Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,
dostáváte do rukou již čtrnáctou výroční zprávu naší společnosti a máte možnost se seznámit s
výsledky, kterých v roce 2007 dosáhla. Společnost od svého založení v roce 1993 působí na třech čtvrtinách
území bývalého okresu Náchod a její výsledky vykazují stabilitu po stránce technické i ekonomické. Hlavním
cílem společnosti je dosahovat spokojenosti našich zákazníků trvalým růstem kvality naší práce, přijatelnou
cenovou politikou a komplexností našich služeb pro obyvatelstvo, podnikatelskou oblast i obce.
Cena vodného a stočného, díky nejenom příznivým přírodním podmínkám, ale i využíváním
rezerv ve vlastním provoze, je dosud mírně pod celostátním průměrem, avšak v poslední době se z důvodu
potřeby zvýšit finanční prostředky k zajištění prosté obnovy majetku, velmi rychle k tomuto průměru přibližuje.
Společnost Vak Náchod je majoritně vlastněna městy a obcemi náchodského okresu. Tyto
subjekty vlastní necelých 90% všech akcií. Primárním zájmem majitelů je bezproblémové zásobování kvalitní
pitnou vodou a zajištění odvádění a čištění odpadních vod a to za přijatelnou cenu vodného a stočného. VaK
Náchod a.s. je i významným dodavatelem pitné vody pro další subjekty -Královéhradecká provozní a.s. Hradec
Králové a městské vodárny v Českém Skalici, kteří odebírají cca 25% vyrobené pitné vody. Za dobu své
existence VaK Náchod a.s. vynaložil na rekonstrukce zařízení a jejich rozvoj více než 700 mil.Kč.
Managment a statutární orgány společnosti se snaží, zatím úspěšně, zajistit dobré hospodaření společnosti.
Zásadní zkouškou budou nejbližší roky, kdy je nutné zajistit do konce roku 2010 rekonstrukci čistíren a
kanalizací tak, aby jejich provoz a účinnost odpovídala Směrnici č.91/271/EHS. K tomu je nezbytné zajistit i
rekonstrukce dalších technicky i morálně zastaralých zařízení na čistírnách odpadních vod. Aby se nadále
nezvyšovalo stáří vodovodní a kanalizační sítě a ostatních zařízení je nutné zvýšit prostou reprodukci majetku na
cca 80 - 90 mil.Kč ročně. Průměr za posledních pět let byl cca 35 mil.Kč ročně. Rok 2007 byl počátkem
nastartování tohoto procesu. K tomu přistupuje i potřeba výstavby vodárenské infrastruktury pro obce vyvolaná
rozvojem bytové výstavby.
Náklady na rekonstrukce
čistíren a kanalizací, které je nutné
v
dohledné době provést, činí cca
190 mil.Kč. Byla zajištěna
příprava staveb až do konečné
fáze pro požádání dotace v úhrnné
výši 192 mil.Kč. Žádost byla
podána v říjnu 2007 v rámci
I.výzvy, ale byla nám vrácena se
zdůvodněním, že I.výzva se
podnikatelských
společností
netýká. Proto byla žádost podána
v
rámci III.výzvy v dubnu 2008.
Výše dotace by se mohla
pohybovat až kolem 170 mil.Kč
Zbývající
Nové Město nad Metují
část nákladů je nutné řešit
vlastními zdroji. To vše přináší
tlak na výraznější zvyšování cen
vodného, ale především stočného..
I nadále představenstvo navrhuje nevyplácet dividendy a veškerý disponibilní zisk využít na úhradu
rekonstrukcí.
Hodnocení činnosti společnosti bylo prováděno pravidelně po celý rok, jak představenstvem, tak
dozorčí radou. Veškerá hodnocení ,včetně výroku auditora , byla příznivá. Věřím,že i hodnocení Vás -akcionářů
na valné hromadě bude kladné.
Závěrem bych rád poděkoval všem zaměstnancům, dozorčí radě i členům představenstva za jejich
práci.. Děkuji i našim odběratelům za konstruktivní spolupráci.
Pro rok 2008 mi dovolte vyslovit naději,že i přes některé pesimistické prognózy ,zejména ve výši
odběrů vody, naše společnost s reálným finančním plánem, díky zkušenému personálu a stávající dobré
technické úrovni , uhájí své postavení a renomé na českém vodárenském trhu .
.

Ing.Oldřich Č tvrtečka
předseda představenstva
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PROFIL SPOLEČNOSTI
Orgány společnosti
Představenstvo

Dozorčí rada

Ing. Oldřich ČTVRTEČK A
nar. 15.10.1946
předseda představenstva
vzdělání: vysokoškolské
starosta města Náchod

Ing. Josef KRÁL
nar. 18.8.1959
předseda dozorčí rady
vzdělání: vysokoškolské
starosta obce Velké Poříčí

Ing. Zbyněk RICHTER
nar. 26.5.1945
místopředseda představenstva
vzdělání: vysokoškolské
manažer akciové společnosti

MUDr. Miroslav Švábl nar. 18.2.1959
člen dozorčí rady
vzdělání: vysokoškolské
ředitel oblastní nemocnice Náchod

Hana NEDVĚDOVÁ
nar. 24.10.1965
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starostka města Hronov

Václav JEŽEK
nar. 28.9.1950
člen dozorčí rady za zaměstnance
vzdělání: středoškolské
vedoucí provozu vodovodů Náchod

Mgr. Bronislava MALIJOVSKÁ
nar. 2.4.1957
člen představenstva
vzdělání: vysokoškolské
starostka města Nové Město nad Metují
Milan BRANDEJS
nar. 13.6.1968
člen představenstva
vzdělání: středoškolské
starosta města Teplice nad Metují
Č lenové orgánů společnosti drží celkem 68 ks akcií.
Č lenové orgánů společnosti obdrželi v roce 2007 na odměnách 949tis.Kč a na tantiémech 225tis.Kč. Ostatní
náhrady ani naturální požitky a příjmy nemají.
Č lenové orgánů nemají od společnosti žádné úvěry či půjčky.
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Základní údaje:

Obchodní firma:
Sídlo:
Právní forma:
I Č O:
DI Č:
Bankovní spojení:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
akciová společnost
48 17 29 28
CZ48172928
Č SOB Náchod, č.ú.14504883/0300

Základní kapitál

702 410 tis.Kč
Na něj bylo vydáno 702 410 ks akcií v nominální hodnotě jeden tisíc Kč na
akcii
V roce 2007 nebyl upravován.

Ve řejně neobchodovatelné akcie listinné:
CZ0009057758 219 165 ks akcií na majitele
CZ0009057865 483 245 ks akcií na jméno s omezenou převoditelností
Akcie na jméno nebo samostatně převoditelná práva spojená s těmito akciemi jsou převoditelné pouze s
předchozím souhlasem valné hromady.
Valná hromada je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcií na jméno v případech, kdy nepůjde o
převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno. Naopak je povinna dát souhlas půjde-li o převod
akcií na jméno, kdy se obec, držitel akcie na jméno, rozdělila na více obcí nebo se dvě nebo více obcí sloučily.
Majitelé více než 3 % akcií:
m ěsto Náchod
m ěsto Nové Město n.M.
m ěsto Hronov
m ěsto Broumov
město Teplice n.M.
Glossana Holding Co. Limassol, Kypr

-207 532 ks akcií
-175 589 ks akcií
- 54 855 ks akcií
- 39 793 ks akcií
- 25 200 ks akcií
- 25 000 ks akcií

- 29,55 %
- 25,00 %
- 7,80 %
- 5,65 %
- 3,59 %
- 3,56 %

Akcionářem společnosti může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů účastnit
se na řízení společnosti prostřednictvím jednání valné hromady a právo na podíl ze zisku (dividendu), který
valná hromada společnosti podle výsledků určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku. Společnost od roku
2002 do roku 2004 vyplácela dividendy a to ve výši 2,35 až 3,00 Kč na jednu akcii před zdaněním.. Nerozdělený
zisk byl určen na rekonstrukce majetku a rozvojové investice. Na základě potřeb finančních prostředků na
investice, resp. na zajištění prosté reprodukce infrastrukturního majetku, bylo představenstvem rozhodnuto
nenavrhovat vyplácení dividendy.
Stanovami je omezeno hlasovací právo na 20% z celkového počtu hlasů.
Společnost neovládá žádnou jinou společnost ani nemá v žádné jiné společnosti podíl.
Společnost neemitovala žádné dluhopisy.
Zaměstnanci společnosti nemají možnost účastnit se na základním kapitálu společnosti.
Dozorčí rada a představenstvo společnosti schválily auditorem v letech 1993-2007 vždy auditora:
Ing.Vladimír Munzar, bytem Pražská 1530, 547 01 Náchod
dekret ev.č.020 -ze dne 27.4.1993
V ýrok auditora: každý rok -bez zjištěných závad
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. byla založena Fondem národního majetku České
republiky ke dni 1.11.1993 na dobu neurčitou. Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Krajským
soudem Hradec Králové oddíl B, vložka 967. Původně jediný akcionář-zakladatel převedl v souladu se
schváleným privatizačním projektem v průběhu I.pololetí roku 1995 svá práva městům a obcím náchodského
regionu
a akcionářům vzešlých z II.vlny kupónové privatizace. Tímto aktem byl zahájen proces
systémových změn akciové společnosti do podoby standartní obchodní společnosti, schopné podnikání v
oboru vodárenství. Akciová společnost má na území, kde působí, přirozený monopol podnikání. V zahraničí
nepodniká.

Hlavní finanční ukazatelé
Ukazatel
Aktiva celkem

(tis.Kč) stav k 31.12.
2003
2004
2005
2006
2007
1 078 569 1 089 762 1 040 252 1 053 456 1 063 251
3

Pohledávky celkem
25 563
32 019
31 974
Vlastní kapitál
932 734
938 631 945 565
Základní kapitál
692 345
692 345 692 345
Závazky celkem
145 289
150 590
94 328
Hodnota vl.kapitálu na akcií
1,347
1,356
1,366
Tržby
157 065
161 217 164 518
Zisk před zdanění
9 590
8 983
10 856
Zisk po zdanění
9 338
10 078
11 423
Předmětem podnikání společnosti v souladu s § 5 Stanov společnosti je:
1. Provozování vodovodů a kanalizací
2. Projektová činnost v investiční výstavbě
3. Silniční motorová doprava nákladní
4. Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
5. Opravy motorových vozidel
6. Montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
7. Pronájem nebytových prostor
8. Investorská a inženýrská činnost
9. Nakládání s nebezpečnými odpady

27 563
964 716
702 410
88 255
1,373
170 369
11 976
7 709

30 893
980 759
702 410
81 952
1,396
177 652
17 951
18 183

Majetek společnosti dosáhl výše 1 053 mil.Kč a vedle provozů služeb a obslužných provozů zahrnuje veřejné
vodovody a kanalizace těchto měst a obcí:
Vodovody a kanalizace:
Náchod, Nové Město n.M., Hronov, Velké Poříčí, Broumov, Teplice n.M., Kramolna, Dolní Radechová a Nový
Hrádek
Pouze vodovody:
Adršpach, Bezděkov n.M., Bohuslavice n.M., Borová, Bukavice, Č ernčice n.M., Česká Čermná, Č eská Metuje,
Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Horní Radechová, Hořičky, Hynčice, Chválkovice, Jestřebí, Jetřichov, Křinice,
Lhota p.Hoř., Libchyně, Litoboř, Machov, Martínkovice, Mezilečí, Mezilesí, Meziměstí, Otovice, Police n.M.,
Sendraž, Slatina n.Ú., Slavětín n.M., Slavoňov, Stárkov, Suchý Dů l, Vernéřovice, Velké Petrovice, Vestec,
Vršovka, Vysoká Srbská, Vysokov, Žď ár n.M. a Žď árky
Společnost má v pronájmu vodovodní a kanalizační řady a Č OV od obcí: Studnice, Sněžné, Slatina nad Úpou,
Litoboř, Adršpach, Šestajovice, Přibyslav, Meziměstí, Broumov a Stárkov v celkové hodnotě 152.665.573,25
Kč, které jsou vedeny v podrozvahové evidenci a nejsou v hodnotě majetku společnosti.
Základním vodovodním systémem společnosti je skupinový vodovod Náchodsko (Teplice n.M.-Bohuslavice
n.M.),na který je napojena většina uvedených obcí a který dále dodává pitnou vodu pro obce Provodov -Šonov,
Nahořany, Velkou Jesenici, Ř íkov, Velký Třebešov a Č eskou Skalici a pro obce a města okresu Hradce
Králové. Pitná voda dodávaná odběratelům z tohoto systému se vyznačuje vysokou biologickou kvalitou a
může být užívána i pro kojence.
Současná strategie podnikání je zaměřena na udržení dominantního postavení v oboru vodovodů a kanalizací
v regionu, na zvýšení úrovně veřejného zásobování vodou v kvalitě i kvantitě, na vytvoření podmínek pro
uspokojení potencionálních odběratelů v rozvojových hospodářských zónách, na zvýšení dodávek předané
vody pro oblast České Skalice a Hradce Králové, na dalším zvýšení výkonno sti (snížení ztrát) vodovodních
systémů, na zlepšení technického stavu sítí, především kanalizací, další zlepšování ekonomické výkonnosti –
především snižování výrobních nákladů a zlepšení sociálních a pracovních podmínek zaměstnanců společnosti.
Současně společnost vytváří podmínky pro pomoc obcím a městům v rozvoji vodovodní a kanalizační sítě.
Zásady pro investování společnosti do těchto nových sítí byly schváleny na valné hromadě dne 11.6.1997. S
obcemi a městy bylo uzavřeno 44 smluv v celkové výši 118 544 tis.Kč. Celkem bylo již na splátkách zaplaceno
86 789 tis.Kč. Rozjednány jsou další dvě smlouvy v hodnotě 3 250 tis.Kč.
Č innost společnosti není závislá za žádných patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách. Uzavřené obchodní smlouvy se především týkají dodávky a odvádění vody s našimi
odběrateli a odběry energií a materiálů. Celkem je uzavřeno 18 994 ks smluv.
Se společností nejsou vedena žádná soudní, správní nebo rozhodčí řízení mající významný vliv na finanční
situaci a ekonomickou výkonnost společnosti.
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok
2007

Vážení akcionáři,
představenstvo společnosti Vám předkládá svoji zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku
společnosti. V úvodu stručné zhodnocení úkolů podnikatelského záměru na rok 2007 schváleného valnou
hromadou dne 22.6.2007:
Hlavním záměrem společnosti bylo splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k zaměstnancům,
jednotlivým obcím a státu.
V praxi to znamenalo:
- vytvořit zisk ve výši min. 10,4 mil.Kč – výrazně překročeno –bylo dosaženo výše po zdanění 18 183
tis.Kč
- splnit plán investic ve výši 50,0 mil.Kč – splněno – proinvestováno 55 567 tis. Kč v převážné míře
na obnově a rekonstrukcích infrastrukturního majetku
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 2 500 m3/rok./km – splněno a společnost hodnotou ztrát ve
výši 1 675 m3/rok/km se výrazně dostala pod průměr v České republice
- zajistit přípravu staveb a požádat o dotaci na jejich realizaci z fondů EÚ ve výši min. 100 mil.Kč. –
z objektivních důvodů nebylo zcela splněno. Byla zajištěna příprava staveb až do konečné fáze
pro požádání dotace v úhrnné výši 253 mil.Kč. Žádost byla podána v říjnu 2007 v rámci I.výzvy,
ale byla nám vrácena se zdůvodněním, že I.výzva se podnikatelských společností netýká. Proto
bude žádost podána v rámci III. výzvy v dubnu 2008.
- zpracovat Finanční plán financování investic a obnovy vodovodů a kanalizací se stanovením vlivu na
investiční náklady, provozní náklady a kombinaci úvěrů, dotací a vlastních zdrojů s posouzením vlivu
na výši vodného a stočného a jejich sociální únosnost. Managment společnosti zpracoval dva plány,
které se výrazněji lišily především v předpokládané výši životnosti jednotlivých materiálů a
v načasování realizace jednotlivých investic. Jeden materiál předpokládal vyšší životnosti a
časování investic tak, aby nebyly nutné úvěry a druhý materiál předpokládal nižší životnosti a
soustřednější investice s předpoklady počátečních úvěrů. Představenstvo k tomuto problému
vytvořilo pracovní skupinu, která měla oba materiály vyhodnotit. Práce pracovní skupiny
přechází i do roku 2008. Rozhodla o výši předpokládané životnosti materiálů a svoji činnost
rozšířila i o posouzení hospodaření společnosti. Společnost do října letošního roku zpracuje ve
smyslu zákona č.274/2001Sb. plán obnovy na nejbližších deset let
Z výše uvedeného se dá usoudit, že akciová společnost svůj podnikatelský záměr na rok 2007 splnila.

Ekonomika společnosti

Společnost v roce 2007 hospodařila výrazně lépe než v roce 2006. Po delší době nedošlo ke snížení
odběrů vodného a objem prodané vody byl v podstatě na úrovni roku 2006. Došlo sice ke snížení odběrů ve
stočném o 110 tis. m3, avšak tento výpadek v tržbách byl nahrazen ostatními výnosy a úsporou nákladů.
Zisk před zdaněním dosáhl výše 17 951 tis.Kč. Společnost neplatí žádné daně z příjmu, protože
vykazuje daňovou ztrátu. Daňová ztráta vzniká rozdílem účetních a daňových odpisů. Zisk k rozdělení se
úpravou odložené daně naopak mírně zvýšil a k dispozici je rozdělení ve výši 18 183 tis. Kč.

Průměrná mzda na jednoho pracovníka vzrostla o 7,0%, mzdové náklady však pouze o
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2,0% a produktivita práce se za sledované období zvýšila o 7,3%. Byla dodržena relace růstu mzdových nákladů
a produktivity práce.

Bylo však nutno nadále zvýšit výnosy za stavební práce na vlastních investicích i pro cizí odběratele z důvodu
zachování nárůstu produktivity práce i zachování zaměstnanosti našich pracovník ů.
V průběhu roku společnost hospodařila bez úvěrů. Závazky byly plněny v termínech. Společnost nemá
dlouhodobé pohledávky a ostatní pohledávky mají krátkodobý charakter a jsou ve výši 30 893 tis.Kč. Z toho je
1 020 tis.Kč pohledávka státu, která zahrnuje nevypořádanou daň z přidané hodnoty za prosinec 2007.
Pohledávky z obchodního styku jsou ve výši 10 263 tis.Kč. Pohledávky po lhůtě splatnosti představují hodnotu 4
881 tis.Kč.
Stav pohledávek je stabilizován, při jejich vymáhání jsou účinně používány standartními postupy.
Vlastní kapitál společnosti se od doby vzniku společnosti zvýšil o 314 mil. Kč a koncem roku 2007 dosáhlo
výše 981 mil. Kč.V aktivech společnosti převládá dlouhodobý hmotný majetek. Hmotný investiční majetek je
odepsán ze 43,1 % a bude nutné zintensivnit jeho obměnu. Rok 2007 byl nesmělým začátkem zahájení tohoto
důležitého procesu. V průběhu roku 1998 až 2007 společnost v souladu se závěry valné hromady ze dne
11.6.1997 uzavřela s obcemi a městy 44 smluv na nákup infrastrukturních staveb resp.bezúročné půjčky ve výši
118 544 tis.Kč. Jedná se o pětileté splátky dluhu, který koncem roku 2007 činil 20 859 tis.Kč.
Společnost nevlastní žádné vlastní akcie nebo zatímní listy ani akcie či zatímní listy jiných společností

Provozování vodovodů a kanalizací

Soustavný pokles odběrů vody, tak charakteristický pro předcházející období existence společnosti se
v roce 2007 zastavil. Důvodem jsou příznivé klimatické podmínky i dosažení minima hygienického odběru u
domácností. Přesto nelze vyloučit, že další i když mírnější pokles nastane.
Naše vodní zdroje, které se z hlediska kvality vody řadí k vodním zdrojům s kvalitou kojenecké vody,
jsou využívány pouze z 58%. I nadále platí že ani případné další požadavky na dodávku vody odběratelům není
nutné krýt další investiční výstavbou nových vodních zdrojů. Přitom náš region dosahuje standartu vyspělé
Evropy v počtu zásobených obyvatel z veřejných vodovodů. Na veřejný vodovod je napojeno více než 98%
obyvatel regionu.
Ztráty vody v trubní síti se proti roku 2006 snížily o 252 tis.m3. Představují 1675 m3/rok na km sítě,
resp. 13,02% z vyrobené vody, což řadí naši společnost k lepším provozovatelům vodovodní sítě v České
republice. V ukazateli ztrát vody na km vodovodu se naše společnost dostala po několika letech opět pod hranici
republikového průměru. Je to výsledek soustavného nasazení hledací techniky k monitoringu stavu vodovodní
sítě.
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Cena vodného společnosti je nepatrně pod průměrem České republiky i když se v posledních letech
k tomuto průměru začíná výrazně přibližovat. Z důvodů nutnosti navýšení objemu finančních prostředků na
prostou obnovu vodovodního zařízení bude nutné v nejbližších letech navyšování ceny o 7-10% ročně.
Pro vodovody společnosti je charakteristická vysoká zabezpečenost vodních zdrojů, vysoká spolehlivost
systému a výborná kvalita vody. Nedostatkem je nízká účinnost celého systému daná velkým rozsahem sítě a
k němu malým počtem odběratelů. Účinnost vodovodů je v průměru poloviční proti celostátnímu stavu. To
přináší ekonomické problémy při rekonstrukcích vodovodních sítí, především na Broumovsku a Policku, kde
vysoké investiční náklady na rekonstrukce jsou kryty velmi nízkými tržbami. Vodovody postavené v letech 1905
– 1930 začínají postupně dožívat a bude nutná jejich celková výměna. Jedná se především o oblast Broumovska,
Borského vodovodu na Policku a oblast Hořiček. V roce 2007 byla prováděna výměna vodovodu v Hynčicích ,
Křinicích a Martínkovicích. V dalších letech bude ve výměně pokračováno. Abychom odstranili dosavadní
stárnutí vodovodní sítě je nutné zajistit ročně výměnu za cca 36 mil. Kč. To se dosud z důvodu technických i
ekonomických nedaří naplnit.

Přehled hlavních údajů o provozu vodovodů
Ukazatel
počet zásobených obyvatel
délka vodovodních řadů
počet vodovodních přípojek
kapacita vodních zdrojů
voda vyrobená
voda převzatá
voda předaná
voda fakturovaná
ztráty v trubní síti
počet poruch
specifická spotřeba celkem
specifická spotřeba domácnosti
cena vodného bez DPH

jednotka
osob
km
ks
l/s
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
tis.m3
ks
l/os/den
l/os/den
Kč/m3

2003
75 124
739
17 723
412
7 417
94
1 776
4 247
1 280
316
154,88
98,43
18,25

2004
75 188
741
17 814
412
7 246
95
1 716
4 127
1 292
240
150,38
95,11
19,20

2005
75 700
742
17 915
367
6 951
92
1 634
3 926
1 339
229
142,09
85,23
20,50

2006
75 973
743
18 006
367
6 693
99
1 604
3 958
1 081
230
142,73
81,93
21,40

2007
76147
794
18064
367
6 459
101
1 607
3 982
854
203
142,21
85,32
22,40
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Provozování kanalizací lze označit za spolehlivé, bez významnějších poruch. Problémem však je
vysoký objem balastních vod v kanalizaci regionu Náchod-Hronov a Teplic n.M. Úkolem nejbližších let bude
snížení objemu těchto balastních vod minimálně o polovinu. Ekonomickým problémem je stále snižující se
množství odpadních vod z průmyslu. V roce 2006 došlo ke skončení textilní výroby v Tepně Náchod a v roce

Přehled hlavních údajů o provozu kanalizací
Ukazatel
jednotka 2003
2004
2005
2006
2007
počet napojených obyvatel
osob
52 405
52 510
52 528
52 578
52698
počet kanalizací
počet
10
11
11
11
11
délka kanalizační sítě
km
186
206
207
209
211
počet kanalizačních přípojek
ks
7 312
7 364
7 405
7 455
7503
počet ČOV
ks
9
9
9
10
10
kapacita ČOV
m3/den
32 632
32 632
32 632
32 642
32 642
množství odp.vod
tis.m3
3 967
3 946
3 901
3 805
3 698
z toho čištěných
tis.m3
3 798
3 791
3 750
3 680
3 591
cena stočného bez DPH
Kč/m3
15,10
16,00
17,00
18,00
19,20
2007 v Textonnii v Hronově. To zapříčiňuje spolu s balastními vodami zvyšování nákladů na čištění.
Č istírny odpadních vod musí do konce roku 2010 dosáhnout úrovně čištění podle Směrnice EU č.
91/271/EHS. V ukazatelích BSK5, CHSK a NL výrazné problémy nejsou, ale v ukazatelích obsahu dusíku a
fosforu je nutné zlepšení.. Prozatím této úrovně Směrnice EÚ nedosahuje Č OV Nové Město a Č OV Náchod.
Proto v roce 2004 byla provedena Hydroprojektem Praha analýza stavu a navržen způsob úpravy a provozování
denitrifikací. Analýza ukázala, že pro Č OV Nové Město n.M. a Č OV Náchod bude nutné instalovat chemické
srážení obsahu fosforu a upravit technické uspořádání a provoz denitrifikace. Dále je zpracován návrh na úpravu
provozu kalového hospodářství na Č OV Náchod – zlepšení vyhnívání kalu a tím získání většího množství
kalového plynu a jeho využití na výrobu el.energie a desinfekce vyhnilého kalu vápnem. Na hranici životnosti je
již Č OV Kramolna, která bude v roce 2008 zcela zrekonstruována. Dále je nutné zajistit napojení dosud volných
kanalizačních vyústí v Náchodě, Novém Městě n.M., Velkém Poříčí a Hronově na centrální kanalizaci s Č OV.
V Novém Městě n.M. je nutná výstavba nové malé Č OV u tzv. Sepského mostu. Na většinu těchto nezbytných
úprav, které musí být ukončeny do konce roku 2010, společnost připravila žádost o dotaci z fondů EÚ.
Mimo tyto investice by se mělo ročně investovat do rekonstrukcí kanalizací cca 21 mil.Kč, aby
nedocházelo k dalšímu stárnutí kanalizační sítě.

Investiční výstavba

Investiční činnost je zaměřena v posledních letech především na rekonstrukce stávajících zařízení. Za
dobu existence akciové společnosti 1994-2007 bylo provedeno 346 akcí rekonstrukcí vodovodů a kanalizací a
celkem bylo proinvestováno 573 mil.Kč.

Investice
stavební investice
strojní investice
Investice celkem

2003
44 525
12 217
56 742

2004
43 310
3 116
46 426

2005
50 494
3 181
53 675

2006
40 297
3 968
44 265

2007
53 093
2 474
55 567

V roce 2007 byla největší akcí rekonstrukce vodovodu v Křinicích o nákladu 5,8 mil.Kč. Problémem
v investiční výstavbě je vlastní příprava stavby, především jednání s majiteli pozemku, kde se stavba nachází.
Vedle toho byla velká pozornost zaměřena na zajištění přípravné dokumentace pro stavby, které mají být
realizovány pomoci dotace z fondů EÚ v letech 2009-2010.
V roce 2007 byly provedeny tyto investice:

Stavební investice
vodovod H.Teplice - vyvložkování
vodovod Křinice - I. a II. etapa - rekonstrukce
kanalizace N.Město, ul.TGM- rekonstrukce
vodovod Jetřichov - Hynčice -I. a II et. - rekonstrukce
přečerpací stanice Vižňov
kanalizace Kostelní nám. Broumov- rekonstrukce

2 106
5 899
2 102
3 633
712
781
8

Nové Město - ČOV ul.Českých bratří
vodovod Teplice.n-M. - Dolní Teplice
Broumov - kanalizace ul.Hvězdecká- rekonstrukce
el.přípojka k vodojemu Mezilesí
vodovod Náchod - prodloužení vodovodu u Jiráskova koupaliště
vodovod V.Poříčí - Na Škvárovně, Na žabáku -vyvložkování
rekonstrukce armatut, šoupat a přípojek - provoz Náchod
rekonstrukce armatut, šoupat a přípojek - provoz Police
rekonstrukce kanalizačních šachet a přípojek
Teplice n.M.- obnova vrtu VS-5
vodovod Bor - vyvložkování potrubí mezi vdj.Bělý a vdj.Slavný
Hořičky - rekonstrukce vodojemu

944
2 616
27
205
191
1 310
1 559
1 258
939
541
3 668
104

vodovod Heřmánkovice - pod kravínem- rekonstrukce
vodovod Teplice n.M. -u ČD- rekonstrukce
vodovod Machov - pod můstkem- rekonstrukce
vodovod Č.Čermná - Vrbiny
Broumov - vodovod nad Úvozem- rekonstrukce
vodovod Klínek - propojení
vodovod+kanalizace Náchod, ul.Českoskalická- rekonstrukce
rekonstrukce vodojemů - uzavření prostorů s vodou
Zlíčko - rekonstrukce vodovodu
vodovod N.Město n.M. - rekonstrukce přechodu přes Sepský most
vodovod N.Město n.M. - vložkování ul.Třešňová a Přibyslavská
kanalizace Náchod, ul.Anglická- rekonstrukce
rekonstrukce šnekových čerpadel ČOV Teplice n.M.
modernizace šachty Brné
Náchod - kanalizace ul.Pod Homolkou- rekonstrukce
vodovod Vršovka
N.Město - rekonstrukce trafostanice na ČOV
kanalizace Náchod, ul.Pražská- rekonstrukce
Nové Město - ul.Komenského-kanalizace- rekonstrukce
vodovod Martínkovice- rekonstrukce
kanalizace Náchod, šachta na přítoku do ČOV- rekonstrukce

473
1 420
688
54
855
44
1 347
772
10
361
882
200
429
429
334
155
524
242
174
863
201

splátky investic obcím
projekty na dotaci z EÚ
drobné stavební investice a projekty
celkem stavební investice

8 019
4 664
1 358
53 093

Strojní investice
čerpadla a vodoměry
osobní a užitková vozidla
výpočetní a kancelář.technika
drobné stroj. inv.+drobné DKP
Strojní investice celkem
Investice celkem

342
1 146
220
766
2 474
55 567

Lidské zdroje

Společnost zaměstnávala koncem roku 2007 v přepočteném stavu 179 pracovník ů, což je o 4
méně než v roce 2006.

Přepočtený počet pracovníků
rok
přepočtený počet pracovníků

2003
192

2004
190

2005
188

2006
183

2007
179
9

I nadále však platí, že věková i vzdělanostní skladba pracovníků není příznivá. Přes čtyřicet procent
pracovník ů má 50 a více let věku. Chybí pracovníci se středoškolským, ale i vysokoškolským vzděláním. Proto
stále platí úkol managmentu pro nejbližších pět let, zajistit zvýšení odborné úrovně i obměnu pracovníků.
Společnosti však má poměrně stabilizovaný kádr pracovník ů s minimální fluktuací.

Záměry společnosti na rok 2008

Hlavním záměrem společnosti je splnit přijatý roční plán a splnit závazky společnosti k zaměstnancům,
jednotlivým obcím a státu.
V praxi to znamená:
- vytvořit zisk ve výši min. 23,3 mil.Kč
- splnit plán investic ve výši 61,1 mil.Kč
- dodržet ztráty vody z trubní sítě do výše 1 800 tis.m3/rok./km
- zajistit přípravu staveb a požádat o dotaci na jejich realizaci z fondů EÚ v max. možné výši.
- zpracovat Finanční plán financování investic a obnovy vodovodů a kanalizací a předložit jej ke
schválení Ministerstvu zemědělství Č R
- zpracovat posouzení efektivity současného organizačního uspořádání společnosti a na základě jeho
výsledků navrhnout k 1.1.2009 jeho úpravu.
Zásadní změna hospodářské a finanční situace společnosti se v roce 2008 nepředpokládá. Předpokládá
se však vyšší nárůst vodného a především stočného a tím následně i zisku společnosti z důvodu potřeb
finančních prostředků na investice a především obnovu infrastrukturního majetku.

vodojem 3000 m3 Teplice n.M.
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Návrh na rozdělení zisku za rok 2007
Účetní zisk:
17 951 tis.Kč
Odložená daň:
232 tis.Kč
Č istý zisk k rozdělení: 18 183 tis.Kč

Rozdělení:
-rezervní fond dle zákona - 5%
-sociální fond dle Stanov - 10%
-fond odměn dle Stanov - 10%
-tantiemy – představenstvo
- dozorčí rada
-nerozdělená část -určeno na investice

909 tis.Kč
1 818 tis.Kč
1 818 tis.Kč
150 tis.Kč
75 tis.Kš
13 413 tis.Kč

Osoba odpovědná za výroční zprávu:
Ing.Zbyněk Richter, nar.26.5.1945, bytem Kramolna 177
manažer společnosti Vodovody a kanalizace Náchod,a.s.
Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti,
které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti, nebyly vynechány
čerpací stanice Vysoká Srbská

Zpráva dozorčí rady
Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Náchod a.s. pracovala od minulé řádné valné
hromady v tříčlenném složení. Dozorčí rada se zabývala úkony v souladu se svou zákonnou kompetencí
11

vyplývající z Obchodního zákoníku a platných Stanov akciové společnosti. Č innost dozorčí rady probíhala ve
všech oblastech v úzké součinnosti s představenstvem a managementem akciové společnosti.
Na svých pravidelných zasedáních se seznamovala s plněním plánu, dosahovanými výsledky
v jednotlivých oblastech činností, obchodní politikou i s cenami. Veškeré podklady a informace byly dozorčí
radě předkládány včas a v požadované kvalitě.
Předseda dozorčí rady se pravidelně účastnil zasedání představenstva společnosti. Tím mohli být
ostatní členové také informováni o aktuálním dění ve společnosti a vývoji hospodaření.
V uplynulém období mezi valnými hromadami se nevyskytla žádná mimořádná událost. Usnesení
valné hromady jsou plněna. Stanovy akciové společnosti a právní předpisy jsou v činnosti společnosti
dodržovány.
Dozorčí rada se podrobně zabývala výsledky hospodaření společnosti za kalendářní rok 2007.
V převážné většině ukazatelů výsledky dosáhly plánu, čímž byla potvrzena jeho reálnost.
Dozorčí rada se podrobně seznámila se zprávou nezávislého auditora k účetní závěrce za rok 2007.
Kladně hodnotí vyjádření, že účetnictví je vedeno bezchybně a v souladu se zákonnými předpisy. Předseda
dozorčí rady se zúčastnil zahájení i ukončení auditu společnosti. Se stanoviskem auditora vyjádřila dozorčí rada
shodu.
Dozorčí rada na základě svých zjištění vyslovuje souhlas s účetní závěrkou za rok 2007 a
konstatuje, že v ní neshledala žádné nedostatky.
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě na základě svých závěrů přijetí návrhu na rozdělení zisku
a schválení hospodaření akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. v kalendářním roce 2007 bez
výhrad.

Ing. Josef Král
předseda dozorčí rady
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Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1 521, 547 01 Náchod
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 967 1.11.1993

Příloha k účetní závěrce sestavené k 31.12. 2007 za období od 1.
ledna 2007 do 31. prosince 2007
Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/200Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky
pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky a z dalších podkladů, které má
účetní jednotka k dispozici.
1 - Obecné údaje
Název účetní jednotky:
Adresa:
I Č O:
DI Č :
Bankovní spojení:

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
Kladská 1521, 547 01 Náchod
48172928
CZ48172928
ČSOB, a.s. Náchod, č. účtu 14504883/0300
Č SOB, a.s. Náchod, č. účtu 274028123/0300
Komerční banka, a.s. Náchod, č. účtu 1807-551/0100

Akciová společnost Vodovody a kanalizace, a.s. byla vytvořena na základě privatizačního projektu č. 22608
dnem 1.11.1993 z části majetku státního podniku Vodovody a kanalizace Náchod a infrastrukturního majetku
vodovodů obcí Bohuslavice nad Metují a Slavětín nad Metují, převedeného z Vodovodů a kanalizací, st.p.
Hradec Králové.
Předmětem podnikání společnosti je:
-silniční motorová doprava
-koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
-opravy motorových vozidel
-projektová činnost v investiční výstavbě
-provozování vodovodů a kanalizací
-montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
-pronájem nebytových prostor
-investorská a inženýrská činnost
-podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku Č R se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,
na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par. ll odst. 2 zákona č. 92/1991 Sb. o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění zákony č. 210/93Sb.
Zakladatel splatil 100 % základního kapitálu společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného
a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním
projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Náchod.
K 31.12. 2006 mají na základním kapitálu společnosti více jak 20-ti procentní podíl dva akcionáři, a to:
Město Náchod s počtem akcií 207.532 ks(29,55%)a Město Nové Město nad Metují s 175.589 ks (25%).
Statutární orgán -představenstvo:
Předseda představenstva:
Ing. Oldřich Č tvrtečka
R Č 461015/112
Na Pláni 1648, Náchod
Den vzniku funkce: 18. června 2004
Místopředseda představenstva:
Ing. Zbyněk R i c h t e r
R Č 450526/016
Kramolna 177
Den vzniku funkce: 18. června 2004
Č lenové představenstva:
Mgr. Bronislava MalijovskáHana Nedvědová
Milan Brandejs
R Č5754020481
R Č 656024/1908
R Č 680613/0661
Československé armády 911
Hostovského 654
Teplice nad Metují 25
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Nové Město nad Metují
Den vzniku funkce:
22. června 2007

Hronov
Den vzniku funkce:
18. června 2004

Den vzniku funkce:
18.června 2004

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí rady:
Ing. Josef Král
R Č 590818/1862
Velké Poříčí, Poříčská 202
Den vzniku funkce: 22. června 2007
Č lenové dozorčí rady:
J e ž e k Václav
R Č 500928/039
Nové Město nad Metují, Malecí 641
Den vzniku funkce: 2. června 2007

MUDr. Švábl Miroslav
R Č 590218/0548
Broumov, Komenského 263
Den vzniku funkce: 9. června 2006

Organizační struktura společnosti:
Správa společnosti
Provoz Police n/Met.:
Police n/Met.
Teplice n/Met.
Jetřichov
Broumov
Hronov
Teplice -V.Srbská
Provoz Náchod:
Náchod
Studnice, Starkoč
Přivaděč V.Srbská-Náchod
Nové Město n/Met.
Roztoky
Přibyslav
Borová
Sněžné
Vestec
Kanalizace
TS Police
Meziměstí
Teplice n. M.
Hronov
Broumov
Náchod
D. Radechová
Kramolna
N. Město n. Metují
Nový Hrádek
Studnice
Lipí
Střmenské podhr.
Adršpach
Stárkov
Fekální a čis.vozy
ČOV:
Studnice
Broumov
Kramolna
Teplice n/Met.

600
100
102
105
110
108
117
200
201
204
206
207
208
209
213
215
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
413
414
416
485
500
501
507
510
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Bražec
Nové Město n. M.
Střemské Podhradí
Adršpach
Meziměsttí
Stárkov

511
512
513
514
515
516

Pomocné vodárenské činnosti:
Dispečink
Laboratoř
Diagnostika hledači
Diagnostika pasportizace
Diagnostika kamera

301
303
304
305
306

Provoz služeb:
Vedení provozu
Autodílna
Elektrodílna
MTZ

751
753
754
797

Výše vlastního kapitálu společnosti:

k 31.12.2006
k 31.12.2007
Vlastní kapitál
945.565 tis. Kč
964.714 tis. Kč
z toho: základní kapitál
702.410 tis. Kč
702.410 tis. Kč
kapitálové fondy
134.187 tis. Kč
134.187 tis. Kč
fondy ze zisku
66.070 tis. Kč
66.084 tis. Kč
z toho: rezervní fond
64.403 tis. Kč
64.789 tis. Kč
ostatní fondy
1.667 tis. Kč
1.295 tis. Kč
hosp. výsl. min. let
54.338 tis. Kč
59.895 tis. Kč
hosp. výsl. běž.obd.
7.709 tis. Kč
18.183 tis. Kč
V roce 2007 nedošlo ke změně v navýšení či snížení základního kapitálu.
Přehled o počtu pracovníků za sledované účetní období:
V průběhu roku 2007 se přepočtený počet pracovníků snížil oproti roku 2006 o 2,2%. Fyzický počet
pracovník ů se snížil o 3,3%. Průměrná mzda na jednoho pracovníka vzrostla o 7,1% a produktivita práce se za
sledované období zvýšila o 7,0%. Nebyla narušena relace růstu průměrných mezd a produktivity práce. Celkové
navýšení mzdových prostředků bylo v souladu s ustanoveními kolektivní smlouvy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------U k a z a t e l:
2006
2007
index 07/06
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prům. přep. počet prac.
183,0
178,9
97,8
Prům. fyz. počet prac.
185,5
182,2
98,2
Počet řídících prac.
11
11
100,0
Podíl říd. k přep. Počtu
6,0
6,1
101,6
Průměrná mzda v Kč
21.274
22.795
107,1
Produktivita práce v Kč
1.005.372,1 076.026,107,0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Přehled osobních nákladů za rok 2007 v porovnání s rokem 2006 je uveden v následující tabulce:
Údaje v tis. Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------U k azat el :
2006 celkem
2007celkem
-----------------------------------------------------------------------------------------------------Osobní náklady
65.822
69.512
z toho: mzdové nákl.
46.314
48.717
odměny členů org. spol.
931
949
nákl. na soc. Zab.
16.701
17.561
soc. Náklady
1.876
2.285
----------------------------------------------------------------------------------------------------Výše sociálních nákladů v roce 2007 byla ovlivněna možností společnosti promítnout poskytované příspěvky
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na penzijní připojištění do nákladů a zajišťování stravování zaměstnanců formou stravenek.
Č lenům statutárních orgánů byly vypláceny odměny na základě podkladů představenstva společnosti. Z
řídících pracovník ů byly vypláceny odměny vedoucímu provozu Náchod, který je členem dozorčí rady, a
managerovi společnosti, který je místopředsedou představenstva společnosti.
Dále byl v souladu s usnesením valné hromady vyplacen členům statutárních orgánů podíl na ziskuje výši
225.000,-Kč. Jiné výhody vyplývající z členství ve statutárních orgánech nebyly poskytovány.
Všem pracovník ům byla vyplácena smluvní mzda a dvě pololetní odměny. Ř ídícím pracovníků m pak na
základě vyhlášených podmínek byla vyplacena roční prémie.
Společnost neposkytovala žádné půjčky či záruky svým akcionářům či členům statutárních orgánů. Pouze v
souladu s podmínkami uvedenými v kolektivní smlouvě pro rok 2007 byl poskytován pracovníků m společnosti
příspěvek ve výši Kč 500,-měsíčně na penzijní připojištění a půjčky ze sociálního fondu.
2 - Informace o účetních metodách a obecních účetních zásadách
l) Účtování zásob se provádí podle způsobu A účtové osnovy.
Ocenění zásob - zásoby stejného druhu jsou evidovány na skladech v cenách zjištěných aritmetickým
průměrem pořizovacích cen. Součástí pořizovací ceny jsou náklady související s pořízením zásob.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořízením zásob jsou aktivovány: přepravné a vlastní náklady na
zpracování u zásob vytvořených vlastní činností. Oproti předchozímu období nebyl způsob oceňování zásob
měněn.
V souladu s postupy účtování je materiál nakoupený z drobného vydání účtován přímo do spotřeby a dále
jsou do spotřeby přímo zahrnuty vodoměry s hodnotou do zákonem stanovené částky. Vodoměry jsou dále
sledovány v operativní evidenci. Přímo do spotřeby jsou také účtovány ochranné pomůcky , které jsou dále
vedeny na osobních kartách pracovníků.
2)Dlouhodobý majetek je členěn na dlouhodobý hmotný majetek
dlouhodobý nehmotný majetek
dlouhodobý finanční majetek.
Za dlouhodobý hmotný majetek je považován dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40 000,-Kč a
dobou použitelnosti nad jeden rok a drobný hmotný majetek s cenou od 1 001,- do 40 000,- Kč a dobou
použitelnosti nad jeden rok mimo vodoměrů s hodnotou do zákonné stanovené částky.
Účetní odpisy jsou pravidelně měsíčně účtovány do nákladů společnosti. V roce 2007 u nově zařazených byly
přiřazeny následující sazby“
odpisová sk l
14,2%
odpisová sk l a 14,2%
odpisová sk 2
8,5%
odpisová sk 3
6,0%
odpisová sk 4
2,15%
odpisová sk 5
2,0%
odpisová sk 6
2,0%
Daňové odpisy v roce 2007 byly uplatněny ve výši 76.887.830,-Kč a to u všech tříd majetku.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je odepisován po dobu 24 měsíců.
Za dlouhodobý nehmotný majetek je považován majetek v ocenění od 60 000,-Kč s dobou použitelnosti
nad jeden rok a je odepisován po dobu 48 měsíců. Krátkodobý nehmotný majetek v ocenění od 15 000 Kč je
odepisován po dobu 24 měsíců .
Za technické zhodnocení se považují náklady na modernizaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku, které
přesáhnou zákonem stanovenou výši.
Inventarizace dlouhodobého majetku a materiálu byla provedena k 30.11. 2007.
Při inventarizaci materiálu byl zjištěn přebytek v hodnotě Kč 459,37 způsobený administrativní chybou při
výdeji materiálu a oprava byla zúčtována v aktuálním účetním období. Dále byly zjištěny rozdíly ze záměn
materiálu ve výši -141,27 Kč a normovaný úbytek ve výši 26,97 Kč. Veškeré inventární rozdíly byly zúčtovány
v roce 2007.
Při inventarizaci hmotného majetku nebyly zjištěny inventurní rozdíly.
Dlouhodobý majetek byl v roce 2007 oceněn v době uskutečnění účetního případu pořizovací cenou při
pořízení nákupem nebo v hodnotě vlastních nákladů, pokud byl pořízen vlastní činností. Vlastní náklady
neobsahují ziskovou složku.
Hodnota dlouhodobého majetku k rozvahovému dni v zůstatkových cenách činí 1.001.874 tis. Kč
Majetek s nulovou zůstatkovou hodnotu, který byl v minulosti již odepisován v jiném režimu (zákonem
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povoleným) nebyl oceněn znalcem, protože náklady spojené se získáním informací by byly vysoké a význam v
účetní závěrce neadekvátní..
Společnost má v pronájmu vodovodní a kanalizační řady a Č OV od obcí: Studnice, Sněžné, Slatina nad
Úpou, Litoboř, Adršpach, Šestajovice, Přibyslav a Meziměstí Náchod , Broumov a nově Stárkov celkové
hodnotě 152.665.573,25 Kč, které jsou vedeny v podrozvahové evidenci a nejsou v hodnotě majetku
společnosti.
Pozemek stp.č.14 a parc.č.6/3 katastrální zemí Dolní Teplice je zatížen věcným břemenem.Oprávněný z
věcného břemene je TOMA-kojenecká voda.
Hodnota materiálu uvedená v účetnictví odpovídá jeho užitné hodnotě.
3) Společnost má pravidla pro účtování nákladů, výnosů a jejich časové rozlišení. Pro přepočet cizí měny na
českou byl používán denní kurs Č NB vždy k okamžiku uskutečnění účetního případu a kurs obchodní banky pro
nákupy a prodeje cizí měny. Cenné papíry byly oceněny k rozvahovému dni tržní hodnotou.
4) Z dalších vnitropodnikových předpisů jsou uplatněna pravidla vnitropodnikového účetnictví, která stanoví
rozsah činností, které budou v rámci společnosti sledovány a účtování režií a plán oběhu účetních dokladů.
5) Společnost nehradila žádné zálohy na daň z příjmu, neboť za rok 2006 byl vykázán nulový daňový
hospodářský výsledek.
6) Za rok 2007 se společnosti podařilo naplnit povinný podíl občanů se změněnou pracovní schopností na
celkovém počtu zaměstnanců podle § 24 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona č.
167/1999 Sb.
3. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát
V roce 2007 společnost využívala služeb Č SOB, a.s. Náchod, ve které jsou vedeny všechny účty.U Komerční
banky je ponechán jeden účet, pro převod hotovosti ze středisek.
Veškeré úhrady za fakturaci je směrována do Č SOB, přičemž je využíváno k 31.12.2007
Č íslo účtu
Účel:
-------------------------------------------------------------------------1807-551/0100KB
převod hotovostí, některé platby pro klienty KB
14504883/0300
OB běžný účet -fakturace práce služby, veškeré platby
274028123/0300
podúčet fakturace vodné, stočné
274029433/0300
sociální fond
-------------------------------------------------------------------------1) K 31.12.2006 docílila společnost účetní zisk ve výši Kč 7.709.430,20 a bylo provedeno následující
rozdělení:
-rezervní fond 5 %
385.500,- Kč
-sociální fond 10 %
771.000,- Kč
-fond odměn
771.000,- Kč
-podíl na zisku členům st. orgánů
225.000,- Kč
-dividend
0,- Kč
-nerozdělený zis
5.556.930,20 Kč
K 31 12.2007 dociluje společnost disponibilní zisk ve výši Kč 18.182.861,52 je navrhováno následující
rozdělení:
-rezervní fond 5 %
909.100,- Kč
-sociální fond 10 %
1.818.000,- Kč
-fond odměn
1.818.000,- Kč
-podíl na zisku čl. statutárních orgánů
250.000,- Kč
-dividendy
0,- Kč
-nerozdělený zisk -určen na investiční činnost
13.387.761,52 Kč
2)Společnost v účetním období 2007 vytvořila rezervu na sociální a zdravotní pojištění ve výši Kč 490.000,-a
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dále opravnou položku na pohledávky za dlužníky v konkurzu ve výši Kč 2.037.789,70. Dále byla
vytvořena opravná položka na rizikové pohledávky ve výši povolené zákonem o rezervách 593/92Sb §8a a §8c v
celkové hodnotě 739.948,99 Kč a dále opravná položka k pohledávkám s delší dobou splatnosti než 365 dnů ve
výši 401.645,87 Kč.
3)Stav pohledávek k 31.12.2007 činil celkem
v tom: -dlouhodobé pohledávky
-krátkodobé pohledávky
v tom: ve lhůtě splatnosti
po lhůtě splatnosti
Č lenění krátkodobých pohledávek:
-stát daňové pohledávky
-pohledávky z obchodního styku
-jiné pohledávky
-poskytnuté zálohy
-dohadné účty aktivní

30.893 tis. Kč
0 tis. Kč
30.893 tis. Kč
26.012 tis. Kč
4.881 tis. Kč
1.020 tis. Kč
10.263 tis. Kč
98 tis. Kč
4.800 tis. Kč
14 712 tis. Kč

4)Uplatněný odpis pohledávek roce 2007
65.466,81 Kč
v tom: daňově
37.070,31 Kč
nedaňově
28.396,50 Kč
Nedaňový odpis byl proveden u pohledávek, u nichž by náklady spojené s vymáháním přesáhly dlužnou
částku, případně nedobytné pohledávky na základě návrhu právníka společnosti (dlužník zemřel, adresát
neznámý, zaniklá firma apod. ).
5)Stav závazků k 31.12.2007 činil celkem:
v tom: dlouhodobé závazky
krátkodobé závazky
v tom: závazky z obch.styku
závazky k zaměstnancům
závazky ze soc. zabezp.
stát-daňové závazky a dotace
Krát. přijaté zálohy
jiné závazky
dohadné účty pasivní
Společnost nemá závazky po lhůtě splatnosti.

81.952
55.721
26.231
2.949
2.519
1.549
331
15.538
570
2.775

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

6)Struktura výnosů a nákladů je uvedena ve výkaze zisků a ztrát za rok 2007, který je přílohu
Č l. IV. -Přehled o peněžních tocích (cash flow )za rok 2007
tvoří přílohu
V Náchodě dne 12. 2. 2007

Ing. Zbyněk Richter

místopředseda představenstva
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