Úvodní slovo:
Vážení akcionáři,
rokem 2004 vstoupila naše akciová společnost do druhého desetiletí své existence. Velmi rád konstatuji, že tak učinila úspěšně. Svých hlavních úkolů – plynulé
dodávky pitné vody a odvádění a čistění odpadních vod všem zákazníkům – se zhostila
bez problémů. Tomu odpovídá i dosažený hospodářský výsledek. Zisk byl zaznamenán
vyšší než předpokládal plán. O zdravém vývoji a stabilizaci společnosti svědčí ostatně
i výrok auditora.
V roce 2004 se podařilo prodat více vody než v předchozím roce, což potvrzuje již
dříve zaznamenaný trend zastavení poklesu odběru. Při tom k tomu stačilo dodat do
sítě méně vody, protože se významně podařilo omezit ztráty. Rovněž objem fakturované odkanalizované vody byl vyšší než v r. 2003. I při takto zvýšených výkonech bylo
však nutno zvýšit ceny vodného i stočného. Vyšší náklady na opravy kanalizací, vyšší
pracovní náklady, zvýšení poplatků za odběr podzemní vody, nárůst nákladů na energii
a vyšší odpisy majetku nutí společnost k tomuto nepopulárnímu kroku. A právě posledně jmenovaný faktor bude zřejmě v budoucnu významně ovlivňovat naši cenovou
politiku.
Vklady majetku vybudovaného obcemi do společnosti zvýší svými odpisy náklady
více než je současný nájem, který společnost platí majitelům za provoz. Je však jistě v obecném zájmu, aby do budoucna takové sjednocení vlastnictví nastalo. Studie
„Rozbor vodohospodářských investičních potřeb“, kterou si nechalo představenstvo
zpracovat, a na ni navazující práce, ukázala mimo jiné, že právě roztříštěnost vlastnictví
může komplikovat přípravu a realizaci větších projektů, pro něž by bylo jinak možno získat prostředky z fondů Evropské unie. I když se prozatím daří získávat dotace a zvýhodněné úvěry z republikových programů (modernizace ČOV Uh. Hradiště, rekonstrukce
ÚV Kněžpole a rekonstrukce ÚV Ostrožská Nová Ves), je zřejmé, že pro další investice,
zvláště rozvojové, bude nutno hledat i jiné zdroje. Věřím však, že i s těmito složitými
úkoly se ve spolupráci s městy a obcemi dokážeme vyrovnat.
Závěrem děkuji členům představenstva, členům dozorčí rady, jež v roce 2004
vstoupila nově zvolená do dalšího funkčního období, managementu a všem pracovníkům společnosti za práci v roce 2004 a za úsilí o dosažení nejlepších výsledků a tím
i dobrého jména u zákazníků.
V roce 2005 přeji akciové společnosti hodně zdaru při plnění úkolů.

Ing. Ladislav Šupka
předseda představenstva
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I. Základní údaje
o akciové společnosti
Obchodní jméno:

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Sídlo:

Uherské Hradiště, Za Olšávkou 290, PSČ 686 36

Identiﬁkační údaje:

IČ: 49453866 reg. u Krajského soudu v Brně.
Oddíl B, vložka 1164

Vznik společnosti

Den zápisu: 1. prosince 1993

Právní forma a struktura základního kapitálu:
Akciová společnost
Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku: 525.778.000,- Kč
Počet vydaných akcií 525.778 ks v nominální hodnotě 1.000,- Kč

Struktura akcií:
Kmenové akcie na jméno 461.924 ks v listinné podobě s omezenou převoditelností
Kmenové akcie na majitele 63.853 ks v zaknihované podobě
Akcie na jméno se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva
1 ks v listinné podobě

Hlavní předmět podnikání:
provozování vodovodů a kanalizací
pro veřejnou potřebu

II. Orgány akciové společnosti
Valná hromada
Poslední Valná hromada se konala 3. 6. 2004 a schválila mimo jíné účetní závěrku
za rok 2003 vč. rozdělení zisku a změny ve Stanovách a. s.
Valná hromada ke schválení účetní závěrky za rok 2004 byla svolána na 9. 6. 2005
s dalšími následujícími důležitými body programu:
- rozdělení zisku
- volba orgánů valné hromady
- schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady

Představenstvo a.s.
Ing. Ladislav Šupka

předseda představenstva

Ing. Lubomír Trachtulec

místopředseda představenstva, ředitel a.s.

Milan Bauka

člen představenstva

Ing. Pavel Botek

člen představenstva

Ing. Ladislav Kryštof

člen představenstva

Ing. Jiří Černý

člen představenstva

Miroslav Schönbaum

člen představenstva

Dozorčí rada
Ing. František Hajduch

předseda dozorčí rady

Vojtěch Kieryk

místopředseda dozorčí rady

PhDr. František Janků

člen dozorčí rady

Ing. Jan Šimčík

člen dozorčí rady (od 3. 6. 2004)

Jan Pijáček

člen dozorčí rady

Josef Ondrůšek

člen dozorčí rady (od 3. 6. 2004)

Ing. František Deml pracoval v dozorčí radě od 8. 6. 1995 do 3. 6. 2004
Jaroslav Jegla pracoval v dozorčí radě od 9. 6. 1998 do 3. 6. 2004
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III. Personální struktura společnosti
Kvaliﬁkační struktura zaměstnanců

Věková struktura zaměstnanců

Profesní struktura zaměstnanců

IV. Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti
a stavu jejího majetku v roce 2004
(řádná valná hromada za rok 2004 konaná 9. 6. 2005)

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
představenstvo společnosti Vám předkládá zprávu představenstva o podnikatelské
činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2004, která dokumentuje činnost
a výsledky společnosti v roce 2004 a dává základní informace o akciové společnosti
všem našim akcionářům.

Proﬁl společnosti
Hlavním předmětem činnosti naší společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu ve městech a obcích okresu Uherské Hradiště. Společnost
v roce 2004 provozovala veřejné vodovody celkem v 54 městech a obcích okresu,
zásobovala pitnou vodou 114.338 obyvatel, což je cca 79,5 % obyvatel okresu. Oproti
roku 2003 došlo k zvýšení počtu zásobených obyvatel o 37. Společnost provozovala
celkem více než 818 km vodovodní sítě a 26.708 vodovodních přípojek. Změna provozovaných km vodovodní sítě oproti roku 2003 o 9 km vyplývá z nově realizovaných
vodovodních řadů.
Společnost vlastní celkem čtyři úpravny vody s celkovou kapacitou 438 l/s. Jsou
to úpravny vody Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Bojkovice a Těšov.V provozu byly
pouze tři, protože úpravna vody Těšov je od ledna roku 2002 mimo provozu z ekonomických důvodů. Zůstává však jako záložní zdroj vody.
Dále společnost v roce 2004 provozovala kanalizaci v 47 městech a obcích okresu,
na kterou bylo napojeno 91.930 obyvatel, což je cca 63,9 % obyvatel okresu. Snížení
počtu napojených obyvatel na kanalizaci provozovanou naší společností oproti roku
2003 je z důvodu toho, že obec Jalubí po vybudování ČOV provozuje kanalizaci v
našem majetku. Společnost provozovala celkem 484 km kanalizační sítě a 15 čistíren
odpadních vod s celkovou kapacitou 270.839 ekvivalentních obyvatel. 4 čistírny odpadních vod jsou v majetku společnosti, a to Uherské Hradiště, Huštěnovice, Kněžpole, a Prakšice a 11 čistíren odpadních vod, které jsou majetkem obcí, provozuje naše
společnost na základě nájemních smluv. Jsou to ČOV Uherský Brod, Uherský Ostroh,
Bílovice, Buchlovice, Velehrad, Bojkovice, Hluk, Vésky, Boršice, Babice a Dolní Němčí. Oproti roku 2003 se počet provozovaných ČOV nezměnil.
Ostatní činnosti, které společnost provozuje jsou pouze doplňkovými činnostmi,
které více méně slouží k zajištění hlavních činností. Jsou to stavebně montážní činnost, doprava, laboratoře pitných a odpadních vod, opravna vodoměrů a obchodní
činnost.
Společnost v roce 2004 zaměstnávala celkem průměrně 291 přepočtených pracovníků, oproti roku 2003 je to pokles o 4 pracovníky.
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Personální obsazení představenstva
V roce 2004 společnost řídilo sedmičlenné představenstvo v tomto složení:
předseda představenstva
Ing. Ladislav Šupka
místopředseda představenstva
Ing. Lubomír Trachtulec, ředitel společnosti
členové představenstva
Milan Bauka, starosta obce Bystřice pod Lopeníkem
Ing. Pavel Botek, místostarosta obce Ostrožská Nová Ves
Ing. Jiří Černý, starosta obce Buchlovice
Ing. Ladislav Kryštof, starosta města Uherský Brod
Miroslav Schőnbaum, starosta Starého Města

Personální obsazení vedení společnosti
ředitel společnosti
Ing. Lubomír Trachtulec,
zaměstnancem od roku 1986
ekonomický náměstek ředitele společnosti
Ing. Jaroslav Omelka,
zaměstnancem od roku 1986
výrobní náměstek ředitele společnosti
Ing. Josef Motyčka,
zaměstnancem od roku 1989
vedoucí technického úseku
Ing. Jaroslav Soják,
zaměstnancem od roku 1998

Základní kapitál - akcie
Základní kapitál společnosti se v roce 2004 oproti roku 2003 nezměnil. Činí
525.778.000,-- Kč, je rozdělen na
461.924 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč
v listinné podobě s omezenou převoditelností v držení 57 měst a obcí okresu Uherské
Hradiště, což činí 87,86 % základního kapitálu,
63.853 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč
v zaknihované podobě, což činí 12,14 % základního kapitálu, a
1 ks akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč se zvláštními právy
spojenými s výkonem hlasovacího práva, která je v listinné podobě a v držení FNM
ČR, který pověřil výkonem hlasovacího práva MZe ČR.
Největšími akcionáři jsou město Uherské Hradiště, které vlastní 30,0 % akcií společnosti, a město Uherský Brod, které vlastní 9,3 % akcií společnosti.
Na řádné valné hromadě za rok 2003 konané dne 3. 6. 2004 bylo schváleno zvýšení základního kapitálu o 61 461 000,-- Kč a to upsáním nových akcií a splacením jejich
emisního kurzu nepeněžitými vklady. Usnesení valné hromady o zvýšení základního
kapitálu bylo zapsáno do obchodního rejstříku usnesením Krajského soudu v Brně,
které nabylo právní moci dne 18. 2. 2005. Z tohoto důvodu bude změna základního
kapitálu společnosti až v průběhu roku 2005.

Informace o zasedání představenstva společnosti
Představenstvo společnosti se pravidelně měsíčně scházelo a na svých zasedáních řešilo důležité záležitosti společnosti, mimo jiné pravidelně čtvrtletně projednávalo výsledky hospodaření společnosti, projednalo a schválilo plán investic a oprav na
rok 2005 a uzavřelo s odborovou organizací kolektivní smlouvu na rok 2004. Představenstvo rovněž schválilo úpravu cen vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2005.
V průběhu roku 2004 představenstvo řešilo přípravu na zvýšení základního kapitálu
společnosti nepeněžitými vklady vodárenského majetku. Dále představenstvo schválilo změnu organizačního a podpisového řádu společnosti, řešilo veřejnou zakázku
na dodavatele stavby „Rekonstrukce stoky V a ČS 2“. Dvě zasedání představenstva
byly výjezdní zaměřené na prohlídky objektů vodovodů a kanalizací naší společnosti.
Představenstvo rovněž zahájilo přípravu na analýzu investičních potřeb společnosti,
která by měla sloužit ke zpracování žádosti o dotaci z fondu soudržnosti. V průběhu
roku 2004 představenstvo nevedlo žádná jednání s potenciálními strategickými partnery o možné spolupráci.
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Důležité výsledky
z činnosti společnosti za rok 2004
Výroba vody a odvádění odpadních vod
I v roce 2004 můžeme konstatovat, že se zastavil dlouhodobý pokles spotřeby
pitné vody. Výroba vody sice v roce 2004 poklesla oproti r. 2003 o 5,7 %, voda fakturovaná oproti tomu vzrostla celkem o 2,5 %. U kategorie ostatních odběratelů došlo ke
zvýšení fakturace pitné vody o 5,15 % oproti r., 2003 a u kategorie domácností došlo
k mírnému poklesu oproti r. 2003 o 0,36 %. Z uvedených hodnot vyplývá, že se snížil
podíl ztrát ve vodovodní síti. Velký důraz je proto kladen na minimalizaci tohoto podílu
nefakturované vody, ať už vlastní spotřeby vody nebo ztrát vody v trubní síti. Ztráty
vody činily v r. 2004 14,63 % z objemu vody vyrobené, což je velmi pozitivní výsledek. Podíl fakturace ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2004 činil 45,02 %
ku 54,98 %. Z toho plyne zvýšení podílu ostatních odběratelů a fakturací pitné vody.
Průměrná speciﬁcká spotřeba pitné vody z vodovodu u domácností se v roce 2004
mírně zvýšila a činí 77,9 l/os/den a průměrná celková speciﬁcká spotřeba pitné vody
za r. 2004 činila 139 l/os/den.
I přes mírný nárůst celkové spotřeby vody přetrvávají problémy se zhoršováním
kvality vody ve vodovodním potrubí, které bylo v minulosti dimenzováno pro větší průtoky vody než jsou v současné době realizovány. To má za následek zvýšení nákladů
na odkalování a čištění vodovodního potrubí a vodojemů.
Situace ve spotřebě pitné vody se odrazila i na množství odkanalizované vody. Celková fakturace se oproti roku 2003 zvýšila o 3,01 %. U domácností to byl mírný nárůst
o 0,24 %. U ostatních odběratelů to byl nárůst o 6, 08 %, který byl ovlivněn zvýšenou
spotřebou pitné vody a zvýšeným objemem fakturované srážkové vody. Podíl fakturace ostatních odběratelů k domácnostem v roce 2004 činil 48,88 % ku 51,12 %.

Cenová politika
Ceny vodného a stočného jsou ceny věcně usměrňované a dle obchodní strategie
společnosti jednotné pro všechny kategorie odběratelů v rámci provozovaných vodovodů a kanalizací. Ke zvýšení ceny vodného došlo k 1. 1. 2004 o 1,20 Kč/m3 z původní
ceny 20,80 Kč/m3 bez DPH, která platila již od 1. 1. 2002 na 22,00 Kč/m3 bez DPH.
Stočné se zvýšilo rovněž k 1. 1. 2004 o 1,80 Kč/m3 z původní ceny 18,20 Kč/m3, která
platila už od 1. 7. 2000 na 20,00 Kč/m3 bez DPH. Od 1. 1. 2005 došlo ke zvýšení ceny
vodného na 22,50 Kč/m3, tedy o 0,50 Kč/m3 bez DPH. Stočné se zvýšilo rovněž od
1. 1. 2005 na cenu 21,60 Kč/m3 bez DPH, tedy o 1,60 Kč/m3 bez DPH. K většímu nárůstu stočného dochází především vlivem zvýšení účetních odpisů a vyšším podílem
nákladů na opravy kanalizací.

Systém managementu jakosti
Společnost získala v závěru roku 2003 certiﬁkát systému managementu jakosti
dle ČSN ISO 9001:2001 pro činnost provozování vodovodů a kanalizací. V roce 2004
proběhly dva kontrolní audity na prověření funkčnosti systému. Při těchto prověrkách
společnost uspěla a i pro další období můžeme používat certiﬁkát systému managementu jakosti dle ČSN ISO 9001:2001.
U útvaru vodohospodářských laboratoří jsme v závěru roku 2004 získali Osvědčení
o akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 pro Útvar vodohospodářských laboratoří od
Českého institutu pro akreditaci. Původně jsme měli Osvědčení o správné činnosti
laboratoře dle stejné normy vydané ASLABem, ale z důvodu legislativních změn bylo
toto osvědčení nedostatečné, proto bylo rozhodnuto získat akreditaci.
Naše společnost je rovněž držitelem Autorizace pro ověřování stanovených měřidel, vydanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví pro
opravnu vodoměrů.

Investice, opravy, pořízení majetku
V roce 2004 se realizovaly investice v celkové výši cca 30,8 mil. Kč. Z toho stavby
22,1 mil. Kč, nákup strojů a zařízení za 7,6 mil. Kč, pozemky 0,2 mil. Kč a nehmotný
majetek za 0,8 mil. Kč. Ze staveb byla největší investicí další již poslední etapa rekonstrukce kanalizace na sídlišti Mojmír v Uherském Hradišti za 10,5 mil. Kč. Významnými
investičními položkami byly práce na projektové dokumentaci pro rekonstrukce úpraven Ostrožská Nová Ves a Kněžpole.
Na opravách se v roce 2004 vynaložilo celkem 27,7 mil. Kč. Z významných oprav
to byly opravy kanalizace ul. Kolárova v Uherském Hradišti za 3,6 mil. Kč, oprava
kanalizace v ul. Komenského v Uherském Brodě za 4,2 mil. Kč, oprava kanalizace
ul. Škráškova a Mojmírova ve Starém Městě celkem za 1,6 mil. Kč, oprava kanalizace
ul. Příční a Pod Zahrady v Uherském Hradišti za 2,1 mil. Kč, oprava kanalizace tř.
Malinovského a ul. Rybářská v Uherském Hradišti za 1,7 mil. Kč, oprava kanalizace
ul. Školní a sídliště Mašovy v Uherském Ostrohu za 2,3 mil. Kč, oprava kanalizace
Sušice za 1 mil. Kč a další drobné akce.

Finanční situace a pohledávky
Volné ﬁnanční prostředky společnosti se k 31. 12. 2004 zvýšily oproti počátku roku
2004 o 6,0 mil. Kč, což je důsledek nižší úrovně investičních výdajů v porovnání s výší
účetních odpisů a nezanedbatelná je i příznivá hodnota vytvořeného zisku. Společnost se v průběhu roku nedostala do ﬁnančních problémů a rovněž v závěru roku byly
veškeré splatné závazky společnosti uhrazeny.
Celkové pohledávky k 31. 12. 2004 činily celkem 55,7 mil. Kč, z toho převážnou
část pohledávek tvořily pohledávky za vodné a stočné ve výši 27,0 mil. Kč a z toho
pohledávky po lhůtě splatnosti činily 6,3 mil. Kč. U pohledávek po lhůtě splatnosti je
zřetelný dlouhodobý příznivý vývoj.
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Obchodní výhled
Cenová a obchodní politika
V cenové politice chce představenstvo nadále udržet jednotnou cenu vodného
a točného u provozovaného majetku vodovodů a kanalizací. U vodného a stočného
došlo k navýšení cen od 1. 1. 2005, neuvažuje se už s další změnou ceny v průběhu
roku 2005. Nadále předpokládáme úpravy cen vodného a stočného vždy k 1. 1. v příslušném kalendářním roce. Prozatím neuvažujeme o formě dvousložkové ceny.

Investice a opravy
V oblasti investiční politiky pokračujeme v přípravě žádosti o dotaci a úvěr z prostředků z programu MZe ČR na rekonstrukce úpraven vod Kněžpole a Ostrožské Nové
Vsi. Rekonstrukce těchto úpraven je nezbytná hlavně z důvodu dodržení obsahu síranů
v pitné vodě ze zdroje Kněžpole. V oblasti investiční politiky však nepředpokládáme investice do rozvoje infrastruktury obcí, ani investice na výstavbu nových ČOV z vlastních
prostředků společnosti. Soustřeďujeme se na obnovu stávajícího zařízení vodovodů
a kanalizací. Potřeby v této oblasti však již dlouhodobě převyšují naše možnosti, proto
v oblasti kanalizací připravujeme projekt řešící rekonstrukce ČOV a kanalizací v obcích
nad 2000 obyvatel. Zde bychom chtěli získat dotaci z Fondu soudržnosti.
Pro rok 2005 byly v plánu investice v celkové výši cca 95,0 mil. Kč. Z toho stavby
76,5 mil. Kč, nákup strojů a zařízení za 17,6 mil. Kč a nehmotný majetek za 800 tis.
Kč a pozemky za 100 tis. Kč. V měsíci březnu 2005 projednalo vedení společnosti
snížení plánu investic na 77 mil. Kč z důvodu časového posunu zahájení rekonstrukcí
úpraven vod Kněžpole a O. N. Ves. Ze staveb zůstává největší investicí 1. etapa akce
Uh. Hradiště, rekonstrukce stoky V a ČS2 za 20 mil. Kč. V roce 2005 se hlavně zaměřujeme na přípravu staveb rekonstrukce úpraven vod Kněžpole a Ostrožská Nová Ves
za 5,9 mil.Kč včetně dokladů pro žádosti o dotace z Mze. Předpokládáme v letošním
roce vybudovat propojovací vodovodní řad z VDJ Východ II do VDJ Mařatice v Uherském Hradišti za 8,9 mil Kč. Další stavby jsou v souladu se střednědobým plánem
investic, jako je rekonstrukce kanalizace Uh. Hradiště ul. Sokolovská za 4,5 mil. Kč,
rekonstrukce čeřičů na úpravně vody Bojkovice za 2,2 mil. Kč, Uh. Brod, Tyršovy sady
- přeložka kanalizace za 2 mil. Kč, Boršice u Blatnice, rekonstrukce vodovodních řadů
za 2,1 mil Kč, příprava stavby rekonstrukce ČOV Prakšice za 1,7 mil. Kč, dokončení
vodovodního řadu v Popovicích za 1,1 mil. Kč.
V opravách se pro rok 2005 počítá celkem s cca 36,9 mil. Kč. Z významných oprav
je třeba jmenovat opravy kanalizace v Uherském Hradišti Rybárny za 10 mil. Kč, oprava
kanalizace Buchlovice, sídliště Váhovy za 5,0 mil. Kč, oprava kanalizace v Uherském
Hradišti ul. Malinovského za 2,0 mil. Kč, Uherské Hradiště ul. Příční a Pod Zahrady
dokončení opravy kanalizace za 2 mil. Kč, Staré Město ul. Škráškova a Svatoplukova
za 3,3 mil. Kč, Uherský Ostroh nám. Sv. Ondřeje oprava vodovodu za 2,4 mil. Kč, další
drobné akce a nahodilé opravy havárií.

Finanční situace a tvorba zisku
I přes rozsáhlý investiční program v tomto roce nepředpokládáme, že by se mohla
akciová společnost dostat do vážnějších ﬁnančních problémů.
Záměrem společnosti je dosažení zisku před zdaněním ve výši minimálně 5 mil. Kč
bez zvýšení ceny vodného a stočného v průběhu roku 2005. Představenstvo předpokládá, že vytvořený zisk se převážně využije na reprodukci stávajícího majetku společnosti a nepočítá se proto pro nejbližší období s výplatou dividend.

V Uherském Hradišti 28. 4. 2005
Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.
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VI. Ekonomický přehled
Náklady a výkony
Struktura nákladů ( bez proúčtování odložené daně)

Struktura výkonů

MZDOVÉ PROSTŘEDKY A PRACOVNÍCI
Počty pracovníků v jednotlivých letech (průměrný přepočtený stav)

Vývoj mzdových nákladů a průměrné mzdy

Podíl přidané hodnoty v tis. Kč na 1 pracovníka
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Provoz vodovodů
2001

2002

2003

2004

výroba vody ( v tis.m3)

6 950

7 094

7 241

6 831

fakturace pitné vody ( v tis.m3)

5 615

5 681

5 730

5 847

v tom : domácnosti

3 253

3 190

3 229

3 217

2 362

2 491

2 501

2 630

ostatní odběratelé
délka provozované vodovodní sítě ( v km )
počet vodovodních přípojek

790

794

809

818

25 953

26 188

26 432

26 708

2001

2002

2003

2004

Vývoj výroby vody v tis. m3

Provoz kanalizací

fakturace odkanalizované vody ( v tis.m3)

4 832

4 840

5 027

5 179

v tom : domácnosti

2 706

2 613

2 639

2646

2 126

2 227

2 388

2 533

400

473

482

484

18 374

18 832

19 952

20 143

ostatní odběratelé
délka provozované kanalizační sítě ( v km )
počet kanalizačních přípojek
počet provozovaných ČOV
voda čištěná ( v tis.m3)

14

15

15

15

7 162

6 820

6 685

7136

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA
Struktura investičních výdajů ( v tis. Kč )
stavební práce vč. technologie a proj.prací
stroje a zařízení
pozemky
nehmotné investice
celkem investice

2001
67 734
7 466
38
85
75 323

2002
141 196
7 285
16
120
148 617

2003
18 651
14 919
88
3 040
36 698

2004
22100
7600
200
800
30800

Přehled nejvýznamnějších stavebních investičních akcí
rok 2001
provozní areál Uh.Brod - pokračování nové výstavby
ČOV Uh. Hradiště - intenziﬁkace
Uh.Hradiště - Mojmír - rekonstrukce kanalizace
vodárenský dispečink - rekonstrukce a modernizace
ÚV Bojkovice - rekonstrukce
areál Sady - provozní budova - rekonstrukce i. NP
areál Sady - technické zhodnocení

v mil. Kč
11,1
40,8
10,1
5,1
0,3
0,1
0,3

rok 2002
provozní areál Uh. Brod - ukončení nové výstavby
ČOV Uh. Hradiště - intenziﬁkace ( vč. Dotace 41 mil. Kč )
Mojmír I - rekonstrukce kanalizace
Uh. Hradiště - ul. Šafaříkova - rekonstrukce kanalizační stoky
Velehrad - rekonstrukce vodovodu

v mil. Kč
14,0
146,0
8,0
5,0
5,0

rok 2003
ÚV Kněžpole - rekonstrukce II. etapa - sírany
ÚV Bojkovice rekonstrukce trafostanice
Mojmír I - rekonstrukce kanalizace
Uh. Hradiště - ul. Šafaříkova - rekonstrukce kanalizační stoky
Velehrad - rekonstrukce vodovodu

v mil. Kč
0,4
0,4
10,2
4,4
0,4

rok 2004
Mojmír I - dokončení rekonstrukce kanalizace
ÚV O.N. Ves, ÚV Kněžpole - projektová dokumentace, rekonstrukce
ÚV Bojkovice
Popovice - vodovod

v mil. Kč
10,5
6,5
1,4
1,1
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VII. Rozvaha
v plném rozsahu - aktiva - ke dni 31.12.2004
( v celých tisících Kč )

Označení

AKTIVA

a

b

AKTIVA CELKEM
B. Dlouhodobý majetek
B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Minulé úč.
období

Běžné účetní období
Brutto

Korekce

Netto

Netto

1

2

3

4

1 433 191

-645 654

787 537

783 162

1 339 880

-641 701

698 179

712 187

9 822

-7 544

2 278

2 701

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

1 024

-1 024

0

55

3. Software

8 798

-6 520

2 278

2 646

1 330 058

-634 157

695 901

709 486

4 311

4 284

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek
1. Pozemky
2. Stavby
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
4. Pěstitelské celky trvalých porostů
7. Nedokončený dlouhodobý hmotný
majetek
C.Oběžná aktiva
C.I. Zásoby
1. Materiál
5. Zboží
C.III.Krátkodobé pohledávky
1. Pohledávky z obchodních vztahů

4 311
1 009 814

-512 182

497 632

518 618

261 505

-121 896

139 609

152 446

79

-79

54 349
82 647

-3 953

0

0

54 349

34 138

78 694

63 278

6 155

-81

6 074

5 932

6 134

-81

6 053

5 908

21

24

21
59 572

-3 872

55 700

46 389

28 756

-3 872

24 884

20 351

6. Stát-daňové pohledávky

2 029

2 029

0

7. Ostatní poskytnuté zálohy

1 878

1 878

1 845

25 629

25 629

23 211

1 280

1 280

982

16 920

16 920

10 957

2 698

2 698

73

2. Účty v bankách

14 222

14 222

10 884

D.I. Časové rozlišení

10 664

10 664

7 697

10 647

10 647

7 630

17

17

67

8. Dohadné účty aktivní
9. Jiné pohledávky
C.IV. Finanční majetek
1. Peníze

1. Náklady příštích období
3. Příjmy příštích období

Rozvaha
v plném rozsahu - pasiva - ke dni 31.12.2004
( v celých tisících Kč )
Označení PASIVA

Stav
v běžném
účet. období

Stav
v minulém
účet. období

a b

5

6

PASIVA CELKEM

787 537

783 162

A.Vlastní kapitál

641 757

632 935

A. I. Základní kapitál

525 778

525 778

1. Základní kapitál

525 778

525 778

A. II. Kapitálové fondy

1 685

1 685

1 245

1 245

440

440

76 643

75 404

1. Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

60 994

60 336

2. Statutární a ostatní fondy

15 649

15 068

27 890

16 919

27 890

16 919

1. Emisní ažio
2. Ostatní kapitálové fondy
A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

A. IV. Výsledek hospodaření minulých let
1. Nerozdělený zisk minulých let
A. V. Výsledek hospodaření
B. Cizí zdroje
B. II. Dlouhodobé závazky
9. Jiné závazky
10.Odložený daňový závazek

9 761

13 149

145 758

150 223

29 095

27 996

5 288

6 345

23 807

21 651

41 641

39 405

13 906

6 587

5. Závazky k zaměstnancům

4 199

4 696

6. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

2 260

2 604

7. Stát - daňové závazky a dotace

1 062

4 009

19 083

19 754

B. III.Krátkodobé závazky
1. Závazky z obchodních vztahů

8. Krátkodobé přijaté zálohy
10.Dohadné účty pasivní
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci
1. Bankovní úvěry dlouhodobé
C. I. Časové rozlišení
1. Výdaje příštích období

1 131

1 755

75 022

82 822

75 022

82 822

22

4

22

4
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VIII. Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2004 ( v celých tisících Kč )
Označení

TEXT

Číslo
řádku

b

c

a
I. Tržby za prodej zboží
A. Náklady vynaložené na prodané zboží
+ Obchodní marže
II. Výkony

I.-A
II.1 až II.3

Skutečnost v účetním období
běžném

minulém

1

2

1

24

140

2

20

296

3

4

-156

4

253 026

232 572

II.1. Tržby za prodej vlast. výrobků a služeb

5

241 669

221 346

II.3. Aktivace

7

11 357

11 226

B. Výkonová spotřeba

B.1.+B.2.

8

107 007

97 401

9

50 372

46 501

10

56 635

50 900

11

146 023

135 015

C. Osobní náklady

12

82 680

78 872

C.1. Mzdové náklady

13

59 809

57 155

C.2. Odměny členům orgánů společ. a družstva

14

934

882

C.3. Náklady na sociální zabezpečenía zdravotní pojištění

15

20 974

19 991

C.4. Sociální náklady

16

963

844

D. Daně a poplatky

17

9 151

7 603

E. Odpisy dlouhod.nehmot. a hmot. majetku

18

44 546

37 359

III.

Tržby z prodeje dl..majetku a materiálu

19

1 868

5 468

III.1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

20

1 522

5 081

III.2.

Tržby z prodeje materiálu

21

346

387

F. Zůstatková cena prodaného dllouhodobého majetku a
materiálu

22

427

882

F.1. Zůst.cena prodaného dlouhodob.majetku

23

278

309

F.2. Prodaný materiál

24

149

573

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
obl. a komplex. nákladů příštích období

25

183

526

26

3 655

2 055

B.1. Spotřeba materiálu a energie
B2. Služby
+ Přidaná hodnota

IV.

I.-A+II.-B.

Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady

27

2 355

2 064

*

H.

Provozní výsledek hospodaření

30

12 204

15 232

X.

Výnosové úroky

42

175

89

XI.

Ostatní ﬁnanční výnosy

44

59

5

O. Ostatní ﬁnanční náklady

45

511

850

Finanční výsledek hospodaření

48

-277

-756

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost

49

2 166

1 327

Q.1. - splatná

50

11

117

Q.2. - odložená

*

51

2 155

1 210

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

52

9 761

13 149

***

Výsledek hospodaření za účetní období

60

9 761

13 149

VYBRANÉ UKAZATELE Z PŘÍLOHY
K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU ZA ROK 2004
I. Obecné informace o účetní jednotce:
Obchodní název společnosti:

SLOVÁCKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a. s.

Sídlo právnické osoby:

Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, 686 36

Identiﬁkační číslo:

49453866

Právní forma účetní jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání:

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

Datum vzniku účetní jednotky: 1. prosince 1993
Rozvahový den:

31. 12. 2004

Popis změn a dodatků provedených v uplynulém účetním období
v obchodním rejstříku:
V průběhu účetního období 2004 byla provedena změna v zápisu v obchodním
rejstříku – vymazání členů dozorčí a zápis nově zvolených členů dozorčí rady. Návrh
na provedení změn byl podán 2. 7. 2004.

Popis organizační struktury účetní jednotky:
Úsek ředitele:

útvar ředitele
útvar vodohospodářských laboratoří

provoz vodovodů Uherské Hradiště
provoz vodovodů Uherský Brod
dispečink
Úsek výrobní:

provoz kanalizací
stavebně montážní činnost
oprava vodoměrů a AMS
doprava

útvar ekonomického náměstka
útvar informační soustavy
útvar ﬁnancování
Úsek ekonomický:

útvar prodeje vody
útvar hospodářské správy
útvar zásobování
útvar výpočetní techniky

útvar technický
Úsek technický:

útvar investic
útvar GIS
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II. Zaměstnanci
2003

2004

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

294,61

290,95

z toho členů řídících orgánů

15,00

15,00

57.130 tis. Kč

59.807 tis. Kč

6.811 tis. Kč

6.873 tis. Kč

882 tis. Kč

934 tis. Kč

Mzdové náklady
z toho na členy řídících orgánů
Odměny členů statutárních a dozorčích orgánů

III. Úvěry a půjčky
V průběhu účetního období roku 2004 nebyly poskytnuty žádné půjčky, úvěry, ani
ostatní plnění v peněžní čí nepeněžní formě osobám, které jsou statutárním orgánem,
členům jiných řídících a dozorčích orgánů včetně bývalým osobám.

IV. Použité účetní metody a způsoby oceňování
Způsob oceňování:
a) Dlouhodobý hmotný majetek nabytý úplatně:
Hmotný majetek nabytý úplatně je oceňován pořizovací cenou, tj. cenou za kterou byl pořízen, spolu s náklady souvisejícími s jeho pořízením.
b) Hmotný majetek vytvořený vlastní činností:
Hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady,
tj. veškerými přímými náklady a nepřímými náklady bezprostředně souvisejícími s jeho vytvořením.
c) Nehmotný majetek:
Nehmotný majetek, s výjimkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností, je oceňován pořizovací cenou. Nehmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady.
d) Majetek bezúplatně nabytý:
V případech bezúplatného nabytí majetku, je tento majetek oceňován reprodukční pořizovací cenou, která vyjadřuje hodnotu, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.
Reprodukční pořizovací cenou bude oceněn i vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
e) Ocenění jednotlivých složek souboru majetku:
Při pořízení souboru majetku, který není považován za soubor movitých věcí
se samostatným technicko-ekonomickým určením, ocení účetní jednotka jednotlivé složky majetku poměrným rozúčtováním celkové pořizovací ceny nebo
reprodukční pořizovací ceny.
Je-li považován soubor movitých věcí se samostatným technicko-ekonomickým
určením, které slouží jednomu účelu, ocení se tento soubor jako celek.
f) Zásoby :
Nakoupené zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou, která je v účetnictví sledována na účtech zásob v analytickém rozčlenění na cenu pořízení a náklady
související s pořízením. Tyto náklady související s pořízením se rozpouští jedenkrát měsíčně, a to dle stanoveného vzorce. Zásoby pořízené vlastní činností se
oceňují vlastními náklady.

Způsob odpisování:
Při odpisování dlouhodobého majetku účetní jednotka vychází ze schváleného odpisového plánu na účetní období 2004. Při sestavování tohoto odpisového plánu účetních odpisů byly zohledněny informace z inventarizace majetku z období 2003.Účetní
jednotka používá metodu rovnoměrného odpisování. Při odpisování dlouhodobého
nehmotného majetku bylo přihlédnuto k výši pořizovací ceny a v návaznosti na tento
údaj byly účetní odpisy rozděleny časově.

Opravné položky:
V průběhu účetního období roku 2004 účetní jednotka tvořila opravnou položku
k zásobám materiálu. Tato opravná položka byla vytvořena v 50% výši k nízkoobrátkovému materiálu.
Dále byly tvořeny zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkurzním a vyrovnávacím řízení a také k nepromlčeným pohledávkám, které jsou zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, rovněž byla tvořena účetní opravná
položka k pohledávkám.

Přepočet cizích měn na českou měnu:
Pro přepočet údajů uvedených v cizí měně účetní jednotka používá denní kurz
ČNB. V případě, že ještě není tento kurz k dispozici ( před 14,15 hod.) bude pro přepočet použitý kurz platný předcházející den.
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V. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek ( tis. Kč )
Účet č.

Název účtu

Pořiz.cena

Oprávky

012 100

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

1.024

1.024

013 100

Software

7.376

5.206

013 200

Digitální mapy

1.160

1.147

013 300

Dlouhodobý nehmotný majetek (drobný)

262

167

021 100

Budovy

144.225

40.810

021 200

Stavby

865.589

471.372

022 300

Energetické a hnací stroje a zařízení

133.002

42.470

022 400

Pracovní stroje a zařízení

17.331

12.933

022 500

Přístroje a zvláštní technické zařízení

59.959

36.644

022 600

Dopravní prostředky

49.472

28.643

022 700

Inventář

815

540

022 800

Dlouhodobý hmotný majetek (drobný)

150

150

022 810

ČOV – intenziﬁkace

776

517

Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku ( v tis. Kč )
Název dlouhodobého majetku
Software

Přírůstky

Úbytky

1.865

0

Dlouhodobý nehmotný majetek (drobný)

99

0

Budovy

44

488

Stavby

1.269

0

Energetické a hnací stroje a zařízení

788

137

Pracovní stroje a zařízení

846

32

Přístroje a zvláštní technická zařízení

3.099

2.590

Dopravní prostředky

3.610

932

68

153

Dlouhodobý hmotný majetek (drobný)

0

0

ČOV – intenziﬁkace

0

0

Inventář

Celková výše drobného hmotného majetku evidovaného v operativní evidenci
v ocenění od 3.000,-- Kč do 40.000,-- Kč činí k 31. 12. 2004 : 16.310 tis. Kč
Drobný hmotný majetek v hodnotě do 3.000,-- Kč není v účetní jednotce evidován
v operativní evidenci.
Drobný nehmotný majetek v operativní evidenci k 31. 12. 2004 : 1.526 tis. Kč
Účetní jednotka si stanovila, že níže uvedený drobný hmotný majetek bude účtovat
přes účet 381 – Náklady příštích období.
Jedná se o :
vodoměry
bez ﬁnančního limitu
po dobu 36 měsíců
výpočetní technika
v hodnotě nad 15.000.—Kč
po dobu 24 měsíců
nábytek
v hodnotě nad 10.000,-- Kč
po dobu 24 měsíců
Celková částka na účtu 381 900 – Náklady na drobný hmotný majetek činí
k 31. 12. 2004 8.460 tis. Kč.

Pohledávky
Pohledávky z obchodních vztahů celkem
z toho 311 200 ostatní fakturace
311 300 vodné, stočné
Po splatnosti

Částka

Po splatnosti

28.755 tis. Kč

7.110 tis. Kč

1.871 tis. Kč

773 tis. Kč

27.015 tis. Kč

6.337 tis. Kč

Účet 311 200

Účet 311 300

do

30 dnů

267 tis. Kč

1.549 tis. Kč

do

60 dnů

97 tis. Kč

510 tis. Kč

do

90 dnů

61 tis. Kč

396 tis. Kč

do 180 dnů

71 tis. Kč

601 tis. Kč

do 360 dnů

31 tis. Kč

753 tis. Kč

nad 360 dnů

246 tis. Kč

2.528 tis. Kč

celkem

773 tis. Kč

6.337 tis. Kč

Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období
V účetním období 2004 byl proúčtován doměrek splatné daně z příjmů za rok
2003 ve výši 11 tis. Kč, který byl uhrazen v období 09/2004.

Rozpis odloženého daňového závazku
V účetním období 2004 účetní jednotka účtovala o odloženém daňovém závazku
v celkové částce 2.156 tis. Kč. Při výpočtu tohoto odloženého daňového závazku bylo
vycházeno ze zjišťování přechodných rozdílů mezi daňovou základnou aktiv, případně
pasiv a jejich oceněním v účetnictví. Jedná se hlavně o opravné položky k zásobám
a pohledávkám, rozdílné zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku.
Účetní jednotka tvořila účetní opravné položky k pohledávkám ve výši 570 tis. Kč,
a dále k zásobám ve výši 82 tis. Kč.
Rozdíl zůstatkových cen po pozastavení daňových odpisů je ve výši – 92.217 tis. Kč.

Rozpis dlouhodobých bankovních úvěrů a zatížení majetku
zástavním právem
Účetní jednotka účtovala v období 2004 o bankovním úvěru v celkové výši 82.822
tis. Kč, který byl čtvrtletně splácen splátkou ve výši 2.600 tis. Kč. K 31. 12. 2004 činí
konečný zůstatek tohoto úvěru 72.422 tis. Kč, přičemž poslední splátka za 4. čtvrtletí
byla odečtena z účtu společnosti dne 20. 12. 2004, ale ke dni závěrky nebyl společnosti doručen výpis potvrzující připsání splátky jistiny. Z tohoto důvodu zůstává
splátka jistiny evidovaná v účetnictví na účtu 261 – Peníze na cestě, ihned po obdržení
výpisu bude provedeno přeúčtování na účet dlouhodobého bankovního úvěru.
Bankovní úvěr není úrokován, tudíž nebylo o bankovních úrocích účtováno do nákladů.
Zajištění úvěru je majetkem akciové společnosti (ČOV Uherské Hradiště) – list vl.
Č. 4939 v katastrálním území Kunovice a list vl. Č. 3130 v katastrálním území Uherské
Hradiště.
Doba splatnosti úvěru je delší než 5 let.
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Výše splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
K 31.12.2004 účetní jednotka eviduje na účtu 336 100 – Sociální pojištění závazek
v celkové výši 1.563 tis. Kč, který je tvořen předpisem odvodu z mezd a ponížen o nemocenské dávky.

Výše splatných závazků veřejného zdravotního pojištění
K 31.12.2004 účetní jednotka eviduje na účtu 336 200 – Zdravotní pojištění závazek
v celkové výši 697 tis. Kč, který je tvořen předpisem odvodu z mezd.

Výše evidovaných daňových nedoplatků u místně příslušných ﬁnančních orgánů
K 31.12.2004 eviduje účetní jednotka daňové nedoplatky v celkové výši 634 tis. Kč,
v níže uvedeném rozčlenění.
Název daňového nedoplatku

Evidovaná částka

Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činnosti

600 tis. Kč

Silniční daň

34 tis. Kč

Přijaté dotace na investiční a provozní účely
V účetním období 2004 nebyla účetní jednotkou přijata žádná nová dotace na investiční a provozní účely.
V účetním období 12/2004 bylo na účtu 479 100 – Ostatní dlouhodobé závazky
účtováno o vrácení ﬁnanční výpomoci ve výši 1.058 tis. Kč.
Doba splatnosti dotace je delší než 5 let. Poslední úhrada jistiny má být účetní
jednotkou uhrazena do 15.12.2009.

Rezervy
Rezervy v účetním období 2004 nebyly tvořeny.

Závazky z obchodních vztahů
K 31.12.2004 eviduje účetní jednotka závazky z obchodních vztahů v částce
13.906 tis. Kč.
Z této celkové částky jsou evidovány závazky z obchodních vztahů po splatnosti
ve výši 2.948 tis. Kč.

Pronájem majetku
Účetní jednotka účtuje v nákladech o nájmu vodohospodářských zařízení, který je
doložen smlouvami, jejichž kopie jsou založeny na ÚIS.
V průběhu účetního období 2004 bylo do výnosů účtováno o nájmu vodohospodářských zařízení ( kopie smluv na ÚIS ).

Změny vlastního kapitálu
V průběhu účetního období nedošlo ke změnám základního kapitálu.
Základní kapitál akciové společnosti je 525. 778 tis. Kč.
Akcie:
1 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné podobě se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva
63 853 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v zaknihované podobě
461 924 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč v listinné
podobě s omezenou převoditelností
Valnou hromadou bylo schváleno rozdělení zisku za rok 2003- zisk k rozdělení:13.149 tis. Kč
•
•
•
•
•

Příděl do zákonného rezervního fondu
Příděl do sociálního fondu
Příděl do stimulačního fondu
Tantiémy členům představenstva a dozorčí rady
Nerozdělený zisk

658 tis. Kč
900 tis. Kč
400 tis. Kč
220 tis. Kč
10.971 tis. Kč

Rozdělení tržeb z prodeje zboží, výrobků a služeb
Účet číslo

Název účtu

Částka v tis. Kč

601 802

Tržby za výrobu a rozvod vody

127.287

602 804

Tržby za odvedení odpadních vod

102.223

Tržby ostatní za běžnou činnost

12.160
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Přehled o změnách vlastního kapitálu ke dni 31. 12. 2004 ( v tisících Kč )
TEXT

Číslo
řádku

Skutečnost
v aktuálním
období

Skutečnost
v minulém roce

a

b

1

2

1

525 778

525 778

1. Počátečni zůstatek

2

525 778

525 778

2. Zvýšení

3

0

0

3. Snížení

4

0

0

4. Konečný zůstatek

5

525 778

525 778

6

0

0

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku

B. Základní kapitál nezapsaný
1. Počátečni zůstatek

7

0

0

2. Zvýšení

8

0

0

3. Sníženi

9

0

0

4. Konečný zůstatek
C. A.+/-B. se zohledněním účtu 252
1. Počáteční zůstatek A.+/-B.

10

0

0

11

525 778

525 778

12

525 778

525 778

2. Počáteční zůstatek vl.akcií a vl.obch.podílu

13

0

0

3. Změna stavu účtu 252

14

0

0

4. Konečný zůstatek účtu 252

15

0

0

5. Konečný zůstatek A.+/-B.

16

525 778

525 778

17

1 245

1 245

1. Počáteční zůstatek

18

1 245

1 245

2. Zvýšení

19

0

0

3. Sníženi

20

0

0

D. Emisni ážio

4. Konečný zůstatek

21

1 245

1 245

22

60 994

60 336

1. Počáteční zůstatek

23

60 336

59 734

2. Zvýšeni

24

658

602

3. Sníženi

25

0

0

E. Rezervni fondy

4. Konečný zůstatek

26

60 994

60 336

F. Ostatni fondy ze zisku

27

15 649

15 068

1. Počáteční zůstatek

28

15 068

14 486

2. Zvýšení

29

1 300

1 100

3. Snížení

30

719

518

4. Konečný zůstatek

31

15 649

15 068

32

440

440

1. Počáteční zůstatek

33

440

440

2. Zvýšení

34

0

0

3. Sníženi

35

0

0

4. Konečný zůstatek

36

440

440

37

0

0

G. Kapitálové fondy

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsl. hosp.
1. Počáteční zůstatek

38

0

0

2. Zvýšení

39

0

0

3. Snížení

40

0

0

4. Konečný zůstatek

41

0

0

TEXT

Číslo
řádku

Skutečnost
v aktuálním
období

Skutečnost
v minulém roce

a

b

1

2

42

27 890

16 919

1. Počáteční zůstatek

43

30 068

6 772

2. Zvýšení

39

0

0

3. Snížení

40

0

0

4. Konečný zůstatek

41

0

0

42

27 890

16 919

1. Počáteční zůstatek

43

30 068

6 772

2. Zvýšení

44

0

10 147

2 178

0

48

27 890

16 919

49

0

0

50

0

0

51

0

0

0

0

55

0

0

56

9 761

13 149

I. Nerozdělený zisk minulých účetních období

I. Nerozdělený zisk minulých účetních období

45
3. Snížení

46
47

4. Konečný zůstatek
J. Ztráta účetnich období
1. Počáteční zůstatek
2. Zvýšeni

52
3. Snížení

53
54

4. Konečný zůstatek
K. Zisk/ztráta za účetní období po zdanění
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IX. Přehled o peněžních tocích
ke dni 31. 12. 2004 ( v tisících Kč )

TEXT
a

číslo
řádku
b

Stav
1

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního
období

1

Peněžní toky z hlavní výdělěčné činnosti

2

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním

3

11 928

A.1

4

31 149

Úpravy o nepeněžní operace

10 957

A.1.1 Odpisy stálých aktiv

5

44 878

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv

6

-12 310

A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

7

-1 244

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku

8

0

A.1.5 Vyúčtované nákladové úroky s výjimkou kapitaliz.
úroků, a vyúčtované výnosové úroky

9

-175

A.1.6 Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
A.*

A.2

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými
položkami
Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

10
11

43 077

12

-7 099

13

-9 299

A.2.2 Změna stavu krátk.závazků z provoz.činnosti, pas účtů
čas. rozliš a dohad. účtů pasivních

14

2 342

A.2.3 Změna stavu zásob

15

-142

A.2.4 Změna stavu krátk. ﬁnančního majetku nespadajícího
do peněžních prostředků a ekvivalentů

16

0

A.2.1 Změna stavu pohledávek z provoz.činnosti aktivních
účtů čas. rozlišení a dohadných účtů aktivních

A.**

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním
a mimoř.položkami

17

35 978

A.3

Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

18

0

A.4

Přijaté úroky

19

175

A.5

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost
a za doměrky daně za min. období

20

-179

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimoř.účetními případy
včetně uhrazené splatné daně z příjmů z mimoř.
činnosti

21

0

Přijaté dividendy a podíly na zisku

22

0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti

23

35 974

Peněžní toky z investiční činnosti

24

B.1.

25

A.7.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-30 814

TEXT
a

číslo
řádku
b

Stav
1

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

26

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

27

0

B.***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

28

-29 292

Peněžní toky z ﬁnančních činností

1 522

29

C.1.

Dopady změn dl.závazků na peněžní prostředky a ekvivalenty

30

0

C.2.

Dopady změn vl.kapitálu na peněžní prostředky a ekvivalenty

31

-719

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a ekviv. z titl.zvýšení zákl.kapitálu,
emisažia,rezerv.fondu vč.slož.záloh

32

0

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům

33

0

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

34

0

C.2.4. Úhrada ztráty společníky

35

0

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů

36

-719

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku vč.zaplacené srážk.daně
a ﬁn. vypořádání se společníky

37

0

C.***

Čistý peněžní tok vztahující se k ﬁnanční činnosti

38

-719

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

39

5 963

R.

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období

40

16 920
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X. ZPRÁVA dozorčí rady SVK, a. s.
za rok 2004
1. Složení a činnost dozorčí rady
Dozorčí rada pracovala do konání valné hromady společnosti v roce 2004 v následujícím složení:
Předseda
Ing. František Hajdůch – starosta obce Dolní Němčí
Místopředseda
Vojtěch Kieryk – vedoucí útvaru ﬁnancování SVK, a. s.
Členové
Ing. Deml František – člen zastupitelstva města Kunovice
PhDr. Janků František – starosta obce Bílovice
Pijáček Jan – starosta obce Vlčnov
Jegla Jaroslav – technik provozu vodovodů SVK, a. s. v Uh.Brodě
Vzhledem k tomu, že rok 2004 byl pro DR SVK, a. s. rokem volebním, na valné
hromadě společnosti, která se konala dne 3. 6. 2004 skončil mandát dosavadní
DR. Na této valné hromadě byla zvolena nová DR SVK, a. s. v tomto složení:
Ing. Hajdůch František, Ing. Šimčík Jan, Pijáček Jan, Ondrůšek Josef, PhDr.
Janků František, a Kieryk Vojtěch.
Bezprostředně po skončení valné hromady proběhlo I. zasedání nově zvolené DR.
Na tomto zasedání bylo poděkováno odstupujícím členům Ing. Jiřímu Demlovi, a Jaroslavu Jeglovi za jejich práci v DR.
Na ustavujícím zasedání byli jednohlasně zvoleni do funkce:
Předsedy
Ing. Hajdůch František – starosta obce Dolní Němčí
Místopředsedy
Vojtěch Kieryk – vedoucí útvaru ﬁnancování SVK, a. s.
Členové
PhDr. Janků František – starosta obce Bílovice
Ing. Šimčík Jan – starosta obce Hluk
Pijáček Jan – starosta obce Vlčnov
Ondrůšek Josef - vedoucí ČOV v Uherském Brodě
Od data 3. 6. 2004 pracuje DR SVK, a. s. v tomto uvedeném složení.
Jak původní tak i nově zvolená DR vykonávala průběžně kontrolní činnost nad
hospodařením společnosti a představenstva tak, jak jí ukládají Stanovy společnosti
a jednací řád dozorčí rady.
V průběhu roku 2004 DR zasedala na sedmi řádných zasedání a na dvou výjezdních společných zasedáních s představenstvem společnosti.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila na:
- kontrolu hospodaření společnosti v jednotlivých čtvrtletích roku 2004 včetně
kontroly celoročního výkaznictví společnosti;
- plnění Kolektivní smlouvy v roce 2004 a na přípravu nové Kolektivní smlouvy na
rok 2005;
- kontrolu hospodaření s prostředky sociálního a stimulačního fondu v roce 2004
a přípravu změn v těchto fondech na rok 2005;
- stav pohledávek a jejich vymáhání u společnosti, stav závazků a na dodržování
jejich plateb u společnosti;
- cenovou politiku společnosti v roce 2004;
- přípravu, plnění a vyhodnocování investičních akcí společnosti v roce 2004.
DR projednala a vzala na vědomí výsledky inventarizace veškerého majetku společnosti.
DR projednala audit za rok 2004 – roční účetní závěrku, zprávu a výrok auditora.
Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti
a jeho rozhodováních svým předsedou, který se zúčastňoval všech zasedání představenstva.
DR v průběhu roku 2004 neobdržela podnět či stížnost, kterou by řešila.
Na jednání dozorčí rady byli podle potřeby přítomni ředitel společnosti Ing. Lubomír Trachtulec a ekonomický náměstek ředitele společnosti Ing. Jaroslav Omelka.

2. Stanovisko DR pro valnou hromadu společnosti
a) k činnosti představenstva
dozorčí rada konstatuje, že představenstvo SVK a. s. Uherské Hradiště jednalo
v roce 2004 vždy v intencích stanov společnosti i obecně platných právních
předpisů a nebylo zjištěno jejich porušování
b) k účetní závěrce
dozorčí rada projednala a vzala na vědomí na svém zasedání dne 28. 4. 2005
roční účetní závěrku společnosti za rok 2004, která byla auditována ﬁrmou UH
Audit, spol. s r. o. Uherské Hradiště. Dále DR společnosti vzala na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky za rok 2004.
Provedený audit označil účetnictví společnosti výrokem „bez výhrad“.
DR SVK, a. s. doporučuje valné hromadě společnosti tuto závěrku schválit
c) k návrhu představenstva na rozdělení zisku
Dozorčí rada na základě hospodářských výsledků v roce 2004 hodnotí činnost
orgánů a managementu společnosti dobře a doporučuje valné hromadě předložený návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2004 schválit.

V Uherském Hradišti 28. 4. 2005

Ing. František Hajdůch
předseda dozorčí rady SVK, a.s.
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XI. Výrok auditora pro akcionáře společnosti

XII. Rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku
Valná hromada konaná dne 9. 6. 2005 schválila rozdělení zisku
vytvořeného v r. 2004 následovně:

Zisk běžného roku k rozdělení

9,760.897,12 Kč

příděl do rezervního fondu

500.000,00 Kč

příděl do sociálního fondu

1.000.000,00 Kč

příděl do stimulačního fondu

500.000,00 Kč

tantiémy

220.000,00 Kč

příděl do fondu obnovy a rozvoje

7.540.897,12 Kč
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XIII. Nabídka služeb AMS
Opravy a ověřování vodoměrů od DN 15 – 200 mm:
U vodoměrů DN 15 – 20 mm nefakturujeme ND, tyto jsou již zakalkulovány do ceny
za opravu. ND se fakturují pouze v případě poškození vodoměru mrazem či horkou
vodou atd.

Repasi vodoměru VM 3 – 5 V na VM 3-5 VV:
dle rozhodnutí ČMI má vodoměr VM 3 – 5 V po běžné opravě omezenou platnost
do 31.12.2004, pouze po jeho celkové repasi ( je nutno vyměnit všechny ND, vyjma
pouzdra, hlavy – strojek lze opravit), kdy vznikne vodoměr VM 3 – 5 VV je možno po
uvedeném datu dát tento vodoměr znovu do oběhu a jeho doba ověření je 6 let.

Záruční doba - po celou dobu platnosti ověření
Přezkoušení vodoměrů:
vodoměry úředně přezkoušíme na našem zkušebním zařízení do 5ti pracovních,
na žádost zákazníka vystavený protokol zašleme faxem, originál spolu s předmětným
vodoměrem předáme při pravidelném svozu.

Povrchová úprava vodoměrů:
u průmyslových vodoměrů je ve vlastních komaxitových pecích prováděno v ceně
opravy práškování komaxitovou barvou + zlacenka; stejná povrchová úprava je prováděna i u domovních vodoměrů, avšak za zvláštní příplatek 20 Kč / ks.

Vyřazení vodoměrů:
Pouze v případě nedostatku ND u starších typů průmyslových vodoměrů, domovní
vodoměry nevyřazujeme ( pouze na přání zákazníka ). U všech vyřazených vodoměrů
AMS automaticky vystaví vyřazovací protokol.

Svoz a rozvoz vodoměrů:
po vzájemné dohodě se zákazníkem se dohodnou pevné měsíční termíny, náklady
na svoz a rozvoz hradí AMS.

Garance cen oprav, ověření a přezkoušení vodoměrů:
2 roky, případná změna je oznámena zákazníkovi ¼ roku předem.

Poradenská činnost:
Z uděleného osvědčení našeho AMS vyplývá poradenská činnost pro zákazníky.
Mimo to je vítána jakákoli konzultace s vedením AMS.

Ceníky služeb si lze vyžádat přímo u vedoucí AMS k zaslání elektronicky, faxem či
poštou.
Kontakt : Jana Škrabalová, vedoucí AMS
Telefon : 572 530 167, mobil : 723 272 365
Fax :

572 551 118,

e-mail:

jana.skrabalova@svkuh.cz
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XIV. Útvar vodohospodářských
laboratoří
Útvar vodohospodářských laboratoří Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. je držitelem Osvědčení o správné činnosti laboratoře, uděleného Střediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří VÚV T.G.M. Praha a je registrována pod č. 288 splatností
do 30. listopadu 2006.
Dále je tento útvar držitelem Osvědčení o akreditaci, uděleného Českým institutem
pro akreditaci, o.p.s. a registrována pod č. 1444 s platností do 21. 1. 2008.

Oblast působnosti laboratoře
Útvar vodohospodářských laboratoří je složen z Laboratoře pitných vod, Laboratoře odpadních vod a provozní laboratoře v Bojkovicích.

Laboratoře pitných vod
Provádí kontrolu vod při úpravě surové vody na pitnou a kontrolu jakosti vod při
dopravě, akumulaci a distribuci.V současné době je schopna provést a zajistit zpracování vzorků dle 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů a doplňující vyhlášky č. 252/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, Ministerstva zemědělství kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, na rozsah
a četnost její kontroly, dále Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 146 /2004 Sb., kterou
se provádí zákon č. 274/2001 Sb. a o změně některých souvisejících zákonů, o vodovodech a kanalizacích a Vyhlášky č. 20/ 2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
kterou se provádí zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých souvisejících
zákonů ( vodní zákon).

Laboratoř odpadních vod
Provádí odběry a rozbory vzorků odpadních vod a kalů z čistíren odpadních vod,
veřejných kanalizací a od průmyslových producentů. Je schopna zjistit odběr a rozbor
odpadních vod pro účely Nařízení vlády č. 61/2003. Rozbory kalů jsme schopni zajistit
v rozsahu dle ČSN 46 5735 Průmyslové komposty nebo dle Vyhlášky MŽP č. 382 /
2001 o podmínkách pro použití upravených kalů na zemědělské půdě s tím, mikrobiologické ukazatele a organické kontaminanty zajišťujeme formou subdodávky. Dále
provádíme rozbory odpadních vod dle potřeb zákazníka včetně zajištění subdodávek
speciálních analýz.

Provozní laboratoř Bojkovice
Provádí technologickou kontrolu vody při úpravě surové vody na vodu pitnou.
Ministerstvo životního prostředí jako příslušný správní orgán dle par. 24 ods.
pís. h zákona č. 157/98 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o chemických látkách a
chemických přípravcích a o změně některých zákonů udělilo Ing. Radce Kaňovské
autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky.
Pro účely zákona 254 / 2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ( vodní
zákon ) získala Ing. Renata Jordánová certiﬁkát o odborné způsobilosti pro účely vzorkování při Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze.

Kontaktní adresa:
Laboratoř vodárny a kanalizace, a.s.
Za Olšávkou 290, 686 36 Uherské Hradiště
Vedoucí laboratoře: Ing. Renata Jordánová
Telefon: 572 530 276, mobil: 724 325 664
Fax: 572 551 118, e-mail: renata.jordanova@svkuh.cz
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Slovácké vodárny a kanalizace, a. s.
Za Olšávkou 290
686 36 Uherské Hradiště
Tel.: 572 530 111
Fax: 572 551 118
E-mail: svkuh@svkuh.cz

