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Seznam použitých zkratek
ČOV - čistírna odpadních vod
ÚV
- úpravna vody
VDJ
- vodojem
ATS
- automatická tlaková stanice
ČS
- čerpací stanice
PVK
- Pražské vodovody a kanalizace
PEVAK - Pelhřimovské vodovody a kanalizace
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Úvodní slovo ředitele Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o.

Vážení přátelé,
jménem Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. Vám předkládám výroční zprávu
společnosti za rok 2005, kde v číslech a komentářích získáte přehled o hospodářských výsledcích
a činnosti společnosti.
Uplynulý hospodářský rok 2005 navazoval na četné změny a cíle střednědobého plánu
společnosti, který byl v roce 2001 zpracován ve spolupráci s vlastníkem společnosti ONDEO Services a
každoročně revidován.
Rok 2005 byl pro VHS Benešov s.r.o. rokem náročným a složitým. Museli jsme se vypořádat
s nedostatkem zakázek pro stavomontážní středisko ve II. pololetí roku, dopadem zákona o ukončení
komplexního pronájmu – zákon nadále neumožnil použít daňové odpisy a tím ovlivnil čistý HV společnosti
a řadou dalších negativních faktorů ovlivňujících naši činnost.
Se všemi těmito negativními vlivy jsme s našim stabilizovaným kolektivem pracovníků a dobrou
spoluprací s městy a obcemi dokázali vypořádat.
Podařilo se nám ve spolupráci s městy a obcemi získat několik stavebních zakázek ještě ve druhém
pololetí roku a jejich realizací se podařilo celkový plán výkonů splnit.
Vstupem naší země do EU došlo ke zpřísnění kvalitativních ukazatelů jak při výrobě pitné vody, tak
ukazatelů sledovaných u vypouštěných odpadních vod. Došlo k zavedení podrobné majetkové a provozní
evidence. Všechny tyto úkoly se nám ve spolupráci s městy a obcemi daří plnit.
V průběhu roku 2005 pokračovala spolupráce s technickými skupinami ONDEO Services a
jednotlivými společnostmi této skupiny v České republice.
Podstatné organizační změny ve společnosti, které by ovlivnily její činnost v roce 2005
nenastaly. Po fúzi se společnosti AQUACON v roce 2004 došlo k odstranění různých disproporcí ve
způsobu řízení a v navyklém způsobu činnosti u této společnosti a sjednocení všech těchto činností ve
VHS aniž by se toto záporně projevilo na výsledku hospodaření společnosti.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.. pokračovala i v tomto roce v jednáních
s obecními úřady o prodlužování, změně a uzavírání nových smluv na provozování vodovodů a kanalizací
s cílem rozšiřovat a zkvalitňovat své služby v jednotlivých městech a obcích regionu. Významným krokem
v této činnosti bylo prodloužení provozovatelské smlouvy na další období s městem Vlašim
Aktualizace a prodlužování smluvních vztahů je ve Vodohospodářské společnosti Benešov,
s.r.o. je neustálý a složitý proces a je založen na vzájemné důvěře a dobrých vztazích vlastníků
infrastrukturního majetku (obcí a měst) a nás jako provozovatele.
Jsem rád, že Vám předkládáme hospodářské výsledky, které jsou dobré. Dosažené výsledky
roku 2005 jsou výsledkem společného úsilí orgánů společnosti, managementu a zaměstnanců
společnosti. Současně chci poděkovat všem zástupcům měst a obcí za důvěru a podporu naší
společnosti.
Věřím, že výsledky roku 2005 jsou výsledkem standardní práce a že naše společnost má všechny
předpoklady pro další úspěšný rozvoj.

Ing. Antonín S t i b ů r e k
ředitel společnosti
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Základní údaje o společnosti
Všeobecné:
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. se sídlem Černoleská 1600, Benešov
je specializovaná společnost , jejímž hlavním předmětem činnosti je provozování infrastrukturního
majetku měst a obci – především úpraven vody, vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních
vod.
Vlastníkem společnosti je francouzská firma SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (od 1.5. 2003),
1, Rue d`Astorg - 75008 Paříž, Francouzská republika (do 30.4.2003 to byla ONDEO SERVICES S.A).
Společnost je zapsána v rejstříku obchodního soudu v Paříži pod zn. PARIS B 410 118 608
(2001B03975).

Obchodní jméno:

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

Sídlo společnosti:

Benešov u Prahy, Černoleská 1600, 256 13

Datum vzniku:
Právní forma:

19.1.1993
Společnost s ručením omezeným
IČO
47535865

Zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16659
Předmět podnikání:
poradenská, školící a konzultační činnost
nakládání s odpady
laboratorní rozbory související s vodohospodářskou činností
silniční motorová doprava
opravy motorových vozidel
truhlářství
zámečnictví
obchodní činnost
provádění inženýrských staveb
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
a související vodohospodářská činnost
činnost realitní kanceláře – v rozsahu § 25 ŽZ

Statutární orgán:
Jednatel: Ing. Antonín S t i b ů r e k
Benešov, Černoleská 495, 256 01
Jednatel: Ing. Ondřej Š p á l a
Praha 5, Voskovcova 1075/59, 152 00

Společníci:
SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. (od 1.5.2003)
18, Sq. Edouard VII, 75009 Paris, Francouzská republika
Vklad:
260 000,- Kč
Splaceno:
260 000,- Kč
Obchodní podíl: 100%
společnost je zapsána v rejstříku obchodního soudu v Paříži,
číslo obchodního rejstříku R.C.S. Paris B 410 118 608
(2001B03975)
Zastoupená: Jacques Pétry, předseda správní rady (do 8.3.2004)
Jean-Louis Chaussadem, generální ředitelem
a předsedou správní rady (od 15.3.2004)
SUEZ ENVIRONNEMENT vznikla přejmenováním společnosti
ONDEO Services S.A.
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Rozsah provozované infrastruktury k 31.12.2005
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Středisko Benešov:
provozní středisko Benešov spravuje vodovodní přivaděč Benešov – Javorník, vodovodní síť
města Benešov a obcí Úročnice, Okrouhlice, Bystřice, Bystřice – studny Nesvačily, Borotín, Posázavský
vodovod, Krhanice obec, Prosečnice – osada, obce Čtyřkoly, Hvězdonice, Hrusice,Chocerady,
Samechov, Kamenice, Krásná Hora, Louňovice, Mrač, Netvořice, Neveklov, Senohraby – Mirošovice –
přivaděč, obce Mirošovice, Senohraby, Stříbrná Skalice, Hradové Střímelice, Živohošť.
Kanalizace síť včetně ČOV – město Benešov, obec Hvězdonice, Netvořice, Senohraby,
Postupice – pouze ČOV, Jažlovice – HOPI, Jažlovice Merk, Jažlovice – Phoenix-Zeppelin, Jažlovice –
RESVO – kanalizace a ČOV, Racek – kanalizace a ČOV, Pětihosty – OMV – kanalizace, ČOV,
Všechromy - DROXI – kanalizace, ČOV, Všechromy – Mountfield – kanalizace, ČOV, Sedlec – Prčice ,
kanalizace, ČOV.

Středisko Vlašim:
Provozní středisko Vlašim spravuje vodovodní přivaděč Štěpánka, vodovod pro město Vlašim
a obce Domašín, Znosim, Bečváry, Český Šternberk, přivaděč Divišov – Všechlapy, obec Divišov,
Všechlapy, Dolní Kralovice, Jankov, Kácov, Načeradec, Horní Lhota, obec Pravonín, osady Tisek,
Buková, Křížov, obec Psáře, osada Šlapánov, Tatouňovice, obec Trhový Štěpánov, Třebotín a
Zdislavice.
Kanalizační síť včetně ČOV – Vlašim, Bečváry, Dolní Kralovice, Divišov, Jankov, Kácov, Rataje a Trhový
Štěpánov - kanalizace.

Středisko Jílové:
Provozní středisko Jílové spravuje vodovody v obcích – Davle, Hvozdnice, Měchenice, Sázava,
Sloup, Dolní Břežany, Lhota, Jíloviště, město Jílové u Prahy , Borek, Bohuliby, Luka pod Medníkem,
Včelní Hrádek, Radlík, Studené, Žampach, Petrov, Chlomek, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Psáry,
Posázavský vodovod, Řitka, Trnová, Třebotov, Vestec, Řevnice.
Kanalizaci a ČOV – Hvězdnice, Horní Počernice – Plus Diskont, Jíloviště, Jeneč, Jílové u Prahy,
Modletice, Psáry, Trnová, Třebotov, Všetaty, Řevnice, Vestec, Kostelec u Křížků, Zbraslav a Zvole.

VODOVODY
Počet obyvatel zásobovaných vodou z veř.vod.
celková délka vodovodních řadů
počet vodovodních přípojek
počet vodojemů
kapacita vodojemů
počet vodních zdrojů
počet úpraven vody
celková kapacita ÚV
ztráty vody

68 033
566 km
17 444
59
27 000 m 3
129
17
22,2 l/s
27,6%

KANALIZACE
Počet obyvatel napojených na veř.kanalizaci a ČOV
Celková délka kanalizačních řadů
počet kanalizačních přípojek
počet čerpacích stanic odpadních vod
počet ČOV
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48 817
287 km
11 769
52
42
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Zásobování pitnou vodou
V roce 2005 Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. dodávala svým odběratelům pitnou
vodu plynule bez vážnějších problémů.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. převážnou část vody určené k realizaci – 88,9 %
nakupuje a to od PVK, PEVAK, voda podzemní je zastoupena pouze 11,1%. Proto i výroba pitné vody
byla v roce 2005 plynulá bez mimořádných výkyvů. Dílčí problémy se vyskytují pouze v lokalitách
s nevyhovujícím technickým zařízením a nevyhovující kvalitou vody (Okrouhlice, Chocerady). V těchto
lokalitách Jirsou prováděny stavební úpravy k odstranění nevyhovujícího stavu.

tis m3/rok

5 1 0 1 5 20 25 3 0 3 5 40 45 50
0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Vývoj vyrobené pitné vody

2001

2002

2003

2004

2005

rok
voda vyrobená urč. K realizaci"VR"

voda fakturovaná

voda převzatá

voda předaná

ostatní nefakturovaná

*rok 2002 ovlivněn fúzí s VOK Davle, *rok 2004 ovlivněn fúzí s AQUACON a.s.

KVALITA VODY
Provozní kontrola jakosti pitné vody je prováděna v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., ze
dne 22.4.2004 a vyhl.č.428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001 a vyhl.č. 307/2002 Sb. ze dne 13.6.2002.
Místa odběrů v jednotlivých lokalitách a jejich frekvence je prováděna po dohodě s orgánem veřejného
zdraví dle schváleného opatření, vydaného KHS Střed. kraje, ÚP Benešov ze dne 27.1.2005 , 16.11.
2004 a 24.9.2003. Sledování kvality vody je prováděno vlastní laboratoří, která je držitelem osvědčení o
správné činnosti laboratoře č. 253 /akreditace/, vydané VÚV T.G.Masaryka /ASLAB/ dne 28.2.2003
s platností do 28.2.2006.
Za rok 2005 bylo zpracováno 802 rozborů z toho 263 pro externí zákazníky.
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Odvádění a čištění odpadních vod
V roce 2005 bylo na 42 provozovaných čistírnách odpadních vod čištěno celkem 6 368 tis.
m3 odp. vod. Jedná se o mechanicko-biologické čistírny převážně vybavené technologií
s jemnobublinným provzdušňováním. Technologií na odstraňování dusíku je vybaveno 26 čistíren,
odstraňování fosforu chemickým srážením je instalováno na 14 čistírnách.
10% z celkového množství čištěných vod pochází od producentů potravinářského průmyslu a tyto
vody jsou vzhledem ke svému složení pravidelně sledovány.
Rozbory odpadních vod ze všech čistíren a odpadních vod vypouštěných průmyslovými
producenty provádí akreditovaná laboratoř. Kvalita vypouštěných odp. vod a účinnost čištění je
sledována také s ohledem na směrnici 91/271/EHS o čištění komunálních odpadních vod s požadavky
na vypouštění odpadních vod do citlivých oblastí.

Vývoj množství vody odkanalizované
7000
tisíce m 3/rok
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voda vypouštěná do vodních toků

2003

2004

2005

voda vypouštěná do veř.kanalizace

*rok 2002 ovlivněn fúzí s VOK Davle, *rok 2004 je ovlivněn fúzí s AQUACON a.s.
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Automatizace a přenos dat
Maximální spolehlivost dodávky pitné vody je zajišťována centrálním dispečinkem v Benešově.
Dispečink soustřeďuje provozní informace z většiny provozovaných lokalit, přenosové cesty jsou
radiovými sítěmi, telefonním spojením, internetem. Pro poruchová hlášení občanů je zřízena specielní
poruchová dispečerská linka.
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Stavomontážní činnost
Stavomontážní činnost v roce 2005
Z roku 2004 přešla rozestavěná stavba „Mirošovice kanalizace a ČOV“. Tato stavba byla
zahájena v červenci roku 2004, investor Obec Mirošovice. Stavba obsahovala II. etapu kanalizace,
kanalizační přípojky, stavební a technologickou část čistírny odpadních vod. Stavba byla dokončena ve
smluvním termínu, přestože v průběhu budování kmenové stoky „A“ v údolní nivě potoka a v části trasy
kanalizace od Zlatého potoka k čistírně se vyskytli horniny které bylo nutné rozpojit trhavinami. V trasách
stok v obci nebylo nutné trhaviny používat. Součástí stavby bylo osazování kanalizačních odboček pro
jednotlivé nemovitosti v obci a připojování stávajících stok vybudovaných v I. etapě stavby.
Stavební část čistírny odpadních vod prováděla stavební firma PDS Benešov. Přes obtíže
vyskytující se v průběhu stavby, s ohledem na složitou geologii, zakládání ČOV a její čerpací stanice
v hloubce přes šest metrů byla stavební připravenost pro technologii čistírny, kterou prováděla firma
REC-ing., pro první i druhou část montáže v dohodnutých termínech hotova.
S ohledem na to, že OÚ Mirošovice připravuje generální opravu komunikací v celé obci po
dokončení pokládky všech inženýrských sítí, zadal VHS Benešov dokončení části vodovodu a kanalizace
v ul. Ke Mlýnu, který nebyl dokončen v I. etapě stavby, kterou jsme neprováděli.
Dále jsme v obci Mirošovice prováděli kanalizační a vodovodní přípojky na základě objednávek
od obecního úřadu i jednotlivých občanů.
Město Benešov u Vodohospodářské společnosti objednalo výměnu šoupat na uzlových bodech
v sídlišti ČSA ve Švermově ulici , výměnu vodovodního řadu v Čechově ulici a provedení kanalizace ve
dvorní části Tyršovy ulice.
Sdružení obcí „Přivaděč Javorník-Benešov“ zadalo VHS výměnu uzavíracího a redukčního
ventilu na přivaděči. Demontážní a montážní práce byly prováděny ve vstupní části štoly a v armaturní
komoře vodojemu Dub.
Pro město Jílové u Prahy v lokalitě Radlík prováděla VHS rekonstrukci výtlačného řadu a
vybudování nové ČS – stavební a technologickou část.
V obci Stříbrná Skalice zajišťovala VHS Benešov přeložku vodovodu, jehož část procházela
soukromým pozemkem.
Obec Načeradec s VHS uzavřela smlouvu na provedení inženýrských sítí pro lokalitu rodinných
domů v Olešné.
Pro město Vlašim stavomontážní středisko provádělo rekonstrukci čerpací stanice odpadních
vod Vorlina – stavební a částečně technologickou část.
V průběhu celého roku byly provádělo stavomontážní středisko vodovodní a kanalizační přípojky
- např.Benešov U lihovaru, Krhanice k mateřské školce, Dalešice apod.
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Personální činnost
Evidenční stav pracovníků v roce 2005 byl 195, z toho THP 43, dělnické profese 152. Personálně
je společnost obsazena kvalifikovanými pracovníky v oboru ve kterém vykonávají svoji činnost, ať se
jedná o dělnické, ekonomické či technické profese.
Ve společnosti je 8 pracovníků s vysokoškolským vzděláním, 38 pracovníků se středním odborným
vzděláním, věkový průměr THP pracovníků je 47,12 roku.
Za účelem personálního rozvoje a dodržení kontinuity s technickým pokrokem a změnami
legislativy jsou pracovníci společnosti vysíláni na odborná školení a semináře, téměř všech profesí.
V součinnosti s Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze, územním
pracovištěm v Benešově, byla zpracována kategorizace pracovišť společnosti za účelem odpovídajícího
vybavení pracovníků ochrannými pomůckami a zajištění takového
způsobu práce, který bude
v maximální možné míře eliminovat dopady na zdraví zaměstnanců.

Tabulka s přepočteným stavem zaměstnanců

přepočtený stav zaměstnanců

1999

2000

2001

2002

2003

2004 *

2005

124

117

115

136

138

167

172

* rok 2004 je ovlivněn fúzí s AQUACON, a.s.
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Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
Organizační struktura společnosti

Ředitel a jednatel
společnosti

Náměstek pro rozvoj
a stavební výrobu

Sekretariát

Výrobně technický
náměstek

VHS EKOL –
myčky aut
Ekonomický náměstek
vedoucí
technického úseku
Informační systém
a účtárna

Provozní středisko
Benešov
Provozní
středisko Vlašim
Provozní
středisko Jílové
Středisko
investic
Středisko
dopravy

Úvar
dokumentace a
diagnostika sítí

Plánování

Technolog ČOV

Mzdový referát

Útvar pro
přípravu staveb a
stavební řízení

Zákaznické
centrum
MTZ Sklad

Dispečink
Správa budov

Technolog PV
laboratoř
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Informace o významných událostech po datu účetní závěrky.
Po datu účetní závěrky nedošlo k žádné nepředpokládané události, která by se dotýkala výsledku
hospodaření, ať již roku 2005 nebo by výrazným způsobem ovlivnila hospodaření roku 2006. Nezměnila
se ani výrazným způsobem aktiva firmy, kromě zákonem daného ukončení komplexního pronájmu, který
nadále budeme vykazovat jako operativní pronájem.
Nadále probíhají jednání o změnách cen vodného a stočného s jednotlivými obcemi.
V měsíci únoru 2005 podepsala společnost s Komerční bankou a.s. prodloužení smlouvy o
poskytnutí krátkodobého revolvingového úvěru se splatností do 30.11.2005. K čerpání tohoto úvěru
v roce 2005 nedošlo.

Minulý vývoj a předpokládaná budoucí činnost společnosti.

Minulý vývoj:

Důsledkem minimalizace změny cen vodného a stočného nedochází k podstatnému snížení
spotřeby vody jednotlivými odběrateli. Město Týnec nad Sázavou vybudovalo novou úpravnu vody pro
své stávající podzemní vodní zdroje a vlivem těchto investic snížilo v roce 2005 nákup vody
z Posázavského vodovodu, který naše společnost provozuje. Snížení odběru vody na Posázavském
vodovodu se promítlo do celé ekonomiky přivaděče a tím i do ceny v jednotlivých obcí.

Předpokládaný vývoj činnosti společnosti.
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. předpokládá i nadále stabilizaci odběru vody u
jednotlivých odběratelů. Protože si uvědomuje citlivost ve změnách cen vodného a stočného ve
venkovském regionu její působnosti bude i nadále věnovat maximální pozornost snižování nákladů na
výrobu a distribuci vody, včetně snižování ztrát vody v trubní síti.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. jako společnost zajišťující veřejné služby
dlouhodobě usiluje o budování dobrého jména, mj. i tím, že se snaží poskytovat kvalitní služby na všech
úrovních, být na blízku zákazníkovi a vyhovovat jeho potřebám.
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Skupina SUEZ Environnement/ONDEO v České republice
Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux, byla
první zahraniční společností v oblasti
vodárenství, která začala na začátku 90.let působit v tehdejší ČSFR, později po jeho rozdělení v České a
na konci 90.let rovněž ve Slovenské republice.
Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a později, po spojení společností
SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické
skupiny.
Skupina SUEZ v současné době zaměstnává ve třech hlavních oborech své činnosti (energetika, voda,
odpadové hospodářství) přes 175.000 zaměstnanců ve více než 100 zemích po celém světě a řadí se
mezi největší skupiny v oblasti tzv. „utilities“ .
Skupině SUEZ se během více jak desetiletého působení na vodárenském trhu v ČR podařilo vstoupit do
10 vodárenských společnosti prakticky na celém území ČR. V současné době je po několika
uskutečněných fúzích SUEZ Environnement přítomen celkem v 6 společnostech.
Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech jako jsou Brněnské vodárny
kanalizace, a.s. v Brně či Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. v Ostravě, nebo společnosti velkého
středně velkého typu působící ve venkovských regionech (Vodárenská akciová společnost, a.s.
Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.v Karlovarském
Plzeňském kraji, Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s. v Šumperku a okolí
Vodohospodářská společnost Benešov působící v Benešovském regionu).

a
či
v
a
a

Celkem společnosti, kde má SUEZ Environnement svůj majetkový podíl, zásobují přibližně 1,6 mil
obyvatel České republiky pitnou vodou. Tímto se SUEZ Environnement/ ONDEO řadí mezi dva
největší privátní mezinárodní provozovatele v oblasti vodárenství v ČR.
Skupině SUEZ Environnement/ ONDEO se podařilo v ČR za dobu svého působení vybudovat poměrně
konsolidovanou skupinu vodárenských společností, které se postupně staly součástí velké
nadnárodní skupiny SUEZ.
Filozofií působení této skupiny v České republice bylo a do budoucna I nadále zůstane partnerství s
městy, obcemi a průmyslovými podniky. Pouze takovéto partnerství, založené na budování
rovnoprávných partnerských vztahů a na respektování místních podmínek a specifik spolu s
poskytováním služeb na míru je zárukou dlouhodobé přítomnosti na trhu. Toho je si skupina SUEZ
vědoma a tuto filozofii chce také plně naplnit a realizovat v každodenní práci svých zaměstnanců v
jednotlivých společnostech patřících do této skupiny v České republice.
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Zpráva auditora
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Výroční zpráva 2005
Přílohy
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005

ROZVAHA

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
IČO: 47535865

v plném rozsahu

Černoleská 1600
Benešov
256 01

k datu
31.12.2005
(v tisících Kč)
31.12.2005
Korekce

Brutto
AKTIVA CELKEM

31.12.2004
Netto

Netto

634 774

276 587

358 187

363 913

579 330

273 270

306 060

312 430

350

350

Zřizovací výdaje

127

127

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

223

223

578 880

272 920

305 960

312 330

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B.I.1.
B.I.2.
B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

B.II.1.

Pozemky

B.II.2.

Stavby

1 505

1 505

1 505

536 304

243 831

292 473

298 935

40 493

29 089

B.II.3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

11 404

11 790

B.II.7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

578

578

100

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

100

100

100

B.III.1.

Podíly v ovládaných a řízených osobách

100

100

100

C.

Oběžná aktiva

46 604

44 839

49 921

3 317

C.I.

Zásoby

2 091

2 091

2 150

C.I.1.

Materiál

2 091

2 091

2 150

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

1 052

472

580

766

C.II.5.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

C.II.7.

Jiné pohledávky

1 052

472

580

570

C.III.

Krátkodobé pohledávky

38 209

2 845

35 364

28 771

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztahů

25 696

2 845

22 851

23 102

C.III.6.

Stát - daňové pohledávky

5 196

5 196

2 672

C.III.7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

3 781

3 781

2 720

196

C.III.9.

Jiné pohledávky

3 536

3 536

277

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

8 569

8 569

13 152

C.IV.1.

Peníze

C.IV.2.

Účty v bankách

726

726

769

7 843

7 843

12 383

D. I.

Časové rozlišení

5 523

5 523

6 644

D.I.1.

Náklady příštích období

1 995

1 995

1 751

D.I.3.

Příjmy příštích období
Kontrolní číslo

3 528
2 533 573

3 528
1 427 225

4 893
1 449 008
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1 106 348

31.12.2005
A.
A.I.
A.I.1.
A.II.
A.II.2.
A.III.
A.III.1.
A.IV.
A.IV.1.
A.V.
B.
B.I.
B.I.1.
B.II.
B.II.9.
B.II.10.
B.III.
B.III.1.
B.III.5.
B.III.6.
B.III.7.
B.III.8.
B.III.9.
B.III.10.
B.III.11.
B.IV.
B.IV.1.
B.IV.2.
C. I.
C.I.1.
C.I.2.

PASIVA CELKEM
Vlastní kapitál
Základní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Ostatní kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku
Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond
Výsledek hospodaření minulých let
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )
Cizí zdroje
Rezervy
Rezervy podle zvláštních právních předpisů
Dlouhodobé závazky
Jiné závazky
Odložený daňový závazek
Krátkodobé závazky
Závazky z obchodních vztahů
Závazky k zaměstnancům
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
Stát - daňové závazky a dotace
Krátkodobé přijaté zálohy
Vydané dluhopisy
Dohadné účty pasivní
Jiné závazky
Bankovní úvěry a výpomoci
Bankovní úvěry dlouhodobé
Krátkodobé bankovní úvěry
Časové rozlišení
Výdaje příštích období
Výnosy příštích období
Kontrolní číslo

Datum sestavení účetní závěrky:
Podpis člena statutárního orgánu:
Ing. Antonín Stibůrek
Podpis osoby odpovědné za účetnictví:
Marie Dědová
Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:
Marie Dědová

31.12.2004
358 187
52 252
260
260
5 544
5 544
26
26
32 514
32 514
13 908
305 935

363 913
47 373
260
260
5 544
5 544
26
26
31 876
31 876
9 667
316 540

265 452
265 338
114
31 983
12 654
3 399
1 190
322
25

271 787
271 518
269
34 253
13 289
2 822
1 616
4 027
28

4 028
10 365
8 500
6 500
2 000

2 077
10 394
10 500
8 500
2 000

1 418 840

1 445 985

15.2.2006

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.

v druhovém členění

IČO: 47535865

Černoleská 1600
Benešov
256 01

období končící k
31.12.2005
(v tisících Kč)
Období do
31.12.2005
I.
A.
+
II.
II.1.
II.2.
II.3.
B.
B.1.
B.2.
+
C.
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
D.
E.
III.
III.1.
III.2.
F.
F.1.
F.2.
G.
IV.
H.
V.
I.
*
VI.
J.
VII.
VII.1.
VII.2.
VII.3.
VIII.
K.
IX.
L.
M.
X.
N.
XI.
O.
XII.
P.

Tržby za prodej zboží
Náklady vynaložené na prodané zboží
Obchodní marže
Výkony
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace
Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Služby
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Mzdové náklady
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
Tržby z prodeje materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
Prodaný materiál
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních
nákladů příštích období
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Převod provozních výnosů
Převod provozních nákladů
Provozní výsledek hospodaření
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
Prodané cenné papíry a podíly
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky
Nákladové úroky
Ostatní finanční výnosy
Ostatní finanční náklady
Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů

Období do
31.12.2004

179 434
179 434

110 515
60 792
49 723
68 919
46 217
33 653
180
11 771
613
836
13 346
1 009
151
858
332
12
320

184 316
184 504
-194
6
110 044
67 981
42 063
74 272
43 582
31 757
180
11 034
611
2 310
13 726
22 045
21 550
495
21 973
21 612
361

-1 012
8 789
2 190

-3 220
681
3 225

16 808

15 402

42
297
88
514

140
387
76
339

*
Q.
Q 1.
Q 2.
**
XIII.
R.
S.
S.1.
S.2.
*
T.
***
****

Finanční výsledek hospodaření
Daň z příjmů za běžnou činnost
- splatná
- odložená
Výsledek hospodaření za běžnou činnost
Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady
Daň z příjmů z mimořádné činnosti
- splatná
- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření
Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)
Výsledek hospodaření před zdaněním
Kontrolní číslo

Datum sestavení účetní závěrky:
Podpis člena statutárního orgánu:
Ing. Antonín Stibůrek
Podpis osoby odpovědné za účetnictví:
Marie Dědová
Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:
Marie Dědová

-681
2 258
2 413
-155
13 869
40
1

-510
5 225
6 238
-1 013
9 667

39
13 908
16 166
817 523

9 667
14 892
900 532

15.2.2006

ZPRÁVA
statutárního orgánu společnosti
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
podle ustanovení § 66 a) Obchodního zákoníku.

1. Osoby tvořící holding
1. 1. Ovládaná osoba
Společnost:
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o.
se sídlem na adrese: Černoleská 1600, Benešov u Prahy, 256 13
IČ: 47 53 58 65
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659
zastoupená:
Ing. Antonínem Stibůrkem, jednatelem
Ing. Ondřejem Špálou, jednatelem
(dále „ovládaná osoba“)
Ovládaná osoba je obchodní společnost, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a
kanalizací, nakládání s odpady, prováděním staveb, inženýrskou činností, osazováním měřidel,
prováděním rozborů vod a kalů, obchodní činností.

1. 2. Ovládající osoby

1.2.1. SUEZ ENVIRONNEMENT S.A.
se sídlem na adrese:
18,square Edouard VII – 75009 Paris, Francouzská republika
zapsaná: v rejstříku obchodního soudu v Paříži pod zn. PARIS B 410 118 608 (2001B03975)
zastoupená:
Jean-Louis Chaussadem, generálním ředitelem
a předsedou správní rady
(dále „ovládající osoba“)

1.3. Propojené osoby
1.3.1. ONDEO Services CZ, s.r.o.
se sídlem na adrese:
Španělská 10, 120 00 Praha
IČ: 44851481
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636
zastoupená:
Sierre-Etiennem Segrem, jednatelem
(dále „propojená osoba“)

1.3.2. Vodohospodářská společnost Benešov , s.r.o.
se sídlem na adrese: Černoleská 1600, 256 13 Benešov
IČ: 48535865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659
zastoupená:
Ing. Antonínem Stibůrkem, jednatelem
Ing. Ondřejem Špálou, jednatelem
(dále „propojená osoba“)

1.3.3. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
se sídlem na adrese: Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01
IČ: 47674911
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699
zastoupená:
Ing. Ondřejem Špálou, místopředsedou představenstva
Ing. Aloisem Mazákem, členem představenstva
(dále „propojená osoba“)

1.3.4. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
se sídlem na adrese: Hybešova 254/16, 657 33 Brno
IČ: 46347275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená:
Ing. Miroslavem Nováčkem, předsedou představenstva
(dále „ propojená osoba“)

1.3.5. Vodárenská akciová společnost, a.s.
se sídlem na adrese: Soběšická 820/156, 638 01 Brno
IČ: 49455842
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181
zastoupená:
RNDr. Miroslavem Vykydalem, předsedou představenstva
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále „ propojená osoba“)

1.3.6. Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
se sídlem na adrese: Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava
IČ: 45193673
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl B, vložka 348
zastoupená:
Ing. Antonínem Lázničkou , prokuristou
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále „ propojená osoba“)

1.3.7. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
se sídlem na adrese: Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí
IČ: 49789228
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Plzeň, oddíl B ,vložka 375
zastoupená:
Pierre-Etiennem Segrem, předsedou představenstva
předmět podnikání: provozování vodovodů a kanalizací
(dále „ propojená osoba“)

1.4.

Osoba ovládaná

1.4.1. VHS – EKOL, s.r.o.
se sídlem na adrese: Černoleská 1600, 256 13 Benešov
IČ: 25100475
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49658
zastoupená:
Ing. Antonínem Stibůrkem, jednatelem

2.

Vztahy mezi osobami

2.1. Způsob ovládání
Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. má podíl ve společnosti, jehož souhrnná
jmenovitá hodnota činí 100%
Ovládané osobě není známa velikost jiných majetkových podílů ani hlasovacích práv ovládající osoby
ani jiné dohody vykonávání ovládajícího vlivu a jednání ve shodě mimo zde uvedené.

Personální unie
Jednatel Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. ing. Ondřej Špála byl v roce 2005
místopředsedou představenstva propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost,
a.s. Jednatel Vodohospodářské společnosti Benešov, s.r.o. ing. Antonín Stibůrek byl v roce 2005
členem představenstva propojené osoby Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. a členem představenstva
propojené osoby Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s..

2.2 Struktura propojení
SUEZ ENVIRONNEMENT S.A. má majetkové podíly
- 100 % podíl ONDEO Services CZ, s.r.o.
.
- 98,7 % podíl Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
- 100 % podíl Vodohospodářská společnost Benešov s.r.o.
- 46,2 % podíl Brněnské vodovody a kanalizace a.s.
- 50,1 % podíl Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
- 49,8 % podíl Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s.
- 33,35 % podíl Vodárenská akciová společnost, a.s. Brno
Vedení ovládané osoby nejsou bližší vztahy vlastníka s osobami ve výše uvedených
společnostech známé.

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o. – majetkové podíly
- 100 % podíl

VHS-EKOL, s.r.o.

3. Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za období od 1. ledna 2005 do 31.12.2005

4. Smlouvy a dohody
4.1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládající
osobou
Vedení společnosti se domnívá, že níže uvedené smlouvy byly uzavřeny na základě běžných
obchodních podmínek.

4.1.1. ONDEO Services CZ, s.r.o. s VHS Benešov s.r.o. – smlouva z 30. 6. 2001 a
dodatky
Předmět smlouvy: poradenská činnost, služby
Doba plnění: od l.l.2005 do 3l.12.2005
Závazky které plynou VHS Benešov: uhradit sjednanou cenu za provedené služby
Závazky které plynou ONDEO Services CZ: poskytnout odborné poradenské služby podle
požadavků.
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2005: období roku 2005 bylo uzavřeno splněním
služeb a zaplacením ceny , v roce 2005 byly tyto služby fakturovány a uhrazeny v částce 693 tis. Kč.

4.1.2. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. s VHS Benešov uzavřely smlouvu č.399/ZS/01 ze
dne 5.10.2001
Předmět smlouvy: opravy, úřední ověření a přezkoušení měřidel množství protečené vody
Smluvní cena: výše ceny poskytovaných služeb je dána ceníky oprav, ověření, přezkoušení a
ND platnými v době převzetí dílčí objednávky zhotovitelem.
Doba plnění: smlouva uzavřena na dobu neurčitou
Závazky které plynou Brněnským vodárnám a kanalizacím a.s.: Zhotovitel se zavazuje, že
provede na základě dílčí objednávky úřední přezkoušení měřidel a výsledek sdělí objednateli do 5ti
pracovních dnů od převzetí měřidel k přezkoušení. O přezkoušení měřidel bude vystaven protokol a
předán objednateli.
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2005: průběžné podle požadavku druhé smluvní
strany, peněžní plnění činilo v roce 2005 670 tis. Kč. Úhrady faktur byly prováděny průběžně.

4.1.3. Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. dodala v roce
2005 VHS Benešov s.r.o. na základě objednávky CD
Předmět dodávky: zajištění výroby reklamních CD s potiskem a nahrávkou hudby s vodárenskou
tematikou.
Smluvní cena: 18 tis. Kč
Doba plnění: rok 2005
Stadium plnění: dodávka CD byla v roce 2005 uskutečněna a cena VHS Benešov uhrazena.

4.2. Uzavřené smlouvy mezi ovládající a ovládanou osobou:

4.2.1. VHS – EKOL, s.r.o. s VHS Benešov, smlouva na pronájem myček ze dne
1.1.1997
Doba plnění: smlouva je uzavřena od 1.1.1997 na dobu neurčitou
Závazky které plynou ovládané osobě: uhradit sjednanou cenu pronájmu a pečovat o
svěřený majetek
Stadium plnění předmětu smlouvy ke dni 31.12.2005: cena byla uhrazena, smlouva pokračuje,
v roce 2005 činila úhrada celkem 1.469 tis. Kč

5. Opatření mezi osobami holdingu
Představenstvu společnosti nejsou známa žádná opatření. Nebyly učiněny ani žádné další právní
úkony mezi osobou ovládanou a ovládající a osobami propojenými.

6. Důvěrnost informací
Za důvěrné jsou v rámci holdingu považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí
obchodního tajemství ovládající, ovládané a další propojené osoby a také ty informace, které byly za
důvěrné jakoukoli osobou, která je součástí ovládající osoby, označeny.
Dále jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly vést samy o sobě nebo
v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k újmě jakékoli z osob tvořících holding.

7. Závěr
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti VHS Benešov s.r.o.
Ing. Stibůrkem Antonínem V Benešově dne 24.2.2005 a předložena k přezkoumání auditorovi, který
provádí
kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. Tato zpráva bude nedílnou součástí
Výroční zprávy ovládané osoby.

V Benešově dne 24.2.2006

Ing. Antonín S t i b ů r e k
jednatel společnosti

