OBSAH VÝROÈNÍ ZPRÁVY
1.

ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...........................................................................3

2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI.............................................................................4

3. ORGÁNY SPOLEÈNOSTI – stav k 31.12.2014.......................................................................................5
		3.1 Valné hromady spoleènosti.................................................................................................................5
		3.2 Pøedstavenstvo....................................................................................................................................5
		3.3 Dozorèí rada.......................................................................................................................................5
		3.4 Výkonné vedení spoleènosti.. ..............................................................................................................6
4.

STRUKTURA AKCIONÁØÙ...................................................................................................................6

5. AKCIE.......................................................................................................................................................7
		5.1 Základní kapitál..................................................................................................................................7
		5.2 Úèastnické cenné papíry.....................................................................................................................9
6.

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A STAV ZAMÌSTNANCÙ................................................................9

7. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI ZA ROK 2014.................................. 10
		7.1 Pronájem vodárenské infrastruktury.................................................................................................. 10
		7.2 Zásobování pitnou vodou.................................................................................................................. 11
		7.3 Odkanalizování a èištìní odpadních vod........................................................................................... 11
		7.4 Ostatní èinnosti spoleènosti.. ............................................................................................................. 11
		7.5 Podnikatelské zámìry spoleènosti pro rok 2015................................................................................ 11
		7.6 Ostatní údaje rozhodné pro podnikatelskou èinnost spoleènosti........................................................ 12
		7.7 Poøízení dlouhodobého majetku........................................................................................................ 12
		 7.7.1 Pøehled o poøízení dlouhodobého majetku v roce 2014........................................................ 12
		 7.7.2 Finanèní investice....................................................................................................... 13
8. EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLEÈNOSTI. . ...................................................................................... 13
		8.1 Hospodáøský výsledek.. ..................................................................................................................... 13
		8.2 Ekonomické výsledky hospodaøení spoleènosti - rozvaha, výkaz ziskù a ztrát.................................. 14
		8.3 Údaje o oèekávané hospodáøské a finanèní situaci............................................................................ 19
		8.4 Bankovní úvìry. . ............................................................................................................................... 19
9.

NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2014.. ................................................................................. 20

10. VYJÁDØENÍ DOZORÈÍ RADY K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE A ROZDÌLENÍ ZISKU.. ................................. 20
11. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI........................................ 21
12. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVÌDNÝCH ZA VÝROÈNÍ ZPRÁVU.. ...................................................... 23
13. ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI.................................................................. 24
14. STANOVISKO DOZORÈÍ RADY KE ZPRÁVÌ O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI...... 28
15. PØÍLOHA K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE ZA ROK 2014................................................................................... 29

1.

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

Dovolte mi v úvodu výroční zprávy o hospodaření společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. malé zamyšlení
nad postavením společnosti v širších souvislostech. Podnikání ve vodárenství má na rozdíl od většiny oborů zvláštní specifika.
Na jedné straně je to tzv. přirozený monopol, kde například těžko mohou na jednom místě hospodářsky soutěžit mezi sebou dvě
čistírny odpadních vod, na druhé straně má charakter veřejné služby s povinností nepřetržitě zásobovat obyvatelstvo kvalitní
pitnou vodou s přísně stanovenými parametry a stejně tak čistit odpadní vody. Není možné vyhlásit celozávodní dovolenou,
nebo změnit předmět podnikání.										
Specifická je i vlastnická struktura společnosti. 90% akcií je ve vlastnictví obcí a měst, 71,77% akcií vlastní Město Prostějov, které je proto majoritním vlastníkem, z hlediska zákona má práva ovládající osoby. Má to za následek, že se společnosti
dotýká, na rozdíl od soukromých podniků, některá legislativa určená pro komunální sféru, jako je zákon o veřejných zakázkách
a podnikatelská činnost je podřízena potřebám obcí a jejich obyvatel.
Voda, jak lze slyšet z mnoha odpovědných míst, se stává v současné době strategickou surovinou. Občané a podnikatelské
subjekty jsou v místech, kde Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. vlastní vodárenskou infrastrukturu, zásobováni kvalitní
pitnou vodou z podzemních zdrojů. Některé zdroje mají vodu vhodnou pro přípravu kojenecké stravy. Na plošně menší části
okresu (na území prostějovského okresu působí celkem 15 různých vodárenských společností) vlastníme 16 jímacích území se
studnami na pitnou vodu a dvě další na technologickou vodu pro čistírny. Voda je po předepsané úpravě akumulovaná v 25!
vodojemech a nádržích o celkové kapacitě 19 milionů litrů. V místech, kde vlastníme kanalizační infrastrukturu, vlastníme 4
čistírny odpadních vod. Všechna tato zařízení, protože jsou v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, bez ohledu na klimatické
podmínky, vyžadují stálou péči a připravené plánované větší opravy tak, aby došlo k technickému zlepšení a zhodnocení.
V případě potřeby se vlastněná infrastruktura rozšiřuje a modernizuje nemalými investičními náklady. Akcionářům, obcím
a městům zabezpečujeme trvalý kvalitní stav všech vodárenských zařízeních na jejich území, pokud jsou v našem vlastnictví.
Jako konkrétní aktuální případ lze uvést čistírnu odpadních vod v Nezamyslicích. V r. 2015 tam končí platnost povolení pro
vypouštění odpadních vod. Je připravená rekonstrukce a zkvalitnění s předpokládanými investičními náklady přibližně 24 milionů Kč. Porovnejte tuto částku s rozpočtem obce. Plníme přání obcí - akcionářů, kteří požadují na valných hromadách převod
zisku společnosti do investičního fondu, ne do dividend. V této souvislosti se nabízí otázka, co je pro 90% akcionářů výhodnější,
zda řídit hospodaření společnosti tak, aby byl dosažený co největší zisk, který se po zdanění reinvestuje, nebo v průběhu roku
realizovat dobře připravené opravy a investice podle potřeb jednotlivých lokalit, kde vlastníme majetek, a vytvořit menší zisk.
Skutečností je, že společnost Vodovody a kanalizace Prostějov je v současné době ve velmi dobré finanční kondici, vytváří
zisk větší než v minulosti a kvalitně udržuje a rozšiřuje spravovaný majetek.					

V Prostějově 27. 3. 2015
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Ing. Miroslav Hanák
pøedseda pøedstavenstva

2.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEÈNOSTI

OBCHODNÍ JMÉNO

:

Vodovody a kanalizace Prostìjov, a. s.

IDENTIFIKAÈNÍ ÈÍSLO

:

49 45 17 23

SÍDLO SPOLEÈNOSTI

:

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostìjov

PRÁVNÍ FORMA

:

akciová spoleènost

ZÁKLADNÍ KAPITÁL K 31.12.2014 :

442.148.000,- Kè

ZALOENÍ SPOLEÈNOSTI

1.11.1993

:

ZPÙSOB ZALOENÍ SPOLEÈNOSTI :

Akciová spoleènost byla zaloena podle § 172
obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem
spoleènosti je Fond národního majetku Èeské
republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábøeí
42, na který pøešel majetek státního podniku
ve smyslu § 11 odst. 2 zák. è. 92/1991 Sb., o podmínkách pøevodu majetku státu na jiné osoby,
ve znìní zákona è. 210/1993 Sb.

PØEDMÌT PODNIKÁNÍ
:
dle èlánku 5 stanov spoleènosti:
			 1. Provozování vodovodù a kanalizací
			 2. Provozování slueb cisternovými vozy
			 3. Velkoobchod
			 4. Investièní èinnost
			 5. Laboratorní rozbory pitných a odpadních vod
			 6. Provádìní zemních prací
			 7. Silnièní motorová doprava nákladní
			 8. Provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování
			 9. Vodoinstalatérství
		
10. Podnikání v oblasti nakládání s nebezpeènými
				 odpady
REJSTØÍKOVÝ SOUD
:
		

Spoleènost je zapsána u Krajského soudu v Brnì
oddíl B, vloka 1143.
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3.

ORGÁNY SPOLEÈNOSTI – stav k 31.12.2014

3.1

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

3.2

21. èervna 2005 – øádná
10. ledna 2006 – mimoøádná
21. bøezna 2006 – mimoøádná
30. kvìtna 2006 – øádná
5. záøí 2006 – mimoøádná
13. øíjna 2006 – náhradní
28. èervna 2007 – øádná
25. dubna 2008 – øádná
27. dubna 2009 – øádná
21. kvìtna 2010 – øádná
17. června 2011 – řádná
22. června 2012 – řádná
14. června 2013 – řádná
16. května 2014 – řádná

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

Pøedstavenstvo

pøedseda pøedstavenstva		

:

Ing. Miroslav HANÁK

místopøedseda pøedstavenstva

:

Mgr. Jiří POSPÍŠIL

èlenové pøedstavenstva		

:

Ing. Jaroslav FALTÝNEK

pøedseda dozorèí rady		

:

Ing. Radek ZACPAL

místopøedseda dozorèí rady		

:

Bc. Pavel SMETANA

èlenové dozorèí rady		

:

Ing. Václav ŠMÍD

3.3 Dozorèí rada
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3.4

Výkonné vedení spoleènosti

øeditel spoleènosti					
investièní technik 					
ekonom 						

:
:
:

Ing. Pavel ØEPKA
Ing. Petra JAROŠOVÁ
Ing. Ladislav NEDOMA

Pøehled o penìitých a naturálních pøíjmech za rok 2014 (v tis. Kè)
Penìité pøíjmy

Z toho tantiémy

Naturální pøíjmy

Pøedstavenstvo

596

-

-

Dozorèí rada

682

-

-

Vedení spoleènosti

2 792

-

-

Èlenové pøedstavenstva, dozorèí rady a vedení spoleènosti nemají ve svém drení akcie
spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.
Èlenùm pøedstavenstva ani dozorèí rady neposkytla spoleènost ádné úvìry nebo pùjèky,
nepøevzala ádné záruky ani jištìní za úvìry.
Ředitel společnosti využívá služební auto i k soukromým účelům.
Zamìstnanci mají monost se úèastnit na základním kapitálu spoleènosti prostøednictvím
hlasovacích práv spojených s vlastnìnými akciemi.

4.

STRUKTURA AKCIONÁØÙ

Struktura akcionáøù spoleènosti k 31.12.2014 tvoøí následující pøehled.
90,04 % akcií spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s. vlastní mìsta a obce, z toho
71,77 % akcií vlastní Mìsto Prostìjov.
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5.

AKCIE

5.1

Základní kapitál

Základní kapitál spoleènosti je rozdìlen na:







229.283 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè, v zaknihované podobì,
34.392 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè, v zaknihované podobì,
70 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 500.000,- Kè, v listinné podobì,
945 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 100.000,- Kè, v listinné podobì,
31 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 10.000,- Kè, v listinné podobì,
48.663 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotì 1.000,- Kè, v listinné podobì

Pøehled o akciích:
forma akcií
na majitele –
zaknihované
na jméno –
zaknihované
na jméno
na jméno
na jméno
na jméno
celkem

nominální hodnota
1 000

poèet akcií
34 392

hodnota ZK v Kè
34 392 000

% ZK		
7,78		

1 000

229 283

229 283 000

51,86

1 000
10 000
100 000
500 000
x

48 663
31
945
70
313 384

48 663 000
310 000
94 500 000
35 000 000
442 148 000

11,01		
0,07		
21,37		
7,91		
100,00

Podíl jednotlivých druhů akcií na ZK společnosti

500000; 7,91

100000; 21,37

1000; 51,86

10000; 0,07
1000; 7,78

1000; 11,01
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Akcie společnosti v zaknihované podobě, které byly vedeny v zákonem stanovené evidenci u společnosti
Centrální depozitář cenných papírů, a.s. v Praze, jsou po dobu přípravy a realizace přeměny akcií na akcie
na jméno v listinné podobě vedeny na základě uzavřené mandátní smlouvy u společnosti Centrum
hospodářských informací, a.s. se sídlem K Botiči 6, 101 00 Praha 10, která přeměnu provádí.

Akcie společnosti v zaknihované podobě, které byly vedeny v zákonem stanovené evidenci
u společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. v Praze, jsou po dobu přípravy a realizace přeměny akcií na akcie na jméno v listinné podobě vedeny na základě uzavřené mandátní
smlouvy u společnosti Centrum hospodářských informací, a.s. se sídlem K Botiči 6, 101 00
Praha 10, která přeměnu provádí.
Akcie mající zaknihovanou podobu jsou veřejně obchodovatelné. Akcie na jméno jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti
je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní
spojených, v případech, kdy nepůjde o převod mezi:
a) stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno, nebo
b) stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a územním samosprávním celkem
(obcí).
Společnost vede seznam akcionářů majících akcie na jméno, v němž se zapisuje označení druhu
a formy akcie, její jmenovitá hodnota, obchodní jméno nebo název a sídlo právnické osoby
nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, a změny těchto údajů. Práva spojená s akcií na jméno vykonává osoba vedená v tomto seznamu, pokud zákon nestanoví jinak.
Akcionář je povinen sdělit společnosti všechny změny zde zapisovaných údajů bez zbytečného
odkladu poté, co tyto změny nastaly. Společnost nenese důsledky za porušení této povinnosti.
Společnost je povinna na žádost akcionáře vydat mu výpis ze seznamu akcionářů majících
akcie na jméno v části, která se ho týká.
Finanční instituce, jejíž prostřednictvím mohou majitelé cenných papírů vykonávat svá majetková práva spojená s cennými papíry, zejména jejímž prostřednictvím jsou z cenných papírů
vypláceny výnosy, je Komerční banka, a.s., Praha, pobočka Prostějov.
Akcie společnosti se neobchodují na veřejných trzích.
Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada určila
k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě
akcií všech akcionářů. Akcionář není povinen vrátit společnosti dividendu přijatou v dobré víře.
Akcionář po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není oprávněn požadovat
vrácení svých vkladů. Za vrácení vkladů se nepovažují pouze plnění stanovená zákonem.
Po zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku.
Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na ní hlasovat, uplatňovat návrhy a protinávrhy, požadovat a dostat vysvětlení záležitostí týkajících se
společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady.
Akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení
základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti, pokud se akcie
upisují peněžními vklady. Toto právo může být omezeno nebo vyloučeno jen rozhodnutím valné
hromady a to v důležitém zájmu společnosti.
Valná hromada společnosti dne 22. června 2012 schválila přeměnu podoby 229 283 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč s omezenou převoditelností v zaknihované podobě na listinnou podobu a přeměnu podoby 34 392 ks akcií na majitele o jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč na listinnou podobu.
Přijetím zák. č. 134/2013 Sb. se listinné akcie na majitele změnily na listinné akcie na jméno
s platností od 1. 1. 2014.
Všechny nezbytné kroky související s výměnou akcií provádí na základě uzavřené mandátní smlouvy společnost Centrum hospodářských informací, a.s. se sídlem K Botiči 6, 101 00 Praha 10.
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5.2

Úèastnické cenné papíry

Spoleènost nevlastní ádné úèastnické cenné papíry jiných spoleèností.

6.

ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A STAV ZAMÌSTNANCÙ

Organizaèní strukturu spoleènosti tvoøí 3 základní útvary:
6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A STAV ZAMĚSTNANCŮ
1.
útvar výkonného øeditele spoleènosti
2.
útvar ekonomický
Organizační strukturu společnosti tvoří 3 základní útvary:
3.
útvar investièní.
1. útvar výkonného ředitele společnosti
2. útvar ekonomický
3. útvar investiční

Bližší údaje o početním stavu zaměstnanců jsou patrné z následujícího grafu:

Vývoj počtu pracovníků
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7. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014
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7.1 Pronájem vodárenské infrastruktury

7.

CHARAKTERISTIKA HLAVNÍ ÈINNOSTI SPOLEÈNOSTI
ZA ROK 2014

7.1

Pronájem vodárenské infrastruktury

Dne 16. ledna 2006 byly na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady ze dne 10. ledna 2006 mezi
společnostmi Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. (dále i VaK, a.s.) a STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. (dále i SMV, a.s.) uzavřeny „Smlouva o prodeji části podniku“ a „Smlouva o nájmu
a provozování vodárenské infrastruktury“. Na základě uzavřených smluv přešlo s platností od 1. 3. 2006
na SMV, a.s. provozování veškeré vodohospodářské infrastruktury VaK, a.s. Smlouva o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury je platná do 31. prosince 2030.
V této souvislosti byl od března 2006 hlavní činností společnosti pronájem vodárenské infrastruktury jejímu smluvnímu provozovateli společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
V roce 2007 došlo k fúzi mezi společnostmi STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a Zlínská
vodárenská, a.s., kdy obě společnosti zanikly a vznikla nová nástupnická společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. se sídlem Tovární 41, 772 01 Olomouc.
Společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. se zaměřila především na provádění oprav a investic
do stávající vodárenské infrastruktury s cílem snížit poruchovost řadů, zlepšit jejich technické parametry
a zajistit plynulou výměnu staršího potrubí v jednotlivých letech. V roce 2014 byly prováděny opravy a investice do vodovodní i kanalizační sítě města Prostějova a obcí, v nichž společnost vlastní sítě, v souladu
se schváleným plánem oprav a investic společnosti. Dodavatelskými firmami byly realizovány:
opravy vodovodů:
- v Prostějově - ulice Outraty, Karlov, Vodní, Sladkovského a Olomoucká, Vrlova, Barákova,
Tovačovského a nám. T.G. Masaryka, nám. Spojenců a Perštýnské nám.
- v obci Ondratice
opravy kanalizací:
- v Prostějově - ulice Šárka, Vodní a G. Preissové
- v obci Nezamyslice – ulice Mlýnská a Vyškovská
- v obci Bohuslavice
ostatní opravy:
- oprava výtlačného řadu Studna Dzbel 1 – VDJ Dzbel
- oprava vodovodního přiváděcího řadu z VDJ Hvozd na VDJ Klužínek
- cementace vodovodního přivaděče DN 600 z VDJ Stráž (1. etapa)
- oprava střechy vodojemu – VDJ Ponikev
- oprava armaturní komory VDJ Konice
- oprava vrtu K1 a K2 v JÚ Hvozd
- oprava odstředivky na ČOV Prostějov
- oprava čerpadel na ČS Kralice na Hané
Celková výše nákladů na opravy vodárenské infrastruktury v roce 2014:
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42.377 tis. Kč

Investice do vodovodů:
- propojení spotřebišť Dobromilice – Doloplazy
Investice do kanalizací:
- Kanalizace Okružní ulice Prostějov III. etapa (ZIK 3) – akce podporovaná dotací z MZe
Celková výše investic v roce 2014: 45.630 tis. Kč, z čehož dotace MZe činila 21.240 tis. Kč.

7.2

Zásobování pitnou vodou

V roce 2014 neprovozovala spoleènost vodárenskou infrastrukturu a v dùsledku toho nebylo ze strany
spoleènosti provádìno ádné zásobování pitnou vodou. Tato povinnost byla plnì zajišována provozovatelem
vodárenské infrastruktury MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. na základì uzavøených smluv.

7.3

Odkanalizování a èištìní odpadních vod

V roce 2014 neprovozovala spoleènost ani jednu èistírnu odpadních vod, a proto neodvádìla
odpadní vody. Tuto povinnost zajišoval v plné míøe provozovatel MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. na základì uzavøených smluv.

7.4

Ostatní èinnosti spoleènosti

Společnost nechala provést posouzení hlavních vodovodních přivaděčů z pohledu stavu trubního
materiálu a možnosti, způsoby a technologie oprav těchto přivaděčů. Dále prováděla dodavatelským
způsobem čištění a monitoring kanalizací za účelem zjištění stavu kanalizačních stok a vhodnosti
jejich oprav různými technologiemi. Tuto činnost zabezpečuje provozovatel. Pouze pokud nebyl
schopen tuto činnost zajistit, ať již z důvodu nevlastnění příslušných zařízení, nebo poruch svých
vlastních zařízení, bylo využito dodavatelského způsobu zajištění této činnosti.
Společnost v roce 2014 zakoupila do svého vlastnictví byt na úpravně vody v Hrdibořicích.

7.5

Podnikatelské zámìry spoleènosti pro rok 2015

V roce 2015 bude spoleènost realizovat následující podnikatelské zámìry:
-

realizuje opravy a investiční akce dle schváleného plánu oprav a investic
dokončí akci Kanalizace Okružní ulice Prostějov III. etapa (ZIK 3)
nadále bude pokračovat v prověřování možností uvádění do provozu jímacích území,
která byla v minulosti uzavřena z důvodů objevení se nadnormativních obsahů prvků
v surové vodě (např. uran, selén, arzén, fluoridy, dusičnany, pesticidy atd.)
nadále připravovat opatření proti nově se objevujícím znečištěním podzemních vod
a jiným ekologickým zátěžím
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-

7.6

připravovat opravu ČOV Nezamyslice a Bohuslavice, a ÚV Hrdibořice
připravovat projekty pro možnost čerpání z dostupných dotačních fondů v návaznosti
na platnou legislativu.

Ostatní údaje rozhodné pro podnikatelskou èinnost spoleènosti

Společnost není závislá na zvláštních patentech a licencích, průmyslových, obchodních nebo
výrobních smlouvách nebo nových výrobních procesech.
Společnost vede soudní spory, správní nebo rozhodčí řízení, které nemohou mít významný vliv
na finanční situaci. V předchozích dvou letech žádné významné spory nezahájila.
Do praxe nejsou zaváděny žádné převratné změny nebo poznatky výzkumu a vývoje.
Společnost vyvíjí základní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí již podstatou svojí činnosti, tj. spravování a budování majetku sloužícímu k odkanalizování a čistění odpadních vod.
Společnost vynakládá v oblasti pracovněprávních vztahů nemalé prostředky na vzdělávání zaměstnanců. Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
Činnost společnosti je stabilní, nebyla přerušena ani se neuvažuje o přerušení činnosti v následujících letech.

7.7

Poøízení dlouhodobého majetku

7.7.1 Pøehled o poøízení dlouhodobého majetku v roce 2014
v tis. Kè

 	Rok
Hmotný majetek
nehmotný majetek
Celkem

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012
14 176 12 331 26 401 6 809 28 727 114 488 137 312 47 889
443
71
0
289 2 390 930
211
0
14 619 12 402 26 401 7 098 31 117 115 418 137 523 47 889

2013 2014		
5 477 45 630		
1 051
253		
6 528 45 883

7.7.2 Finanèní investice
Spoleènost neinvestovala finanèní prostøedky do nákupu akcií ani dluhopisù jiných emitentù
a neprovádìla investice v zahranièí.
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8.

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLEÈNOSTI

8.1

Hospodáøský výsledek

Zisk po zdanìní z bìné èinnosti pøipadající na jednu akcii a výše dividendy na akcii:
												

v Kè

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
zisk/ztráta po zdanìní
na akcii
dividenda na akcii

6,27 11,77 6,37
0

0

0

4,08

3,35

4,17

5,43

7,37

6,83

0

0

0

0

0

0

Poznámka - zisk z bìné èinnosti na akcii a dividenda na akcii – pøepoèteno na
jmenovitou
v Kč
hodnotu akcie 1.000,- Kè
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
zisk/ztráta po zdanění na akcii

6,27

11,77

6,37

4,08

3,35

4,17

5,43

7,37

6,83

dividenda na akcii

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Poznámka - zisk z běžné činnosti na akcii a dividenda na akcii – přepočteno na jmenovitou hodnotu akcie 1.000,- Kč

Vývoj zisku na akcii
Kč

12
10
8

6
4
2
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
rok
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8.2

Ekonomické výsledky hospodaøení spoleènosti - rozvaha,
výkaz zisků a ztrát

14

15

16

17

18

8.3

Údaje o oèekávané hospodáøské a finanèní situaci

Spoleènost má v roce 2015 pøedpoklady pro dosaení srovnatelných hospodáøských výsledkù
s pøedchozími roky. Pøedpokládaný objem zisku v roce 2015 èiní 2 790 tis. Kè.

8.4

Bankovní úvìry

Dlouhodobé bankovní úvěry:
 na dofinancování investiční akce „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace 1. část“ byl
přijat od ČSOB, a.s. dlouhodobý účelový úvěr ve výši 30 mil. Kč se splatností 8 let. Smlouva
o úvěru byla uzavřena dne 31.3.2011, úvěr byl poskytnut dne 19.5.2011. Splátky úvěru jsou
čtvrtletní ve výši 0,950 mil. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2014 činí 16,7 mil. Kč. MZe poskytuje dotaci na úhradu úroků.
 na dofinancování investiční akce „Prostějov zlepšení infrastruktury kanalizace 2. část“ byl
přijat od ČSOB, a.s. dlouhodobý účelový úvěr ve výši 20 mil. Kč se splatností 8 let. Smlouva
o úvěru byla uzavřena 30.3.2012. Splátky úvěru jsou čtvrtletní ve výši 0,645 mil. Kč. Zůstatek úvěru k 31.12.2014 činí 13,55 mil. Kč.
Kontokorentní bankovní úvěr:
 na krytí možného přechodného nedostatku peněžních prostředků (z důvodu financování investičních akcí) byl přijat od Československé obchodní banky, a.s. kontokorentní úvěr ve výši
10 mil. Kč. K 31.12.2014 nebyl čerpán.
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9.

NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 2014

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním
daò z pøíjmù - splatná
		
- odložená
Disponibilní zisk (po zdanìní)

3
-2
1
3

783
331
568
020

274,68
490,00
267,00
051,68

Kè
Kè
Kč
Kè

Návrh na rozdìlení disponibilního zisku:






10.

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

151 000,00
40 000,00
0,00
2 829 051,68
0,00

Kè
Kè
Kè
Kè
Kè

VYJÁDØENÍ DOZORÈÍ RADY K ÚÈETNÍ ZÁVÌRCE
A ROZDÌLENÍ ZISKU

Dozorèí rada pøezkoumala dne 10. dubna 2015 roèní úèetní závìrku, zprávu auditora o jejím
ovìøení a návrh na rozdìlení zisku za rok 2014 pøedloený pøedstavenstvem spoleènosti
a doporuèuje valné hromadì roèní úèetní závìrku i návrh na rozdìlení zisku za rok 2014
ke schválení.

V Prostìjovì dne 10. dubna 2015
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Ing. Radek Zacpal
pøedseda dozorèí rady

11.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA PRO AKCIONÁŘE
SPOLEČNOSTI
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12.

ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVÌDNÝCH ZA VÝROÈNÍ ZPRÁVU

Ing. Miroslav Hanák, pøedseda pøedstavenstva Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Ing. Radek Zacpal, pøedseda dozorèí rady Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Ing. Pavel Øepka, øeditel spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.,
Ing. Ladislav Nedoma, ekonom spoleènosti Vodovody a kanalizace Prostìjov, a.s.

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

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

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

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

Oddíl II.

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

Oddíl III.

Rozhodné období

Oddíl IV.

Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami
1.		 Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou
			 ovládající
2.		 Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami
			 propojenými
Oddíl V.

Právní úkony mezi propojenými osobami

Oddíl VI.

Opatření mezi propojenými osobami

Oddíl VII.

Důvěrnost informací

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

Závěr.
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ODDÍL I.
OSOBY PROPOJENÉ
1.

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

2.

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

3.

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

ODDÍL II.
VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
1. Způsob ovládání
Ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota činila ke dni 31. 12. 2014 71,77 % základního kapitálu osoby
ovládané.
2. Personální unie
Členem statutárního (dozorčího) orgánu ovládané osoby v rozhodném období
byli následující členové statutárního orgánu (zaměstnanci) ovládající osoby:
a) člen představenstva Ing. Jaroslav Faltýnek, člen Zastupitelstva města Prostějova
b) místopředseda představenstva Mgr. Jiří Pospíšil, člen Zastupitelstva města
Prostějova a člen Rady města Prostějova – náměstek primátora
c) místopředseda dozorčí rady Bc. Pavel Smetana, člen Zastupitelstva a člen
Rady města Prostějova
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d) člen dozorčí rady Ing. Václav Šmíd, člen Zastupitelstva města Prostějova
a člen Rady města Prostějova
e) předseda dozorčí rady Ing. Radek Zacpal, člen Zastupitelstva města Prostějova
(členem ZM do 11. 10. 2014).

ODDÍL III.
ROZHODNÉ OBDOBÍ
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. za období od 1. ledna
2014 do 31. prosince 2014.

ODDÍL IV.
SMLOUVY A DOHODY UZAVŘENÉ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
1. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobou ovládající.
V období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byly uzavřeny 3 smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi osobou ovládanou a osobou ovládající. Úplata byla
stanovena ve výši dle vypracovaných znaleckých posudků.
V roce 2011 byly uzavřeny pojistné smlouvy číslo 0014246465, 3107197033
a 0016048660 mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group a Městem Prostějov na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel s účinností
od 1.1.2012. Pojistník Město Prostějov sjednává tuto pojistnou smlouvu
s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. Mezi dalšími
pojištěnými z této smlouvy je i společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
2. Smlouvy a dohody uzavřené mezi osobou ovládanou a osobami propojenými.
S dalšími organizacemi ovládanými Statutárním městem Prostějov (propojené
osoby) společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. neměla v období
od 1. 1. do 31. 12. 2014 uzavřenu žádnou smlouvu ani dohodu.
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ODDÍL V.
PRÁVNÍ ÚKONY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
V roce 2011 byly uzavřeny pojistné smlouvy číslo 0014246465, 3107197033
a 0016048660 mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance
Group a Městem Prostějov na pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění vozidel s účinností od 1. 1.
2012. Pojistník Město Prostějov sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem
ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným. Mezi dalšími pojištěnými z této
smlouvy je i společnost Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
ODDÍL VI.
OPATŘENÍ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
Žádná další opatření, nezařazená v předchozích oddílech, mezi ovládanou a ovládající osobou včetně další propojené osoby nebyla v rozhodném období učiněna.

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

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

uzavřením pojistných smluv číslo 0014246465, 3107197033
a 0016048660 mezi Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s.,
Vienna Insurance Group a Městem Prostějov na pojištění majetku,
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
a havarijní pojištění vozidel došlo u společnosti Vodovody
a kanalizace Prostějov, a.s., která patří mezi další pojištěné z této
smlouvy, k výraznému snížení nákladů – řádově o 70%.
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Nevýhody: za dobu účinnosti vzájemného smluvního vztahu mezi osobou
ovládanou a ovládající se doposud žádné nevýhody vůči osobě
ovládané neprojevily.

ODDÍL IX.
ZÁVĚR
Tato zpráva byla zpracována statutárním orgánem ovládané osoby, společností
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. ke dni 16. 3. 2015 a předložena k přezkoumání
dozorčí radě a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu
zvláštního zákona. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona
zpracovávat výroční zprávu, bude tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.
Statutární orgán ovládané osoby zveřejní v Obchodním věstníku oznámení, že zpráva
byla uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu v Brně.
Zpráva statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 zákona 90/2012
Sb. zákona o obchodních korporacích byla projednaná a schválená na zasedání
představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. dne 27. 3. 2015.

14.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY KE ZPRÁVĚ O VZTAZÍCH 		
MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

Po přezkoumání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami sestavené ovládanou
osobou – statutárním orgánem společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
se sídlem v Prostějově, Krapkova 1635/26, ke dni 16.3.2015 konstatujeme, že
jsme neshledali nedostatků v této zprávě a její úplnosti.
V Prostějově dne 10. dubna 2015
		

Ing. Radek Zacpal
předseda dozorčí rady
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Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Krapkova 1635/26
796 01 Prostějov

