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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

ÚVODNÍ SLOVO

Váení akcionáøi, váení obchodní pøátelé,
pøedstavenstvo akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav Vám pøedkládá ji
po páté výroèní zprávu, tentokrát za rok 1998, která dokumentuje stav a vývoj akciové
spoleènosti v tomto období a slouí jako základní informaèní zdroj o spoleènosti.
Rok 1998, pátý rok existence naí spoleènosti, byl opìt rokem úspìným. V hodnocení èísel
za celé období, pak nejúspìnìjím. A to i za situace, kdy odbìry jetì mírnì poklesly
a ekonomika v republice klesá. Výe vloených finanèních prostøedkù do investic spoleènosti
a oprav majetku byla pøitom nejvyí za celé období. Spoleènost navíc øádnì splácela pokraèující pùjèku ve výi více jak 24 mil. Kè na dostavbu ÈOV II Mladá Boleslav a dostála závazkùm
a povinnostem v prùbìhu roku vùèi svým partnerùm. Jako vdy byla i pøes zvýené finanèní
nároky trvale solventní a konèí obchodní rok nejenom se ziskem, ale i s více jak 50 miliony Kè
ve fondech spoleènosti a na bankovních úètech. Tím si vytvoøila a vytváøí prostor pro dalí
zvýení plánu roku 1999, zejména v oblasti investic pro velmi nároènou akci rekonstrukce filtrace úpravny vody Reèkov skupinového vodovodu Mladá Boleslav, která byla zahájena
v závìru roku 1998 a bude tøeba k jejímu dokonèení na podzim roku 1999 více jak 40 mil. Kè.
Rok 1998 zhodnotíte Vy akcionáøi. My "vodaøi" mùeme pouze konstatovat, e nedolo
k ádnému výraznému ohroení kvality a dodávky vody pro odbìratele. Doufáme tedy, e
zákazník mohl být spokojen. A to je ná prvoøadý cíl. Pokud øíkám ná, myslím tím pracovní
kolektiv montérù a technikù - vodaøù, pro které se stalo toto povolání ivotním posláním. Ve
firmì, kde jsou pracovní jistoty a stabilita díky vytvoøeným optimálním podmínkám od Vás
akcionáøù, jsou pak i dobré vzájemné lidské a pracovní vztahy a spoleèná vodohospodáøská
filozofie pak funguje "témìø" sama. Je pak radostí se opøít o takovýto kolektiv fajn lidí, kteøí umí
øeit nejenom zásadní problémy, ale ji i ty malièkosti, které tvoøí, alespoò doufám, dobré jméno
firmy, ale hlavnì i lepí ekonomické výsledky. Jeden z èlenù dozorèí rady pøi projednávání
výsledkù hospodaøení roku 1998 konstatoval: "nedivme se, e výsledky jsou tak pøíznivé, to se
pouze zhodnotila práce a cílevìdomá opatøení vloená do oprav a investic majetku spoleènosti za celé uplynulé období minulých let." Jsem sám pøesvìdèen, e to tak je a e se dále tato
opatøení v hospodaøení budou jetì výraznìji projevovat v úsporách nákladù dalích období.
A to bylo, je a musí být dlouhodobým cílem. Nemám tedy obavy o dalí osud naí akciové
spoleènosti. První krùèky se zdaøily za Vaeho pøispìní a nyní ji stojí firma na pevných nohou.
Podaøilo se jí bìhem celého pìtiletého období v maximálním rozsahu splnit úkoly schválené
koncepce podnikatelské èinnosti. Výrok auditora k hospodaøení za rok 1998 a konstatování
z jeho zprávy, e: "spoleènost se dynamicky vyvíjí a vytvoøila i potøebné rezervy pro svùj dalí
rozvoj", pouze doplòují má slova a tvrzení, èemu jsem velice rád.
V následujících stránkách výroèní zprávy se doètete øady údajù a èísel. Ty vak nevystihují
vnitøní atmosféru, to co jsem v krátkosti výe uvedl. Bez toho by byly výsledky asi ponìkud jiné,
urèitì ne ale lepí. Ale jenom nadení a vzájemná spolupráce mezi vemi pracovníky nestaèí.
Musí k tomu být i profesionální znalosti, zkuenosti a praxe v oboru. A ta ve firmì nechybí, více
jak polovina pracovníkù je stabilizována a je vìrna firmì ji mnoho let. Plnì platí konstatování
ze zaèátku století, které máte k dispozici pøed tímto úvodním slovem na prùsvitné stránce této
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výroèní zprávy z katalogu "Antonína Kunze, cís. a král. dvorního dodavatele Hranice Morava".
Plnì za tímto konstatováním stojím a povauji ho pro zajitìní kvalitního a zodpovìdného
provozování vodovodù a kanalizací za nutnou samozøejmost, která ale není bohuel jetì vude
zcela platná.
Závìrem mi dovolte podìkovat za vykonanou práci vem svým poctivým kolegùm a pracovníkùm, o kterých jsem zde hovoøil a bez kterých by se firma nedostala tam, kam chtìla. Toti
na místo mezi solidní, sluné a dobøe hospodaøící firmy, které se starají o svùj majetek i z pohledu dlouhodobého pro dalí generace a zároveò musí zajistit vem odbìratelùm - zákazníkùm,
nepøetritì kadou minutu nejlepí sluby. Zároveò dìkuji vem èlenùm pøedstavenstva
a dozorèí rady za uèinìná dobrá, nejenom strategická rozhodnutí. Té dìkuji i odborové organizaci za uválivý pøístup pøi vzájemném øeení zamìstnaneckých problémù a tím i zvýení
a zachování dalího vnitøního klidu a jistoty ve firmì.

Ing. Jan Sedláèek
pøedseda pøedstavenstva a.s.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAÈNÍ ÚDAJE
(dle Opatøení MF ÈR è.j. 281/80 380/1996 - Pøíloha 1, èl. II, odst. 4-a)

Obchodní jméno:
Datum vzniku:
Identifikaèní èíslo:
Daòové identifikaèní èíslo:
Sídlo:
Právní forma:
Základní jmìní spoleènosti:
(zapsané v Obchodním rejstøíku)

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
1. ledna 1994
463 569 83
048-463 569 83
Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22
Akciová spoleènost
820 683 000,- Kè

Pøedmìt podnikání:

Provozování vodovodù a kanalizací

Ochranná známka spoleènosti
(è. 205301 a 205300 ÚPV ÈR)
Poèet zamìstnancù:
Územnì-organizaèní èlenìní:
Telefon:
Fax:
E-mail:
URL:
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312 - prùmìrný stav roku 1998
uvedeno na poslední stranì výroèní zprávy
0326 / 418
0326 / 721 502
mail@vakmb.cz
http:\\www.vakmb.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Pøedstavenstvo:

(od øádné valné hromady 9. 6. 1998)

zleva: Mgr. Svatopluk KVAIZAR, Ing. Otakar PAVLÍK, Ing. Jan SEDLÁÈEK, Ing. Ladislav NÁDVORNÍK

Dozorèí rada

(od øádné valné hromady 9. 6. 1998)

zleva: Jaroslav HARTMAN, Ing. Jaroslav NOVÁK, Jaroslav IMON, Ing. Miroslav ÈUBAN,
Ing. Jarmila FILIPOVÁ, Ing. Karel BLECHA
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ZVEØEJÒOVANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY A VÝKAZU ZISKÙ A ZTRÁT

(dle Opatøení MF ÈR è.j. 281/80 380/1996 - Pøíloha 1, èl. II, odst. 4-b)

ROZVAHA K 31.12.1998 (tis.Kè)

AKTIVA CELKEM
A

Pohledávky za upsané vlastní jmìní

B
B.I.
B.II.
B.III.
B.III.1.

Stálá aktiva
Nehmotný investièní majetek
Hmotný investièní majetek
Finanèní investice
z toho: podílové cenné papíry a
vkl. v podn. s rozhodujícím vlivem

C
C.I.
C.II
C.III.
C.IV.

Obìná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Finanèní majetek

D

Ostatní aktiva

PASIVA CELKEM
A
A.I.
A.II.
A.III.
+-A.IV.
+-A.V.

Vlastní jmìní
Základní jmìní
Kapitálové fondy
Fondy tvoøené ze zisku
Hospodáøský výsledek minulých let
Hospodáøský výsledek úèetního období

B
B.I.
B.II.
B.III.
B.IV.
B.IV.1.

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvìry a výpomoci
z toho: dlouhodobé bankovní úvìry

C

Ostatní pasiva
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rok 1996
1 107 523

rok 1997
1 106 614

rok 1998
1 107 973

1 011 076
391
991 123
19 562

1 010 773
614
989 246
20 913

1 008
1
986
20

89 640
8 402
882
33 975
46 381

88 625
8 193
336
35 656
44 440

90 341
7 669
59
31 647
50 966

6 807

7 216

9 384

rok 1996
1 107 523

rok 1997
1 106 614

rok 1998
1 107 973

993
820
12
147
2
9

430
683
920
773
383
671

1 107
820
12
155
3
14

189
683
920
959
351
276

111
14
75
21

629
727
574
328

98
25
51
21

192
683
474
035

2 464

1 233

248
105
197
946

1 023558
821 049
12 920
168 087
4 779
16 723
82
31
27
23

426
243
374
809

1 989

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT K 31. 12. 1998 (v tis. Kè)
I + II
I + II.1.

rok 1996
203 533

II.2.
II.3.

Výkony a prodej zboí
z toho: trby za prodej vlastních
výrobkù, slueb a zboí
203 251
Zmìna stavu vnitr. zásob vlastních výrobkù
Aktivace
282

A + B

Výkonová spotøeba a náklady na prod.zboí 74 256

rok 1997
237 289

rok 1998
252 585

236 214

251 124

1 075

1 461

90 182

91 791

+

Pøidaná hodnota

129 277

147 107

160 794

C
E

Osobní náklady
48 833
Odpisy nehmot. a hmot. invest. majetku 51 195

59 756
52 107

71 461
56 674

IV + V

Zúètování rezerv, opravných poloek
a èasové rozliení provozních nákladù

2 938

5 380

9 288

Tvorba rezerv, opravných poloek
a èasové rozliení provozních nákladù

9 936

16 804

15 935

III + VI+ VII

Jiné provozní výnosy

1 278

2 294

3 563

D + F + I + J

Jiné provozní náklady

7 225

7 831

7 593

16 304

18 283

21 982

G + H

*

Provozní hospodáøský výsledek

XI + XII

Zúètov. rezerv a opr. poloek do fin. výnosù

L + M

Tvorba rezerv a opr. poloek na fin. náklady

VIII + IX + X + Jiné finanèní výnosy
XIII + XIV + XV

2 047

3 679

5 501

K + N + O + P + R Jiné finanèní náklady

8 852

8 768

10 787

-6 805
9 499

-5 089
13 194

-5 286
16 696

*
**

Hospod. výsledek z finanèních operací
vèetnì danì z pøíjmu z bìné èinnosti
Hospodáøský výsledek za bìnou èinnost

XVI

Miimoøádné výnosy

259

1 669

118

S + T

Miimoøádné náklady

87

587

91

172
9 671

1 082
14 276

27
16 723

*
***

Mimoøádný hospodáøský výsledek
Hospodáøský výsledek za úèetní období
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PØÍLOHA K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE

(dle Opatøení MF ÈR è.j. 281/80 380/1996 - Pøíloha 1, èl. II, odst. 4-c)

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Èechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IÈO 46356983, DIÈ 048-46356983

PØÍLOHA K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE
Èl. I. Obsah pøílohy
Obsah pøílohy k úèetním výkazùm byl upraven podle následujících pøedpisù:
1. Sdìlení è. j. 281/65 549/1994 ze dne 25. 11. 1994 o vydání úplného znìní Opatøení è. j. 281/50
550/93 ze dne 8. záøí 1993, kterým se stanoví obsah pøílohy tvoøící souèást úèetní závìrky pro
podnikatele
2. Opatøení è. j. 281/71 701/1995 ze dne 20. 12. 1995, kterým se stanoví obsah úèetní závìrky pro
podnikatele
3. Opatøení è. j. 281/80 380/1996 ze dne 2. 12. 1996, kterým se upravuje obsah úèetní závìrky pro
podnikatele
Pøíloha k úèetním výkazùm má ètyøi základní èásti:
obecné údaje
údaje o pouitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování
doplòující údaje k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát
výkaz o penìních tocích

Èl. II. Obecné údaje
1) Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. byla zaloena jednorázovì Fondem národního majetku
ÈR se sídlem v Praze jako jediným zakladatelem na základì zakladatelské listiny ze dne 3.12.1993 ve
formì notáøského zápisu.
Spoleènost byla registrována u Obchodního soudu pro Prahu 1 ke dni 1. 1. 1994 pod è. Firm
40987/93, Rg. B 2379/01 v Praze dne 1. 1. 1994, IÈO 46356983, viz výpis z Obchodního rejstøíku
pod è. j. S 48/94, oddíl B, èíslo vloky 2379, IÈO 46356983, dne 6. 1. 1994.
Zapsané základní jmìní je 820 683 tis. Kè v rozdìlení:
765 655 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotì 1 000 Kè
55 028 ks akcie na majitele ve jmenovité hodnotì 1 000 Kè
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. je akciovou spoleèností s pøevaující èinností: výroba,
úprava, èitìní a distribuce vody a odkanalizování odpadních vod.
Nejvìtím akcionáøem (jediným, který se podílí 20 a více % na základním jmìní úèetní jednotky) je
mìsto Mladá Boleslav s poètem akcií 434 619 ks, t. j. 52,95 % zapsaného základního jmìní a. s.
Popis organizaèní struktury podniku
Ve smyslu stanov spoleènosti vydalo pøedstavenstvo spoleènosti Organizaèní øád jako základní normu
upravující vnitøní organizaci spoleènosti.
Z Organizaèního øádu vyjímáme:
I. Organizaèní sloky
a) úsek - nejvyí organizaèní sloka uzavírající soubor agend, které lze zahrnout do spoleèného
komplexu èinností výrobních, ekonomických, technických a pod.
b) oddìlení - nií organizaèní sloka úseku, vedoucí oddìlení podléhá pøímo vedoucímu úseku
c) provoz - organizaèní sloka zabezpeèující ve stanoveném rozsahu urèitou výrobní èinnost nebo
zabezpeèující ve stanoveném rozsahu urèitou pomocnou èinnost ve vztahu k èinnosti výrobní
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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

II. Organizaèní èlenìní
a) úsek øeditele
Øediteli spoleènosti jsou pøímo podøízeni námìstkové a na jeho úseku mu jsou pøímo podøízeny
tyto organizaèní sloky:
sekretariát
asistent øeditele a VTN
oddìlení personální a sociální práce
oddìlení majetkoprávní
oddìlení hospodáøské správy
správa VIS
oddìlení civilní obrany a zvlátních úkolù
oddìlení kontroly
provozy
b) úsek výrobnì - technický
Výrobnì-technickému námìstkovi jsou pøímo podøízeny tyto organizaèní sloky:
dispeèink
oddìlení technicko - provozní èinnosti
oddìlení péèe o základní prostøedky
oddìlení bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci, poární ochrana
oddìlení vodohospodáøského rozvoje, investic a oprav
oddìlení výpoèetní techniky a programování
oddìlení dispeèerské a pøenosové techniky
oddìlení geografického informaèního systému
laboratoøe
provozy s delegovanou pravomocí
c) úsek ekonomický
Ekonomickému námìstkovi jsou pøímo podøízeny tyto organizaèní sloky:
oddìlení plánování, financování
obchodní oddìlení, fakturace
oddìlení ekonomiky práce a mezd
oddìlení úèetnictví
oddìlení zásobování
d) provozy
K dosaení optimálního rozloení sil, prostøedkù, racionalizace práce a ekonomických výsledkù
na území, na kterém spoleènost pùsobí, pracují provozy s vymezenou vìcnou a územní pùsobností:
provoz 1 - výroba a úprava vody Reèkov
provoz 2 - vodovody Mladá Boleslav
provoz 3 - vodovody Benátky n. J.
provoz 4 - vodovody Mnichovo Hraditì
provoz 5 - vodovod Lysá n. L.
provoz 6 - výroba vody, dílny strojní a elektro Mladá Boleslav
provoz 7 - ÈOV a kanalizace Mladá Boleslav
provoz 9 - hospodáøská správa Mladá Boleslav
Organizaèní struktura podniku nebyla bìhem uplynulého úèetního období mìnìna.
Statutární a dozorèí orgány a. s. k 31. 12. 1998
Pøedstavenstvo:

Ing. Jan Sedláèek - pøedseda pøedstavenstva
Mgr. Svatopluk Kvaizar - místopøedseda pøedstavenstva
Ing. Otakar Pavlík - èlen pøedstavenstva
Ing. Ladislav Nádvorník - èlen pøedstavenstva

Dozorèí rada:

Ing. Jarmila Filipová - pøedsedkynì dozorèí rady
Jaroslav Hartman - místopøedseda dozorèí rady
Ing. Karel Blecha - èlen dozorèí rady
Ing. Miroslav Èuban - èlen dozorèí rady
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Ing. Jaroslav Novák - èlen dozorèí rady
Jaroslav imon - èlen dozorèí rady
2) Akciová spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má vìtí ne 20 % podíl na základním
jmìní podniku:
Vodohospodáøské inenýrské sluby a. s. Praha 5, Køíová 47, IÈO 60193689
a to 49,86 % k 31. 12. 1998.
Základní jmìní VIS a. s. èiní 40 495 tis. Kè, hospodáøský výsledek za rok 1998 jetì není znám, za rok
1997 byl hospodáøský výsledek -zisk- ve výi 385 tis. Kè.
3) Vybrané údaje o zamìstnancích
Prùmìrný poèet zamìstnancù

zamìstnanci celkem
1997
1998
305
312

Výe osobních nákladù (v tis. Kè) v èlenìní dle výsledkových poloek
1997
1998
C.
osobní náklady celkem
59 756
71 461
C.1.
mzdové náklady
43 685
52 247
C.2.
odmìny èlenùm statut. orgánù
286
328
C.3.
náklady na soc. zabezpeè.
15 184
18 203
C.4.
sociální náklady
601
683

z toho øídících pracovníkù
1997
1998
23
23
1997
11 514
8 291
286
2 882
55

1998
13 207
9 496
328
3 323
60

Dále byly v úèetním období 1998 (na základì schválení valné hromady konané dne 9. 6. 1998)
èlenùm statutárních orgánù vyplaceny tantiemy z rozdìlení zisku roku 1997 ve výi 300 tis. Kè.
Tantiemy z rozdìlení zisku roku 1996 a vyplacené èlenùm statut. orgánù v roce 1997 èinily 200 tis. Kè.
4) Vztahy èlenù statutárních orgánù, akcionáøù a øídících pracovníkù k úèetní jednotce.
Spoleènost neposkytla èlenùm statutárních orgánù, akcionáøùm a øídícím pracovníkùm ádné pùjèky,
úvìry, ani jim neposkytla jakékoliv záruky. Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady (vèetnì bývalých
èlenù) a øídící pracovníci nemají vùèi spoleènosti ádné pohledávky ani závazky.

Èl. III. Informace o pouitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách
a zpùsobech oceòování
1) Byly vydány "Závazné smìrnice (vnitøní pøedpisy) pro vedení úèetnictví v roce 1997". Tyto vnitøní
pøedpisy platí i pro rok 1998. Metodika, úètový rozvrh, postupy úètování, ani vnitøní smìrnice nebyly oproti pøedcházejícímu úèetnímu období mìnìny, pouze pøizpùsobeny novelám zákonù
a opatøením Ministerstva financí. Byl proto z dùvodu novely zákona o daních z pøíjmù è. 168/98 Sb.
jako doplnìk tìchto smìrnic vydán "Pøíkaz øeditele a. s. è. 11/1998" o úètování HIM, DHIM a pøedmìtù v OTE.
2) Ze smìrnic vyjímáme:
2.1. Zpùsob ocenìní
a) zásoby: nakoupené - poøizovacími cenami
vytvoøené vlastní èinností - vlastními náklady
b) HIM a NHIM - poøizovacími cenami, pøíp. vytvoøený vlastní èinností vlastními náklady
c) cenné papíry cenou poøízení
2.2. Vìcný vklad do a. s. v podobì HIM se oceòuje v úèetnictví zásadnì cenou uvedenou ve smlouvì (§ 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují úèetní odpisy. Pro potøeby stanovení daòových
odpisù se vychází z pùvodní vstupní ceny HIM u vkladatele vìcného vkladu (§ 30, odst. 12
zákona o dani z pøíjmu). Reprodukèní poøizovací cenou se oceòuje majetek po skonèení leasingu.
2.3. Druhy vedlejích poøizovacích nákladù, které se obvykle zahrnují do poøizovacích cen nakupovaných zásob, jsou napø. dopravné, balné, potovné, clo a pod.
2.4. K podstatným ani ménì podstatným zmìnám zpùsobu oceòování, postupù úètování a postupù
odepisování oproti pøedcházejícímu úèetnímu období nedolo.
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2.5. Opravné poloky k majetku nebyly vytvoøeny, pouze jsou tvoøeny opravné poloky
k pohledávkám dle zákona.
2.6. Odpisový plán je vydán jako souèást pøedpisù "Závazné smìrnice pro vedení úèetnictví"
s doplòkem o úètování DHIM ve vydaném "Pøíkazu øeditele" /viz výe odst. 1/
Investièní majetek podléhající odepisování ve smyslu § 28 zákona è. 563/91 Sb. se odepisuje
zásadnì rovnomìrným zpùsobem a v rozhodnutí, e odpisy podle tohoto zákona se rovnají
odpisùm úèetním s výjimkou u vìcného vkladu HIM do majetku a. s. /viz výe 2.2./
2.7. Pøi pøepoètech údajù z cizích mìn na èeskou mìnu uplatòujeme bìný kurz dne úèetního pøípadu. Kurzové rozdíly se úètují do nákladù nebo výnosù bìného roku, pøi poøízení majetku se
kurzové rozdíly stávají souèástí poøizovací ceny HIM.

Èl. IV. Doplòující informace k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát
1) V prùbìhu roku 1998 bylo splaceno 11 mil. Kè na bezúroènou pùjèku 55 mil. Kè od SFP na stavbu
ÈOV, take zùstatek pùjèky SFP k 31. 12. 1998 èiní 22 mil. Kè.
2) Dne 23. 3. 1998 bylo koneènì dosaeno zapsání navýení základního jmìní vìcným vkladem pøevzatým do a. s. v roce 1996 ve výi 96 307 tis. Kè do obchodního rejstøíku u Krajského obchodního soudu
v Praze. Základní jmìní zapsané tedy èiní 820 683 tis. Kè.
V roce 1998 byly prostøednictvím Fondu národního majetku ÈR (potvrzení 17. 3. 1998) pøevzaty od
st. podniku Støedoèeské vodovody a kanalizace Praha (zápis ze dne 30. 10. 1997) jako doplnìk privatizaèního projektu è. 50420 pozemky v hodnotì 366 tis. Kè. Valnou hromadou dne 9. 6. 1998 bylo
navýení základního jmìní o uvedenou èástku schváleno a bylo zaádáno o zápis do obchodního
rejstøíku. Toto zvýení základního jmìní je vedeno na ú. 411 jako nezapsané. Mezi datem úèetní
závìrky a datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz ziskù a ztrát pøedány mimo úèetní jednotku
nenastaly ohlednì zapsání navýení základního jmìní ádné zmìny.
3) Informace
3.1. HIM a NHIM
a) rozpis samostatných movitých vìcí a souborù movitých vìcí - ú. 022 k 31. 12. 1998
poøizovací cena
oprávky
v tis. Kè
v tis. Kè
energetické hnací stroje
8 320
2 729
stroje, pøístroje a zaøízení
153 270
92 976
dopravní prostøedky
36 405
21 027
inventáø
408
241
------------------------------------------------------------------------------------------------celkem ú. 022
198 203
116 973
b) rozpis nehmotného investièního majetku - ú. 013 k 31. 12. 1998
poøizovací cena
oprávky
v tis. Kè
v tis. Kè
software
1 847
1 084
c) finanèní pronájem - stav k 31. 12. 1998 v tis. Kè
èíslo
smlouvy

zahájení doba trvání název
mìsícù
majetku

231232
2/98
1602202845 5/98
1502203252 10/98

36
36
36

splátky
celkem

Felicia Combi 333
Ford Transit 675
Ford Transit 697

první uhrazené
splátka splátky
179
185

129
115
48

neuhrazené
splátky splatné
do 1 roku po 1 roce
98
106
163
218
169
295
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d) pøehled pøírùstkù a úbytkù IM podle tøíd v návaznosti na rozvahu (v tis. Kè)
úètová
stav 1. 1. 1998
pøírùstek
skupina zùstatk. hodnota
013
614
453
041
795
021
828 722
36 221
022
78 708
24 981
028, 029
205
1 097
031
3 650
1 578
042
75 206
55 111
052
2 754
22 859

úbytek
304
453
33 268
22 459
1 023
38
63 298
24 809

stav 31. 12. 1998
zùstatk. hodnota
763
342
831 675
81 230
279
5 190
67 019
804

stav 31. 12. 1998
poøizov. hodnota
1 847
342
1 335 960
198 203
5 035
5 190
67 019
804

e) V OTE je veden majetek - materiál v pouívání do 40 tis. Kè a to v úhrnné výi 12 536 tis. Kè
v poøizovací hodnotì, jednorázovì odepsán do nákladù.
f) ádný hmotný majetek není zatíen zástavním právem.
Vìcným bøemenem (pøedkupním právem nebo právem cesty pøes pozemek) jsou zatíeny
pozemky:
Dolní Slivno
è. pozemkù:
727/3, 168, 167
Kobyly
120
Bradlec
76/7
Krásná Ves
146
Mladá Boleslav
552/4
Bezno
9/15
g) A. s. nevlastní majetek, jeho trní ocenìní je výraznì vyí.
h) A. s. k 31. 12. 1998 vlastní 20 192 ks akcií v nominální hodnotì 1 000 Kè podniku VIS, a. s.
Praha, finanèní výnosy plynoucí z vlastnictví tìchto cenných papírù nebyly.
Vzhledem k faktu, e podíl a. s. VIS Praha na obratu i na vlastním jmìní je nevýznamný,
v souladu s ustanovením "Opatøení MF ÈR" è.j. 281/73 570/93 uveøejnìném ve Finanèním
zpravodaji è. 1/1994, nesestavuje a. s. konsolidovanou úèetní závìrku.
A. s. vlastní povodòové dluhopisy v nominální hodnotì 1 mil. Kè, splatné v srpnu roku 2002.
A. s. nepoøizuje vlastní akcie.
3.2. Pohledávky

k 31. 12. 1997
v tis. Kè
32 440
6 044
2 647
2 296
178
3 461
838

a) pohledávky za odbìrateli (ú. 311, 315)
z toho: souhrnná výe pohledávek po lhùtì splatnosti
z toho: po lhùtì splatnosti pøes 90 dnù
z toho: po lhùtì splatnosti pøes 180
pohledávky za zamìstnanci
zálohy provozní dodavatelùm vè. CCS
pohledávky za st. rozpoètem
b) a. s. nemá pohledávky k podnikùm ve skupinì
c) pohledávky nejsou kryty podle zástavního práva ani jinak jitìny

k 31. 12. 1998
v tis. Kè
30 792
8 606
2 484
2 283
170
938
1 816

3.3. Vlastní jmìní
a) Popis zmìn vlastního jmìní
Ve vlastním jmìní bylo proúètováno rozdìlení zisku roku 1997, tak jak bylo schváleno na
valné hromadì dne 9. 6. 1998
Provedeny pøídìly (v tis. Kè):
rezervnímu fondu
714
sociálnímu fondu
1 310
stimulaènímu fondu
1 310
rozvojovému fondu
9 214
Prùbìnì bylo èerpáno ze sociálního fondu celkem cca 255 tis. Kè, ze stimulaèního fondu na
pøíspìvky penzijnímu fondu 163 tis. Kè.
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Na nerozdìleném zisku z minulých let zùstala èástka 1 428 tis. Kè, take celkový zùstatek
nerozdìleného zisku z minulých let èiní 4 779 tis. Kè.
b) Rozdìlení zisku pøedcházejícího úèetního období
Valná hromada dne 9. 6. 1998 schválila úèetní závìrku a rozdìlení zisku za rok 1997.
Disponibilní zisk ve výi 14 276 221,99 Kè byl rozdìlen takto:
rezervní fond
714 000,-- Kè
sociální fond
1 310 000,-- Kè
stimulaèní fond
1 310 000,-- Kè
rozvojový fond
9 214 000,-- Kè
tantiemy
300 000,-- Kè
nerozdìlený zisk minulých let
1 428 221,99 Kè
c) Základní jmìní
Základní jmìní zapsané v Obchodním rejstøíku èiní 820 683 000,-- Kè. Dle STANOV akciové
spoleènosti (èl. 12) schválených na valné hromadì dne 16. 6. 1997 je rozvreno na:
55 028 akcií znìjících na majitele (kmenové na doruèitele) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè
veøejnì obchodovatelných
765 654 akcií znìjících na jméno (kmenové na jméno) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè
veøejnì obchodovatelných s omezenou pøevoditelností
1 akcie znìjící na jméno (jiná na jméno) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè, se
zvlátními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, která není veøejnì
obchodovatelná
Základní jmìní dosud nezapsané v Obchodním rejstøíku (viz Èl. IV, odst. 2), k nìmu dolo
dodatkem privatizaèního projektu (pozemky), èiní 366 000,-- Kè.
3.4. Závazky
aa) závazky za dodavateli (ú. 321)
závazky ostatní
zálohy od odbìratelù
sdruené prostøedky pøijaté
závazky ze sráek z mezd
závazky za zamìstnanci - mzdy
závazky za zamìstnanci - ostatní
závazky ze soc. a zdrav. pojitìní
závazky za stát. rozpoètem
ab) dlouhodobé závazky: návratná pùjèka od SFP
pùjèka od koda a. a. s.

k 31. 12. 1997
v tis. Kè
7 733
14
3 517
450
2 314
1 237
3
2 050
3 717
33 000
18 474

k 31. 12. 1998
v tis. Kè
12 122
1 574
624
450
3 797
332
3
2 499
2 407
22 000
5 374

A. s. nemá ádný závazek po lhùtì splatnosti.
b) A. s. nemá závazky k podnikùm ve skupinì.
c) Závazek krytý zástavním právem tvoøí pùjèka è. 11009311-P od SFP na dostavbu ÈOV Mladá
Boleslav v pùvodní výi 55 mil. Kè.
Pùjèka je kryta majetkem mìst:
zástavní smlouvy mìsta Mladá Boleslav
55 592 tis. Kè
zástavní smlouva mìsta Kosmonosy
7 761 tis. Kè
d) Závazky nevedené v úèetnictví a. s. ádné dalí nemá.
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3.5. Rezervy a. s. tvoøí:
zákonná rezerva na opravy HIM v tis. Kè:
stav k 31. 12. 1997
èerpání 1998
tvorba 1998
stav k 31. 12. 1998
ostatní rezerva na opravy HIM v tis. Kè:
stav k 31. 12. 1997
èerpání 1998
tvorba 1998
stav k 31. 12. 1998

24 170
8 000
13 560
29 730
1 513
900
900
1 513

zákonná opravná poloka k pohledávkám za dluníky v konkurzním a vyrovnávacím øízení
v tis. Kè:
stav k 31. 12. 1997
537,7
tvorba 1998
379,9
stav k 31. 12. 1998
917,6
zákonná opravná poloka k nepromlèeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 v tis. Kè:
stav k 31. 12. 1997
388
tvorba 1998
61
stav k 31. 12. 1998
449
úèetní opravná poloka k pohledávkám po lhùtì splatnosti delí ne 1 rok:

648 tis. Kè

3.6. Výnosy
Výnosy z bìné èinnosti (pouze v tuzemsku) rozvrené podle hlavních èinností:
za rok 1997
v tis. Kè
vodné
109 937
stoèné
115 426
vodovod. a kanal. pøípojky (stav. èinnost)
768
nestav. vodovodní a kanalizaèní práce
4 347
dílenské práce
254
doprava + mechanismy
436
výkony laboratoøe
164
ostatní sluby
2 991
pronájmy
1 889
ostatní výnosy
3
aktivace
1 075
prodeje inv. majetku a materiálu
1 316
pøijaté pokuty, penále, náhrady
978
výnosové úroky
3 679
3.7. Akciová spoleènost nevynakládá prostøedky na výzkum a vývoj.
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za rok 1998
v tis. Kè
117 696
121 169
1 008
4 588
580
579
269
3 538
1 560
137
1 461
2 848
715
5 501
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Èl. V. Pøehled o penìních tocích (cash flow) v tis. Kè
P.

Stav penìních prostøedkù na zaèátku období

Penìní
Z.
A.1.
A.1.1.
A.1.2.
A.1.3.
A.1.4.
A.1.5.
A.*
A.2.
A.2.1.
A.2.2.
A.2.3.
A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.***

toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnost)
Úèetní zisk z bìné èinnosti pøed zdanìním
Úpravy o nepenìní operace
Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek
Zmìna stavu opr. poloek, rezerv, èas. rozliení
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv
Výnosy z dividend a podílù na zisku
Vyúètované nákladové a výnosové úroky
Èistý penì. tok z prov. èin. pøed zdan., zmìnami a mim. pol.
Zmìna potøeby pracovního kapitálu
Zmìna stavu pohledávek
Zmìna stavu krátkodobých závazkù
Zmìna stavu zásob
Èistý penìní tok z prov. èinnosti pøed zdanìním a mim. pol.
Výdaje z plateb. úrokù
Pøijaté úroky
Daò z pøíjmù za bìnou èinnost a domìrky danì za min. období
Pøíjmy a výdaje spojené s mimoø. úèet. pøípady
Èistý provozní tok z provozní èinnosti

Penìní
B.1.
B.2.
B.3.
B.***

toky z investièní èinnosti
Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv
Pøíjmy z prodeje stálých aktiv
Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám
Èistý penìní tok vztahující se k investièní èinnosti

Penìní
C.1.
C.2.
C.2.1.
C.2.2.
C.2.3.
C.2.4.
C.2.5.
C.2.6.
C.3.
C.***

toky z finanèních èinností
Zmìna stavu dlouhodobých závazkùDopady zmìn vlastního jmìní na penìní prostøedky
Zvýení penì. prostøedkù z titulu zvýení zákl. jmìní
Vyplacení podílu na vl. jmìní spoleèníkùm
Penìní dary a dotace do vlast. jmìní a dalí vklady pen. prostø.
Úhrada ztráty spoleèníky
Pøímé platby na vrub fondù
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (statut. org.)
Pøijaté dividendy nebo podíly na zisku
Èistý penìní tok vztahující se k finanèní èinnosti

F.

Èisté zvýení, resp. sníení penìních prostøedkù

R.

Stav penìních prostøedkù na konci období

44 440
26 005
54 587
56 956
4 174
- 2 402
0
- 4 141
80 592
8 766
4 061
4 181
524
89 358
- 1 360
5 475
- 10 730
-1
82 741
- 54 244
2 483
0
- 51 761
24 100
- 354
0
0
0
0
- 54
- 300
0
- 24 454
6 526
50 966

Celá tato pøíloha tvoøí nedílnou souèást úèetní závìrky za rok 1998.
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VÝROK AUDITORA

(dle Opatøení MF ÈR è.j. 281/80 380/1996 - Pøíloha 1, èl. II, odst. 4-d)

Zpráva auditora
o ovìøení roèní úèetní závìrky (auditu) za rok 1 9 9 8
I. Údaje o spoleènosti:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Jméno: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Sídlo: Èechova 1151, Mladá Boleslav
IÈO : 46 35 69 83
Hlavním pøedmìtem èinnosti je úprava, èitìní, výroba a distribuce vody, odkanalizování
odpadních vod.

II. Pøedmìt ovìøení a jeho rozsah:
2.1. Pøedmìtem ovìøení byla úèetní závìrka 31. 12. 1998, vèetnì úèetních výkazù.
2.2. Za vedení úèetnictví, za jeho úplnost, prùkaznost a správnost odpovídá statutární orgán
úèetní jednotky. Povinností auditora bylo získat vechny informace, které jsou podle jeho
nejlepího vìdomí nezbytné pro ovìøení úèetní závìrky. Ovìøování bylo provedeno
výbìrovým zpùsobem pøi respektování významnosti vykazovaných skuteèností v souladu
s auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky.
III. Souhrnný výrok auditora:
Podle naeho názoru byla roèní úèetní závìrka sestavena správnì, na základì
úèetnictví vedeného v souladu s èeskými právními pøedpisy, a proto ve vech podstatných aspektech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci
spoleènosti. Roèní úèetní závìrku proto ovìøujeme bez výhrad.
V Praze dne 25. 3. 1999

...............................................................
podpis odpovìdného auditora

IV. Údaje o auditorovi:
4.1. Auditor: R - audit, s.r.o., Praha 8, Pobøení 16, èíslo auditorské licence 124
4.2. Odpovìdný auditor: Ing. Jiøí Randák, CSc., dekret èíslo 521
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OSTATNÍ ÚDAJE

(dle Opatøení MF ÈR è.j. 281/80 380/1996 - Pøíloha 1, èl. II, odst. 4-e,f,g,h)

odstavec 4 - e ... Údaje o dùleitých skuteènostech
Mezi datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz ziskù a ztrát schváleny k pøedání mimo úèetní jednotku a datem konání valné hromady, nedolo k ádným dùleitým skuteènostem, které by mìly vliv na
hospodaøení nebo finanèní situaci a. s.
odstavec 4 - f ... Výklad k uplynulému a pøedpokládanému vývoji podnikání a finanèní situaci úèetní
jednotky
Vývoj podnikání spoleènosti je plnì v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské èinnosti.
Hlavním a nejdùleitìjím pøedmìtem podnikání spoleènosti je a zùstává i nadále pro dalí období provozování vodovodù a kanalizací. Nepøíznivý pokles v odbìrech vody, o kterém jsme se v roce 1997 domnívali, e se ji zastavil, naopak v roce 1998 pokraèoval v poklesu o 1,4 %. Ve stoèném je situace stagnující.
Na pronájemní smlouvy mimo okres Mladá Boleslav provozuje spoleènost vodovody v mìstech a obcích
Èelákovice, Úvaly, Horouany, Horouánky, Lysá nad Labem a Louèeò, dále dodáváme vodu pøes firmu
Aquacon do Jiren a estajovic. V Èelákovicích, Úvalech a Lysé nad Labem provozuje spoleènost i kanalizaci a èistírny odpadních vod.
Finanèní situace a. s. je velice dobrá, vývoj financování lze hodnotit za celé období pozitivnì a to
i pøes to, e a. s. splácí návratné pùjèky ve výi 105 mil. Kè na dostavbu ÈOV II. Mladá Boleslav.
Nesplaceno k 31.12. 1998 dosud zùstává 27 374 tis. Kè.
Spoleènost nemìla v prùbìhu roku ádný nový úvìr ani neposkytla pùjèku jinému subjektu. Volné
penìní prostøedky spoleènost zhodnocovala zøizováním opakovaných termínových vkladù.
S uspokojením lze konstatovat, e spoleènost byla v prùbìhu celého úèetního období trvale solventní.
odstavec 4 - g ... Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
A. s. neprovádí ádný výzkum ani vývoj.
odstavec 4 - h ... Informace o poøizování vlastních akcií
A. s. nevlastní a nenakupuje vlastní akcie.
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STANOVISKO DOZORÈÍ RADY
Váení akcionáøi, dámy a pánové,
dozorèí rada pracovala v období od 1.ledna 1998 do 9.èervna 1998 ve sloení Ing. Karel Blecha,
Ing. Miroslav Èuban, Ing. Jarmila Filipová, Jaroslav Hartman, Richard Kastner a Jaroslav imon.
V programu øádné valné hromady spoleènosti dne 9. èervna 1998 bylo i odvolání stávajících èlenù
pøedstavenstva a dozorèí rady a následnì volba nových èlenù. Do dozorèí rady byli opìtnì zvoleni zástupci akcionáøù - mìst a obcí okresu Mladá Boleslav - Ing. Karel Blecha, Ing. Jarmila Filipová, Jaroslav
Hartman a Jaroslav imon. Zamìstnanci akciové spoleènosti zvolili ve volbách 1.-2. èervna 1998 èleny
dozorèí rady zastupující zamìstnance, Ing. Jaroslava Nováka a Ing. Miroslava Èubana.
Dozorèí rada zasedala pravidelnì dle èl.31 stanov spoleènosti, v roce 1998 celkem pìtkrát. Èinnost
dozorèí rady se øídila stanovami akciové spoleènosti. Dozorèí rada byla o stavu spoleènosti, aktuálních
úkolech a vývoji hospodaøení informována prùbìnì na spoleèných zasedáních pøedstavenstva a dozorèí
rady nebo prostøednictvím øeditele spoleènosti, který se zasedání dozorèí rady pravidelnì úèastnil.
Informace, stanoviska a doklady od vedení spoleènosti byly pøedávány vèas a v odpovídající kvalitì.
Dozorèí rada ve sledovaném období nezjistila ádné poruení povinností èlenù pøedstavenstva ani
nedostatky v hospodaøení spoleènosti dle odst. 1 a 2 èl. 29 stanov spoleènosti.
Dle odst. 3 èl. 29 stanov spoleènosti dozorèí rada projednala zprávu auditora o ovìøení roèní úèetní závìrky. Ovìøení roèní úèetní závìrky provedla firma R-audit, s.r.o., Praha 8, Pobøení 16, èíslo auditorské licence 124 zastoupená Ing. Jiøím Randákem, CSc., dekret è. 521.
Pøedmìtem oveøení byla roèní úèetní závìrka k 31.12.1998, vèetnì úèetních výkazù.
Za vedení úèetnictví, za jeho úplnost, prùkaznost a správnost odpovídá statutární orgán úèetní jednotky. Povinností auditora bylo získat vechny informace, které jsou podle jeho nejlepího vìdomí
nezbytné pro ovìøení úèetní závìrky. Ovìøování bylo provedeno výbìrovým zpùsobem pøi respektování
významnosti vykazovaných skuteèností v souladu s auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù Èeské republiky.
Souhrnný výrok auditora zní:
Podle naeho názoru byla úèetní závìrka sestavena správnì, na základì úèetnictví vedeného v
souladu s èeskými právními pøedpisy, a proto ve vech podstatných aspektech vìrnì zobrazuje majetek,
závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci spoleènosti. Roèní úèetní závìrku proto ovìøujeme bez výhrad.
Auditorská zpráva po akcionáøe je uvedena na stranì 16 výroèní zprávy.
Na základì svých zjitìní vyslovila dozorèí rada souhlas s roèní úèetní závìrkou za rok 1998, konstatuje, e neshledala ádné nedostatky a doporuèuje valné hromadì výsledek roèní úèetní závìrky ke
schválení.
Dozorèí rada dále projednala návrh na rozdìlení zisku. S navreným zpùsobem rozdìlení zisku
souhlasí a doporuèuje valné hromadì ke schválení.

Ing. Jarmila Filipová
pøedsedkynì dozorèí rady
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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Skupinový vodovod Mladá Boleslav

Oprava vodojemu Bradlec 2 x 2000 m3

Oprava vodovodního øadu E zataením ocelového potrubí meního profilu
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INFORMACE O SPOLEÈNOSTI
POÈET OBYVATEL NAPOJENÝCH NA VEØEJNÝ VODOVOD A KANALIZACI AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI
Zásobování vodou dle poètu obyvatel k 31. 12. 1998
Poèet obyvatel trvale bydlících
v okrese Mladá Boleslav k 31. 12. 1998 ........................................112 203
Poèet obyvatel trvale bydlících v okrese Mladá
Boleslav k 31. 12. 1998 a napojených na vodovod
provozovaný akciovou spoleèností ................................................ 97 080

t.j. 86,52 %

Vzhledem k znaènému mnoství internátù støedních kol, ubytoven pro KODA AUTO, a. s., ubytoven pro zahranièní dìlníky stavebních firem a vysokému poètu objektù rekreaèního charakteru jsou
poèty skuteènì zásobovaných obyvatel vyí a èásteènì eliminují pøípadnì nenapojené objekty trvale
bydlících osob. Spolu s ostatními provozovateli vodovodù je zásobováno pitnou vodou v okrese Mladá
Boleslav 94,94 % obyvatel. Podíl obyvatel napojených na veøejný vodovod za celou Èeskou republiku
èinil dle statistiky k roku 1997 86,0 % obyvatel.
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. provozují na pronájemní smlouvy vodovody mìst
Èelákovice a Úvaly v okrese Praha-východ a mìsto Lysá nad Labem a obec Louèeò v okrese Nymburk.
Voda je dále pøedávána i dalím obcím jako jsou Jirny a estajovice v okrese Praha-východ. Ve jmenovaných mìstech a obcích spoleènost zásobuje dalích pøiblinì 17 tisíc obyvatel pitnou vodou.
Odvádìní a èitìní odpadních vod dle poètu obyvatel k 31. 12. 1998
Poèet obyvatel trvale bydlících
v okrese Mladá Boleslav k 31. 12. 1998 ........................................112 203
Poèet obyvatel trvale bydlících v okrese Mladá
Boleslav k 31. 12. 1998 a napojených na kanalizaci
a ÈOV provozované akciovou spoleèností ...................................... 77 365

t.j. 68,95 %

Skuteèný poèet obyvatel napojených na kanalizaci je teoreticky vyí vzhledem k tomu, e koncesní provozovatelé odváejí odpadní vody z míst kde není kanalizace na èistírny odpadních vod provozované naí a. s.
Akciová spoleènost také provozuje na pronájemní smlouvu kanalizace a ÈOV v Èelákovicích
a Úvalech v okrese Praha-východ a v Lysé nad Labem v okrese Nymburk. V tìchto mìstech je napojeno
na veøejnou kanalizaci pøiblinì 13 tisíc obyvatel.
Dalí ÈOV provozují kromì nai spoleènosti i obce Boreè, Bukovno, Èachovice, Dolní Bousov (pro
èást mìsta), Chotìtov, Plazy (èást obce), Øepov a Sojovice.
Spolu s ostatními provozovateli kanalizací a ÈOV je napojeno v okrese 73,05 % obyvatel. V celé
Èeské republice je napojeno na veøejnou kanalizaci dle statistiky k roku 1997 73,5 % obyvatel.
Je nutno poznamenat, e nìkteré vybudované ÈOV v souèasné dobì nejsou kapacitnì vytíeny, protoe nejsou dokonèeny plánované pøivadìèe nebo kanalizace v okrajových ètvrtích Ml. Boleslavi (Debø,
Bezdìèín, Jemníky, Podchlumí - cca 1.300 osob), Bakovì n.J. (Malá Bìlá, Trenèín - cca 2.500 osob),
Benátkách n.J. (Draice n.J. - cca 370 osob), Dobrovici (Bojetice, Holé Vrchy, Týnec, Úherce - cca 730
osob), Mn.Hraditi (èást mìsta u zámku a Veselá - cca 1.600 osob).
Obec Chotìtov má nevytíenu kapacitu ÈOV, protoe obce Bezno a Sovínky (cca 1.100 osob) se
dosud nenapojily, aè to bylo plánováno.
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Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

SKLADBA VÝNOSÙ

POHLEDÁVKY ZA ODBÌRATELI
(v tis. Kè)
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NÁKLADY NA VÝROBU A ROZVOD PITNÉ VODY V ROCE 1998

Vodné za 1 m3 od 1.2.1998 (bez 5% DPH):

domácnosti 12,86 Kè

ostatní 17,93 Kè

NÁKLADY NA ODVÁDÌNÍ A ÈITÌNÍ ODPADNÍCH VOD V ROCE 1998

Stoèné za 1 m3 od 1.2.1998 (bez 5% DPH):
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domácnosti 11,52 Kè

ostatní 15,82 Kè

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

VÝROBA, PRODEJ A KVALITA PITNÉ VODY A ODVÁDÌNÍ
ODPADNÍCH VOD
Výroba a prodej pitné vody 1989-1998 (tis. m3)

Fakturace odkanalizované a èitìné odpadní vody 1989-1998 (tis. m3)

Kvalita pitné vody dodané spotøebitelùm.
V podnikatelském zámìru, který byl souèástí privatizaèního projektu naí spoleènosti, byla jako hlavní
sledovaný úkol a cíl urèena dodávka kvalitní pitné vody pro vechny odbìratele. Jak se nám tento cíl za
pìt let trvání spoleènosti podaøilo splnit udává následující graf, sestavený na základì mnoství dodané
vody a provedených laboratorních rozborù.
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Poznámka ke grafu:
1. Voda trvale vyhovující:
- z celkového poètu odebraných vzorkù je maximálnì 10 % nevyhovujících dle ÈSN 757111
2. Voda pøechodnì vyhovující:
- z celkového poètu odebraných vzorkù je 10,1 % - 30 % nevyhovujících dle ÈSN 757111
3. Voda trvale nevyhovující:
- z celkového poètu odebraných vzorkù je více jak 30 % nevyhovující dle ÈSN 757111
Kvalitu vody dodávané naim odbìratelùm ovlivòují z celkem 89 ukazatelù pouze dva chemické, t.j.
obsah dusiènanù (NO3) a eleza (Fe) a z mikrobiologických ukazatelù poèet bakterií coli.
Z pohledu tìchto ukazatelù byla odbìratelùm v roce 1998 dodávána voda následovnì:
Trvale vyhovující:
- z hlediska: NO3 ..................................99,92 %
Fe ......................................95,04 %
mikrobiologie ...................98,10 %
Pøechodnì vyhovující:
- z hlediska: NO3 ....................................0,00 %
Fe ........................................1,80 %
mikrobiologie ......................0,80 %
Trvale nevyhovující:
- z hlediska: NO3 ....................................0,08 %
Fe ........................................3,16 %
mikrobiologie ......................1,10 %
Z pøehledu je patrné, e zvýení kvality v dalích letech je závislé hlavnì na odstranìní eleza. To
se neobejde bez nároèné investièní výstavby úpraven vod v Ledcích, Kochánkách, Nìmèicích a rekonstrukci úpravny vody Dobrovice.
Mikrobiologická nezávadnost je závislá na dùsledném zdravotním zabezpeèení chloròanem sodným
v mezích stanovených ÈSN 757111 - Pitná voda, co na druhé stranì je kritizováno øadou odbìratelù.
Kontrola kvality dodávané pitné vody je pøedmìtem èinnosti centrální laboratoøe, spolu s kontrolou
kvality odvádìných odpadních vod a èistírenských kalù. Roènì laboratoø vyetøí asi 1500 vzorkù.
Po peèlivé a nároèné pøípravì získala centrální laboratoø po úøedním pøezkouení "Osvìdèení
o správné èinnosti laboratoøe è. 87" a stala se akreditovanou laboratoøí se vemi povinnostmi z toho
vyplývajícími. Udìlené osvìdèení je vizitkou nejvyího stupnì jakosti laboratoøe.
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Mnoství a kvalita vypoutìných odpadních vod a placení úplat v roce 1998
LOKALITA

Mladá Boleslav I
Mladá Boleslav II
Mnichovo Hraditì
Bakov nad Jizerou
Bìlá pod Bezdìzem
Benátky nad Jizerou
Lutìnice
Knìmost
Josefùv Dùl
Dobrovice
Souèet Kè

ÚÈINNOST
ÈISTÍREN
v % BSK5
1998
88,2
94,1
89,5
95,0
93,5
86,0
95,1
79,8
35,8
87,6

ÚPLATY
v Kè
1994
2 730 840

1995
1 528 632

1996
3 148 702

715 008
162 612
633 128
135 228
380 844
4 757 660

715 005
66 052
420 876
135 228
285 634
3 150 427

715 008
110 568
488 052
135 228
152 340
4 749 898

1997
3 255 648 1
1
502 623
170 640
488 052
135 228
4 552 191 4

1998
790 652
139 052
502 944
555 408
135 228
123 284

Úplaty jsou poplatky za vypoutìní vyèitìných odpadních vod.

PORUCHY NA VODOVODNÍCH A KANALIZAÈNÍCH ZAØÍZENÍCH
Poèet poruch na vodovodních zaøízeních

Nárùst poruch vodovodních øadù a pøípojek v roce 1998 (viz graf) pramení pøedevím z cíleného úsilí
o sníení ekonomických ztrát vody. V uvedených èíslech poruch jsou zapoèítány i poruchy preventivnì
vyhledané. Rovnì i zpøísnìná evidence poruch sehrála svoji roli. Technické vybavení centrálního dispeèinku umoòuje rovnì odhalit poruchy potrubí ji v dobì, kdy se zatím neprojeví na povrchu a na
druhé stranì dokáe sníit poruchy na èerpacích stanicích èi zamezí pøetékání vodojemù.
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Poèet poruch na kanalizaèních zaøízeních

Poèty pokozených a ucpaných kanalizací a pøípojek nevystihuje plnì skuteènost. To proto, e
ucpání je závadou, která se projeví zjevnì tím, e pøípojka nebo kanalizace neodtéká. Na pokození se
pøijde vìtinou a pøi prohlídkách televizní kamerou a neprojeví se pøímo na provozování.

PÉÈE O HMOTNÝ INVESTIÈNÍ MAJETEK
Vizitkou kadého dobrého hospodáøe je péèe o majetek, jeho rozíøenou reprodukci, výstavbu
nových objektù a nových technologických uzlù budovaných s cílem dlouhodobé ivotnosti a nízkých
provozních nákladù. Takové cíle si vytkla ji v privatizaèním projektu i nae spoleènost. Tehdy nebylo
zcela jasné, jak se podaøí pro takovou èinnost zajistit finaèní prostøedky. Propoèty finanèních potøeb
jenom na odstranìní dlouhodobé zanedbanosti vodohospodáøských zaøízeních pøedaných z péèe státu
do péèe novì zaloené spoleènosti byly vysoké. A to jsme nepøedpokládali na základì diskusí, co ve
zmùe trh, e ceny vodného a stoèného zùstanou regulovány státem.
Statutárním orgánùm spoleènosti hned na zaèátku funkèního období bylo jasné, e nepostaèí ke
splnìní vytèených úkolù v opravách a investièní výstavbì pouze prostøedky získané z odpisù. Bylo nesporné ji tehdy, e pouívání úvìrù bankovních domù by spoleènost neunesla. Zbývalo tedy pøi optimální
cenové politice zajistit tvorbu zisku, a to ve pøi neustálých poklesech odbìrù vody. Nebylo ani
jednoduché po peèlivých posouzeních alternativ výpoètù vìcnì usmìròovaných cen vodného a stoèného
vybrat právì tu optimální pro oba obchodní partnery, tedy odbìratele a dodavatele. O tom, e se to
statutárním orgánùm podaøilo, svìdèí to, e pøi pøimìøených cenách vodného a stoèného v rámci Èeské
republiky jsme spoleèností, která pravidelnì splácí pùjèku na dostavbu èistírny odpadních vod II. v Mladé
Boleslavi - Podlázkách a to jak Státnímu fondu ivotního prostøedí, tak i akciové spoleènosti KODA
AUTO. Nae spoleènost byla v prùbìhu celého jejího trvání solventní.
Díky rozhodnutím akcionáøù na valných hromadách se èistý hospodáøský výsledek rozdìluje do
povinného rezervního fondu a do fondù urèených Stanovami, vèetnì rozvojového fondu urèeného pro
dalí výstavbu, místo na výplatu dividend. e tato cesta je a byla správná, svìdèí výsledky dosaené nejen
v péèi o stávající majetek, ale zvlátì pøi výstavbì nových vodohospodáøských staveb a zaøízení, zajiujících kvalitnìjí dodávku pitné vody pøi spolehlivém provozu 24 hodin dennì, a pøi odvádìní a èitìní
odpadních vod a pøi péèi o ivotní prostøedí.
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Investièní výstavba
Výi investic v jednotlivých letech od zaloení spoleènosti v èlenìní na vodovody a kanalizace udává
následující graf.

Za rok 1998 bylo celkem proinvestováno 61,151 mil. Kè. Z nejvýznaènìjích investièních akcí v roce
1998, jak dokonèených, tak i rozestavìných, nutno jmenovat: rekonstrukci zemního vodojemu Bradlec
2x 2000 m3, zahájení rekonstrukce úpravny vody Reèkov, výstavba AT stanice Hrdloøezy, rekonstrukci
vodovodních øadù v Ml. Boleslavi - Staromìstské námìstí a v Dolním Cetnì, rekonstrukci výtlaèného øadu
v Dobrovici, výstavbu nové èerpací stanice v Buøínsku (zdroj pro Mohelskou vodovodní skupinu) a výstavbu kogeneraèní jednotky na ÈOV I v Mladé Boleslavi - Neuberku.
Z grafu je patrné, e spoleènost v prùmìru kadý rok vytvoøila nový majetek v hodnotì témìø 39 mil.
Kè. Tento prùmìr sniují podstatnì první dva roky, kdy spoleènost nemìla jetì dostateènou ekonomickou stabilitu. Díky dùsledným výbìrovým øízením na stavební investice nebo nabídkovým øízením na strojní investice byly prostøedky proinvestovány úèelnì pøi pouití kvalitních materiálù a technologických
postupù, které zajiují jejich dlouhodobou ivotnost pøi minimální údrbì. Na závìr je tøeba konstatovat, e pro investièní výstavbu, zvlátì liniových staveb nejsou ji tak limitujícím faktorem finance, ale
projednávání sloitých majetkoprávních vztahù.
Za pìt let existence spoleènosti pøedstavovaly finanèní náklady na investièní výstavbu 192,7 mil. Kè,
v èlenìní 121,7 mil. Kè na stavební investice a 71,0 mil. Kè na strojní investice. Z jiného pohledu lze konstatovat, e do vodovodù bylo investováno 144,7 mil. Kè a do kanalizací 48,0 mil. Kè. K finanèním výdajùm na kanalizace je nutno pøièíst kadoroèní splátky pùjèky na ÈOV II v Mladé Boleslavi - Podlázkách.

Strana 27

Èistírna odpadních vod I. Mladá Boleslav - Neuberk

Výstavba kogeneraèní jednotky (vytápìní areálu ÈOV bioplynem vèetnì výroby el. energie)

Mohelská vodovodní skupina
Rekonstrukce studny a èerpací stanice Buøínsko

Vodovod Hrdloøezy

Rozdìlení tlakových
pásem
(AT stanice umístìná
v místní kaplièce)
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Dodavatelské opravy
Dodavatelské opravy jsou polokou nákladù v kalkulaèním vzorci pro stanovení vìcnì usmìròované
ceny vodného a stoèného. Jsou proto významnou variabilní polokou, která ovlivòuje stanovování únosné ceny vodného a stoèného pro odbìratele.
Výi prostøedkù na dodavatelské opravy, tj. opravy provádìné pro akciovou spoleènost cizími dodavateli, udává následující graf.

V roce 1998 bylo vynaloeno na dodavatelské opravy celkem 19,318 mil. Kè. Z významných dodavatelských oprav je tøeba jmenovat opravy vodovodních armaturních uzlù v Mladé Boleslavi a Mnichovì
Hraditi, opravu vodojemu Bezvel, opravu potrubí na mostì pøes Jizeru v Horkách n. J., opravu vodojemu Bílá Hlína, opravu nádrí na ÈOV v Mnichovì Hraditi a opravy øadù v ulicích Janáèkova a Vinièná
v Mladé Boleslavi.
Roèní prùmìr dodavatelských oprav od roku 1994 èinil 16,2 mil Kè. Tento prùmìr je zkreslen prvními roky, kdy se spoleènost stabilizovala.
Výe dodavatelských oprav za pìtileté období èinila 81,2 mil. Kè, v èlenìní 60,1 mil. Kè na stavební opravy a 21,1 mil. Kè na strojní opravy. Z jiného pohledu lze konstatovat, e na zaøízení vodovodù
bylo provedeno oprav za 55,4 mil. Kè a na zaøízeních kanalizací bylo provedeno oprav za 25,8 mil. Kè.
K objektivnímu pohledu je nutné dodat, e za toto období byly jetì vlastními pracovníky provedeny
opravy a údrba za cca 113 mil. Kè. Celkovì vynaloené náklady na údrbu a opravy vlastními pracovníky a dodavatelskými firmami èinily tedy za pìtileté období 194,371 mil. Kè.
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Mohelská vodovodní skupina

Oprava vodojemu Sedlisko

Èistírna odpadních vod Mnichovo Hraditì

Sanace elezobetonových nádrí hrubého pøeèitìní
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ODPADOVÉ HOSPODÁØSTVÍ
Odpadové hospodáøství (dále OH) akciové spoleènosti pøedstavuje jednu z nejsledovanìjích oblastí
s náklady, které ovlivòují cenu vodného a zejména stoèného.
Od 1. 1. 1998 je v platnosti nový zákon o odpadech, který zpøísòuje podmínky pro nakládání s
odpady. Vzhledem k potøebì dùkladnìjího tøídìní odpadu a k jeho pøípadnému druhotnému vyuití byla
rekonstruována bývalá spalovna na ÈOV II. na centrální úloitì vybraných druhù odpadù. Zpøesnil se
tak pøehled produkce odpadù jednotlivých provozù, jejich evidence a následná likvidace. Byl novelizován pøíkaz øeditele k odpadovému hospodáøství.
V roce 1998 vyprodukovala nae a. s. celkem 8.609 tun odpadù (z toho 26 tun nebezpeèných).
Nejvìtí mnostevní podíl odpadù tvoøil stabilizovaný kal, kterého bylo vyprodukováno 6.603 tun.
Náklady na jeho likvidaci zpùsobem vyhovujícím platné legislativì pøedstavovaly èástku 1.110 tis. Kè.
Prùbìnou likvidaci zajiovala firma BIO-FERM Bøezina (výroba prùmyslového kompostu) a dále pak
firmy COMPAG, TS Èelákovice a MIKO Úvaly. Novým odbìratelem kalu se stalo Zemìdìlské drustvo
Bøezovice, které jej bezplatnì odebírá a dále vyuívá v zemìdìlství. Dalí výrazné mnoství odpadu pøedstavovala výkopová zemina z oprav vodovodních a kanalizaèních øadù. Tento materiál se døíve pøevánì
vyuíval pøi rekultivaci skládky na ÈOV I. v Mladé boleslavi - Neuberku, èím se etøily náklady za
uloení na mìstskou skládku. Zbývající odpad (písek z lapákù, shrabky z èeslí z ÈOV, komunální odpad
a drobný specifický odpad) byl uloen na skládku èi zlikvidován odbornými firmami.

Do nákladù na OH jsou zahrnuty i poplatky za ukládání odpadù na vlastní skládku od roku 1994 do
1. pol. roku 1997 v èástce 600.000,- Kè a náklady na monitorování této skládky na ÈOV I. v Mladé
Boleslavi - Neuberku, které roènì pøedstavují èástku cca 120 tis. Kè. Výrazný nárust nákladù zpùsobilo
zejména zvýení produkce stabilizovaného kalu, napøíklad v roce 1997 o 2,5 tis. tun oproti roku 1996.
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Èitìní a prohlídky potrubí televizní kamerou
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PERSONÁLNÍ VÝVOJ
Stav zamìstnancù ve fyzických osobách k 31. 12. 1998 byl 320.
Personální vývoj je patrný z níe uvedených grafù. Lze konstatovat, e od poèátku trvání spoleènosti se podaøilo stabilizovat 52 % pracovníkù, k èemu pøispìlo i zøízení sociálního a stimulaèního fondu,
které jsou mimo jiné pouívány k vyplácení vìrnostních odmìn. V pìti letech nastoupilo k firmì 231 pracovníkù, ale ve stejném období jich i 157 zase odelo. Bylo to dáno i zodpovìdným výbìrem pracovníkù
mimo jiné i pro novì vybudovanou a zprovoznìnou ÈOV II. v Mladé Boleslavi - Podlázkách a i pøevzetím
nových pracovníkù z pronajímaných lokalit (Èelákovice, Úvaly a Lysá n. L.). Nelze opomenout i fakt, e
nábor nových pracovníkù, hlavnì mladích, byl a je velice problematický s ohledem na vysokou zamìstnanost v regionu danou automobilovým prùmyslem.
Vývoj poètu zamìstnancù od poèátku akciové spoleènosti ( k 1. lednu sledovaného roku)

Roky odpracované u firmy
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PROVOZY SPOLEÈNOSTI
Provoz 01 : výroba vody pro skupinový vodovod Mladá Boleslav - úpravna vody Reèkov
sídlo provozu:
Malá Bìlá, Bakov n. J., PSÈ 294 01
tel.:
0329 / 781505, 781509
vedoucí provozu:
Richard Kastner
Provoz 02: skupinový vodovod Mladá Boleslav, rozvody vody
sídlo provozu:
Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22
tel.:
0326 / 418, linka 115
vedoucí provozu:
Zdenìk Doleal
Provoz 03: rozvody vody vodovodù mìsta Benátky nad Jizerou a okolí
sídlo provozu:
Benátky n. J., pot. schránka 30, PSÈ: 294 71
tel.:
0326 / 762 004, 762 020
vedoucí provozu:
Jan Èásteèka
míst. prov. úsek Dobrovice:
tel.: 0326 / 981 14
míst. prov. úsek: Bezno:
tel.: 0326 / 952 17
Provoz 04: rozvody vody vodovodù mìsta Mnichovo Hraditì a okolí
sídlo provozu:
Mnichovo Hraditì, Víta Nejedlæho 267, PSÈ 295 01
tel.:
0329 / 771014
vedoucí provozu:
Karel Hron
míst.prov.úsek Bìlá pod Bezdìzem:
tel.: 0326 / 701 442
Provoz 05: rozvody vody vodovodù mìst Lysá nad Labem, Èelákovice, Úvaly a okolí
sídlo provozu:
ÈOV Litol, 289 22 Lysá nad Labem
tel:
0325 / 561 157
vedoucí provozu:
Ing. Jaroslav Jelínek
Provoz 06: výroba vody, centrální dílny strojní a elektro Ml.Boleslav
sídlo provozu:
Mladá Boleslav, ÈOV II. - Podlázky
tel.:
0326 / 418, linka 117 a 198
vedoucí provozu:
Milo Fiala
Provoz 07: kanalizace a èistírny odpadních vod Ml.Boleslav (celookresní pùsobnost)
sídlo provozu:
Mladá Boleslav, ÈOV II - Podlázky
tel.:
0326 / 418
vedoucí provozu:
Ing. Miroslav Èuban, tel.: 0326 / 418, linka 201
vedoucí úseku kanalizací:
Jiøí esták, tel.: 0326 / 418, linka 191
vedoucí úseku dopravy:
Bohumil Misík, tel.: 0326 / 418, linka 192
úsek: ÈOV I. Mladá Boleslav - Neuberk: velín: tel.: 0326 / 722 232, vedoucí: Václav ákr
úsek: ÈOV II.Mladá Boleslav - Podlázky: velín: tel.: 0326 / 418, linka 194, vedoucí: Pavel Otta
Centrální dispeèink - nepøetritý 24 hodinový provoz
sídlo:
Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22
tel.:
0326 / 721507, 0326/418, linka 130 a 160
mobil: 0603 / 245533
vedoucí:
Martin Ledvina
Centrální laboratoøe pitných a odpadních vod
sídlo:
tel.:
vedoucí:

Mladá Boleslav, ÈOV II - Podlázky
0326 / 418, linka 205
Ing. Jarmila Handlíková

Vedení spoleènosti, útvary technické, ekonomické, obchodní
sídlo:
Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22
tel.ústøedna:
0326 / 418
fax:
0326 / 721 502
E-mail:
mail@vakmb.cz
URL:
http:\\www.vakmb.cz
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