Vodovody a kanalizace Trutnov, akciová společnost

Výroční zpráva
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Základní identifikační údaje
Obchodní jméno:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Sídlo:

Revoluční 19, Trutnov (541 51),
Česká republika

Datum vzniku:

1. 1. 1994 na dobu neurčitou

Právní předpis:

obchodní zákoník, § 56 a násl. a § 154
a násl., notářský zápis ze dne 17. 11. 1993

Právní forma:

akciová společnost

Právní řád:

České republiky

IČ:

60108711

DIČ:

CZ60108711

Základní kapitál společnosti:

478 767 000,- Kč

Nominální hodnota akcie:

1 000,- Kč

Bankovní spojení:

KB Trutnov, č. účtu 2701601/0100

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1006.
sekretariát ředitele: tel. 499 848521, fax
499 848520, email: info@vaktu.cz

Kontakt:

Změny v průběhu roku 2011
Změny ve výpisu z obchodního rejstříku
V hodnoceném roce došlo ke změně ve výpisu z obchodního rejstříku, a to jak ve složení
představenstva, tak i ve složení dozorčí rady. Z funkcí v představenstvu byli valnou hromadou
odvoláni Ing. Václav Němec, Ing. Milan Oravec a Ing. Petr Kozák. Zvoleni byli Ing. Jiří
Špetla a Ing. Jiří Hradecký. Mgr. Pavla Petrželu valná hromada za člena představenstva
nezvolila, byl však představenstvem kooptován dne 11. 8. 2011. Z funkce člena dozorčí rady
byl odvolán p. Michal Syrovátka. Valná hromada zvolila Ing. Zdeňka Virta.

Změny v základním kapitálu
V oblasti základního kapitálu nedošlo ke změnám.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Předmět podnikání
-

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování
vodoinstalatérství
silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava provozovaná vozidly o
největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní doprava
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
výroba elektřiny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Informace o společnosti
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. je akciovou společností smíšeného typu s převažující
činností provozování vodovodů a kanalizací. Mezi významné vedlejší činnosti patří činnost
speciální mechanizace (práce saco-kanalizačních vozů) a rozbory pitných a odpadních vod
(laboratoř).
Akcionáři jsou města a obce: Trutnov, IČ 00278360, Pec pod Sněžkou, IČ 00278181,
Janské Lázně, IČ 00277967, Svoboda n. Úpou, IČ 00278335, Mladé Buky, IČ 00278149 a
Horní Maršov, IČ 00277878, které společně vlastní 83,8 % akcií společnosti (akcie na
jméno). Zbývající část vlastní drobní akcionáři, kteří si akcie zakoupili v rámci 2. vlny
kupónové privatizace (akcie na majitele).
Akcie na jméno jsou převoditelné se souhlasem valné hromady, akcie na majitele,
v zaknihované podobě, byly k datu 18. 7. 2008 vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu,
organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s., Praha a zařazeny na volný trh, který
organizuje tentýž organizátor.
Organizační struktura společnosti
Společnost nemá organizační složku v zahraničí a člení se na ředitelství a výrobní provozy.
V čele společnosti je ředitel, který je zapsán v obchodním rejstříku jako prokurista. Ředitelství
se dále člení na oddělení v rámci ekonomicko-obchodního a výrobně-technického úseku. Do
ekonomicko-obchodního úseku je začleněno oddělení informační soustavy a obchodní
oddělení. Do výrobně-technického pak výrobní provozy, oddělení technicko-provozní
činnosti, oddělení materiálně-technického zásobování a technolog (vodohospodář).
Ve sledovaném roce nedošlo ke změně v organizační struktuře.
Výrobní provozy jsou organizačními jednotkami, které zajišťují konkrétní výrobní činnosti
v určeném rozsahu a v určité územní působnosti.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
V rámci společnosti jsou tyto výrobní provozy:
- Vodovody Trutnov, adresa: Trutnov, Úpské nábřeží 106,
- Úpravna vody Horní Maršov, adresa: Horní Maršov – Temný Důl č. p. 30
- Kanalizace Trutnov, adresa: Trutnov 3 – Bohuslavice, Kladská ul.
- ČOV Trutnov, adresa: Trutnov 3 – Bohuslavice, Kladská ul.
- Vodovody a kanalizace Svoboda n. Úpou, adresa: Svoboda n. Úpou, Lázeňská 296
- Vodovody, kanalizace a ČOV Pec p. Sněžkou, adresa: Pec p. Sněžkou, Velká Pláň č.
p. 159.
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve sledovaném období 78 osob, v roce 2010 to
bylo 81 osob. Z tohoto počtu je 46 dělníků a 32 TH pracovníků a z nich jsou 3 řídící
pracovníci.
Zaměstnanci mohou nabývat akcie společnosti za stejných podmínek jako veřejnost.
Ukazatel
Mzdové prostředky (včetně stimulačního fondu)
z toho: řídící pracovníci

2010
23 272
2 361

(v tis. Kč)
2011
23 558
2 538

Na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb se rozhodující měrou podílí provoz vodovodů
Trutnov (36,3 %) a provoz kanalizací Trutnov (39,5 %).

Údaje o základním kapitálu a vydaných cenných papírech
Společnost nenabyla v roce 2011 vlastní akcie ani zatímní listy. Společnost není emitentem
dluhopisů. Povolení k veřejnému obchodování s cennými papíry vydalo Ministerstvo financí
ČR rozhodnutím č. j. 101/1280/404/1994 ze dne 18. 7. 1994. K vyřazení cenných papírů došlo
rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a. s., Praha, č. j. 13/07/2008.
Údaje o vydaných cenných papírech
a) akcie na jméno
- celková hodnota v Kč
- 398 ks hromadných akcií v hodnotě 1 000 000,- Kč
- 30 ks hromadných akcií v hodnotě 100 000,- Kč
- 22 ks hromadných akcií v hodnotě 10 000,- Kč
- 37 ks akcií v hodnotě 1 000,- Kč

401 257 000,- Kč
398 000 000,- Kč
3 000 000,- Kč
220 000,- Kč
37 000,- Kč

akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady
b) akcie na majitele ISIN CZ00009058657
- celková hodnota v Kč
- počet kusů

77 509 000,- Kč
77 509

akcie jsou zaknihovány, obchodovatelné na volném trhu RM-SYSTÉM, a. s.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
c) akcie na jméno
- celková hodnota v Kč
- počet kusů

1 000,- Kč
1

akcie je zaknihována, převoditelná se souhlasem valné hromady
Jmenovitá hodnota všech druhů akcií je 1 000,- Kč. Každá hromadná akcie nahrazuje určitý
počet akcií se jmenovitou hodnotou 1 000,- Kč. Akcie v jiných hodnotách nemohou být
vydány.
Přehled akcionářů k 31. 12. 2010 a k 31. 12. 2011, přesahující 5 % základního kapitálu:
Akcionář
Město Trutnov
Město Pec pod Sněžkou
Město Janské Lázně
Holeček R., Ing., FrýdekMístek, Mánesova 475

2010
tis. Kč
221 796
101 750
41 307
27 347

2011
%
46,3
21,3
8,6
5,7

tis. Kč
221 796
101 750
41 307
27 347

%
46,3
21,3
8,6
5,7

Pozn.: Akcie měst jsou vydány na jméno, akcie Ing. Holečka jsou vydány na majitele.
Ovládající osobou ve smyslu § 66 a) obchodního zákoníku je Město Trutnov, se sídlem
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČ 00278360, které přímým způsobem vlastní podíl ve
výši 46,3 % na základním kapitálu společnosti. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou
osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou
ovládající osobou je nedílnou součástí této výroční zprávy.
Právní postavení akcionářů
Právní postavení akcionářů je obsaženo ve stanovách společnosti.
Akcionářem může být právnická i fyzická osoba. Vlastnictví akcií zakládá právo akcionářů
účastnit se na řízení společnosti a právo na podíl ze zisku (dividendu), který valná hromada
společnosti podle výsledků hospodaření určila k rozdělení a podíl na likvidačním zůstatku.
Práva, která akcionářům podle zákona a stanov náleží, akcionáři vykonávají především na
valné hromadě společnosti, kde může každý akcionář požadovat vysvětlení, podávat návrhy a
protinávrhy k projednávanému programu a hlasovat v souladu se schváleným jednacím a
hlasovacím řádem valné hromady společnosti.
Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých
1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas.
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Akcionář má právo na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle
dosažených hospodářských výsledků schválila k rozdělení. Tento poměr se určuje poměrem
jmenovité hodnoty jeho akcie k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je
splatná do 3 měsíců ode dne, kdy valná hromada přijala usnesení o takovém rozdělení zisku.
Společnost nesmí vyplácet zálohy na podíly na zisku. Dividendy jsou dle ustanovení valné
hromady k vyzvednutí v sídle společnosti, která provádí jejich výplatu. Neúročí se a po
4 letech se nevyzvednuté dividendy předávají do rezervního fondu společnosti. Vyplácené
dividendy jsou zdaňovány v souladu s platným zákonem.
Zveřejňování a oznamování
Vše, co podle zákona, stanov a usnesení valné hromady podléhá zveřejnění, zveřejňuje se
v Obchodním věstníku, na internetové adrese www.vaktu.cz a v sídle společnosti.
Ostatní významné skutečnosti
Změny v základním kapitálu
V průběhu roku 2011 nedošlo ke změně ve výši základního kapitálu. Podmínky změny
základního kapitálu nejsou přísnější než podmínky stanovené zákonem.
Valné hromady
Valná hromada společnosti se konala dne 31. 5. 2011 a zúčastnilo se jí 14 akcionářů, kteří
vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 88,72 % základního
kapitálu. Valná hromada projednala zprávu představenstva o podnikatelské činnosti
společnosti a o stavu majetku v roce 2010, zprávu představenstva o vztazích mezi
propojenými osobami v roce 2010 a zprávu dozorčí rady.
Valná hromada schválila výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2010 a
změnu stanov. Dále určila auditora společnosti pro období 2011 - 2015, a to společnost
A&CE Audit, s. r. o., se sídlem Ptašínského 4, Brno, IČ: 41 60 14 16, zapsanou v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, oddíl C, vložka 2112, číslo osvědčení Komory
auditorů ČR 007. Audit provede regionální kancelář Trutnov, vedená auditorem Ing.
Františkem Kořínkem, osvědčení č. 269.
Valná hromada odvolala z funkcí členů představenstva Ing. Václava Němce, Ing. Milana
Oravce a Ing. Petra Kozáka. Do funkcí členů představenstva pak zvolila Ing. Jiřího Špetlu a
Ing. Jiřího Hradeckého. Další z navržených kandidátů – Mgr. Pavel Petržela valnou hromadou
zvolen nebyl. Dále valná hromada odvolala z funkce člena dozorčí rady p. Michala Syrovátku
a zvolila Ing. Zdeňka Virta.
Valné hromady, konané v letech 2009 – 2011 neschválily v rámci rozdělení zisku výplatu
dividend. Dividendová politika není stanovena.
Závislost emitenta na patentech nebo licencích
Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Soudní spory
Společnost není účastníkem žádného soudního sporu.
Informace o výzkumu a vývoji nových výrobků nebo postupů
V této oblasti nevyvíjela společnost žádné aktivity.
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
V souladu s hlavním předmětem činnosti společnosti, kterým je provozování vodovodů a
kanalizací společnost vynakládá investiční i provozní prostředky v oblasti nakládání
s odpadními vodami. Významným investičním projektem, jehož realizace byla zahájena
v roce 2007 a ukončena v roce 2009, je projekt Čistá horní Úpa.
Investiční instrumenty
Společnost nepoužívá investiční instrumenty.
Rizikové faktory v podnikání společnosti
Hlavní předmět podnikání společnosti je přirozeným monopolem a společnost tedy nečelí
konkurenčním tlakům. Rovněž ve většině doplňkových činností (speciální mechanizace, práce
laboratoře) společnost nemá v oblasti své působnosti rovnocennou konkurenci.
Rizikovým faktorem lze nazvat postupné klesání vydatnosti některých vodních zdrojů, které
se již několikrát projevilo přechodným nedostatkem pitné vody ve výše položených
lokalitách. Vedení společnosti věnuje plynulému zásobování pitnou vodou trvalou pozornost a
průběžně připravuje investiční řešení těchto situací.

Orgány společnosti k 31. 12. 2011
její působnost upravuje § 20 a
následující stanov společnosti

Valná hromada
Představenstvo
- předseda
Mgr. Tomáš Hendrych

nar. 12. 5. 1959

Trutnov, Úpské nábřeží 224

- místopředseda představenstva
Alan Tomášek

nar. 27. 7. 1967

Pec pod Sněžkou, č. p. 304

- členové
Ing. Pavel Mrázek
Ing. Jiří Hradecký
Ing. Jiří Špetla
Mgr. Pavel Petržela

nar. 23. 9. 1967
nar. 4. 11. 1956
nar. 1. 3. 1965
nar. 19. 1. 1963

Horní Maršov, Tř. Josefa II. 39
Janské Lázně, Lyžařská 287
Svoboda n. Úpou, Horská 244
Mladé Buky, č. p. 259

Prokura
Ing. Josef Moravec
nar. 4. 6. 1961
Trutnov, Nad Jezem 587
prokura zapsána do obchodního rejstříku dnem 22. 9. 2004

8

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Dozorčí rada
- předsedkyně
Ing. Hana Horynová

nar. 23. 3. 1953

Trutnov, V Domcích 129

- místopředsedkyně
Ing. Soňa Teichmanová

nar. 1. 4. 1957

Trutnov, Akátová 601

- člen
Ing. Zdeněk Virt

nar. 15. 10. 1957

Pec pod Sněžkou, č. p. 29

Odměny statutárních orgánů
orgán
představenstvo
dozorčí rada

počet
osob
6
3

2010
tantiémy
ost. odměny
0
0
0
0

2011
tantiémy
ost. odměny
0
0
0
0

Celkové odměny a tantiémy, uvedené v této tabulce zahrnují rovněž odměny a tantiémy těch
členů, kteří jsou zaměstnanci společnosti.
V letech 2010 a 2011 neobdrželi členové statutárního ani dozorčího orgánu, ani jiné vedoucí
osoby od společnosti žádné půjčky, přiznané záruky ani další výhody a ani s nimi nebyly
uzavřeny opční či obdobné smluvní vztahy, jejichž podkladovým aktivem by byly emitentem
vydané cenné papíry. Členům představenstva nejsou poskytnuty osobní automobily pro
soukromé účely a rovněž jim nejsou poskytovány žádné další výhody.
Členové statutárního a dozorčího orgánu a osoby jim blízké ve smyslu § 116 občanského
zákoníku nevlastní akcie společnosti. Členové statutárního ani dozorčího orgánu nebyli
v uplynulých 5 letech odsouzeni za trestné činy a nebyli spojováni s likvidací, konkurzním
řízením či správou jiných právnických osob. Rovněž proti nim nebylo vedeno žádné veřejné
obvinění.
Funkční období členů statutárního a dozorčího orgánu je 5 let. S jednotlivými členy (a to i
s členy, kteří jsou zaměstnanci společnosti) jsou uzavřeny „Smlouvy o výkonu funkce“ podle
§ 66, odst. 2 OZ. S ukončením funkce nejsou spojeny žádné výhody.
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce
2011
Hlavní činností společnosti ve sledovaném období bylo stále provozování vodovodů a
kanalizací, průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl 78 osob. Ve statutárním orgánu
společnosti došlo ke změnám – 3 dosavadní členové byli valnou hromadou odvoláni, 2 noví
členové byli valnou hromadou zvoleni a 1 člen byl představenstvem kooptován. Rovněž
v dozorčí radě došlo ke změně – 1 dosavadní člen byl valnou hromadou odvolán a 1 nový člen
byl valnou hromadou zvolen.
Oblasti (města a obce – akcionáři společnosti), zásobované pitnou vodou i oblasti, ze kterých
jsou odváděny odpadní vody k likvidaci na čistírny odpadních vod, jsou v porovnání s
minulým rokem stejné. V roce 2011 naše společnost zásobovala 36 401 obyvatel pitnou
vodou, od 29 285 obyvatel odváděla vody odpadní, vlastnila a provozovala 274 km vodovodů
a 155 km kanalizací.
Roční výroba pitné vody byla vzhledem k roku 2010 nižší o cca 136 tis. m3, objem vody
fakturované se zvýšil o 13 tis. m3. Při porovnání s několika minulými lety lze konstatovat, že
dlouhodobě dochází ke snižování odběrů domácností a naopak k mírnému zvyšování odběrů
v oblasti ostatních odběratelů.
Vodovodní síť byla rozšířena pouze v lokalitách Trutnov – Červený Kopec (dohoda o
převzetí) a Orlík v Peci pod Sněžkou (sdružená investice). Plánované opravy byly provedeny
na ÚV Temný Důl, ÚV Pec pod Sněžkou a na prameništi v Dolním Maršově.
Na stokové síti a na čistírnách odpadních vod nebyly ve sledovaném roce prováděny
prakticky žádné větší investiční akce Síť byla rozšířena pouze v Peci p. Sněžkou o kanalizaci
Orlík (sdružená investice). Na ČOV Bohuslavice pak bylo realizováno zejména rozšíření
řídicího systému a doplnění SŘTP. Z provedených plánovaných oprav lze jmenovat zejména
opravu kanalizace na Rýchorském sídlišti. Opravy menšího rozsahu byly provedeny rovněž
na kanalizaci v Trutnově, a to v ulicích Foersterova a Dvořákova.
Fakturace stočného zůstala prakticky na úrovni skutečnosti roku 2010 s tím, že stejně jako u
vodného se snížily odběry domácností a vzrostly odběry ostatních odběratelů.
Cena vodného a stočného byla i v roce 2011 v porovnání se srovnatelnými společnostmi
jednou z nejnižších. Naši odběratelé zaplatili celkem za vodné a stočné 54,69 Kč za 1 m3
včetně DPH. Z této částky připadá 29,86 Kč na vodné a 24,83 Kč na stočné.
Z hodnocení výnosů činností společnosti vyplývá, že zásobování pitnou vodou a
odkanalizování ve formě vodného a stočného tvořilo 92 % z celkových tržeb za prodej
vlastních výrobků a služeb. Pro kompletní vykonávanou službu jsou však nezbytné i další
obslužné činnosti, zejména činnost saco-kanalizačních vozidel a rozbory pitných a odpadních
vod. Ve sledovaném roce společnost vytvořila zisk po zdanění ve výši 13 904 tis. Kč.
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Souhrnný popis nemovitostí
Ve vlastnictví společnosti jsou nemovitosti, zapsané v katastru nemovitostí (budovy) a
nemovitosti, nezapsané v katastru nemovitostí (přiváděcí řady, rozvodná vodovodní a
kanalizační síť).
V katastru nemovitostí jsou zapsány tyto nemovitosti:
označení
budova sídla společnosti – Revoluční 19, Trutnov, vč. garáží
provozní budova I – Úpské nábřeží 106 Trutnov, vč. garáží
budova služeb – Vodní ul. 18/8, Trutnov
čerpací stanice Sluneční stráň, Trutnov
čerpací stanice Struha, Trutnov
čerpací stanice Červený kopec, Trutnov
chata YVETA, Trutnov - Dolce
budovy v objektu ČOV, Kladská ul., Trutnov – administrativní budova,
strojovny, čerpací stanice, zpracování kalů, turbodmychárna, garáže
provozní budova II – Lázeňská 296, Svoboda n. Úpou
budova úpravny vody – Horní Maršov – Temný Důl
budova úpravny vody Janské Lázně
budova čerpací stanice - Pec pod Sněžkou, č. p. 186
úpravna vody – Pec pod Sněžkou, č. p. 159
provozní budova ČOV – Pec pod Sněžkou, č. p. 143
budova ubytovny vedle úpravny vody - Pec pod Sněžkou
budova garáže Pec pod Sněžkou
V následující tabulce je uvedeno zatřídění budov a zařízení typického pro účetní jednotku:
SKP

třída

položky budov a zařízení

4621
462132
462141
462164
462522
29122
29123
292412
300212
332070

budovy
stavby
stavby
stavby
stavby
stroje a zařízení
stroje a zařízení
stroje a zařízení
přístroje
přístroje

objekty ČS, ÚV, ČOV
zásobní řady
vodovody, kanalizace
vodojemy, aktivační a dosazovací nádrže ČOV
vrty, prameniště
čerpadla
dmychadla
česle, shrabováky
počítače
vodárenský dispečink
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průměrná doba
použitelnosti
62 let
71 let
71 let
45 let
75 let
10 let
14 let
25 let
5 let
10 let

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Technické údaje o provozovaných stavbách - vodovody
údaj
počet zásobovaných obyvatel
tj. % obyvatel v rámci a. s.
délka vodovodní sítě bez přípojek
délka vodovodních přípojek
počet vodovodních přípojek
kapacita - vodojemů
- zdrojů podzemní vody
voda určená k realizaci
voda fakturovaná
z toho: domácnosti
ostatní odběratelé
voda nefakturovaná

měr. jedn.

2009
36 346
96,2
271
114
6 332
23 294
185
3 619
2 104
1 329
775
1 515

počet
%
km
km
počet
m3
l.sec-1
tis. m3
tis. m3
tis. m3
tis. m3
tis. m3

2010
36 596
96,1
272
118
6 391
23 294
185
3 558
2 090
1 285
805
1 468

2011
36 401
96,0
274
120
6 599
23 294
185
3 422
2 103
1 250
853
1 325

Z celkové délky vodovodní sítě bez přípojek má největší podíl profil do 100 mm (150 km).
Více než 117 km tvoří profily do 500 mm a zbývajících téměř 7 km jsou profily nad 500 mm.
Vývoj objemu vody realizované, fakturované a nefakturované
ukazatel
voda určená k realizaci
voda fakturovaná
voda nefakturovaná

měr.jedn.

tis. m3
tis. m3
tis. m3

2009
3 619
2 104
1 515

4 000
3 500
3 000
2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
2009

K realizaci

2010

Fakturovaná
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2011

Nefaktur.

2010
3 558
2 090
1 468

2011
3 422
2 103
1 325

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Z uvedených údajů je zřejmé, že v roce 2011 se podařilo navázat na klesající trend v množství
vody k realizaci z let 2009 a 2010, a to v takovém rozsahu, že při stagnujícím objemu vody
fakturované se snížil objem vody nefakturované, a to zejména v oblasti ztrát vody v trubní
síti.
Zásobování pitnou vodou trvale žijících obyvatel v oblasti působnosti společnosti
Počet obyvatel v regionu působnosti a. s.:

37 898 osob

Počet obyvatel napojených na vodovod ve správě společnosti:

36 401 osob

Napojených

Nenapojených

Náklady na výrobu a rozvod pitné vody
Realizované ceny vodného od 1. 1. 2011 (bez DPH)
domácnosti
ostatní odběratelé

27,15 Kč/1 m3
27,15 Kč/1 m3

režie
18%

materiál
32%

ostatní
9%
odpisy
19%

mzdy
16%

opravy
6%
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Ve srovnání s rokem 2010 se celkový objem nákladů snížil o téměř 1 400 tis. Kč, a to
zejména v oblasti materiálových nákladů, kde měl významný vliv nižší počet vodoměrů
k výměně. Dále došlo ke snížení v oblasti režií, kde se projevila změna poměru přímých
nákladů vodného a stočného.
Technické údaje o provozovaných stavbách - kanalizace
údaj

měr. jedn.

počet napojených obyvatel na
veřejnou kanalizaci
tj. % obyvatel v rámci a. s.
počet čistíren odpadních vod
délka kanalizační sítě (bez přípojek)
počet kanalizačních přípojek
délka kanalizačních přípojek
množství vypouštěných OV
čištěné odpadní vody

osoba
%

kus
km
počet
km
tis. m3
tis. m3

2009

2010

2011

26 519

26 770

29 285

70,9
2
154
3 886
59
2 376
6 522

70,3
2
155
4 767
71
2 477
7 509

77,3
2
155
5 000
73
2 467
7 850

Z celkové délky kanalizační sítě bez přípojek mají největší podíl profily do 300 mm (93,0
km). Následují profily 301 – 500 mm (26,3 km) a 501 – 800 mm s 20,7 km. V profilech nad
800 mm je 14,9 km sítí. Rovněž v tomto případě je nejdelší stoková síť ve městě Trutnov, a to
104,6 km.
Na celkovém objemu čištěných odpadních vod mají stále významný podíl balastní vody.
Vývoj vody odkanalizované, fakturované a čištěné
údaj
fakturovaná odpadní voda
voda čištěná

měr. jedn.

2009
2 376
6 522

3

tis. m
tis. m3

2010
2 477
7 509

8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
2009

2010

14

2011

2011
2 467
7 850

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Odvádění a čištění odpadních vod v oblasti působnosti společnosti
Počet obyvatel v regionu působnosti a. s.:

37 898 osob

Počet obyvatel napojených na kanalizaci ve správě společnosti:

29 285 osob

Napojených

Nenapojených

Náklady na odvádění a čištění odpadních vod

Materiál
4%

Režie
18%

Mzdy
8%

Odpisy
26%
Ostatní
26%
Energie
7%

Realizované ceny stočného od 1. 1. 2011 (bez DPH)
domácnost
ostatní odběratelé
15

Opravy
11%

22,57 Kč/1m3
22,57 Kč/1 m3

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
Proti minulým obdobím se zvýšil podíl nákladů dodavatelské opravy. Hlavní vliv na tuto
skutečnost má provedení opravy kanalizace na Rýchorském sídlišti ve Svobodě n. Ú.
Vzhledem k tomu, že se jedná o nestandardně vysoký náklad, došlo tím ke snížení podílu
v dalších nákladových druzích.
Investiční výstavba
údaj
vodovody
úpravny vody
kanalizace (bez ČHÚ)
ČOV (bez ČHÚ)
projekt Čistá horní Úpa (ČHÚ)
dopravní a mechanizační prostředky
dispečink, výpočetní technika
ostatní
DDHM
DNM, DDNM
Celkem
* objem prací a dodávek

2009
5 898
675
782
0
*170 454
2 629
121
268
173
100
181 100

2010
2 405
1 279
1 050
0
*4 215
961
359
318
230
96
10 913

(v tis. Kč)
2011
3 568
495
236
807
68
529
51
0
248
126
6 128

2009
3 316
5 997
9 313

2010
2 480
4 154
6 634

(v tis. Kč)
2011
7 587
2 421
10 008

2010
14 269
6 287
1 891
22 447

(v tis. Kč)
2011
12 405
10 822
2 282
25 509

Dodavatelské opravy
údaj
strojní
stavební
celkem

Opravy na vodovodech, kanalizacích a ČOV
údaj
vodovody
kanalizace
ČOV
Celkem

2009
14 307
8 928
2 888
26 123

Bližší komentář k investiční výstavbě a opravám je uveden na stranách 10 a 29 - 30 této
zprávy.
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Zveřejňované údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty
ROZVAHA k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

AKTIVA CELKEM

rok 2010
871 290

rok 2011
858 732

0

0

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

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

Dlouhodobý majetek
Nehmotný majetek
Hmotný majetek
z toho: nedokončený hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek

768 643
4 494
764 149
7 297
0

750 524
3 988
746 536
7 178
0

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

Oběžná aktiva
Zásoby
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobý finanční majetek

101 885
2 815
2 360
72 577
24 133

107 613
2 659
4 400
72 089
28 465

D.

Časové rozlišení

762

595

PASIVA CELKEM

871 290

858 732

A.
A.I.
A.II.
A.III.
A.IV.
A.V.

Vlastní kapitál
Základní kapitál
Kapitálové fondy
Fondy ze zisku
Výsledek hospodaření minulých let
Výsledek hospodaření běžného účetního období

593 381
478 767
0
65 327
33 941
15 346

602 954
478 767
0
66 514
43 769
13 904

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

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci

276 515
3 218
31 222
7 333
234 742

255 775
6 436
36 536
7 061
205 742

C.

Časové rozlišení

1 394

3
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31. 12. 2011 (v tis. Kč)

D.+F.+I.

Tržby za prodej zboží a výkony
z toho: tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Aktivace
Náklady na prodané zboží a výkonová
spotřeba
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Odpisy dlouhodobého nehmotného
a hmotného majetku
Ostatní provozní výnosy
Ostatní provozní náklady
Změna stavu rezerv a opravných položek
v provozní oblasti a komplexních nákladů PO
Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu
Jiné provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

XII.

Zúčt. opravných položek do fin. výnosů
Tvorba rezerv a opr. položek do fin. nákladů

I.+II.
II.1
II.3
A.+B.

+
C.
E.

IV.+V.
H.
G.

III.

L.+M.

rok 2010
117 420
117 313
107

rok 2011
122 557
122 335
222

39 463
77 957
30 919

41 849
80 708
31 162

21 794
1 623
2 194

24 479
1 083
2 276

2 733
326
547

3 005
192
454

21 719

20 607

0
0

0
0

13
2 736

58
3 487

VIII.+IX.+X.

K.+N.+O.+P.

Jiné finanční výnosy
Jiné finanční náklady

*

Finanční výsledek hospodaření

R.

Daň z příjmu za běžnou činnost
z toho: odložená

**

Výsledek hosp. za běžnou činnost

XVI.

XI:+XIII.

-

2 723

-

3 429

3 650
3 650

3 274
3 274

15 346

13 904

-S.+T.

Mimořádné výnosy
Mimořádné náklady

0
0

0
0

*

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

***

Výsledek hospodaření za účetní období

15 346

13 904

18

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Výkaz o peněžních tocích (CASH FLOW) za rok 2011
Označení

číslo
řádku

Název položky peněžního toku

P
Z
A.1.
A.1. 1.
A.1. 2.
A.1. 3.
A.1. 4.
A.1. 5.
A 1. 6.
A.*
A.2.
A.2. 1.
A.2. 2.
A.2. 3.
A 2. 4.

Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na počátku období
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním
Úpravy o nepeněžní operace (A.1.1-1.6)
Odpisy stálých aktiv, pohledávek, opravné položky k majetku
Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů
HV z prodeje stálých aktiv
Výnosy z dividend a podilů na zisku
Vyúčtov.nákladové(+) a výnosové úroky(-) bez kapitalizovaných
Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace
Čistý peněžní tok z provoz. čin.př.zdaněním (Z+A.1)
Změny stavu nepen.složek pracovního kapitálu (A..2.1-A.2.4)
Změna stavu pohledávek z prov.čin.bez opr.pol.přech.účty aktivní
Změna stavu krátkod.závazků z prov.čin., přech. úč. pasivní
Změna stavu zásob
Zm.stavu krátkod.fin.majetku mimo pen.prostředky a ekvivalenty

A.**
A.3.
A.4.
A.5.
A.6.
A.***
B.1.
B.2.
B.3.

Čistý peněžní tok prov.čin.př.zdaněním (A*+A.2)
Výdaje z placených úroků bez kapitalizovaných úroků
Prřjaté úroky
Zaplacená daň z přijmů za běžnou činnost, doměrky daně
Příjmy a výdaje z mimoř.činnost.i a zaplac. daň z mimoř. činnosti
Čistý peněžní tok z provozní činosti (A**+A3-A7)
Výdaje s pořízením stálých aktiv
Příijmy z prodeje stálých aktiv
Změna stavu půjček a úvěrů spřízněným osobám

B.***
C.1.
C.2.
C.2. 1.
C.2. 2.
C.2. 3.
C.2. 4.
C.2. 5.
C.2. 6.
C.***
F.
R.

Čistý peněžní tok z investiční činosti (B.1-B.3)
Dopady změn dlouhodobých, resp. krátkodobých závazků
Dopady změn vlastního jmění (C.2.1- .2.6)
Zvýšení peněž. prostředků zvýšením ZK či RF vč. záloh na ně
Vyplacení podilů na vlastním kapitálu společnikům
Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů
Úhrada ztráty společníky
Přimé platby na vrub fondů
Vyplacené podíly, dividendy a srážková daň z nich
Čistý peněžní tok z finanční cinosti (C.1+C.2)
Čisté zvýšení/snížení pen. prostř.a ekvivalentů (A***+B***+C***)
Pen.prostředky a ekvivalenty na konci období (P+-F)
Stav finančního majetku z rozvahy společnosti.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
39

+,-

+/+/+/+/-

tis.Kč m.o.
18 703
18 996
27 054
21 794
2 733
6

-

+
+/+
-/+

-

24 133
17 178
31 256
24 479
3 005
3
3 227

46 050
31 002
1 951
33 020
67

-

48 434
2 311
1 186
1 282
157

-

15 048
2 546
5

-

12 507
12 390
106

-

42 888
5 126
16

-

12 284
9 561
4 354

-

5 110
29 000
4 446

-

4 354

-

4 446

+/+
+
+
-

-

2 533

+/+/+/-

tis.Kč b.o.

5 207
5 430
24 133
24 133

46 123
3 285
50

-

33 446
4 332
28 465
28 465
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Údaje z přílohy k účetní závěrce
Informace o účetních politikách, obecných účetních zásadách a způsobech
oceňování
Ve společnosti jsou vydány vnitropodnikové směrnice, které jsou závazné pro vedení
účetnictví.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje
pořizovací cenou.
Nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek se zatřídí do příslušných odpisových skupin
podle § 30 a přílohy k zákonu č. 586/92 Sb., o daních z příjmů v platném znění.
Dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek se odepisuje lineární metodou v návaznosti na
předpokládanou dobu životnosti.
Dlouhodobý majetek odpisovaný se začne odepisovat v měsíci zaúčtování do účtové skupiny
01 nebo 02.
Při pořízení dlouhodobého majetku, částečně financovaného z dotace, je v případě přiměřené
jistoty, že tuto dotaci společnost skutečně obdrží, účtováno o nároku na dotaci jako o snížení
hodnoty nedokončeného dlouhodobého majetku ( MD - 042AE / MD 347AE).
Vklad infrastrukturálního majetku měst a obcí se oceňuje cenou uvedenou ve smlouvě. Z této
ceny se odvozují účetní odpisy. Pro potřeby stanovení daňových odpisů se vychází ze vstupní
ceny vkladatele nepeněžního vkladu, tj. z pořizovací ceny, která byla v účetnictví akcionáře.
V případě, že tato cena není známa, přihlíží se ke stáří a životnosti majetku.
V případě dlouhodobého hmotného majetku jsou údaje o zvoleném způsobu odepisování,
roční sazba odpisů a částka odpisů za zdaňovací období uvedeny u jednotlivého majetku
v souboru vedeném výpočetní technikou. K dlouhodobému nehmotnému majetku je vedena
ruční evidence.
DHM, vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, tzn., že do ceny majetku
vstupují veškeré přímé náklady, které bezprostředně souvisejí s vytvořením tohoto majetku.
Nepřímé náklady (výrobní režie) se stanoví procentem z přímých mezd. Pokud akce ve vlastní
režii není ukončena během jednoho kalendářního roku, účtuje se dále i správní režie, která se
stanoví dle poměru přímých mezd akce k přímým mzdám všech činností společnosti.
Náklady, které lze přímo identifikovat jako náklady související s pořízením DHM ve vlastní
režii (zejména materiálové náklady včetně PHM, mzdy, sociální a zdravotní pojištění) se
účtují přímo na příslušný účet 042AE. Náklady, které takto identifikovat v reálném čase nelze
(např. výrobní režie, práce techniků a práce elektro) se aktivují prostřednictvím účtu 622AE.
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Při částečné likvidaci dlouhodobého hmotného majetku trvalým vyřazením jeho části, aniž by
se majetek znehodnotil nebo ztratil způsobilost užívání a vyřazená věc byla součástí ocenění
majetku a po vyřazení má povahu samostatné movité věci, se ocenění majetku sníží o ocenění
vyřazené věci. Míra odepsanosti vyřazené věci je shodná s mírou odepsanosti původního
majetku. Totéž platí v případě nahrazení vyřazované části částí novou.
V následující tabulce je uvedeno zatřídění hmotného majetku, typického pro účetní jednotku:
SKP
332070
332011
300212
29122
29123
292412
462132
462141
4621
462164
462522

Odpis. skupina
1
1
1
2
3
3
4
4
5
5
5

Název DHM
vodárenský dispečink
radiostanice
počítače
čerpadla
dmychadla
česle, shrabováky, pojezdové mosty
zásobní řady
vodovody, kanalizace
objekty ČS, ÚV, ČOV
vodojemy, aktivační a dosazovací nádrže ČOV
vrty, prameniště

Nakoupený materiál se oceňuje pořizovací cenou bez nákladů, které s jeho pořízením
souvisejí (přepravné, balné, pojistné, clo).
Vedlejší náklady se rozpouštějí měsíčně podle obecně stanoveného vzorce na hlavní činnost
jednotlivých středisek.
Úbytky materiálu se oceňují podle metody FIFO.
Reprodukční pořizovací cenou jsou na skladě oceněny 2 ks náhradního zdroje, které byly
aktivovány při demontáži vodárenského dispečinku v celkové hodnotě 89 834,- Kč a
využitelné části shrabováku usazovací nádrže z ČOV Bohuslavice v hodnotě 72 400,- Kč.
Společnost neeviduje zásoby, vytvořené vlastní činností.
Společnost má vytvořeny opravné položky k pohledávkám, a to v rozsahu, který stanovuje
zákon č. 593/92 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů v platném znění. Veškeré
promlčené a sporné pohledávky jsou z evidence vyřazeny.
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Doplňující údaje k výkazu Rozvaha
Aktiva
Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
druh DNM
nehmotné výsledky
vývoj. a obdob. činn.

software
ostatní
nedokončený
nehmotný majetek

pořiz. cena
105

2010
oprávky
79

úč. hodnota
26

pořiz. cena
105

2 873
4 458
0

1 674
1 189
0

1 199
3 269
0

2 931
4 458
67

2011
oprávky úč. hodnota
84
21
2 003
1 486
0

928
2 972
67

Do nákladů byly zaúčtovány tyto odpisy:
druh DNM
nehmotné výsledky vývojové činnosti

software
ostatní

odpisy
2010
5
300
297

2011
5
329
297

V položce nehmotné výsledky vývojové a obdobné činnosti je veden Program rozvoje
vodovodů a kanalizací v okrese Trutnov (autor HYDROPROJEKT CZ a. s., Praha),
vypracovaný v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva zemědělství ČR, který
zpracovává technický návrh řešení rozvoje vodovodů a kanalizací na dotčeném území a návrh
řešení priorit staveb vodovodů a kanalizací. Předpokládaná použitelnost je do roku 2015.
V položce software jsou evidovány zejména systémy pro vedení ekonomických a
souvisejících agend, systém pro zpracování digitálních map sítí, antivirový program a systém
pro sledování laboratoře.
Doba použitelnosti software se stanovuje na základě licenčních smluv, případně záruk
provozu, které dodavatel poskytuje.
Pokud je nehmotný majetek tohoto druhu obsažen na hmotném nosiči, je při pořízení
posuzováno, která složka daného aktiva je významnější. V případě, kde software není
nedílnou součástí příslušného hardwaru, je o něm účtováno jako o nehmotném majetku.
V opačném případě je pak součástí ocenění hmotného majetku (počítače).
V položce ostatní je veden Generel odvodnění regionu Trutnovska (autor HYDROPROJEKT
CZ, a. s., Praha), který byl dokončen v roce 2007. Doba použitelnosti byla stanovena na 15
let.
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Dlouhodobý hmotný majetek
Mezi roky 2010 a 2011 došlo k následujícím změnám v pořizovacích a zůstatkových
hodnotách majetku:
(stav k 31. 12. uvedeného roku)
třída
2010
2011
zůst. cena pořiz. cena oprávky
zůst. cena
pořiz. cena oprávky
UDAS
73
0
73
73
0
73
budovy
158 310
36 780 121 530
158 368 39 489
118 879
stavby
846 941 287 694 559 247
853 754 303 078
550 676
stroje a zařízení
80 909
29 821
51 088
78 327 31 506
46 821
přístroje
27 123
13 981
13 142
26 938 15 282
11 656
dopravní prostředky
16 459
10 531
5 928
16 810 11 209
5 601
inventář
196
196
0
185
185
0
jiný majetek k leasingu
1 611
829
782
1 611
921
690
DDHM odepsaný
4 262
4 262
0
3 877
3 877
0
DDHM odepisovaný
3 788
2 213
1 575
3 887
2 412
1 475
pozemky
3 487
0
3 487
3 487
0
3 487
V roce 2011 byly zaznamenány následující přírůstky a úbytky v jednotlivých třídách
dlouhodobého hmotného majetku (uvedeno v pořizovacích cenách):
třída
UDAS
budovy
stavby
stroje a zařízení
přístroje
dopravní prostředky
inventář
jiný majetek k leasingu
DDHM odepisovaný
pozemky

počáteční stav
k 1. 1. 2011
73
158 310
846 941
80 909
27 123
16 459
196
1 611
3 788
3 487

přírůstky
0
58
6 830
926
263
740
0
0
316
0

úbytky
0
0
17
3 508
448
389
11
0
217
0

konečný stav
k 31. 12. 2010
73
158 368
853 754
78 327
26 938
16 810
185
1 611
3 887
3 487

K významnějšímu přírůstku došlo pouze v kategorii staveb, kde se jednalo zejména o
rekonstrukce stávajících sítí. Pokud jde o úbytky v kategorii strojů a zařízení, šlo v největší
míře o čerpadla.
Odpisy jsou účtovány v nákladech, pokud nevcházejí do účetní hodnoty jiného aktiva.
V hodnoceném roce dosáhly náklady na odpisy DHM výše 23 769 tis. Kč (včetně DDHM).
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Společnost používá lineární metodu odepisování založenou na době použitelnosti. Odpisové
sazby jsou každoročně v rámci inventarizace majetku posuzovány a v případě zjištění změn
v předpokládané životnosti je prováděna změna odpisové sazby.
Odložená daňová pohledávka
Odložené daňové pohledávky a závazky se v rozvaze nekompenzují. V této oblasti je
vykázána odložená daňová pohledávka, která vznikla v letech 2008, 2010 a 2011
z odčitatelných přechodných rozdílů - neuplatněných daňových ztrát. Jiné odčitatelné
přechodné rozdíly nejsou evidovány.
Odložená daňová pohledávka je vykázána v sazbě daně z příjmů právnických osob, platné pro
rok 2012, což je 19 % z neuplatněných daňových ztrát.
Pohledávky z obchodních vztahů
Pohledávky z obchodního styku celkem (brutto):
z toho: po lhůtě splatnosti
podíl pohledávek po lhůtě splatnosti na pohledávkách za odběrateli

17 162 tis. Kč
4 753 tis. Kč
27,7 %

Největší objem pohledávek za odběrateli (16 243 tis. Kč) tvoří pohledávky za vodné a
stočné.
Z celkové částky, uvedené po lhůtě splatnosti, je v konkurzních řízeních uplatněno 2 928 tis.
Kč. Největší objem tvoří konkurzní pohledávky za spol. Texlen, a. s., Trutnov (2 631 tis. Kč).
Celý objem je pokryt opravnými položkami.
ukazatel
pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní
pohledávky kryté zástavním právem

2010
3 498
nejsou

2011
3 324
nejsou

Jiné pohledávky
Na tomto řádku je evidován zejména očekávaný nárok ve výši 20 % způsobilých nákladů,
které budou ze strany FS doplaceny po schválení závěrečné zprávy projektu Čistá horní Úpa
v komisi ES. Částka byla v roce 2010 zpřesněna v návaznosti na „Informace o výsledku
prověření správnosti faktur“, zaslané Státním fondem životního prostředí.
počáteční zůstatek k 1. 1. 2010
zvýšení nároku
skutečně přijaté finanční prostředky v roce 2010
konečný zůstatek k 31. 12. 2010
skutečně přijaté finanční prostředky v roce 2011
konečný zůstatek k 31. 12. 2011
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54 709 tis. Kč
6 707 tis. Kč
0 tis. Kč
54 709 tis. Kč
0 tis. Kč
54 709 tis. Kč
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Pasiva
Vlastní kapitál
Vlastní kapitál tvoří základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku, rezervní fond, statutární
fondy a kumulované výsledky hospodaření.
V letech 2010 a 2011 došlo k těmto změnám vlastního kapitálu:
základní
kapitál
stav k 1. 1. 2010

478 767

změny
základního
kapitálu

darovaný
kapitál

0

fondy ze zisku

15 891

stav k 31. 12. 2010
stav k 1. 1. 2011

478 767
478 767

0
0

- 15 891
0
0

34 543
15 346

582 254
15 346

1 003

- 5 222

- 4 219

11 271
65 327
65 327

4 620
49 287
49 287
13 905

0
593 381
593 381
13 905

1 187

- 5 518

- 4 331

0
66 514

0
57 674

0
602 955

čistý zisk/ztráta za účetní
období ve výsledovce
podíly na zisku
převody do fondů,
použití fondů
ostatní změny
stav k 31. 12. 2011

478 767

0

0

celkem

53 053

čistý zisk/ztráta za účetní
období ve výsledovce
podíly na zisku
převody do fondů,
použití fondů
ostatní změny

kumulované
výsledky
hospodaření

Základní kapitál
Základní kapitál je tvořen těmito akciemi:
akcie na jméno
celková hodnota v Kč
401 257 000,398 000 000,- 398 ks hromadných akcií v hodnotě 1 000 000,- Kč
- 30 ks hromadných akcií v hodnotě 100 000,- Kč
3 000 000,- 22 ks hromadných akcií v hodnotě 10 000,- Kč
220 000,37 000,- 37 ks listinných akcií v hodnotě 1 000,- Kč
akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady
celková hodnota v Kč
1 000,1 ks akcie v zaknihované podobě, převoditelná se souhlasem valné hromady
akcie na majitele ISIN CZ00009058657
77 509 000,celková hodnota v Kč
- počet kusů
77 509
akcie jsou zaknihovány, obchodovatelné na volném trhu RM-SYSTÉMU, a. s., Praha.
Ve srovnání s rokem 2010 nedošlo ke změnám ve struktuře základního kapitálu.
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Nerozdělený zisk minulých let
V letech 2010 a 2011 došlo k těmto pohybům při rozdělení zisku:
kumulované výsledky hospodaření k 1. 1. 2010
z toho použito v roce 2010 na:
- dividendy
- zvýšení základního kapitálu
- podíly na zisku
- příděl rezervnímu fondu
- ostatní použití
převod z ostatních kapitálových fondů
nerozdělený zisk k 31. 12. 2010
zisk běžného roku 2010
kumulované výsledky hospodaření k 31. 12. 2010
z toho použito v roce 2011 na:
- dividendy
- zvýšení základního kapitálu
- podíly na zisku
- příděl rezervnímu fondu
- ostatní použití
nerozdělený zisk k 31. 12. 2011
zisk běžného roku 2011
Kumulované výsledky hospodaření k 31. 12. 2011

34 543
0
0
0
473
4 749
4 620
33 941
15 346
49 287
0
0
0
768
4 750
43 769
13 905
57 674

Rezervy podle zvláštních předpisů
Ve sledovaném roce byla vytvořena druhá část zákonné rezervy na opravu DHM, a to podle
§ 7 Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Rezerva byla
vytvořena ve výši ½ odborného odhadu ceny sanace kaverny na ČOV v Peci p. Sněžkou
v částce 3 218 tis. Kč. Peněžní prostředky, odpovídající vytvořené rezervě budou v termínu
podle zákona převedeny na samostatný účet.
Odložený daňový závazek
Je stanoven z přičitatelných přechodných rozdílů mezi účetní a daňovou základnou položek
rozvahy a vyjadřuje očekávanou budoucí daňovou povinnost. Je vykázán v sazbě daně
z příjmů právnických osob, platné pro rok 2012, což je 19 % z přičitatelných přechodných
rozdílů.
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V letech 2010 a 2011 došlo k těmto pohybům v odloženém daňovém závazku:
Konečný zůstatek k 31. 12. 2009
- předpis závazku z rozdílu účetní a daňové základny DHM
Konečný zůstatek k 31. 12. 2010
- předpis závazku z rozdílu účetní a daňové základny DHM
Konečný zůstatek k 31. 12. 2011

25 991
5 231
31 222
5 314
36 536

Bankovní úvěry a výpomoci
Společnost čerpala překlenovací a dlouhodobý úvěr, poskytnutý Komerční bankou, a. s. na
financování projektu Čistá horní Úpa. Tyto úvěry jsou poskytnuty výhradně na platby faktur
výše uvedeného investičního projektu.
Krátkodobá část dlouhodobého úvěru, tj. částka, která bude zaplacena v roce 2012, je vedena
odděleně.
Překlenovací úvěr
poč. zůstatek 1. 1. 11

splátka na dlouh. úvěr

mimořádná splátka

kon. zůstatek 31. 12.11

115 000

51 258

20 000

43 742

Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,04 % p. a. ze zůstatku jistiny.
Dlouhodobý úvěr
poč. zůstatek 1. 1. 11

čerpání z překl. úvěru

řádné splátky

kon. zůstatek 31. 12.11

119 742

51 258

9 000

162 000

Úvěr je úročen pohyblivou úrokovou sazbou 3M PRIBOR + 0,4 % p. a. ze zůstatku jistiny.
Oba úvěry jsou zajištěny krycí vlastní blankosměnkou bez avalu.
Podrozvahová evidence
V této evidenci je vedena majetková účast ve společnosti U-CENTRUM, a. s., Praha, IČ:
63 07 87 16. V rozvaze je tato účast oceněna hodnotou nula.
Dále jsou zde vedeny hodnoty nepeněžitých vkladů Města Trutnov a Města Pec pod Sněžkou
(viz strany 32 – 33).
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Doplňující údaje k Výkazu zisku a ztráty
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb
Převažujícími činnostmi společnosti jsou výroba a dodávka vody a odkanalizování a čištění
odpadních vod. Tyto činnosti dále doplňují výkony speciálních mechanizmů (fekály),
laboratoře a některé další, méně významné.
Tržby podle jednotlivých kategorií byly ve sledovaném a minulém období následující:
kategorie výnosu
vodné
stočné
činnost speciální mechanizace
laboratoř
operativní pronájem
prodej elektrické energie
ostatní
celkem

2010
56 118
50 564
3 670
3 983
620
1 226
1 132
117 313

2011
57 028
55 527
3 303
3 744
616
1 094
1 023
122 335

Z tabulky je patrné, že ve sledovaném období došlo ke sblížení celkových tržeb z vodného a
ze stočného. Mimo rozdílného vývoje fakturace hmotných jednotek je to dáno rovněž tím, že
zatímco u stočného byla pro rok 2011 zvýšena cena za 1 m3 o 10,0 %, ve vodném to bylo
pouze o 1,0 %. Nárůst tržeb za stočné má zásadní vliv na nárůst tržeb celkem.
Ve vodném se fakturace meziročně mírně zvýšila, a to o 13 tis. m3. V odběrech domácností
se fakturace meziročně snížila. Toto snížení však pokrylo navýšení u ostatních odběratelů.
Rovněž ve stočném se projevil pokles u domácností a zvýšení u ostatních odběratelů. Nárůst
fakturace u ostatních odběratelů byl zde však podstatně menší než u vodného, takže celkově
bylo vyfakturováno o 9 tis. m3 méně než v roce 2010.
Pokud jde o fakturovaný objem hmotných jednotek v jednotlivých městech a obcích, je
meziroční zvýšení vodného zaznamenáno v Trutnově. Fakturace stočného stagnovala ve
všech městech a obcích.
Speciální mechanizace a laboratoř se ve sledovaném roce opět potýkaly s úbytkem zakázek.
Proti roku 2010 se tržby snížily jak absolutně, tak i jejich podíl na celkovém výsledku.
Veškeré tržby společnost realizuje v tuzemsku.
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Výkonová spotřeba
Spotřeba materiálu a energie
Druh nákladu
spotřeba materiálu
povrchová a podzemní voda
spotřeba energií
Celkem

2010
9 734
9 661
6 995
26 390

2011
9 371
9 915
6 581
25 867

U spotřeby materiálu tvoří největší objem materiál na opravy a údržbu vodovodní sítě
(včetně vodoměrů) a speciální mechanizmy. Tyto dvě činnosti představují dohromady více
než 62 % nákladů na spotřebu materiálu, přičemž u speciální mechanizace jde zejména o
PHM. Ve sledovaném roce bylo zaznamenáno poměrně velké snížení nákladů na výměny
vodoměrů, které souviselo s nižším počtem vodoměrů k výměně. U pohonných hmot proti
minulému roku náklady vlivem zvýšení cen vzrostly.
Odběry povrchové a podzemní vody byly ve sledovaném období nižší o 159 tis. m3, než
v roce 2010. Odebráno bylo více vody povrchové (o 24 tis. m3) a méně vody podzemní
(o 183 tis. m3). Nižší odběry vody přispěly společně s mírně vyšší fakturací vodného
k absolutnímu i relativnímu snížení ztrát vody v trubní síti.
Náklady na spotřebu energií se postupně stabilizovaly již v roce 2010. V roce 2011 pak
došlo ke snížení odběrů všech druhů energií. Ve spotřebě elektrické energie to bylo zejména
zásluhou ČOV Bohuslavice, kde bylo odebráno rovněž méně páry. Nižší odběry plynu byly
zaznamenány na všech odběrních místech mimo ČOV Pec p. Sněžkou a méně bylo
spotřebováno i hnědého uhlí na ÚV Temný Důl.
Služby
Druh nákladu
opravy a udržování
ostatní služby
- z toho náklady na odvoz kalů
rozbory pitných a odp. vod
Celkem

2010
6 635
6 438
1 328
1 083
13 073

2011
10 008
5 974
1 409
985
15 982

Ke zvýšení nákladů v oblasti služeb proti roku 2010 došlo vlivem vyšších nákladů na
dodavatelské opravy a udržování, které byly v roce 2010 částečně utlumeny vlivem počátku
splátek úvěru na ČHÚ. Na opravy a udržování bylo vydáno o 3 374 tis. Kč více než v roce
2010. I když tato skutečnost má vliv na konečnou výši hospodářského výsledku, lze ji
považovat za pozitivní. Zvláště z toho důvodu, že více prostředků bylo věnováno na
plánované stavební opravy.
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Náklady na opravy byly v hodnoceném období čerpány takto:
stavební
6 402

strojní
2 421

komunikace po poruchách
1 185

Ze stavebních byly nejvýznamnější opravy kanalizace na Rýchorském sídlišti ve Svobodě n.
Úpou, střechy na ÚV Pec p. Sněžkou a mezidna filtru na ÚV Temný Důl.
Na strojních opravách bylo nejvíce vyčerpáno na ČOV Bohuslavice. Následuje provoz
kanalizace a provoz Pec p. Sněžkou.
Z částky oprav komunikací po poruchách bylo nejvíce vyčerpáno na provoze vodovody
Trutnov.
Mzdové náklady
I přes nárůst průměrné mzdy došlo ke zvýšení mzdových nákladů pouze o 0,9 %. Důvodem je
snížení průměrného počtu zaměstnanců o 3 osoby. V souladu s platnými předpisy společnost
proplácela náhrady za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Zvýšení těchto nákladů proti roku 2010 souvisí se zařazením rekonstrukce a modernizace
ČOV Bohuslavice (ČHÚ) k 1. 10. 2010.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
V souladu se zákonem č. 593/1992 Sb. byla vytvořena rezerva na opravy DHM.

Ostatní provozní náklady
Tato skupina zahrnuje provozní náklady, které nejsou obsaženy v předchozích skupinách.
Charakteristickým nákladem této skupiny je pojistné (990 tis. Kč), dále to jsou poplatky za
vypouštěné množství odpadních vod (704 tis. Kč) a dary (229 tis. Kč).
Ostatní provozní výnosy
Na tomto řádku je podobně jako v roce 2010 vykázán poměrně významný nárůst výnosů. Jde
zejména o:
- podíl na sdružených investicích
500 tis. Kč
- zúčtování opravných položek
335 tis. Kč
- náhrady od pojišťovny
333 tis. Kč
- aktivace vnitropodnikových služeb
222 tis. Kč
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Daň z příjmů za běžnou činnost
Splatná daňová povinnost společnosti nevznikla Na tomto řádku je uvedeno saldo odložené
daňové pohledávky a odloženého daňového závazku , vzniklé v hodnoceném období.

Doplňující údaje k výkazu peněžních toků
Z výkazu peněžních toků je v obou obdobích zřejmé, že společnost vytváří peněžní
prostředky svou provozní činností. Na rozdíl od minulých let se snížil objem výdajů,
spojených s pořízením stálých aktiv. Výdaje se přesunuly do snížení dlouhodobých závazků,
kde společnost kromě řádných splátek dlouhodobého úvěru provedla rovněž mimořádnou
splátku revolvingového úvěru ve výši 20 000 tis. Kč. Stav finančních prostředků k 31. 12.
2011 se proti stavu k 1. 1. 2011 zvýšil o 4 332 tis. Kč.

Ostatní zveřejňované skutečnosti
Odměny auditorům
Ověření roční účetní závěrky a další související činnosti prováděla v letech 2010 a 2011
auditorská společnost A&CE Audit, s. r. o., Brno, IČ 41 60 14 16.
V letech 2010 a 2011 byly uhrazeny následující odměny:

- audit
- poradenství
Celkem (bez DPH)

2010
110 000,- Kč
85 000,- Kč
195 000,- Kč

2011
110 000,- Kč
85 000,- Kč
195 000,- Kč

Vybrané splatné závazky
- splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení
- splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
Celkem

774 365,- Kč
332 660,- Kč
1 107 025,- Kč

Společnost neeviduje daňové nedoplatky u místně příslušného finančního úřadu.
Společnost neeviduje pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou.

Události po datu rozvahy
Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Hradci Králové, zapsal dne 3. 1. 2012 zvýšení
základního kapitálu ze 478 767 tis. Kč na 488 800 tis. Kč, tj. o 10 033 tis. Kč.
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Upisovateli jsou níže uvedení akcionáři akcií na jméno. Jmenovitá hodnota akcie je
1 000,- Kč.
upisovatel
Město Trutnov, IČ 00 27 83 60
Město Pec pod Sněžkou, IČ 00 27 81 81
Celkem

počet akcií
832 ks
9 201 ks
10 033 ks

hodnota vkladu
832 000,- Kč
9 201 000,- Kč
10 033 000,- Kč

Do data sepsání této zprávy byly akcie předány pověřeným zástupcům měst a majetek byl
zahrnut do majetku společnosti.
Dne 30. 1. 2012 zaplatila společnost mimořádnou splátku revolvingového úvěru ve výši
20 000 000,- Kč.
Město Trutnov, osoba ovládající ve smyslu § 66a), odst. 5 obchodního zákoníku založilo
novou obchodní firmu s názvem Správa sportovišť Trutnov, s. r. o., se sídlem Trutnov,
Slovanské náměstí 165, IČ 2882961 s obchodním podílem 100 %. Společnost byla zapsána do
obchodního rejstříku dne 6. března 2012.

Údaje o předpokládané hospodářské a finanční situaci
Prioritou následujících let bude jednoznačně zajištění finančních prostředků pro splátky
dlouhodobého úvěru a souvisejících úroků. I přesto, že současné sazby 3M PRIBOR jsou na
velmi nízké úrovni, je třeba pro rok 2012 počítat s celkovým objemem v úrovni 11 000 tis.
Kč.
I přes tento dlouhodobý závazek si je společnost vědoma nutnosti realizovat další investiční
výstavbu a věnovat prostředky na opravy majetku tak, aby byla účelně prodloužena jeho
životnost. Z tohoto důvodu byla vyhlášena úsporná opatření, týkající se zejména oblasti
nákladů. Pozornost je však věnována i oblasti příjmů, a to nejen z vodného a stočného, ale i za
speciální mechanizaci a za výkony laboratoře. Větší tlak bude rovněž vyvíjen na odběratele se
špatnou platební morálkou.

32

Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Zpráva statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 66 a)
obchodního zákoníku
Osoby propojené
1. Ovládaná osoba
Společnost: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.
se sídlem na adrese Revoluční 19, 541 51 Trutnov
IČ: 60108711
DIČ: CZ60108711
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1006
Zastoupená: Ing. Ing. Josefem Moravcem, prokuristou a ředitelem a. s.
(dále „ovládaná osoba“)
Ovládaná osoba je společností, která se zabývá zejména provozováním vodovodů a
kanalizací.
2. Ovládající osoba
Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov
IČ: 278360
Zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
(dále „ovládající osoba“)
Ovládající osoba je obcí, která provádí výkon stání správy a samosprávy.

Vztahy mezi propojenými osobami
1. Způsob ovládání
Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 46,3 %
základního kapitálu ovládané osoby, t. j. 221 796 000,- Kč (221 796 ks akcií o jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč).
2. Personální unie
Předsedou statutárního orgánu ovládané osoby je Mgr. Tomáš Hendrych, který je zároveň
místostarostou a členem zastupitelstva Města Trutnova.
3. Struktura propojení
Ovládající osoba má akcie, případně obchodní podíly v dalších společnostech, a to:
-

TRANSPORT Trutnov, s. r. o., V Aleji 131, Trutnov, IČ: 62063588, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 40 % základního kapitálu této osoby,
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-

Společnost Horní Labe, a. s., Bohuslavice nad Úpou 226, IČ:
souhrnnou jmenovitou hodnotou 20 % základního kapitálu této osoby,

-

Lesy a parky Trutnov, s. r. o., Úpická 469, Trutnov, IČ: 25968700 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou ve výši 100 % základního kapitálu této osoby,

-

Technické služby Trutnov, s. r. o., Šikmá 371, Trutnov, IČ: 25968084 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 100 % základního kapitálu,

-

Městský bytový podnik Trutnov, s. r. o., Horská 5, Trutnov, IČ: 60915013 se
souhrnnou jmenovitou hodnotou 100 % základního kapitálu této osoby

46506306, se

Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2011 do 31. prosince
2011.
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami
1. Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku
Smlouva o zvláštním užívání místní komunikace, chodníku, veřejné zeleně, uzavřená
mezi:
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupená prokuristou a ředitelem a. s. Ing. Josefem
Moravcem, Revoluční 19, 541 51 Trutnov, IČ: 60108711 (jako přebírající)
a
Technické služby Trutnov, s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 18069, zastoupené Ing. Lumírem Labíkem, Šikmá 371, 541 03
Trutnov, IČ: 25968084, (jako předávající)
- 1 smlouva podle § 269 obchodního zákoníku, platná pro případ bezodkladných
zásahů,
- 1 smlouva podle § 269 obchodního zákoníku v souvislosti s plánovanou výměnou
vodovodního potrubí v ul. Mladobucká (Trutnov).
2. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku
Smlouvy podle občanského zákoníku nebyly ve sledovaném roce uzavřeny.
Další právní úkony mezi propojenými osobami
Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné smlouvy nevýhodné pro
ovládanou osobu.
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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.
Závěr
Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s. na řádném zasedání dne 1. 3. 2011 a předložena k přezkoumání
dozorčí radě a auditorovi. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona
zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.
Veškerá zde uvedená smluvní plnění, uzavřená s osobami propojenými v podnikatelském
seskupení, lze považovat za standardní a oboustranně výhodná. Plněním ovládané osoby ve
prospěch propojených osob nedošlo k újmě v majetku či právech ovládané osoby.

Zpráva dozorčí rady
Složení dozorčí rady se proti minulému období změnilo. Za p. Michala Syrovátku, který byl
valnou hromadou odvolán, zvolila valná hromada Ing. Zdeňka Virta, zástupce Města Pec pod
Sněžkou. Dozorčí rada se v hodnoceném období sešla celkem čtyřikrát. Jedno zasedání bylo
společné se zasedáním představenstva společnosti. Předsedkyně dozorčí rady se pravidelně
zúčastňovala zasedání představenstva.
Dozorčí rada konstatuje, že ve sledovaném období nezjistila nedostatky v hospodaření
společnosti. Rovněž se nevyskytly závažné provozní problémy.
Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2011 včetně zprávy auditora a vyslovila
souhlas se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě svých zjištění vyslovila
souhlas s roční účetní závěrkou, se stanoviskem auditora a doporučuje valné hromadě tuto
účetní závěrku schválit.
Dále dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2011.
S navrženým rozdělením zisku souhlasí a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Ing. Hana Horynová, v. r.
předsedkyně dozorčí rady
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Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2011 odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
naší společnosti a námi vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.

V Trutnově, dne 18. 4. 2012
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