důležitém zájmu společnosti.
Valná hromada společnosti dne 22. června 2012 schválila přeměnu podoby 229 283 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností v zaknihované podobě na listinnou podobu a přeměnu podoby 34 392 ks akcií na majitele o jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč na listinnou podobu.
Přijetím zák. č. 134/2013 Sb. se listinné akcie na majitele změnily na listinné akcie na jméno
s platností od 1. 1. 2014.
Všechny nezbytné kroky související s výměnou akcií provádí na základě uzavřené mandátní smlouvy společnost Centrum hospodářských informací, a.s. se sídlem K Botiči 6, 101 00 Praha 10.
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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 výkonného øeditele spoleènosti,
útvar ekonomický,
útvar investièní.

Bliší údaje o poèetním stavu zamìstnancù jsou patrné z následujícího grafu:

Vývoj počtu pracovníků

160
140
120
145

60

149 150 146 141 135 131 127
124 123

rok

9

5

5

5
2013

5

2012

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

0

5

2011

6

20

2010

25

40

2009

80

151 158

2008

100

5

7.

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI
ZA ROK 2013

7.1

Pronájem vodárenské infrastruktury

Dne 16. ledna 2006 byly na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. ledna 2006 mezi
společnostmi Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (dále i VaK, a.s.) a STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále i SMV, a.s.) uzavřeny „Smlouva o prodeji části podniku“ a „Smlouva o nájmu
a provozování vodárenské infrastruktury“. Na základě uzavřených smluv přešlo s platností od 1. 3. 2006
na  SMV, a.s. provozování veškeré vodohospodářské infrastruktury VaK, a.s. Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury je platná do 31. prosince 2030.
V této souvislosti byl od března 2006 hlavní činností společnosti pronájem vodárenské infrastruktury jejímu smluvnímu provozovateli společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
V roce 2007 došlo k fúzi mezi společnostmi STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,a.s. a Zlínská vodárenská, a.s., kdy obě společnosti zanikly a vznikla nová nástupnická společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 41, 772 01 Olomouc.
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se zaměřila především na provádění oprav a investic
do stávající vodárenské infrastruktury s cílem snížit poruchovost řadů, zlepšit jejich technické parametry
a zajistit plynulou výměnu staršího potrubí v jednotlivých letech. V roce 2013 byly prováděny opravy a investice do vodovodní i kanalizační sítě města Prostějova a obcí, v nichž společnost vlastní sítě, v souladu
se schváleným plánem oprav a investic společnosti. Dodavatelskými firmami byly realizovány:
opravy do vodovodů:
- v Prostějově v ulici Českobratrská, Tetín, E. Beneše, Dolní, Nezvala – E. Beneše, Komenského,
na nám. Sv. Čecha
- v obci Bohuslavice z VDJ Bohuslavice
- v Konici – ul. Pod Cihelnou, ul. Bídov
- v obci Ochoz
- v obci Smržice -  ul. Kostelecká – Olší
- v obci Vrahovice – ul. M. Alše  
opravy kanalizací:
- v Prostějově na sídlišti E. Beneše a na Poděbradově nám.
- v obci Bohuslavice
- v obci Kralice na Hané – oprava stoky VI
- v obci Nezamyslice v ul. Sportovní, Vyškovská a Mlýnská.
Z ostatních oprav bylo provedeno zafoukání starého sběrače „A“ na Husově nám.,  oprava VDJ Brodek
u Prostějova, VDJ Konice a VDJ Ponikev, stavební úpravy na prameništi ÚV Hrdibořice, oprava příjezdové komunikace – ČOV Kralický háj a ÚV Hrdibořice, čištění a frézování kanalizace na ul. Určická
v Prostějově. Celková výše nákladů na opravy vodárenské infrastruktury v roce 2013:     37.646,- tis. Kč
     
Investice do vodovodů:
- vodovod Prostějov -  propojení vodovodu ul. Nezvala – E. Beneše
- prodloužení vodovodu na ulici Jasmínová
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Investice  do kanalizací:
- pokračovaly investice v Prostějově v ul. Okružní, byla provedena přeložka veřejného osvětlení
Z ostatních investic byla provedena v Prostějově v sídle firmy instalace dispečerského systému,  na ÚV
Hrdibořice byly provedeny stavební úpravy na prameništi a na VDJ a ČS Brodek u Prostějova úprava
armatur.
Celková výše investic v roce 2013:  6.528,- tis. Kč

7.2

Zásobování pitnou vodou

V roce 2013 neprovozovala spoleènost vodárenskou infrastrukturu a v dùsledku toho nebylo ze strany
spoleènosti provádìno ádné zásobování pitnou vodou. Tato povinnost byla plnì zajišována provozovatelem
vodárenské infrastruktury  MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. na základì uzavøených smluv.

7.3

Odkanalizování a èištìní odpadních vod

V roce 2013 neprovozovala spoleènost ani jednu èistírnu odpadních vod, a proto neodvádìla
odpadní vody. Tuto povinnost zajišoval v plné míøe provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. na základì uzavøených smluv.

7.4

Ostatní èinnosti spoleènosti

Spoleènost provádìla dodavatelským zpùsobem èištìní kanalizací za úèelem zjištìní 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
pøíslušných zaøízení a nebo poruch svých vlastních zaøízení, kdy nebylo moné poseèkání.

7.5

Podnikatelské zámìry spoleènosti pro rok 2014

V roce 2014 bude spoleènost realizovat následující podnikatelské zámìry:
-

pøipraví a realizuje opravy a investièní akce dle schváleného plánu oprav a investic
bude pokračovat v prověřování monosti uvádění do provozu jímacích území, která byla
v minulosti uzavøena z dùvodù objevení se nadnormativních obsahù prvkù v surové vodì
(napø. uran, selén, arzén, fluoridy, dusičnany, atd.)
připravovat opatření proti nově se objevujícím znečištěním podzemních vod a jiným
ekologickým zátěžím
pozornost bude věnována přípravě oprav ČOV a ÚV
vytvoøí maximální podmínky pro monost èerpání dostupných dotaèních fondù v návaznosti na platnou legislativu.
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7.6

Ostatní údaje rozhodné pro podnikatelskou èinnost spoleènosti

Společnost není závislá na zvláštních patentech a licencích, průmyslových, obchodních nebo
výrobních smlouvách nebo nových výrobních procesech.
Společnost vede soudní spory, správní nebo rozhodčí řízení, které nemohou mít významný vliv
na finanční situaci. V předchozích dvou letech žádné významné spory nezahájila.
Do praxe nejsou zaváděny žádné převratné změny nebo poznatky výzkumu a vývoje.
Společnost vyvíjí základní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí již podstatou svojí činnosti, tj. spravování a budování majetku sloužícímu k odkanalizování a čistění odpadních vod.
Společnost vynakládá v oblasti pracovněprávních vztahů nemalé prostředky na vzdělávání zaměstnanců. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
Činnost společnosti je stabilní, nebyla přerušena ani se neuvažuje o přerušení činnosti v následujících letech.
Dne 27.3.2013 společnost obdržela od Generálního finančního ředitelství „Rozhodnutí o prominutí daně“ (částečné) za porušení rozpočtové kázně při plnění podmínek čerpání prostředků
státního rozpočtu určených na financování akce „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace
1.část“. Porušení  spočívalo v nesplnění termínu akce (dále viz. Čl. 15 Příloha k účetní závěrce
za rok 2012, bod IV., odst. ch). Z celkového odvodu ve výši 2 140 850,- Kč, byla prominuta
částka 2 087 329,- Kč.  

7.7

Poøízení dlouhodobého majetku

7.7.1 Pøehled o poøízení dlouhodobého majetku v roce 2013
v tis. Kè

Rok
Hmotný majetek
nehmotný majetek
Celkem

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013
15 366 14 176 12 331 26 401 6 809 28 727 114 488 137 312 47 889 5 477
376
443
71
0
289 2 390 930
211
0
1 051		
15 742 14 619 12 402 26 401 7 098 31 117 115 418 137 523 47 889 6 528
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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 výše dividendy na akcii:
												

v Kè

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
zisk/ztráta po zdanìní
na akcii
dividenda na akcii

6,66
0

6,27 11,77 6,37
0

0

4,08

3,35

4,17

5,43

7,37

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

Vývoj zisku na akcii
12
10
8
Kč

6
4
2
0

2005

2006

2007

2008

2009
rok
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2010

2011

2012

2013

8.2

Ekonomické výsledky hospodaøení spoleènosti - rozvaha,
výkaz zisků a ztrát

14

15

16

17

18

8.3

Údaje o oèekávané hospodáøské a finanèní situaci

Spoleènost má v roce 2014 pøedpoklady pro dosaení srovnatelných hospodáøských výsledkù
s pøedchozími roky. Pøedpokládaný objem zisku v roce 2014 èiní 2 276 tis. Kè.

8.4

Bankovní úvìry

Dlouhodobé bankovní úvěry:
 na dofinancování investiční akce „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace 1. část“ byl
přijat od Československé obchodní banky, a.s. dlouhodobý účelový úvěr ve výši 30 mil. Kč
se splatností 8 let. Smlouva o úvěru byla uzavřena dne 31.3.2011, úvěr byl poskytnut  dne
19.5.2011. Splátky úvěru jsou čtvrtletní ve výši 0,950 mil. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2013
činí  20,500 mil. Kč. MZe poskytuje na úhradu části úroků z tohoto úvěru dotaci.
 na dofinancování investiční akce „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace 2. část“ byl
přijat od Československé obchodní banky, a.s. dlouhodobý účelový úvěr ve výši 20 mil. Kč
se splatností 8 let. Smlouva o úvěru byla uzavřena 30.3.2012.  Splátky úvěru jsou čtvrtletní
ve výši 0,645 mil. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2013 činí  16,130 mil. Kč.
Kontokorentní bankovní úvěr:
 na krytí možného přechodného nedostatku peněžních prostředků (z důvodu financování investičních akcí)  byl přijat od Československé obchodní banky, a.s. kontokorentní úvěr ve výši
10 mil. Kč. K 31.12.2013 nebyl čerpán.
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9.

Návrh na rozdìlení zisku za rok 2013
Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
daò z pøíjmù - splatná
- odložená
Disponibilní zisk (po zdanìní)

     3
   -1
1
3

590
758
426
258

237,58
640,00
872,00
469,58

Kè
Kè
Kč
Kè

Návrh na rozdìlení disponibilního zisku:






10.

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

163 000,00
40 000,00
0,00
3 055 469,58
0,00

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

Vyjádøení dozorèí rady k úèetní závìrce
a rozdìlení zisku

Dozorèí rada pøezkoumala dne 25. března 2014 roèní úèetní závìrku, zprávu auditora o jejím
ovìøení a návrh na rozdìlení zisku za rok 2013 pøedloený pøedstavenstvem spoleènosti
a doporuèuje valné hromadì roèní úèetní závìrku i návrh na rozdìlení zisku za rok 2013
ke schválení.

V Prostìjovì dne 25. března 2014
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   Ing. Radek Zacpal
pøedseda dozorèí rady

11.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře
společnosti

21

22

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 spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,

Èestná prohlášení výše uvedených osob jsou uloena v sídle spoleènosti.
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13.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

zpracovaná představenstvem společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb.,
zákon o obchodních koropracích v platném znění.
Obsah
Oddíl  I.

Osoby propojené
1. Ovládaná osoba
2. Ovládající osoba
3. Další propojené osoby

Oddíl II.

Vztahy mezi propojenými osobami
1. Způsob ovládání
2. Personální unie
3. Struktura propojení

               
Oddíl III.
Rozhodné období
                
Oddíl IV.

Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami
1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou
ovládající v rozhodném období.
2. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami
propojenými v rozhodném období.

Oddíl V.

Právní úkony mezi propojenými osobami

Oddíl VI.

Opatření mezi propojenými osobami

Oddíl  VII.

Důvěrnost informací.

Oddíl  VIII. Výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanou a ovládající
osobou.
Oddíl  IX.

Závěr.
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ODDÍL I.
OSOBY PROPOJENÉ
1.

Ovládaná osoba
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem Prostějov,
Krapkova 1635 / 26,  PSČ  796 01, Identifikační číslo:  49451723, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Brně, oddíl  B, vložka
1143 (dále ovládaná osoba).
Ovládaná osoba je obchodní společnost, kdy na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 1. 2006 došlo ke změně její struktury a přeměně
na společnost vlastnickou, zabývající se především pronájmem a správou
vodohospodářské infrastruktury.

2.

Ovládající osoba
Město  Prostějov se sídlem Prostějov, náměstí T. G. Masaryka 130/14. Identifikační číslo   00288659, územně samosprávný celek, založený zákonem,  
( dále ovládající osoba ).

3.

Další propojené osoby
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. neovládá žádnou jinou
osobu a nemá žádné vztahy s dalšími osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou (Městem Prostějov)

ODDÍL II.
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
1. Způsob ovládání
Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá  
hodnota činila ke dni 31. 12. 2013   71,77   %   základního kapitálu osoby
ovládané.
    
2. Personální unie
Členem statutárního (dozorčího) orgánu ovládané osoby v rozhodném období
byli  následující  členové statutárního orgánu (zaměstnanci) ovládající osoby:
a) Člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek, člen Zastupitelstva města Prostějova
b) Předseda dozorčí rady Ing. Radek Zacpal,  člen Zastupitelstva města Prostějova,
místopředseda dozorčí rady Pavel Smetana, člen Zastupitelstva a člen Rady
města Prostějova, člen dozorčí rady Ing. Václav Šmíd, člen Zastupitelstva
města Prostějova.
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ODDÍL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ.
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna
2013 do 31. prosince 2013.

ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.
1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající
v průběhu rozhodného období.
V rozhodném období od 1. 1. do 31. 12. 2013 nebyla uzavřena žádná smlouva, ani dohoda mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
V roce 2011 byla uzavřena pojistná smlouva číslo 0014246465 (96/2011)
mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
a Městem Prostějov na pojištění majetku s účinností od 1.1.2012.  Pojistník
Město Prostějov sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. Mezi dalšími pojištěnými z této smlouvy
je i společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
2. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami propojenými v průběhu rozhodného období.
S dalšími organizacemi ovládanými Městem Prostějov (propojené osoby)
společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. neměla v rozhodném období
od 1. 1. do 31. 12. 2013  uzavřenu žádnou smlouvu ani dohodu.

ODDÍL V.
PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.
Dne 29.12.2011 byla uzavřena pojistná smlouva číslo 0014246465 (96/2011)
mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group a Městem Prostějov na pojištění majetku s účinností od 1.1.2012.   Pojistník Město
Prostějov sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn.
je zároveň pojištěným. Mezi dalšími pojištěnými z této smlouvy je i společnost
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
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ODDÍL VI.
OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.
Žádná další opatření, nezařazená v předchozích oddílech, mezi ovládanou a ovládající osobou včetně další propojené osoby nebyla v rozhodném období učiněna.

ODDÍL VII.
DŮVĚRNOST INFORMACÍ.
Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství  ovládající, ovládané i další propojené osoby a také ty informace,
které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob,
označeny. Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly
být samy o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi
k újmě jakékoliv z propojených osob.   

ODDÍL VIII.
VÝHODY A NEVÝHODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ
MEZI OVLÁDANOU A OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU.
Výhody:

uzavřením pojistné smlouvy číslo 0014246465 (96/2011) mezi
Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group
a Městem Prostějov na pojištění majetku došlo u společnosti
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s., která patří mezi další pojištěné z této smlouvy, k výraznému snížení nákladů na pojištění
majetku – řádově o 70%.

Nevýhody: za dobu účinnosti vzájemného smluvního vztahu mezi osobou
ovládanou a ovládající se doposud žádné nevýhody vůči osobě
ovládané neprojevily.

ODDÍL IX.
ZÁVĚR.
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. ke dni 10.3.2014 a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky
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ve smyslu zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna
ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její
nedílná součást.
Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že
zpráva byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského
soudu v Brně.
Zpráva statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 zákona 90/2012
Sb. o obchodních korporacích byla projednaná a schválená na zasedání představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. dne  17.3.2014.

14.

Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích 		
mezi propojenými osobami

Po přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami sestavené ovládanou osobou –
statutárním orgánem společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se sídlem v Prostějově,
Krapkova 1635/26, ze dne 17.3.2014 konstatujeme, že jsme neshledali nedostatků v této zprávě
a její úplnosti.

V Prostějově dne 25. března 2014

Ing. Radek Zacpal
předseda dozorčí rady
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15.

Pøíloha k úèetní závìrce za rok 2013
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Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov

