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Úvodní slovo místopředsedy představenstva
Vážení akcionáři, dámy a pánové

Rok 2009 byl pro nás velmi smutný, neboť 5. října náhle zemřel předseda
představenstva a ředitel naší společnosti pan JUDr. Čestmír Šproch.
Od 7. října 2009 představenstvo na svém zasedání pověřilo dočasným řízením
společnosti místopředsedu představenstva pana Oldřicha Mudru.
Naším úkolem je vyhodnotit činnost naší akciové společnosti, co jsme splnili a
co budeme zajišťovat. Dokumentem, který toto obsahuje je Výroční zpráva naší
akciové společnosti. Tento dokument obsahuje kompletní přehled o hospodářských
výsledcích naší společnosti za rok 2009 a důležité informace o životě společnosti a
jejich orgánech.
Při zhodnocení akcionářských podílů je nutné konstatovat, že je zatím
v důsledku zvýšení základního kapitálu společnosti nedořešeno vlastnictví 731 ks
akcií na majitele v zaknihované podobě. Tyto akcie jsou dosud v držení Ministerstva
financí České republiky. Tyto akcie budou zřejmě nabídnuty k prodeji ve veřejné
soutěži.
Je nutné opět připomenout, že Obce Chrást, Kyšice, Dýšina byly přiřazeny do
okresu Plzeň – město, přesto zůstávají tyto obce akcionáři naší společnosti. To
znamená, že akciová společnost je povinna pečovat o vodárenskou infrastrukturu
v těchto obcích a je uplatňována tzv. regionální cena vody. Tato cena je odlišná od
ceny vodného a stočného v Městě Plzeň.
Naše společnost má vypracovaný plán financování obnovy vodárenské
infrastruktury v majetku společnosti. Tento plán financování obnovy vodárenské
infrastruktury je zpracován do čtyř majetkových skupin – úpravny vody, čistírny
odpadních vod, vodovody a kanalizace. Potřeba finančních prostředků pro financování
této obnovy přesahuje možnosti společnosti.
Největší finanční objem je nutný na obnovu skupinového vodovodu Plzeň –
Nýřany – Zbůch. Na pokrytí financování této akce jednáme se společností Veolia
Voda. Další finančně náročnou akcí je obnova skupinového vodovodu Plzeň –
Třemošná – Zruč.
.
Nyní řešíme problém zajištění pitné vody pro Obec Heřmanova Huť, kde je
nutná spolupráce Obce Heřmanova Huť, naší společnosti jako vlastníka rozvodných
vodovodních řadů a jejich provozovatele – Vodárny Plzeň a.s.
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V tomto úvodu jsou uvedeny pouze nejdůležitější úkoly společnosti v této
oblasti.
Provozování vodárenské infrastruktury v majetku naší společnosti v roce 2009
bylo na dobré úrovni. Skutečnými hodnotiteli kvality tohoto provozování jsou ale
jednotlivá města a obce – akcionáři naší společnosti.
V roce 2008 byla dokončena jedna z největších investic naší společnosti –
rekonstrukce intenzifikace čistírny odpadních vod v Heřmanově Huti. Tato akce si
vyžádala částku cca 11 miliónů korun. V roce 2009 probíhá zkušební provoz na této
čistírně. Předpokládá se, že v roce 2010 proběhne kolaudace a provoz bude trvalý.
Je skutečností, že realizace těchto a dalších akcí, včetně financování plánu
obnovy infrastrukturního majetku bude ovlivňovat tlak na současnou, poměrně
vysokou cenu vodného a stočného.
V měsíci prosinci 2009 proběhla v naší společnosti kontrola Ministerstva
zemědělství ČR odboru vodního hospodářství. Kontrola proběhla bez závad s tím,
abychom dopracovali dohody uzavřené naší společností s obcemi a městy a po případě
společnostmi, které vlastní provozně související vodohospodářskou infrastrukturu.
Závěrem mi dovolte Vám poděkovat za spolupráci, důvěru a pochopení
Vám - akcionářům, provozovateli, členům představenstva, dozorčí rady, vodoprávním
úřadům, kolegům zaměstnancům, obchodním partnerům a v neposlední řadě občanům
používající přímo i prostřednictvím provozovatele našich služeb.

Oldřich Mudra
místopředseda představenstva
pověřený řízením společnosti
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3.

Základní údaje o společnosti

3.1.

Obchodní firma
Vodárenská a kanalizační,
akciová společnost

3.2.

Sídlo
Nerudova 25/čp. 982, 305 92 Plzeň

3.3.

Právní forma
Akciová společnost

3.4.

Datum vzniku
1.ledna 1994

3.5.

Zapsáno u
Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 359

3.6.

IČ
49 78 67 09

3.7.

DIČ
CZ 49 78 67 09

3.8.

Bankovní spojení
6005-371/ 0100

3.9.

Základní kapitál
zapsaný v obchodním rejstříku
265 367 000,- Kč
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4. Informace o cenných papírech k 31. 12. 2009
4.1. právní základ pro vydání emise cenných papírů je zakladatelská listina
Fondu národního majetku ČR se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42,
zastoupený na základě plné moci ing. Františkem Dvořákem, nar.
20. 3. 1947, bytem Praha 4, Hrabákova 1979 a usnesení řádné valné
hromady společnosti ze dne 16. 6. 2005 o zvýšení základního kapitálu
zapsaném do obchodního rejstříku na základě usnesení Krajského soudu
v Plzni ze dne 29. 6. 2005 čj. B 359, F 12831/2005 – 455.

4.2. celková jmenovitá hodnota emise :
ISIN

jm.hod.

počet

druh akcie

CZ0009057550

1000,-

28 905

CZ0009057667

1000,-

236 461

770940002880

1000,-

1

kmenová znějící na majitele
v zaknihované podobě
kmenová znějící na jméno v
listinné podobě
kmenová znějící na jméno v
zaknihované podobě – tuto akcii
vlastní Město Nýřany

Rozhodnutím RM-SYSTÉMU čj.589/7/2001 z 9.11. 2001 byla zrušena
veřejná obchodovatelnost akcií na majitele.
Společnost neemitovala zaměstnanecké akcie a nepořizovala vlastní akcie.

4.3. Informace o akciích emitovaných v důsledku zvýšení
základního kapitálu nepeněžitým vkladem o 4. 944.000,- Kč.
4 213 listinných kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě
1000,- Kč bylo předáno Ministerstvem financí ČR obcím – akcionářům,
jejichž rozdělení bylo schváleno řádnou valnou hromadou v červnu v roce
2007.

731 zaknihovaných kmenových akcií na majitele o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč je dosud v majetku Ministerstva financí ČR.
Ministerstvo je uvažuje prodat v dražbě.
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4.4.

Podle § 13 platných stanov společnosti pod názvem „Omezení
převoditelnosti akcií“.

4.4.1.

Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou
převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady
společnosti.

4.4.2.

Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu
k převodu akcií na jméno jakož i všech práv s ní spojených,
v případech, kdy nepůjde o převod mezi :
a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním
samosprávním celkem (obcí).
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5.

Další informace o společnosti

5.1. Účast českých a zahraničních osob na podnikání společnosti.
Podíl
České právnické osoby
České fyzické osoby
Zahraniční právnické osoby
Zahraniční fyzické osoby
Celkem

91,08 %
4,00 %
4,92 %
/
100,00 %

5.2. Účast společnosti na podnikání jiných českých a
zahraničních osob
Jméno / název

Podíl
žádný

Vodárenská a kanalizační a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

5.3. Majitelé více než 5 % akcií základního kapitálu
Jméno / název
Město Nýřany
Město Třemošná
Město Horní Bříza
Město Kralovice
Město Kaznějov

Podíl
12,62 %
8,35 %
7,18 %
6,00 %
5,75 %

5.4. Postavení ve skupině majetkově vzájemně propojených osob
Akciová společnost Vodárenská a kanalizační a.s. není ovládanou osobou ve
smyslu § 66 a) obchodního zákoníku a nemá povinnost zpracovat zprávu o
vztazích mezi propojenými osobami.
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5.5

Skutečnosti, které nastaly až po konci rozvahového dne
Po konci rozvahového dne nenastaly rozhodné skutečnosti v chodu
společnosti.

5.6 Zpráva o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje
Žádné výdaje v oblasti výzkumu a vývoje nebyly vynaloženy.

5.7 Informace požadované podle zvláštních předpisů
Akciová společnost Vodárenská a kanalizační a.s. není firmou ve smyslu
§ 20, písmene e) zákona o účetnictví a žádné informace podle zvláštních
předpisů nepodává.

5.8. Zpráva o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
a pracovně – právních vztazích
Společnost dodržuje zákonné normy v oblasti ochrany životního prostředí
a plní zákon na ustanovení v oblasti pracovně-právních vztahů.
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6.

Orgány společnosti

6.1. Valná hromada
Dne 11. 6. 2009 se konala řádná valná hromada, která schválila zprávu
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího
majetku, výroční zprávu, účetní závěrku a rozdělení zisku společnosti za
rok 2008 a zvolila Ing. Rudolfa Salfického členem představenstva a
Jaromíra Zeithamla členem dozorčí rady.

6.2. Představenstvo
Funkční období členů představenstva je 5 let

Místopředseda
Oldřich Mudra
r.č. 420520 / 022
bydliště: Kožlany 273, PSČ 331 44
zvolen : 27. 6. 2006
Člen
Ing. Jiří Davídek
r.č. 580828 / 0632
bydliště: Kamenný Újezd 148, 330 23
zvolen : 27. 6. 2006
Člen
Ing. Rudolf Salfický
r.č. 601220 / 0678
bydliště : Kralovice 559, PSČ 331 41
zvolen : 11. 6. 2009

Člen
Ing. Petr Váchal
r.č. 691024 / 2075
bydliště:U Kovárny 728,Vejprnice,PSČ 330 27
zvolen : 5. 6. 2008
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6.3. Dozorčí rada
Funkční období členů dozorčí rady je 5 let
Předseda
Jaromír Zeithaml
r.č. 481228 / 165
bydliště: Třemošná 827, PSČ 330 11
zvolen : 11. 6. 2009
Člen
Václav Rozum
r.č. 420918 / 099
bydliště: Sluneční 122, Zruč-Senec
PSČ 330 08
zvolen : 27. 6. 2006
Člen
Ing. Petr Sýkora
r.č. 500911 / 207
bydliště: Stará náves 13, Kaznějov
PSČ 331 51
Zvolen : 5. 6. 2008

6.4. Vedoucí společnosti
Ředitel

Dne 7. 10. 2009 byl představenstvem zvolen ředitelem místopředseda
představenstva
Oldřich Mudra
r.č.420520 / 022
bydliště : Kožlany 273, PSČ 331 44

Pověření dočasným vedením společnosti je provedeno
z představenstva č. 162 ze dne 7. 10. 2009.

Zápisem

Členové představenstva, dozorčí rady a ředitel společnosti jsou osobně
způsobilí a v minulosti nebyli odsouzeni pro trestný čin.
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7.

Účetní a finanční rozbor

7.1. Účetní rozvaha v plném rozsahu za poslední dva roky.
7.2. Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu za poslední dva roky .
7.3. Přehled o peněžních tocích (cash flow) za poslední dva roky.
7.4. Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření
účetní závěrky.
7.5. Bankovní úvěry.
7.6. Úvěry nesplacené ve lhůtě.
7.7. Platební situace.
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7.4.2.

Auditor
Za poslední 2 účetní období byly účetní závěrky ověřeny
auditorskou společností - MAKO – účetní servis, s.r.o.
Příchovice 7
IČ: 26321092
334 01 Přeštice
DIČ: CZ26321092
osvědčení číslo : 450 KA ČR

7.4.3.
Rok
2008
2009

Výrok auditora
Datum
16. 4. 2008
13. 4. 2009

Výrok
Bez výhrad
Bez výhrad

Zpráva auditora je v příloze č. 2.

7.5.
Banka
Žádné

7.6.
Banka
Žádné

7.7.

Přijaté bankovní a jiné úvěry a jejich splatnost
Výše úvěru

Splatný

Účel

Úvěry nesplacené ve lhůtě
Výše úvěru

Splatný

Účel

Platební situace
Společnost nebyla v roce 2009 v platební neschopnosti.
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8.

Informace o předmětu podnikání

Předmět podnikání podle obchodního rejstříku
-

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Realitní činnost
Správa a údržba nemovitostí

Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním
trhu
Pronájem vodárenské infrastruktury, správa a údržba nemovitostí, realitní
činnost, investorská činnost v investiční výstavbě a péče o majetek a jeho
obnovu je hlavní činností. Společnost působí pouze na českém trhu.

Strategie hospodářské činnosti, hlavní cíle investiční a inovační
politiky, celkové vyhlídky hospodaření na dobu nejméně jednoho
roku
Po organizační změně od 1. 1. 1998 je strategie hospodářské činnosti
společnosti zaměřena na udržení finanční rovnováhy a kladného provozního
hospodářského výsledku před zdaněním, obnovu stávající vodohospodářské
infrastruktury a investiční činnost.
Společnost v roce 2010 plánuje kladný hospodářský výsledek před
zdaněním ve výši + 120,- tis. Kč; a v dalších létech cca + 200,- tis. Kč. .

Provedené investice v posledních třech letech.
Viz zpráva představenstva

- 24 -

9.

Zpráva představenstva

I v roce 2009 pracovalo představenstvo v nezměněném 5ti členém složení,
až do 5. října 2009, kdy náhle zemřel předseda představenstva JUDr. Čestmír
Šproch. Od tohoto data pracovalo představenstvo jako čtyřčlenné. Jednání
představenstva se konalo podle plánu 1x měsíčně. Jednání představenstva se
pravidelně zúčastňoval předseda dozorčí rady pan Zeithaml. V souvislosti
s úspěšně završeným zvýšením základního kapitálu společnosti zbývá, aby
Ministerstvo financí ČR prodalo 731 ks akcií na majitele v zaknihované podobě.
I v roce 2009 pokračovala realizace dlouhodobé nájemní a provozní
smlouvy o nájmu a provozování vodohospodářské infrastruktury v majetku
společnosti. Nezastíráme, že dlouhodobostí provozní smlouvy nemůže naše
společnost žádat o dotace z Evropské unie. Z tohoto důvodu jednáme s Veolií
voda, respektive s Vodárnou Plzeň a.s. o dalším finančním podílu těchto
společností na našich investičních akcích.
V roce 2009 po rekonstrukci a intenzifikaci proběhl zkušební provoz na
čistírně odpadních vod v Heřmanově Huti a celá akce bude zakončena
kolaudací.
V souladu s dodatky nájemní a provozní smlouvy se připravují další
investiční akce. Jako první přijde na řadu rekonstrukce úpravny vody pro
Kralovice ve Vysoké Libyni, včetně připojení nového vodního zdroje – vrtu.
Prioritou však je pokračování přípravy rekonstrukce skupinového
vodovodu Plzeň – Nýřany – Zbůch, který je již na hranici životnosti. Tato akce
bude rozdělena na dvě etapy, nyní je ve stádiu územního rozhodnutí první etapy
v úseku Plzeň – Nýřany.
Naše společnost musí s provozovatelem a Obcí Heřmanova Huť vyřešit
definitivní zásobování kvalitní pitnou vodou této obce.
Úkolem představenstva je neustále zdůrazňovat akcionářům – obcím, že
finančních prostředků získaných nájmem je nutno v prvé řadě používat na
obnovu stávajícího majetku.
Je nutné vzít v úvahu, že společnost nemá zajištěn dostatek finančních
prostředků na financování plánu obnovy.
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V posledních třech létech naše společnost investovala různými formami
z vlastních finančních zdrojů do obnovy a rozvoje vodohospodářské
infrastruktury
rok 2007
rok 2008
rok 2009

15,1 mil. Kč
28,6 mil. Kč
12,4 mil. Kč

Na nových investicích mimo finančních prostředků společnosti se podílí
také akcionáři – obce.
Z důvodu sjednocení vlastnictví vodohospodářské infrastruktury
společnost pokračuje s přejímáním – nákupem vodohospodářského majetku od
obcí a cizích investorů, i když jsme si vědomi, že tento způsob není v prospěch
společnosti v budoucím období.

za představenstvo
Oldřich Mudra
místopředseda představenstva
pověřený řízením společnosti
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10. Informace o
o společnosti

změnách

v základních

údajích

V roce 2009 nedošlo ke změnám základních údajů společnosti.
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11. Hospodářský výsledek a rozdělení zisku
11.1.

Hospodářský výsledek

V roce 2009 dosáhla společnost hospodářského výsledku před zdaněním
+ 763,- tis. Kč.
Hospodářský výsledek společnosti po zaúčtování odložené daně je
+150 tis. Kč. Zaúčtování odložené daně činí + 613,- tis. Kč.
Tzn., že společnost dosáhla zisku a může být proveden příděl do
rezervního a sociálního fondu. Tantiémy a dividendy nebudou vyplaceny.

11.2.

Rozdělení hospodářského výsledku – zisku
Po projednání a schválení v představenstvu a dozorčí radě je
předkládán řádné valné hromadě akcionářů návrh na rozdělení zisku po
zdanění za rok 2009.

Zisk po zdanění za rok 2009 činí

v tis.Kč
150,-

1.)

povinný příděl do rezervního fondu 5% zisku

7,5

2.)

tantiéma členům představenstva
a dozorčí rady celkem

0,-

3.)

sociální fond

4.)

dividendy

5.)

100,0,-

nerozdělený zisk (rezerva na investiční
výstavbu), nebo na úhradu případné
budoucí ztráty
42,5
--------------------------------------------------------------------------------------Celkem
150,===================================================
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12. Plnění podnikatelského záměru na rok 2009
a podnikatelský záměr na rok 2010 a další období
a.)

plnění podnikatelského záměru v roce 2009.

V roce 2009 byla společnost vždy v platební schopnosti.
-

byl zpracován plán obnovy a investic se zaměřením na obnovu
stávajícího majetku.

-

byla dokončena rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních
vod v Heřmanově Huti, současně byl ukončen zkušební provoz a na
stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

-

byla podána žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby na stavbu
rekonstrukce skupinového vodovodu Plzeň – Nýřany – Zbůch – část
Vejprnice – Nýřany.

-

plán obnovy a financování byl zpracován, a jednotlivé akce byly
realizovány a financovány z vlastních finančních prostředků a.s.,
kromě jiného
byla realizována investiční akce - výměna vodovodu a
kanalizace v Obci Nýřany ul. Stará čtvrť, kdy byl rekonstruován
jeden z nejstarších vodovodních řadů a kanalizací v Nýřanech,
v celkovém nákladu 2,5 mil. Kč.

-

z důvodu nedostatečné vydatnosti stávajících vrtů byla provedena
regenerace jímacích vrtů a dále byl vyhlouben nový
hydrogeologický vrt na k.ú. Radimovice pro zásobení pitnou vodou
obyvatel Obce Všeruby.

-

na objednávku provozovatel zpracovává a vede provozní a
majetkovou evidenci.
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b.)

podnikatelský záměr společnosti na rok 2010 a další
období

-

společnost bude v roce 2010 zabezpečovat svoji činnost k udržení
finanční rovnováhy.

-

průběžně plnit plán obnovy a investic na rok 2010 a další léta.

-

zajistit zpracování podkladů pro stavební řízení na rekonstrukci
skupinového vodovodu Plzeň – Nýřany – Zbůch.

-

jednat s Veolií Voda a provozovatelem o spolufinancování této akce
obnovy.

-

zpracovat projektovou dokumentaci pro rekonstrukci topné
soustavy na ÚV Horní Bříza.

-

pokračovat ve spolupráci s provozovatelem na rekonstrukci úpravny
vody pro Kralovice ve Vysoké Libyni a objednat zpracování
technické dokumentace.

-

realizovat stavbu zhlaví na novém vodním zdroji pro Obec Všeruby
včetně jeho připojení.

-

v rámci rekonstrukce úpravny vody pro Kralovice ve Vysoké
Libyni připojit nový vodní zdroj.

-

realizovat dávkování síranu železitého na ČOV Horní Bříza a
Kaznějov.

-

naše společnost uvažuje o odkoupení l/2 nemovitosti čp. 25
Nerudově ul., v kterém je sídlo společnosti, od stávajícího vlastníka
Ing. Růžičkové.

-

pracovat na zajištění finančního krytí plánu obnovy.

-

zajišťovat zpracování a vedení provozní a majetkové evidence.
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Zpráva dozorčí rady
Vážení akcionáři, dámy a pánové

Dozorčí rada Vodárenské a kanalizační a.s. pracovala od minulé řádné
valné hromady, konané dne 11. června 2009 ve složení :
Jaromír Zeithaml
Václav Rozum
Ing. Petr Sýkora

-

předseda
člen
člen

Dozorčí rada společnosti ve své kontrolní činnosti pracovala podle plánu
práce a operativně projednávala měsíční mimořádné události v činnosti akciové
společnosti a činnosti představenstva společnosti.
Předseda dozorčí rady se zúčastňuje jednání představenstva.
Dozorčí rada pravidelně projednávala výsledky hospodaření společnosti a
další náležitosti ekonomického charakteru.
Dozorčí rada trvale sledovala a vyhodnocovala realizaci podnikatelského
záměru a jeho finančního zajištění.
Dozorčí rada projednala a odsouhlasila návrh finančního plánu společnosti
a průběžně sledovala jeho plnění.
Dozorčí rada projednala zprávu auditorské společnosti – MAKO – účetní
servis, s.r.o., kterou byla ověřena účetní závěrka a stav majetku společnosti k
31. 12. 2009 s výrokem „bez výhrad“.
Dozorčí rada se shodla na závěru, že roční závěrka k 31. 12. 2009 je
zpracována v souladu s platnými právními předpisy a věrně zobrazuje stav
společnosti k uvedenému datu, a že výsledek hospodaření společnosti za r. 2009
je vykázán správně.
Dozorčí rada kladně hodnotí činnost představenstva a vedení společnosti.
Na základě těchto skutečností doporučuje dozorčí rada valné hromadě
schválit účetní závěrku za rok 2009 a rozdělení zisku dosaženého v roce 2009.

za dozorčí radu
Jaromír Zeithaml

Vodárenská a kanalizační a.s.
Nerudova 25, 305 92 Plzeň
================================================================

Příloha k účetní závěrce za rok 2009
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Čl. II.
1.

Obecné údaje :

Popis účetní jednotky
Obchodní jméno :

Vodárenská a kanalizační a. s.

Sídlo :

Nerudova 25, 305 92 Plzeň

Právní forma :

akciová společnost

Datum vzniku :

1. 1. 1994

Předmět podnikání : - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
- inženýrská činnost v investiční výstavbě
- realitní činnost
- správa a údržba nemovitostí

Statutární orgán : - představenstvo :
- místopředseda :
- člen :
- člen :
- člen :

Oldřich Mudra
ing. Jiří Davídek
ing. Rudolf Salfický
ing. Petr Váchal
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Dozorčí rada :

- předseda :
- člen :
- člen :

Jaromír Zeithaml
Václav Rozum
ing. Petr Sýkora

Základní kapitál společnosti : v celkové výši 265. 367,- tis. Kč je rozdělen na :
236. 461 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
1. 000,- Kč
28. 905 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité
hodnotě 1. 000,- Kč
1 ks akcie v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1. 000,- Kč,
znějící na jméno vlastní Město Nýřany.

Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním kapitálu účetní
jednotky : nejsou akcionáři (fyzické ani právnické osoby), kteří by vlastnili 20 a více
procent.

Popis organizační struktury a její zásadní změny během uplynulého období :
nedošlo k žádné změně oproti minulému účetnímu období.

2.

Průměrný počet zaměstnanců a osobní náklady

za rok 2009 činil

7

řídící zam. :
osobní náklady :
řídící zam.
z toho mzdy :
odm. čl. org.:
soc. zab.
soc. nákl.

1
5. 016
1. 215
3. 273
350
1. 160
233

za rok 2008 činil

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

7,
1
4. 807
1. 080
3. 103
355
1. 110
239

z toho

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
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3.

Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní,
tak v naturální formě (poskytnuté účetní jednotkou)

Půjčky ani jiné záruky, nebo jiné plnění nebyly poskytnuty ani v peněžní
ani v naturální formě akcionářům, společníkům ani členům statutárních,
dozorčích a řídících orgánů společnosti.

Čl. III.
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních
zásadách a způsobech oceňování
1.

2. 1

Účetnictví účetní jednotky
-

Řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a účtové osnovy a vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.

-

Při oceňování majetku a závazků a při účtování o výsledku
hospodaření bere účetní jednotka za základ :

∗

Veškeré náklady a výnosy, které se vztahují k účetnímu období bez
ohledu na datum jejich placení.

∗

Rizika, ztráty a znehodnocení, které se týkají majetku a závazků a
jsou účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky.

Způsob oceňování
a.)

Zásoby - k rozvahovému dni účetní jednotka nevykazuje žádné
zásoby.

b.)

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
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Pořizovací cenou
- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nakoupený (tj. cena za kterou
byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související).
Reprodukční pořizovací cenou
- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním.
- Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví
dosud nezachycený (př. inventarizační přebytek).

2. 2

c.)

Cenné papíry – cenou pořízení - v roce 2009 nebyly nakupovány.

d.)

Technické zhodnocení - náklady na technické zhodnocení DNM a
DHM zvyšují jeho pořizovací cenu.

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena v roce 2009 nebyla použita.

2. 3

Druhy vedlejších pořizovacích nákladů
Účetní jednotka zde účtuje náklady na přepravu, provize, clo a pojistné.

2. 4

Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů
účtování proti předcházejícímu účetnímu období (viz. § 8 zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví).
V účetním období roku 2009 účetní jednotka neměnila metodiku proti
účetnímu období roku 2008 v oceňování ani účtování.
Účetní jednotka měnila v účetním období 2009 od 1. 1. proti účetnímu
období roku 2008 výši účetních odpisů v odpisové skupině 4 u nově
zařazeného dlouhodobého hmotného majetku.
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2. 5

Způsob stanovení opravných položek k majetku
Způsob stanovení opravných položek určuje účetní jednotka dle
vnitropodnikové směrnice.
V účetním období roku 2009 byla vytvořena opravná položka
k dlouhodobému nedokončenému hmotnému majetku v částce
550.000 Kč.
V účetním období roku 2009 nebyly tvořeny žádné opravné položky
k pohledávkám.
Byly odepsány pohledávky po ukončení konkurzu v částce 24.828,90 Kč
a zrušeny opravné položky.

2. 6

Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité
odpisové metody při stanovení účetních odpisů.
Při sestavování odpisového plánu pro dlouhodobý majetek společnost
vycházela ze zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví a ze zákona č. 586/92 Sb. o
daních z příjmu. Dlouhodobý majetek se odpisuje rovnoměrně, odepisovat
se začíná následující měsíc po zaúčtování do účt. sk. 01 nebo 02.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odpisovaný je odpisován
rovnoměrně podle následující tabulky :
--------------------------------------------------------odpisová
doba odpisu
%
skupina
v letech
odpis
-------------------------------------------------------------------------------

1
2
3
4
4
5

4
8
15
40
22
50

25,0
12,5
6,7
2,5
4,5
2,0

------------------------------------------------------------------------------

DDHM

5

20,0

------------------------------------------------------------------------------

-

O dlouhodobém drobném nehmotném a hmotném majetku mimo
nábytku účetní jednotka účtuje přímo do nákladů na účet 501 03 a
518 06 a současně jej vede v operativní evidenci.
Nábytek kancelářský nově pořízený je veden na účtu 022 71 –
dlouhodobý drobný hmotný majetek a je odpisován rovnoměrně po
dobu 5 let.
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2. 7

Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou
měnu.
Účetní jednotka nepoužívala v roce 2009 žádné přepočty v cizích měnách.

Čl. IV.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztrát

1.

Významné položky pro hodnocení finanční, majetkové a důchodové
pozice podniku a pro analýzu výkazů a tyto informace nevyplývají
přímo ani nepřímo z rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

Na investiční činnost nebyly v roce 2009 poskytnuté žádné dotace.

2.

Významné události, ke kterým došlo mezi datem účetní závěrky a
datem, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisků a ztrát schváleny
k předání mimo účetní jednotku.

Mezi datem účetní závěrky a schválením rozvahy a výkazu zisku a ztrát
nedošlo k žádné mimořádné události.

3.

Další významné informace

3. 1

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
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a.)

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí.
č. úč. 021 budovy v poř. ceně :
k 01.01.2009
k 31.12.2009

40. 239 tis. Kč
40. 280 tis. Kč

-

oprávky
oprávky

18. 148 tis. Kč
18. 923 tis. Kč

-

oprávky
oprávky

266. 516 tis. Kč
276. 915 tis. Kč

oprávky
oprávky

27. 943 tis. Kč
29. 594 tis. Kč

-

oprávky
oprávky

421 tis. Kč
482 tis. Kč

-

oprávky
oprávky

133 tis. Kč
133 tis. Kč

stavby v poř. ceně :
k 01.01.2009
k 31.12.2009

490. 827 tis. Kč
499. 078 tis. Kč

č. úč. 022 stroje a zařízení v poř. ceně :
k 01.01.2009
k 31.12.2009

39. 751 tis. Kč
40. 180 tis. Kč

-

dopravní prostř. v poř. ceně :
k 01.01.2009
k 31.12.2009

729 tis. Kč
999 tis. Kč

inventář v poř. ceně :
k 01.01.2009
k 31.12.2009

133 tis. Kč
133 tis. Kč

drobný dlouhodobý majetek v poř. ceně
k 01.01.2009
k 31.12.2008

b.)

332 tis. Kč
331 tis. Kč

-

oprávky
oprávky

330 tis. Kč
329 tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 182 tis. Kč, k tomu
oprávky činí 182 tis. Kč.

- 8 -

c.)

Dlouhodobý
pronájmu
-

d.)

hmotný

majetek

pořizovaný

formou

finančního

V účetním období roku 2009 nebyl pořízen žádný dlouhodobý
hmotný majetek formou finančního pronájmu.

Přehled o přírůstcích a úbytcích hmotného majetku.
Majetek
(účet)

Stav
k 1. 1. 2009

013
021
022
025
027
029
031

182
531. 066
40. 944
20
56
69
5. 245

Přírůstky
nákup
ostatní

8. 438
1. 073

1

prodej

1

Úbytky
ostatní

146
374

60

Stav
k 31. 12. 2009

182
539. 358
41. 642
20
56
69
5. 186

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e.)

Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (např. předměty
dlouhodobé spotřeby neuvedené na účtu 018 nebo 028).
Dlouhodobý drobný hmotný majetek do 40 tis. Kč, neuvedený v rozvaze
na účtech 022 a 082 společnost vede v operativní evidenci v souhrnné výši
4. 022 tis. Kč, k 31. 12. 2008 - 4. 093 tis. Kč.
Rovněž tak drobný nehmotný majetek společnost vede v operativní
evidenci v souhrnné výši k 31.12.2009 125,-tis. Kč, k 31.12.2008 112,- tis.
Kč.
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f.)

Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř.
u nemovitostí věcným břemenem.
Účetní jednotka nemá žádný majetek který je zatížen zástavním právem
ani věcným břemenem.

g.)

Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho
ocenění v účetnictví.
Společnost se domnívá, že nemá majetek, jehož tržní ocenění je výrazně
vyšší než ocenění v účetnictví.

h.)

Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů
a majetkových účastí v tuzemsku a v zahraničí.
Společnost k 31. 12. 2009 nevlastní žádné cenné papíry.

3. 2

Pohledávky

a.)

Pohledávky po lhůtě splatnosti 5 a více let k 31. 12. 2009 činí 44 tis. Kč,
k 31.12. 2008 činily 69 tis. Kč.
Pohledávky dle splatnosti v jednotlivých letech :
Splatnost :

01.01.1997
01.01.1998

-

31.12.1997
31.12.1998

33 tis. Kč
11 tis. Kč

Pohledávky v částce 44 tis. Kč jsou přihlášeny v konkurzu a byla na ně
vytvořena opravná položka ve 100% výši.
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3. 3

Závazky

a.)

Současná výše závazků po lhůtě splatnosti.
Závazky do lhůty splatnosti celkem činí 2. 341 tis. Kč, k 31. 12. 2008
činily 10. 767 tis. Kč. Závazky po lhůtě splatnosti společnost nemá.

b.)

Závazky kryté podle zástavního práva.
Společnost nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva.

c.)

Závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.
Společnost nemá žádné další závazky, které nejsou uvedeny v účetnictví.

d.)

Závazky vůči orgánům sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
a finančním orgánům
Společnost nemá žádné závazky po splatnosti u pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Neeviduje
obdobné závazky ani u pojistného na veřejné zdravotní pojištění a nemá
daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.

3. 4

Vlastní kapitál

a.)

Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období.
Vlastní kapitál má společnost ve výši 298. 778 tis. Kč.
Vlastní kapitál v průběhu účetního období byl snížen o 293 tis. Kč k
31.12. 2008 - 299. 071 tis. Kč :
-

kapitálové fondy se v průběhu účetního období snížily o 60 tis. Kč
hospodářský výsledek roku 2009 činí + 150 tis. Kč.
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Přehled o změnách vlastního kapitálu

b.)

účet

rok

počáteční zůst.

zvýšení

snížení

konečný zůst.

411

2008
2009

265.367
265.367

-

-

265.367
265.367

412

2008
2009

56
56

-

-

56
56

413

2008
2009

18.264
18.187

-

77
60

18.187
18.127

421

2008
2009

17.864
17.876

12
12

-

17.876
17.888

427

2008
2009

564
432

150
40

282
233

432
239

428

2008
2009

90
179

89
30

-

179
209

429

2008
2009

- 3.258
- 3.258

-

-

- 3.258
- 3.258

431

2008
2009

251
232

232
150

251
232

232
150

Celkem
2008
2009

299.198
299.071

610
525

299.071
298.778

483
232

Rozdělení zisku, popř. způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního
období.

Hospodářský výsledek - zisk roku 2008 ve výši ……232 tis. Kč byl
rozdělen: do rezervního fondu
12 tis. Kč
do sociálního fondu
40 tis. Kč
nerozdělený zisk
30 tis. Kč
tantiema
150 tis. Kč
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c.)

Základní kapitál

Základní kapitál v celkové výši 265 367 tis. Kč je rozdělen na 236 461
akcií po 1 tis. Kč na jméno v listinné podobě, 28 905 akcií po 1 tis. Kč na
majitele v zaknihované podobě a 1 akcie po 1 tis. Kč na jméno
v zaknihované podobě.

3. 5

Jednotlivé zákonné a ostatní (účetní) rezervy
Společnost nemá vytvořenou žádnou rezervu na opravy HM.

3. 6

Výnosy z běžné činnosti
rok 2009
Výnosy celkem
z toho : -

3. 7

nájem DHM
tržby z prodeje DHM
přijaté úroky
ostatní výnosy

22. 448 tis. Kč
21. 471
55
921
1

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

Celkové výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj.

Na výzkum a vývoj společnost nevynaložila žádné výdaje.

