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Úvodní slovo ředitele společnosti
Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,
jménem představenstva společnosti Vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. za rok 2008 a očekávaném vývoji společnosti
v nejbližší budoucnosti.
Tato výroční zpráva hodnotí již 16. rok samostatného hospodaření. Rok 2008 byl pro nás
především rokem nejmasovější investiční výstavby v dosavadní historii společnosti. Po mnoha letech
plánování, příprav, projednávání podmínek financování a mnoha výběrových řízeních byla realizována
rozhodující část Projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“,
který je v době zpracování výroční zprávy těsně před dokončením. Byl to však také rok nástupu
celosvětové finanční krize, která jak se nyní ukazuje, přerostla v krizi hospodářskou a v naší zemi i krizi
politickou.
Zatímco politickou krizí naše akciová společnost zasažena nebyla a já osobně pevně věřím, že ani
zasažena nebude, důsledky finanční krize ve spojení s realizací Projektu, na němž bylo v roce 2008
proplaceno téměř 15 mil. EUR, ovlivnily život společnosti i výsledky hospodaření zcela zásadně.
Povinnost účtovat při proplácení investičních faktur v EUR o kurzových výnosech a ztrátách
z těchto finančních operací, nám v prvním pololetí roku sice přinesla neplánované účetní zisky,
po dramatickém propadu kurzu koruny vůči EUR v posledním čtvrtletí roku 2008 však naopak vysoké
účetní ztráty. Dosažení kladného hospodářského výsledku, který umožní naplnění všech povinných
i plánovaných přídělů do fondů, je v těchto podmínkách nutno považovat za úspěch. Je při tom také
třeba připomenout, že tak jak jsme si při přípravě Projektu předsevzali, nebyla po dobu jeho realizace
zastavena ostatní běžná investiční výstavba ani snížen běžně plánovaný objem prací na opravách
existující infrastruktury.
Realizace Projektu ovlivnila rovněž provozní činnost téměř všech útvarů společnosti. Nejen
komplikovaným provozováním rekonstruovaných ČOV a kanalizací, ale i v oboru vodovodů –
výstavbou plánovaných i řadou neplánovaných přeložek, provizorních propojení a dalších prací, které
si vynutila výstavba. Provoz všech našich zařízení se i v těchto obtížných podmínkách podařilo zajistit
v požadované kvalitě a bez významnějších výpadků v poskytování služeb zákazníkům. Kritiku jsme
si vysloužili snad jen výhradně v souvislosti s prováděním stavebních prací na Projektu. Obtížnější než
jsme předpokládali se například ukázala koordinace na společném staveništi s ŘSD v Bučovicích,
kde byla v souběhu prováděna výstavba kanalizací a velká oprava komunikace I/50. Přes všechny
obtíže, které stavbu provázely se ale nakonec podařilo zkrátit harmonogram výstavby kanalizace
a umožnit tak i zkrácení harmonogramu dokončení oprav komunikace.
Jsem přesvědčen, že jsme nepřekročili četností ani závažností běžnou míru problémů, které jsou
při výstavbě takto velkého díla - v dané době a při současných technických možnostech - obvyklé.
V tuto chvíli je již dokončeno více jak 93 % prací na Projektu. Ve zkušebním provozu jsou všechny
ČOV a čerpací stanice odpadních vod na sítích. Dosavadní výsledky zkušebního provozu i relativně
velmi malá část zbývajících stavebních prací – jedná se v naprosté většině o dokončovací práce – mne
opravňují ke sdělení, že Projekt bude v plánovaném rozsahu, kvalitě i termínech dokončen. Jsem
přesvědčen, že přes všechny problémy, přes omezení v životě občanů dotčených měst a obcí, kterými
byla výstavba provázena, se podařilo vybudovat dílo nadčasového významu, které bude sloužit
veřejnosti po mnoho desítek let.
O tom všem a mnoha dalších skutečnostech Vás bude podrobně informovat tato zpráva. Věřím,
že v ní najdete důkazy o tom, že uplynulý rok opět posílil postavení společnosti v oboru vodovodů
a kanalizací, přinesl zkvalitnění našich služeb veřejnosti a zejména významně přispěl k rozšíření
základní vodárenské infrastruktury, nutné pro další rozvoj života i průmyslu v našem regionu.

Ing. Vladimír Kramář
člen představenstva
a ředitel společnosti
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A. Základní údaje o společnosti
1. Obchodní firma a sídlo
Obchodní firma společnosti zní:
Sídlo společnosti:
Adresa společnosti:
Identifikační číslo společnosti:

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Brněnská 13, č.p. 410, 682 01 Vyškov
Brněnská 13, č.p. 410, 682 01 Vyškov
49454587

2. Datum a způsob založení
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (dále jen „společnost“) byla založena
v souladu s právním řádem České republiky Fondem národního majetku České republiky se sídlem
v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42 (dále jen „zakladatel“), jako jediným zakladatelem na základě
zakladatelské listiny ze dne 4. 11. 1993 ve formě notářského zápisu.
Společnost je založena na dobu neurčitou a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku vedeného
Okresním soudem Brno - venkov dnem 1. prosince 1993. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném nyní u Krajského soudu v Brně v oddílu B, číslo vložky 1170.
Materiály a dokumenty uváděné ve výroční zprávě jsou k nahlédnutí v sídle společnosti a ve sbírce
listin u rejstříkového soudu.

3. Předmět podnikání
Předmětem podnikání společnosti je:
− Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
− Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
− Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
− Vodoinstalatérství
− Testování, měření a analýzy
− Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
− Přípravné práce pro stavby
− Silniční motorová doprava nákladní
− vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti
− vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti
− Poskytování technických služeb
− Projektová činnost ve výstavbě
− Montáž měřidel
− Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení
− Výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
− Velkoobchod
− Specializovaný maloobchod
− Kovoobráběčství
− Zámečnictví
− Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
− Montáž a opravy vyhrazených elektrických zařízení
− Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
− Kopírovací práce
− Realitní činnost
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B. Údaje o základním kapitálu
1. Základní kapitál
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti přijalo představenstvo společnosti
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady upisováním nových akcií ve výši
36.188.000 Kč, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 19. 9. 2007. K 6. 12. 2007 byl základní
kapitál zvýšen na 571.993.000 Kč. Splaceno bylo 553.899.000 Kč. Zbývající část ve výši
18.094.000 Kč byla splacena do 31. 3. 2008 a zápis do obchodního rejstříku proběhl dne 11. 4. 2008.
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti přijalo představenstvo společnosti
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady upisováním nových akcií ve výši 21.052
tisíc korun českých. základní kapitál byl splacen nepeněžitými vklady a zapsán do obchodního rejstříku
ke dni 27. 5. 2008. Základní kapitál má k 31. 12. 2008 hodnotu 593.045.000 Kč, splaceno bylo
593.045.000 Kč.
2008
2007
Rozdělení akcií (ks po 1 000 Kč)
(běžné
(minulé
2006
2005
úč.obd.)
úč.obd.)
Akcie na jméno v listinné podobě
561.246
540 194
504 006
457 585
(ve vlastnictví obcí)
Akcie na majitele v zaknihované podobě
31.799
31 798
31 798
31 798
Akcie na jméno
0
1
1
1
Akcie na jméno (vlastní akcie)
0
-1
0
0
Celkem akcií
593.045
571 992
535 805
489 384
Základní kapitál (v tis. Kč)
593.045
571 992
535 805
489 384
Vlastní kapitál
758.189
728 036
680 878
631 171
Hodn. vlast. kapitálu na 1 akcii (v Kč)
1.278
1 273
1 271
1 290

2. Významné vlastnické podíly
Jsou známy tyto osoby, jejichž podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech činí více jak 5 %:
2008
2007
Podíl na základním kapitálu (v %)
(běžné
(minulé
2006
2005
úč.obd.)
úč.obd.)
Město Vyškov
21,14
21,92
22,45
23,17
Město Rousínov
14,72
14,57
12,69
9,98
Město Bučovice
13,42
13,91
14,22
14,69
Město Slavkov u Brna
7,97
8,27
7,76
7,03

3. Ovládané a ovládající osoby
Emitent nenabyl a nedrží žádné vlastní účastnické cenné papíry, ani nemá přímý či nepřímý podíl
na žádné osobě, tedy ani takové, která drží účastnické cenné papíry emitenta. Emitent nezvýšil základní
kapitál povoleným nebo podmíněným zvýšením základního kapitálu a nejsou mu známy žádné osoby,
které jej ovládají nebo by jej mohly ovládat.
Emitentovi proto nevznikly právní důvody zpracovat Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami
ve smyslu ustanovení § 66a odstavce 9 Obchodního zákoníku v platném znění.
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C. Orgány společnosti
1. Představenstvo
Titul, jméno, příjmení

Den
Den
Den vzniku
skončení
vzniku
členství
členství
funkce
14.3.2003
23.5.2003

Funkce

RNDr. Petr Hájek

předseda, starosta města Vyškov
místopředseda, místostarosta
JUDr. František Šujan
19.5.2000
25.5.2007
města Bučovice
Radoslav Dvořáček
člen, starosta obce Habrovany
25.5.2007
Ing. František Havíř
člen, starosta města Rousínov
23.5.2003
Ing. Ivan Charvát
člen, starosta města Slavkov u Brna
23.5.2003
Ing. Vladimír Kramář
člen, ředitel společnosti
1.12.1993
Členové představenstva pobírají v souladu s rozhodnutím valné hromady za výkon své funkce
pravidelné měsíční odměny, jejichž celková výše za rok 2008 činila 543 tis. Kč. Nikdo z uvedených
členů orgánů společnosti neobdržel od společnosti tantiémy.

2. Dozorčí rada
Titul, jméno, příjmení

Den
Den
Den vzniku
skončení
vzniku
členství
členství
funkce
19.6.2006
27.6.2006

Funkce

Marie Leznarová

předsedkyně, zaměstnanec společnosti
místopředseda, místostarosta města
Mgr. Luboš Kadlec
21.3.2003
25.5.2007
Vyškov
Helena Burdová
člen, zaměstnanec společnosti
19.6.2006
člen, místostarosta města
Ing. Jiří Doležel
25.5.2007
Slavkov u Brna
Karel Pásek
člen
25.5.2007
Mgr. Šárka Šilerová
člen, starostka města Bučovice
25.5.2007
Členové dozorčí rady pobírají v souladu s rozhodnutím valné hromady za výkon své funkce pravidelné
měsíční odměny, jejichž celková výše za rok 2008 činila 520 tis. Kč. Nikdo z uvedených členů orgánů
společnosti neobdržel od společnosti tantiémy.
Funkční období představenstva i dozorčí rady společnosti je pětileté.

3. Vedení společnosti
Ing. Vladimír Kramář
- ředitel společnosti
Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. - ekonomický náměstek
Ing. Karel Hájek
- výrobně – technický náměstek
Pan Ing. Vladimír Kramář (člen představenstva a ředitel společnosti), Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.
(ekonomický náměstek), Ing. Karel Hájek (výrobně – technický náměstek) měli naturální příjem
ve formě používání služebního motorového vozidla pro soukromé účely a hradili společnosti náklady
na PHM za soukromě vykonané jízdy. Z tohoto naturálního příjmu (1 % vstupní ceny) jim byla měsíčně
vypočtena a sražena záloha na daň z příjmů v souladu s ustanovením § 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
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Akcie v držení
orgánů společnosti
Orgán
Představenstvo
Dozorčí rada
Vedení společnosti

2008
2007
2006
2005
(běžné úč.obd.) (minulé úč.obd.)
Ks akcií podíl % ks akcií podíl % ks akcií podíl % ks akcií podíl %
101
0
100
0
100
0
100
0
50
0
50
0
50
0
60
0
101
0
100
0
125
0
125
0

Osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců
Mzdové náklady
Odměny čl. statut. orgánů
Odměny čl. dozorčích orgánů
Náklady na soc. zabezpečení
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

Zaměstnanci celkem
2008
2007
(běžné
(minulé
úč.obd.)
úč.obd.)
136
137
36 558
34 083
543
167
520
296
14 249
13.031
1 321
1 135
53 191
48 712

Z toho řídící pracovníci
2008
2007
(běžné
(minulé
úč.obd.)
úč.obd.)
9
9
5 355
5 023
126
116
0
0
2 041
1 829
78
69
7 600
7 037

Úvěry a půjčky statutárních orgánů
Společnost neposkytla žádné úvěry ani půjčky členům orgánů ani vedení společnosti. Členové
představenstva, dozorčí rady ani vedení společnosti neuzavřeli se společností žádné obchodní smlouvy,
neobdrželi od společnosti žádné úvěry ani záruky na úvěry poskytnuté společností, neexistují žádné
další peněžní vztahy mezi společností a těmito osobami.

Účast zaměstnanců na kapitálu společnosti
Zaměstnanci nemají možnost účastnit se na kapitálu společnosti mimo účast na emisi akcií na majitele ISIN CZ0009061958, která byla do 22. 12. 2001 veřejně obchodovatelná.
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D. Akcie a práva akcionářů
1. Akcie společnosti
Rozdělení základního kapitálu společnosti
a) 561 246 ks kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč jsou
neregistrovanými cennými papíry v listinné podobě s omezenou převoditelností;
b) 31 799 ks kmenových akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč (ISIN
CZ0009061958), jsou neregistrovanými cennými papíry vydanými v zaknihované podobě
bez omezení převoditelnosti;

Omezení převoditelnosti
Akcie na jméno, jakož i všechna práva s ní spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem
valné hromady společnosti.
Převody akcií na jméno jsou možné pouze mezi stávajícími akcionáři – držiteli akcií na jméno,
a územními celky, které jsou obcí ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, či jiného zákona tento zákon nahrazující.

Obchodování s akciemi
Rozhodnutím společnosti RM-SYSTÉM, a.s., jako organizátora veřejného trhu, byly vyloučeny akcie
společnosti ISIN CZ0009061958 z veřejného trhu, a to ke dni 22. 12. 2001.

Práva akcionářů
Každý akcionář má právo hlasovat na valné hromadě tak, že každých 1.000 Kč jmenovité hodnoty akcií
představuje jeden hlas. Akcionáři mají rovněž právo na podíl ze zisku (dividendu) a při zrušení
společnosti s likvidací na podíl na likvidačním zůstatku. Podrobně jsou práva akcionářů popsána
v platném znění stanov společnosti.

Výplata dividendy
Splatnost dividendy, přechod nároku na dividendu v případě jeho neuplatnění akcionářem i způsob
a místo výplaty dividendy se řídí obchodním zákoníkem a usnesením valné hromady, která o výplatě
dividendy rozhodne.
Po dobu trvání společnosti nebyla doposud dividenda vyplacena.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

11

Výroční zpráva 2008

E. Zpráva představenstva společnosti, koncepce podnikatelské činnosti,
údaje o činnosti společnosti, návrh na rozdělení zisku
1. Činnost představenstva a společnosti v roce 2008
Představenstvo ani dozorčí rada nedoznala v hodnoceném roce žádných personálních změn.
Představenstvo zasedalo na pravidelných měsíčních zasedáních. Ve dvou případech bylo v souladu
se Stanovami společnosti použito rovněž rozhodnutí mimo zasedání. Účast členů na zasedáních je velmi
dobrá, jsou pouze ojedinělé a vždy řádně omluvené absence z důvodu nemoci či mimořádného
pracovního zaneprázdnění. Zasedání byla vždy usnášeníschopná v souladu se Stanovami společnosti,
žádné zasedání nebylo pro nízkou účast zmařeno.
Hlavními úkoly představenstva trvale je stanovení dlouhodobých cílů společnosti, rozhodování
o hlavních plánovacích dokumentech jako jsou plány hospodaření, investiční výstavby, oprav, apod..
Nedílnou součástí práce představenstva je pravidelná kontrola naplňování těchto dlouhodobých
i operativních plánů. Představenstvo dále rozhoduje o některých konkrétních úkolech při řízení
společnosti jako jsou významná výběrová řízení, uzavírání významných obchodních smluv, odprodej
nemovitého majetku společnosti, zvyšování základního kapitálu v rozsahu pověření valnou hromadou
a další činnosti svěřené představenstvu Stanovami společnosti a valnou hromadou.
Každoročním a velmi sledovaným úkolem je rozhodnutí o ceně vodného a stočného, která je základním
zdrojem pro financování všech provozních i investičních potřeb společnosti.
V roce 2008 byla trvalým úkolem rovněž kontrola postupu realizace Projektu „Rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov“ (dále jen „Projektu“).

2. Hlavní oblasti činnosti společnosti
Výroba a dodávka pitné vody
Zásobování pitnou vodou bylo v roce 2008 na všech distribučních vodovodech, provozovaných
společností, plynulé, bez významného přerušení dodávek. Ojedinělé odstávky z důvodů poruch nebo
odstávky vynucené nutností přeložek vodovodů z důvodu výstavby Projektu byly vždy maximálně
v řádu několika hodin. Většina poruch byla zjištěna již rutinní kontrolou dispečinku a aktivně vyhledána
v terénu. Opravy byly provedeny mimo odběrové špičky, s minimálním dopadem na spotřebitele.
Ve spotřebě vody došlo po několika letech stagnace k poklesu o cca 1 %. Je skutečností, že stejné
problémy řeší naprostá většina vodárenských společností a poklesy jsou mnohde ještě výraznější –
ve většině případů v našem nejbližším okolí se pohybují mezi 1,5 – 4,5 %.

Výroba vody (v tis. m3)
Voda vyrobená
Voda fakturovaná celkem
- z toho domácnostem
Voda nefakturovaná celkem

2008
(běžné
úč.obd.)
3 621
3 185
2 075
436

2007
(minulé
úč.obd.)
3 719
3 218
2 051
501

2006

2005

3 672
3 196
1 897
476

3 636
3 195
2 012
441

Odvádění a čištění odpadních vod
V roce 2008 pokračoval trend posledních let - pokles ve fakturovaných objemech stočného,
a to u kategorie domácností i ostatních. Udržení celkového fakturovaného objemu stočného bylo
dosaženo jen díky zpřesňování smluv na odvádění srážkových vod, kde došlo k nárůstu fakturace.
Provoz kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod byl v roce 2008 ovlivněn prováděním staveb Projektu
a omezením provozu rekonstruovaných ČOV. Nejvýznamnější bylo omezení provozu na ČOV
Rousínov a ČOV Hrušky, kde byly prakticky vybudovány zcela nové ČOV. Na všech stavbách byly
odstávky a omezení provozu provedeny v souladu s příslušnými vodoprávními povoleními, která
obsahovala rovněž „měkčí“ limity pro vypouštěné odpadní vody po dobu výstavby. Jediným vážnějším
problémem bylo překročení limitů pro zkušební provoz u ČOV Bučovice, kde došlo krátce po zahájení
zkušebního provozu k poruše nově vybudovaného propojovacího potrubí do nového objektu předřazené
denitrifikace a nutnosti odstavení tohoto objektu ze zkušebního provozu. Řešení tohoto přestupku
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je předáno zhotoviteli projektu, který je po dobu výstavby a zkušebního provozu za dodržování limitů
odpovědný.
Přes pokles objemu vyčištěné odpadní vody i dočasné zhoršení účinnosti rekonstruovaných ČOV došlo
k nárůstu odstraněného BSK. Dnes po přibližně 2/3 zkušebního provozu, kdy všechny rekonstruované
ČOV dosahují bezpečně projektované parametry, lze konstatovat, že naše společnost významně přispívá
ke zlepšení životního prostředí v celém našem regionu i podstatné části povodí řek Hané, Litavy
a Rakovce.
Doprovodné činnosti při provozování kanalizací se soustředily na preventivní čištění řadů
a odlehčovacích komor, na opravy šachet, odlehčovacích komor a výustí.
Stočné (v tis. m3)
Fakturované stočné celkem
- z toho: domácnosti
voda srážková
Voda vyčištěná na ČOV
- produkce kalu (tuny 100 % sušiny)
- účinnost (%)

2008
(běžné
úč.obd.)
2 891
1 337
742
3 783
1 061,68
87,27

2007
(minulé
úč.obd.)
2 891
1 325
707
4 375
1 029,52
96,43

2006

2005

2 876
1 349
679
4 408
936,87
93,69

2 918
1 368
681
3 706
872,20
93,12

Ostatní fakturované činnosti
Ostatní fakturované činnosti představují doplňkové činnosti k provozování vodovodů a kanalizací,
zejména stavebně montážní práce na vodovodních řadech a přípojkách, laboratorní rozbory a projekční
práce. V úhrnu představují sice jen o málo více jak 7 % objemu výkonů společnosti, významné jsou
však pro obce, obyvatelstvo i ostatní investory a stavebníky v regionu. Společnost je jim schopná
poskytovat tyto služby ve vysoké kvalitě a příznivých cenách. Konkurence schopné jsou zejména naše
laboratoře, které mají akreditace na většinu stanovení.

Celkové tržby společnosti
Tržby z hlavní činnosti za vodné a stočné představují téměř 93 % všech tržeb. Ostatní poskytované
služby jsou podstatné zejména pro dosažení komplexnosti a poskytují pomoc především našim
akcionářům při přípravě investic či provozu jejich vodohospodářských zařízení. V roce 2008 byl
podstatný rovněž nárůst provedených stavebně-montážních prací, zejména na kanalizačních přípojkách
souvisejících s realizací Projektu.

Vývoj tržeb (v tis. Kč)
Za vlastní výrobky
z toho: vodné
stočné
Z prodeje služeb
Tržby celkem
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2008
(běžné
úč.obd.)
152 647
85 592
67 055
11 609
164 256

13

2007
(minulé
úč.obd.)
147 872
86 908
60 964
10 021
157 893

2006

2005

135 918
82 795
53 123
8 952
144 870

130 578
80 764
49 814
8 219
138 797

Výroční zpráva 2008

Vývoj trže b vodného, stočné ho a ostatních služe b
vodné

stočné

ostatní služby
87

90
79
80

72
68

68
70

67

62

61

mil. Kč

60

53

50

48

47

50
40

86

83

81

79

42
38

38

37

30
20
7

10

8

7

8

8

7

12

10

9

8

0
1999

2000

200 1

2002

2003

20 04

2005

2006

2007

20 08

Ceny vodného a stočného
Ceny vodného a stočného odráží dlouhodobou strategii představenstva udržovat ceny na sociálně
přijatelné úrovni a současně tak, aby umožňovaly jak zodpovědnou péči o existující vodárenský majetek
společnosti, tak i jeho obnovu i rozvoj. Ceny se proto sice trvale zvyšují, ve srovnání s průměrem ČR
i našeho regionu střední Moravy však rostou dlouhodobě pomaleji a jejich postavení na „cenovém
žebříčku“ se každoročně zlepšuje.
Ceny vodného a stočného
VaK Vyškov, a.s. (v Kč/m3)
Vodné
Stočné
Celkem V+S

2008
bez
DPH
27,52
23,39
50,91

s
DPH
30,00
25,50
55,50

2007
bez
DPH
27,14
20,95
48,09

s
DPH
28,50
22,00
50,50

2006
bez
DPH
26,19
18,57
44,76

s
DPH
27,50
19,50
47,00

2005
bez
DPH
25,71
17,14
42,85

s
DPH
27,00
18,00
45,00

3. Obnova a rozvoj majetku
Investiční výstavba
Rok 2008 v investiční výstavbě byl stejně jako v minulých letech plně podřízen Projektu. Tentokrát
se však již plně jednalo o výstavbu. Zatím co v roce 2007 bylo provedeno prací za 836 tis. EUR, za rok
2008 13.500 tis. EUR, představuje více jak 82 % z celkového objemu Projektu. Průběh výstavby
byl pravidelně kontrolován týdenními koordinačními poradami zhotovitele, správce stavby, investora
a dalších dotčených orgánů a organizací. Na každém podprojektu se konal podrobný kontrolní den
minimálně 1x měsíčně. Průběh výstavby byl trvale sledován rovněž představenstvem společnosti
i kontrolními orgány SFŽP a MMR.
V průběhu roku byla řešena celá řada provozních, technických, stavebně-právních a vodoprávních
problémů. Naprostá většina jich byla díky dobré spolupráci všech účastníků výstavby bez větších obtíží
vyřešena. Dnes, kdy je Projekt již téměř dokončen, nejvíce zůstávají v povědomí problémy vzniklé
při obtížné koordinaci prací dvou investorů a několika zhotovitelů na jednom společném staveništi
v Bučovicích, kde probíhaly současně práce na výstavbě kanalizace a velké opravy komunikace I/50
a dále problémy s některými podzhotoviteli, jejichž zkušenosti a personální obsazení staveb ne zcela
odpovídaly našim požadavkům. Na několika místech proto došlo k nepřevzetí části stavby a jejímu
opakovanému provádění, což mělo za následek prodlužování dopravních uzávěr a stalo se předmětem
oprávněné kritiky veřejnosti. Nyní lze konstatovat, že ani těmito vlivy nebyla ovlivněna kvalita
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provedeného díla a rovněž konečný termín dokončení stavby se v době zpracování výroční zprávy
nejeví být ohrožen.
Mimo přípravu Projektu pokračovaly i další investiční akce na rekonstrukcích infrastrukturního majetku
a jeho rozvoje podrobněji popsané v tabulce významných investičních akcí.
2008
(běžné
úč.obd.)
361 110
1 587
1 803
1 489
365 989

Celkové náklady na INV (v tis. Kč)
Stavby
SZNR – DHM
SZNR – DDHM
Jiné investice
Celkem

2007
(minulé
úč.obd.)
45 169
1 701
1 422
229
48 521

2006

2005

17 673
1 390
852
3 156
23 071

29 995
1 488
1 236
1 519
34 238

Celkový objem investic
366
350
300

mil. Kč
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Významné investiční akce (v tis. Kč)
Rekonstrukce a výstavba VHI v okrese Vyškov
Rekonstrukce filtrů ÚV Lhota
Rekonstrukce vodovodu Vyškov, ul. Trpínky
I/50 Bučovice průtah – přeložky vodovodů
Rekonstrukce ÚV Lhota, doplnění MaR, ASŘTP
Rekonstrukce vodovodu Slavkov u Brna, Koláčkovo náměstí
Rekonstrukce kanalizace Vyškov, ul. Wolkerova
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2005

2006

2007

2008

2008
(běžné úč.obd.)
349 700
1 938
1 721
1 250
982
942
763
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Významné investiční akce minulých období (v tis. Kč)

2007 – 2005
(minulá úč.obd.)

2007
Rekonstrukce a výstavba VHI v okrese Vyškov
Rekonstrukce kanalizace Vyškov, ul. Průmyslová
Rekonstrukce vodárenského dispečinku
Rekonstrukce kanalizace Vyškov, ul. Havlíčkova
2006
Rekonstrukce a výstavba VHI na okrese Vyškov
Kanalizace Bučovice, Sokolovská – dokončení
Generel odvodnění města Slavkov u Brna
Úpravna vody Dětkovice – Švábenice
Grafický informační systém (GIS)
2005
Rekonstrukce a výstavba VHI na okrese Vyškov
Rekonstrukce vodárenského dispečinku
Rekonstrukce areálu VaK Vyškov - úpravy stř. 05, archiv
Okružní křižovatka Vyškov, Kroměřížská - přeložka vodovodu a kanalizace

38 437
2 997
1 087
1 023
10 790
1 828
1 480
1 467
1 245
15 831
3 612
2 008
1 686

Pokládka sklolaminátového kanalizačního potrubí – Vyškov, ulice Křečkovská
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Nová biologická linka ČOV Hrušky

Vložkování kanalizačního potrubí laminovanou textilní vložkou, Bučovice, ulice Sovětská – Slovenská
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Významné opravy
Opravy jsou dlouhodobě zaměřeny na udržení provozu objektů vodovodních a kanalizačních sítí,
zejména vodojemů, čerpacích stanic a ČOV. Se zlepšujícím se stavem těchto objektů každoročně
přibývá i oprav kanalizačních řadů.
Drobnější stavby, jako opravy vodovodních i kanalizačních šachet, opravy poruch, oplocení a podobně,
realizujeme vlastními pracovníky. Velké opravy a opravy z oboru pozemního stavitelství zajišťujeme
dodavatelsky.

2008
(běžné úč.obd.)

Významné opravy (v tis. Kč)
Rekonstrukce kanalizace Bučovice, ul. Trávnická
Rekonstrukce kanalizace Slavkov u Brna, ul. Nádražní
Rekonstrukce kanalizace Slavkov u Brna, ul. Čapkova

3 262
3 002
2 442

4. Vývoj počtu zaměstnanců
Počet zaměstnancův roce 2008 stagnoval, z dlouhodobého pohledu však stále zvolna klesá. Odpovídá
to dlouhodobé strategii personální politiky, která je zaměřena na snižování počtu zaměstnanců
se zvyšováním jejich odborné kvalifikace a produktivity práce. Z přiložených údajů je patrné, že vzrostl
počet pracovníků s VŠ vzděláním, především na řídících a referentských pozicích. Nárůst počtu
„ostatních“ pracovníků je způsoben odchodem několika zaměstnanců se středoškolským vzděláním,
kteří byli zařazeni na dělnických profesích a jejich náhrada novými pracovníky s odbornou kvalifikací
odpovídající lépe obsazovanému místu.
2008
(běžné
úč.obd.)
136
13
45
78

Zaměstnanci
Zaměstnanci celkem
Absolventi VŠ
Absolventi SŠ
Ostatní

2007
(minulé
úč.obd.)
136
10
51
75

2006

2005
142
12
50
80

144
10
50
84

Věková struktura
Věk

7

60-70
57
50-60
33
40-50

Z analýzy věkové struktury je zřejmé
a společnost
se
již
personálně
připravuje na odchod větší skupiny
zaměstnanců do starobního důchodu
v průběhu nejbližších pěti let.
Předpokládáme přitom, že přirozený
úbytek zaměstnanců nebude plně
nahrazován
novými
zaměstnanci
a bude jedním ze zdrojů zvyšování
efektivity a produktivity práce.
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Produktivita z přidané hodnoty na zaměstnace
Produktivita z přidané hodnoty

Počet zaměstnanců
180
Počet
zaměstnanců

850
176,29
750

Produktivita v tis. Kč / zaměstnance / rok
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5. Hlavní cíle činnosti na léta 2009 – 2013
Dlouhodobá strategie
•

•

•

V oblasti našich hlavních činností – výrobě a dodávce vody a odvádění a čištění odpadních vod
nelze v nejbližších letech očekávat zásadní oživení. Přes poměrně vysoký počet nových přípojek
na nově vybudovaných distribučních vodovodech vzrůstá spotřeba nových spotřebišť velmi pomalu.
Tato zkušenost se opakuje s menšími rozdíly ve všech nově připojených obcích se stávající
zástavbou, kde obyvatelé jen pozvolna opouštějí své staré, mnohdy nevyhovující, individuální vodní
zdroje. Stagnaci nebo spíše pokles lze očekávat i v souvislosti se stávající hospodářskou recesí, jejíž
délku lze předpokládat minimálně po dobu 1 až 2 let.
Cenová politika společnosti - bude i v budoucnu vycházet ze snahy o minimální nárůsty ve vazbě
na inflaci a potřebný investiční rozvoj. Předpokládáme, že postavení našich cen ve srovnání
s obdobnými podniky VAK se bude, tak jako tomu je dlouhodobě, dále zlepšovat. Výše cen bude
samozřejmě významně ovlivněna novými investicemi, zejména dokončením Projektu Rekonstrukce
a výstavba vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov. Obdobné projekty realizuje většina
vodárenských společnosti v ČR. Jsme proto přesvědčeni, že naše ceny budou nadále sociálně
přijatelné a plně konkurence schopné.
Investice – po dokončení Projektu jsou připravovány další významné investice do infrastruktury.
Již v roce 2009 by měla být zahájena výstavba stavby Kanalizace a ČOV Otnice, na níž společnost
získala dotaci z prostředků EÚ - operačního programu ŽP. Dále je ve vysokém stádiu přípravy
stavba kanalizace Opatovice, o jejíž spolufinancování budeme žádat rovněž z nejbližší výzvy OPŽP
a dále rozšíření Skupinového vodovodu Vyškov o tzv. větev střed, která umožní další rozvoj
v zásobování vodou na Slavkovsku a Brněnsku a zvýší provozní bezpečnost celé Slavkovské větve
skupinového vodovodu. Ve všech případech předpokládáme více zdrojové financování, tj. z dotací,
vlastních zdrojů společnosti a zdrojů připojovaných obcí. S ohledem na nutnost splácení úvěrů,
bude ostatní běžná investiční činnost v řádu cca 30 mil. Kč ročně.
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•

•

Zvyšování kvality všech poskytovaných služeb – především při provozování vodovodů
a kanalizací. Evidujeme zvýšené nároky našich odběratelů například na snížení tvrdosti dodávané
vody i komfortnější tlakové poměry na distribučních vodovodech. Uvědomujeme si, že tyto
požadavky nemůžeme brát na lehkou váhu a již jsme zahájili přípravu technických opatření
k naplnění některých požadavků.
V souladu s možnostmi budou pokračovat opravy a rekonstrukce objektů, aktualizace
a zkvalitňování provozní dokumentace jako jsou provozní řády, pasporty a GIS. Velkou pozornost
chceme věnovat využití nových technologií a pracovních postupů. Začali jsme například rutinně
využívat svařování elektrotvarovkami, vlastníme stroj k provádění navrtávek kanalizačních potrubí,
přímo v terénu používáme GIS i GPS. Zvýšená péče bude věnována i ostatním provozním
činnostem, zejména čištění kanalizací a doplňkovým službám na vodárenských zařízeních,
provozovaných obcemi - jako jsou rozbory odpadních vod, projektové práce, poradenství a další
služby.
Práce s veřejností zůstává trvale významným úkolem společnosti, který se týká provozních,
zákaznických i inženýrských činností. Tak jako je to naprosto běžné v mnoha jiných odvětvích,
i my musíme umět ukázat našim odběratelům, že provádíme společensky významnou, vysoce
odbornou a potřebnou činnost, a že naše odměna za ni – tedy cena vodného a stočného je oprávněná
a spravedlivá.

Hlavní úkoly a očekávaná hospodářská situace v roce 2009
•

•

Dokončení Projektu - hlavním úkolem roku je úspěšně dokončit výstavbu Projektu, provést
a úspěšně projednat v co nejkratším termínu závěrečné vyúčtování projektu a zajistit tak přidělení
pozastavených 20 % dotačních prostředků z Fondu soudržnosti.
Finanční stabilita společnosti - neméně důležitým úkolem bude udržet v nejistých časech
hospodářské recese finanční stabilitu společnosti. Hlavní rizika vidíme v útlumu průmyslu, který
se projevil již v prvním čtvrtletí poklesem fakturace i výroby vody o více jak 5 % oproti roku 2008,
přechodu firem do konkurzů či likvidace, doprovázené vznikem nedobytných pohledávek
a zhoršující se platební kázně všech zákazníků s hrozbou vzniku druhotné platební neschopnosti.
Trvale korigovat čerpání veškerých nákladů společnosti ve vazbě na vývoj objemu fakturovaných
služeb ale i zhoršující se platební disciplíny našich zákazníků. K zajištění těchto úkolů
má společnost připraveno čerpání investičního a v případě nezbytnosti i provozního úvěru od naší
financující banky. Hospodářský výsledek je plánován nižší než tomu bylo v minulých letech
a lze očekávat, že po dokončení Projektu, až budou známy všechny dopady z jeho financování, bude
provedena úprava plánu hospodaření.

Při poskytnutí potvrzených dotačních prostředků je financování investic i provozu zabezpečeno
s dostatečnou rezervou a výše čerpání úvěrů bude optimalizována se snahou maximálně snížit úrokové
náklady z poskytnutých úvěrů. Velkou neznámou však je vývoj kurzu Kč k EUR, který tak jako v roce
2008 bude výrazně ovlivňovat výsledek hospodaření i rozsah hospodářské krize a jejich důsledků
na naši společnost.

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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F. Majetek a finanční situace
Údaje o majetku a finanční situaci jsou zřejmé z přiložených tabulek. Pokles zisku, patrný zejména
z podílu na jednu akcii, vyplývá z potřeby použití zdrojů při realizaci Projektu Rekonstrukce a výstavba
vodohospodářské infrastruktury na okrese Vyškov.
2008
(běžné
úč.obd.)
758 189
593 045
2 494
4
0

Vývoj kapitálu (v tis. Kč)
Vlastní kapitál celkem
Základní kapitál
Hosp. výsledek účetního období
Podíl zisku na akcii v Kč
Vyplacená dividenda

2007
(minulé
úč.obd.)
728 036
571 992
8 302
14
0

2006

2005

680 878
535 805
5 496
10
0

631 171
489 384
2 199
4
0

I v příštích letech se předpokládá další zvyšování základního kapitálu společnosti peněžitými vklady,
určenými jako zdroj pro realizaci Projektu Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury
na okrese Vyškov, na další rozvojové investice vodohospodářské infrastruktury. Pokračovat bude
i zvyšování nepeněžitými vklady, které jsou tvořeny výhradně již existujícím infrastrukturním majetkem
vodovodů a kanalizací v majetku akcionářů – obcí.

Účast společnosti na jiných osobách
Společnost nemá žádné majetkové účasti na jiných osobách.

1. Návrh na rozdělení zisku
Představenstvo navrhuje, mimo rozdělení do zákonného rezervního fondu ve výši 5 % z disponibilního
zisku a do sociálního fondu podle směrnice pro tvorbu a použití tohoto fondu ve výši 2,5 %
ze mzdových nákladů bez OON, rozdělení zůstatku zisku do fondu rozvoje vlastního kapitálu.
Fond rozvoje vlastního kapitálu je možno použít pouze k těmto účelům:
a) na zvýšení základního kapitálu společnosti,
b) k převodu do rezervního fondu (§ 217 obch. zák.),
c) k tvorbě zvláštních rezervních fondů (§ 161d obch. zák.),
d) k opatřením, která mají překonat nepříznivý průběh hospodaření,
e) k výjimečnému a nutnému převodu do ostatních fondů společnosti.
Nenavrhuje se výplata dividendy ani tantiémy.

Rozdělení zisku v Kč
Disponibilní zisk celkem
Rezervní fond
Sociální fond
Fond rozvoje vlast. kapitálu
Rozdělený zisk celkem
Nerozdělený zisk

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Návrh 2008
(běžné
úč.obd.)
2 493 542,46
125 000,00
907 000,00
1 461 542,46
2 493 542,46
0,00

2007
(minulé
úč.obd.)
8 302 065,67
416 000,00
842 000,00
7 044 065,67
8 302 065,67
0,00
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2006
5 495 879,38
275 000,00
802 000,00
4 418 879,38
5 495 879,38
0,00

2005
2 199 041,86
110 000,00
766 000,00
1 323 041,86
2 199 041,86
0,00
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G. Zpracovatelé výroční zprávy
Zpracovatelé zprávy
Výroční zprávu zpracovali Ing. Vladimír Kramář, člen představenstva, ředitel společnosti
a Ing. Zdeněk Procházka, LL.M., ekonomický náměstek.

Auditor účetní závěrky
Auditorem účetní závěrky je od roku 1994 trvale firma AUDIT AK CONSULT s.r.o. se sídlem Hanácká
331/11, Vyškov, PSČ 682 01, číslo licence KA ČR č.119.

Čestné prohlášení
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti,
které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti Vodovody a kanalizace
Vyškov, a.s. a jí vydaných cenných papírů, nebyly vynechány.
Dále prohlašujeme, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a výrok
uvedený ve výroční zprávě odpovídá skutečnosti.
Ve Vyškově 20. dubna 2009

Ing. Vladimír Kramář

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Ing. Zdeněk Procházka, LL.M.
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H. Zpráva dozorčí rady, vyjádření k přezkoumání účetní závěrky a návrhu
na rozdělení zisku
Dozorčí rada souhlasí se zprávou představenstva o činnosti a správě majetku v roce 2008. Potvrzuje, že
všechna rozhodnutí představenstva jsou v souladu se zákonem a stanovami společnosti, nikde nebyla
překročena zákonná kompetence.
Z kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti VaK Vyškov, a.s. v roce 2008 vyplynulo, že na základě
kontroly řádné účetní závěrky provedené dne 8. dubna 2009, s přihlédnutím
ke kladnému výroku auditora „bez výhrad“ a po posouzení návrhu na rozdělení zisku, dozorčí rada
akciové společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. doporučuje Valné hromadě schválit:
1) Výsledky hospodaření a roční účetní závěrku za rok 2008
2) Předložený návrh na rozdělení zisku za rok 2008
Za dozorčí radu: Marie Leznarová, Mgr. Luboš Kadlec, Helena Burdová,
Ing. Jiří Doležel, Karel Pásek, Mgr. Šárka Šilerová

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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I. Zpráva auditora

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

24

Výroční zpráva 2008

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

25

Výroční zpráva 2008

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

26

Výroční zpráva 2008

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

27

Výroční zpráva 2008

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

28

Výroční zpráva 2008

J. Účetní závěrka za rok 2008
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2008
společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou MF č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou
se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Údaje přílohy vycházejí z účetních záznamů
účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní
jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Obsah přílohy
Obecné informace
1.
Popis účetní jednotky
2.
Majetková či smluvní spoluúčast jiných účetních jednotek ve společnosti
3.
Změny a dodatky v obchodním rejstříku
4.
Organizační struktura účetní jednotky, její zásadní změny v uplynulém účetním období
5.
Orgány společnosti k rozvahovému dni
6.
Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech
7.
Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
8.
Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
9.
Odměna auditora
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
1.
Způsob ocenění majetku
1.1
Ocenění a způsob účtování zásob
1.2
Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
1.3
Ocenění cenných papírů a majetkových účastí
2.
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3.
Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
4.
Odpisování
5.
Ocenění majetku reálnou hodnotou
6.
Opravné položky
7.
Přepočet cizích měn na českou měnu
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1.
Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1
Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
1.2
Dlouhodobé úvěry
1.3
Rozpis odložené daně ze zisku
1.4
Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
1.5
Manka a přebytky u zásob
2.
Významné události po datu účetní závěrky
3.
Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku
3.1
Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku
3.2
Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku
3.3
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
3.4
Nejdůležitější tituly přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku
3.5
Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze
3.6
Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
3.7
Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním
3.8
Dlouhodobé majetkové cenné papíry, majetkové účasti, deriváty a dluhopisy
3.9
Stav pronajatého dlouhodobého hmotného majetku a společností provozovaného k 31. 12. 2008
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4.
4.1
4.2
4.3
4.4
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
6.
7.
8.

Vlastní kapitál
Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Rozdělení zisku minulého účetního období
Návrh na rozdělení zisku běžného účetního období
Základní kapitál
Pohledávky a závazky
Pohledávky po lhůtě splatnosti
Závazky po lhůtě splatnosti
Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Rezervy
Výnosy z běžné činnosti
Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj

Přílohy: Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Přehled o změnách vlastního kapitálu
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Obecné informace
1. Popis účetní jednotky
Obchodní firma:
Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s.
Sídlo:
Brněnská 13, č.p. 410, Vyškov, PSČ 682 01
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku:
1. 12. 1993
IČ:
49454587
DIČ:
CZ49454587
Předmětem podnikání společnosti je:
Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu; Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných); Podnikání
v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady; Vodoinstalatérství; Testování, měření a analýzy; Provádění staveb
včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování; Přípravné práce pro stavby; Silniční motorová
doprava nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly do 3,5 tuny celkové hmotnosti; Silniční motorová doprava
nákladní - vnitrostátní provozovaná vozidly nad 3,5 tuny celkové hmotnosti; Poskytování technických služeb;
Projektová činnost ve výstavbě; Montáž měřidel; Montáž a opravy vyhrazených plynových zařízení; Výroba,
instalace a opravy elektronických zařízení; Velkoobchod; Specializovaný maloobchod; Kovoobráběčství;
Zámečnictví; Výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů; Montáž a opravy vyhrazených
elektrických zařízení; Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti;
Kopírovací práce; Realitní činnost.

2. Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20 %
Osoba
(fyzická, právnická)

Bydliště, sídlo

Město Vyškov

Masarykovo náměstí 1, Vyškov

Běžné účetní
období
Podíl v Kč
tj. %
125.386.000
21,14

Minulé účetní
období
Podíl v Kč
tj. %
125.386.000 21,92

3. Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti přijalo představenstvo společnosti rozhodnutí
o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady upisováním nových akcií ve výši 36.188.000 Kč, které bylo
zapsáno do obchodního rejstříku dne 19. 9. 2007. K 6. 12. 2007 byl základní kapitál zvýšen na 571.993.000 Kč.
Splaceno bylo 553.899.000 Kč. Zbývající část ve výši 18.094.000 Kč byla splacena do 31. 3. 2008 a zápis
do obchodního rejstříku proběhl dne 11. 4. 2008.
V souladu s příslušnými ustanoveními zákona a stanov společnosti přijalo představenstvo společnosti rozhodnutí
o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady upisováním nových akcií ve výši 21.052 tisíc korun českých.
základní kapitál byl splacen nepeněžitými vklady a zapsán do obchodního rejstříku ke dni 27. 5. 2008. Základní
kapitál má k 31. 12. 2008 hodnotu 593.045.000 Kč, splaceno bylo 593.045.000 Kč.

4. Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období
Valná hromada akcionářů

Představenstvo

Dozorčí rada

Ředitel společnosti

Výrobně technický náměstek

Ekonomický náměstek

01 vodovod Vyškov

oddělení účetnictví

02 kanalizace Vyškov

oddělení zákaznického centra

03 vodovod a kanalizace Slavkov

oddělení práce a mezd

04 vodovod a kanalizace Bučovice

oddělení MTZ

05 vodovod Vyškov - okolí

06 jímání a úpravny vod

technický úsek

provozní úsek VTN

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.
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5. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni
Představenstvo:
Titul, jméno, příjmení
RNDr. Petr Hájek
JUDr. František Šujan
Radoslav Dvořáček
Ing. František Havíř
Ing. Ivan Charvát
Ing. Vladimír Kramář

Funkce
předseda
místopředseda
člen
člen
člen
člen

Den vzniku členství
14.3.2003
19.5.2000
25.5.2007
23.5.2003
23.5.2003
1.12.1993

Den skončení

Den vzniku funkce
23.5.2003
25.5.2007

Dozorčí rada:
Titul, jméno, příjmení
Funkce
Den vzniku členství Den skončení
Den vzniku funkce
Marie Leznarová
předsedkyně
29.5.1997
25.9.2002
Mgr. Luboš Kadlec
místopředseda
21.3.2003
25.5.2007
Helena Burdová
člen
19.6.2006
Ing. Jiří Doležel
člen
25.5.2007
Karel Pásek
člen
25.5.2007
Mgr. Šárka Šilerová
člen
25.5.2007
Právní poměry společnosti se řídí stanovami ve znění přijatém valnou hromadou 29. května 2008.

6. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech vyšší než 20 %
Společnost nemá žádný podíl v jiné účetní jednotce.

7. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady
Zaměstnanci celkem
Položka
Průměrný počet zaměstnanců – fyzický
Průměrný počet zaměstnanců – přepočtený
Mzdové náklady
Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů

Běžné
účetní období

Minulé
účetní období

136,90
138,44
135,92
137,48
36.558
34.083
Běžné účetní období
1.063

Z toho řídících pracovníků
Běžné
účetní období

Minulé
účetní období

9
9
9
9
5.229
5.023
Minulé účetní období
463

8. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění
Členové představenstva a členové dozorčí rady pobírají za výkon své funkce v souladu s rozhodnutím valné
hromady pravidelné měsíční odměny, které jsou jim vypláceny dle schválených pravidel. Členům představenstva
a dozorčí rady jsou poskytnuty pracovní pomůcky pro výkon funkce, a to notebook, připojení k internetu a mobilní
telefon. Nikdo z uvedených členů orgánů společnosti neobdržel od společnosti tantiémy.
Pan Ing. Vladimír Kramář (člen představenstva a ředitel společnosti), Ing. Zdeněk Procházka, LL.M. (ekonomický
náměstek), Ing. Karel Hájek (výrobně-technický náměstek), Petr Grmela, Ing. Josef Marek, Josef Žoužela
a Miroslav Formánek (vedoucí středisek) měli naturální příjem ve formě užívání služebního motorového vozidla
pro soukromé účely a hradili společnosti náklady na PHM za soukromě vykonané jízdy. Z tohoto naturálního
příjmu (1 % vstupní ceny) jim byla měsíčně vypočtena a sražena záloha na daň z příjmů v souladu s ustanovením
§ 6 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Členové představenstva, včetně ředitele společnosti, ani členové dozorčí rady neuzavřeli se společností žádné
obchodní smlouvy, neobdrželi od společnosti žádné úvěry ani záruky na úvěry poskytnuté společností. Neexistují
žádné další peněžní vztahy mezi společností a těmito osobami.

9. Odměna auditora

Náklady na odměny auditorské společnosti za účetní období činily 90.000 Kč na povinný audit účetní závěrky
a 37.000 Kč na daňové poradenství.
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Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu
se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhláškou MF č. 500/2002 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

1. Způsob ocenění majetku
1.1 Ocenění a způsob účtování zásob
Ocenění a účtování nakupovaných zásob
a) ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují:
- nákupní cenu,
- vedlejší pořizovací náklady (zejména dopravné externí, aktivace vnitropodnikové přepravy),
b) pro výdej ze skladu jsou používány
- metoda FIFO
Ocenění zásob vytvořených vlastní činností
Zásoby vytvořené vlastní činností účetní jednotka nevytváří.
1.2 Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady, dle zpracovaných
kalkulací bez nákladů na správní režii a zisk. Dlouhodobý nehmotný majetek účetní jednotka nevytváří.
1.3 Ocenění cenných papírů a majetkových podílů
Cenné papíry jiných společností ani jiné majetkové účasti společnost nemá.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
Reprodukční pořizovací cena nebyla v účetním období použita, neboť žádný majetek nebylo třeba takto oceňovat.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování
Odpisový plán účetních odpisů byl zpracován k datu založení společnosti a vycházel z odpisového plánu právního
předchůdce. Vzhledem k potřebě účetního ocenění majetku, které by pravdivě zobrazovalo skutečné opotřebení
majetku, byl od 1. ledna 1996 změněn. V návaznosti na zvýšení vstupní ceny HIM dle zákona č. 168/1998 Sb., byl
odpisový plán změněn s účinností od 1. 1. 1998. Dále byl odpisový plán upraven od 1. 1. 1999 v návaznosti
na změny daňových odpisů dle zákona č. 333/1998 Sb. a znovu od 1. 1. 2000 v souvislosti s upřesněním evidence,
účtováním a odpisováním DHIM. Změna odpisového plánu od 1.1.2001 byla provedena z důvodu změny názvů
z DHIM, HIM, DNIM a NIM na dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek – DHM a DNM.
Dlouhodobý hmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že jako hmotný majetek bude zařazen majetek, jehož pořizovací cena je vyšší
než 40.000 Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok.
O pořízení hmotného majetku je účtováno na účet 042-Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a na základě
protokolu o převzetí a zařazení majetku je převeden na příslušný majetkový účet.
Dlouhodobý drobný hmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým drobným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 20.000
Kč a doba použitelnosti je delší než 1 rok. Výjimku tvoří pouze vodoměry se vstupní cenou do 40.000 Kč, které
budou vždy považovány za dlouhodobý drobný hmotný majetek. Pořízení dlouhodobého drobného majetku
je účtováno na samostatný analytický účet 042 910-Pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku.
Ostatní samostatné movité věci se vstupní cenou do 20.000 Kč, i když splňují dobu použitelnosti delší než 1 rok,
nejsou dlouhodobým hmotným majetkem a je o nich účtováno jako o zásobách a to způsobem A. Tyto movité věci
jsou členěny dle pořizovací hodnoty do 3 skupin: do 500 Kč, od 501 do 3.000 Kč a od 3.001 do 20.000 Kč.
Samostatné movité věci od vstupní ceny vyšší než 500 Kč jsou vedeny v operativní evidenci společnosti
a tak inventarizovány.
Dlouhodobý nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož vstupní cena je vyšší
než 60.000 Kč a doba využitelnosti je delší než 1 rok.
O pořízení nehmotného majetku je účtováno na účet 041-Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
a na základě protokolu o převzetí a zařazení majetku je převeden na příslušný majetkový účet.
Drobný nehmotný majetek
Účetní jednotka stanovila, že pro účely účetnictví nebude používat kategorii drobný nehmotný majetek a veškerý
nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je nižší než 60 000 Kč bude účtovat prostřednictvím účtu 518 – Ostatní
služby v příslušném analytickém členění.
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4. Odpisování
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici
v souladu s § 28 odst. 6 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vycházela
z předpokládané doby jeho používání. Účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Způsob odpisování podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zvolí účetní
jednotka vždy při zařazení předmětu do používání.
Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 40.000 Kč se odepisuje měsíčně od počátku prvního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl zařazen do užívání. Při výpočtu měsíčního odpisu se použije
1/12 roční odpisové sazby, která je uvedena v odpisovém plánu.
Dlouhodobý drobný hmotný majetek v pořizovací ceně od 20.001 Kč do 40.000 Kč a vodoměry od 1 Kč
do 40.000 Kč se odepisují ve výši jedné poloviny pořizovací ceny v roce pořízení a zbývajících 50 % v roce
následujícím.
Dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně vyšší než 60.000 Kč se odepisuje 48 měsíců.

5. Ocenění majetku reálnou hodnotou
Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou.

6. Opravné položky (v Kč)
Opravné položky byly tvořeny pouze k pohledávkám.
Operace
Konečný stav OP k 31. 12. 2007
tvorba v roce 2008
rozpuštění v roce 2008
Konečný stav OP k 31. 12. 2008

Daňové
636.458,26
75.783,72
27.749,10
684.492,88

Opravné položky
Účetní
184.808,74
60.139,61
108.825,22
136.123,13

Celkem
821.267,00
135.923,33
136.574,32
820.616,01

Byl proveden odpis nevymahatelných pohledávek ve výši 49.218,71 Kč
Účet 546.001 daňový odpis ve výši
16.389,41 Kč
Účet 546.999 nedaňový odpis ve výši 32.829,30 Kč

7. Přepočet cizích měn na českou měnu
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka kurzy devizového trhu vyhlášené Českou
národní bankou ke dni uskutečnění účetního případu.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky
1.1 Doměrky splatné daně ze zisku za minulá účetní období
Za minulé účetní období nebyl doměrek daně.
1.2 Dlouhodobé úvěry
Na základě programu podpory vodohospodářských investic v ČR a vydaného registračního listu Ministerstva
zemědělství ČR č.j. 43120/2001-6030 ze dne 5. 12. 2001 byl k financování investiční akce „Intenzifikace ČOV
Vyškov“ poskytnut dlouhodobý úvěr se státní zárukou ve výši 58.065.000 Kč. V roce 2001 bylo použito
36.368.621 Kč a v roce 2002 zbývajících 21.696.379 Kč. Úroky nejsou hrazeny.
Na základě programu podpory vodohospodářských investic v ČR a vydaného registračního listu Ministerstva
zemědělství ČR čj. 47331/2003-7330 ze dne 8. 12. 2003 byl k financování investiční akce „Rozšíření skupinového
vodovodu Vyškov – I. etapa Nesovická větev“ poskytnut dlouhodobý úvěr se státní zárukou ve výši 30.007.000
Kč. V roce 2003 bylo použito 14.200.000 Kč a v roce 2004 zbývajících 15.807.000 Kč. Úroky nejsou hrazeny.
Na základě programu podpory vodohospodářských investic v ČR a vydaného registračního listu Ministerstva
zemědělství ČR čj. 35316/2004-16330 ze dne 18. 10. 2004 byl k financování investiční akce „Rekonstrukce
úpravny vody Lhota – 1. stavba“ poskytnut dlouhodobý úvěr se státní zárukou ve výši 6.719.000 Kč. V roce 2004
byl celý použit pro financování investice. Úroky nejsou hrazeny.
V souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“ byl
k zajištění financování investiční akce poskytnut revolvingový úvěr až do výše 9.000.000 EUR s konečnou
splatností do 31. 12. 2010. Úrokové náklady jsou hrazeny měsíčně ve výši 1M EURIBOR + 0,10 % p. a.
ze zůstatku jistiny.
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V souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“
byla k zajištění financování investiční akce poskytnuta půjčka ze SFŽP ČR ve výši 27.443.000 Kč. Úrokové
náklady jsou hrazeny čtvrtletně ve výši 2,5 % p. a.. V roce 2008 byla z této půjčky přijata částka 11.633 tis. Kč.
V rozvaze je vykázána na řádku č. 100.
Rok splatnosti

Úvěry celkem (ke splacení)
11.154
11.154
82.100
104.408

Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010 a dále
CELKEM
1.3 Rozpis odložené daně ze zisku
Položka
Odložený daňový závazek (rok 2008 – účtováno výsledkově)
Odložená daň vykázaná v účetní závěrce

Částka
575
34.207

1.4 Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely
V souvislosti s projektem „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“
Přijaté dotace:
dotace Fondu soudržnosti 6.007.679,83 EUR, (tj. 149.604.082,69 Kč – kurz ze dne přijetí platby)
dotace Fondu soudržnosti (MŽP) 7.003.260 Kč
Neobdržené očekávané dotace a podpory na pořízení dlouhodobého majetku:
dotace Fondu soudržnosti 6.067.451,17 EUR
dotace Fondu soudržnosti (MŽP) 4.203.490 Kč
dotace SFŽP ČR 2.153.000 Kč
K 31.12.2008 je stav účtu 042 v pořizovacích cenách dlouhodobého majetku nesníženého o dosud neobdržené
dotace. Potencionální snížení je odhadnuto ve výši 107.950.000 Kč.
1.5 Rozpis mank a přebytků u zásob
Manka nebo přebytky u zásob se v uplynulém účetním období nevyskytly.

2. Významné události po datu účetní závěrky
Účetní jednotka prohlašuje, že v období od data účetní závěrky do data, ke kterému jsou rozvaha a výkaz zisku
a ztráty schváleny k předání mimo účetní jednotku, nedošlo k žádné události, která by měla podstatný vliv
pro hodnocení údajů a informací v nich uvedených.

3. Doplňující informace o dlouhodobém hmotném a nehmotném majetku
3.1 Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (v Kč)
Pořizovací cena
Oprávky
Zůstatková cena
Přírůstky
Úbytky
Skupina
majetku
Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Minulé období Běžné období Běžné období
Pozemky
4 096 193
4 086 333
--4 096 193
4 086 333
9 860
-Stavby
944 153 754 911 207 453 357 212 514 338 215 632 586 941 240 572 991 821
38 318 732
5 372 431
Samostatné
movité věci a
146 967 474 146 400 631 109 004 886 101 829 184
37 962 588
44 571 447
6 837 961
6 271 118
soubory movitých
věcí
z toho:
- stroje, přístroje,
138 962 295 137 675 417 102 450 024
95 090 598
36 512 271
42 584 819
6 837 961
5 551 083
Zařízení
dopravní
7 651 949
8 371 984
6 288 545
6 516 258
1 363 404
1 855 726
-720 035
prostředky
- inventář
353 230
353 230
266 317
222 328
86 913
130 902
--Ostatní DHM
4 310
18 751
4 310
18 751
---14 441
Nedokončený
269 417 086
77 958 073
--- 269 417 086
77 958 073
--DHM (vč.záloh)
Celkem
1 364 638 817 1 139 671 241 466 221 710 440 063 567 898 417 107 699 607 674
45 166 553
11 657 990
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3.2 Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku (v Kč)
Skupina
Majetku
Software
Ocenitelná práva
Nehmotné výsledky
výzkumu a vývoje
Ostatní DNM
Nedokončený DNM
Celkem

Pořizovací cena
Běžné období
Minulé
období
6 874 135
2 643 490
136 000
136 000

Oprávky
Běžné
Minulé
období
období
2 264 347
2 294 157
136 000
136 000

Zůstatková cena
Běžné
Minulé
období
období
4 609 788
349 333
---

Přírůstky
Běžné
Období
4 353 205
--

Úbytky
Běžné
Období
122 560
--

1 161 700

1 161 700

1 161 700

1 161 700

--

--

--

--

3 721 429
1 014 581
12 907 845

3 721 429
3 879 039
11 541 658

1 860 716
-5 422 763

930 358
-4 522 215

1 860 713
1 014 581
7 485 082

2 791 071
3 879 039
7 019 443

-4 353 205

--122 560

3.3 Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
Běžné účetní období
Zahájení

Doba
trvání

10/2005
02/2006
04/2006
01/2007
03/2007
04/2007
10/2007
04/2008
04/2008
07/2008
07/2008
07/2008
09/2008
09/2008
10/2008
11/2008

36
36
36
36
36
36
36
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Zahájení

Doba
trvání

05/2004
06/2004
07/2004
10/2004
10/2005
02/2006
04/2006
01/2007
03/2007
04/2007
10/2007

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36

Název majetku

Splátky celkem

Volkswagen (3B7 3686)
Š Fabia (3B9 1513)
Bagr JCB 3CX (B00 1125)
Bagr JCB 3CX (B00 1149)
Volkswagen (4B9 5349)
Š Roomster (4B9 5409)
Suzuki Jimny (5B4 9619)
Ford C-Max (5B9 2454)
Ford C-Max (5B9 2464)
Ford Fusion (5B9 3167)
Ford Connect (5B9 3168)
Š Octavia (5B9 3180)
Ford Transit (6B1 3973)
Ford Ranger (6B1 4018)
Ford Transit VAN (6B1 4302)
Bagr JCB 3CX (B01 4541)
CELKEM

432
360
1.935
1.935
644
423
422
594
594
332
390
819
523
726
548
1.809
12.486

Uhrazené splátky
432
353
1.819
1.470
461
294
241
214
214
107
126
265
156
215
158
536
7.061

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku
po 1 roce
0
0
7
0
116
0
465
0
157
26
103
26
104
77
89
291
89
291
50
175
59
205
123
431
65
302
109
402
83
308
263
1.010
1.882
3.544

Minulé účetní období
Název majetku

Splátky celkem

Š Fabia (3B0 7680)
Š Fabia (3B0 7710)
Renault (3B0 8258)
Volkswagen (3B1 8412)
Volkswagen (3B7 3686)
Š Fabia (3B9 1513)
Bagr JCB 3CX (B00 1125)
Bagr JCB 3CX (B00 1149)
Volkswagen (4B9 5349)
Š Roomster (4B9 5409)
Suzuki Jimny (5B4 9619)
CELKEM
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769
1.080
432
360
1.935
1.935
644
423
422
8.776
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Uhrazené splátky
388
388
769
1.080
351
265
1.354
1.005
304
191
137
6.232

Neuhrazené splátky splatné
do 1 roku
po 1 roce
0
0
0
0
0
0
0
0
81
0
88
7
465
116
465
465
157
183
103
129
104
181
1.463
1.081
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3.4 Nejdůležitější přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku (v Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek - celkem přírůstky v pořizovací ceně 45.166.553 Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek - celkem úbytky v zůstatkové ceně 3.432.017 Kč.
Některé z položek majetku jsou uvedeny jmenovitě v tabulce:
Skupina

Položka majetku

Přírůstky

DHM

Vodovody a kanalizace – Bohdalice-Pavlovice, Milonice,
Nesovice, Nížkovice, Otnice, Rousínov – nepeněžité vklady
Kanalizace Vyškov, Průmyslová
Čerpadla
Vodovod Vyškov, Trpínky
Výpočetní technika
Kanalizace Vyškov, Havlíčkova – odlehčovací stoka
Vodoměry
Vodovod Slavkov, Koláčkova
Vodovod Drnovice, Rousínov, Vyškov, Zbýšov (dary)
Kanalizace Vyškov, Wolkerova
Kanalizace Vyškov (dary)
Pracovní stroje a mechanismy
Stavby ČOV Hrušky, Slavkov, vodovodní řady
Technologie ČOV Hrušky, Slavkov
Budovy ČOV Hrušky, Slavkov
Pracovní stroje a mechanismy
Dopravní prostředky

27.367.600

DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM
DHM

Úbytky
Pořizovací Zůstatková
cena
cena

2.997.190
1.924.798
1.705.985
1.671.955
1.458.381
1.346.689
941.964
763.753
763.061
233.257
65.350
4.980.122
3.434.422
392.309
1.497.815
720.035

2.729.259
414.104
283.910
0
0

3.5 Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (v Kč)
Název majetku
Pořizovací cena
Běžné účetní období
Minulé účetní období
Majetek sk. B
8.235.064,15
8.140.616
Majetek sk. C
2.989.310,93
2.920.273
Ostatní
424.050,11
436.815
Celkem
11.648.425,09
11.497.704
3.6 Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
ČOV Vyškov - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2001-2647 N3 a 2001-2647 N4 mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Jeruzalémská 4 a akciovou společností v souvislosti
se stavbou intenzifikace ČOV Vyškov.
ČOV Vyškov - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2003-2193 N1 a 2003-2193 N2 mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Jeruzalémská 4 a akciovou společností v souvislosti
se stavbou Rozšíření skupinového vodovodu Vyškov, I. etapa – Nesovická větev.
ČOV Vyškov - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2003-2593 N4 a 2003-2593 N5 mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Jeruzalémská 4 a akciovou společností v souvislosti
se stavbou Rekonstrukce úpravny vody Lhota – 1. stavba.
Provozní areál na ulici Brněnské ve Vyškově, bytový dům 9. května č.p. 335 ve Vyškově, ČOV a provozní
středisko ve Slavkově u Brna - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 70340513-Z mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a akciovou společností
v souvislosti s projektem „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“.
3.7 Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním oceněním
Společnost nevlastní takový majetek.
3.8 Dlouhodobé majetkové cenné papíry, majetkové účasti, deriváty a dluhopisy
Společnost nemá žádné majetkové účasti, deriváty a dluhopisy.
3.9 Stav pronajatého dlouhodobého hmotného majetku a společností provozovaného k 31. 12. 2008
Z důvodu novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, došlo k 31. 12. 2005 k ukončení komplexních
pronájmů a hodnota pronajatého majetku evidovaná v účetnictví je nulová.
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Od roku 2004 je majetek provozován na základě nových smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že se nejedná
o komplexní pronájem (s možností odpisu u nájemce) není hodnota tohoto pronajatého majetku zachycena
v účetnictví.

4. Vlastní kapitál
4.1 Zvýšení nebo snížení vlastního kapitálu
Změny vlastního kapitálu jsou uvedeny v příloze „Přehled o změnách vlastního kapitálu společnosti“.
4.2 Rozdělení zisku (úhrada ztráty) minulého účetního období (v Kč)
Položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) sociálního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti

Částka
8.302.065,67
416.000,00
842.000,00
7.044.065,67

Fond rozvoje vlastního kapitálu společnosti
Dne 1. března 2002 zřídilo představenstvo fond rozvoje vlastního kapitálu společnosti. Fond byl zřízen za účelem
posílení vlastního kapitálu společnosti a za účelem rozvoje společnosti v souladu se stanovami akciové společnosti
Vodovodů a kanalizací Vyškov.
4.3. Návrh na rozdělení zisku (úhradu ztráty) běžného účetního období (v Kč)
Položka
Výsledek hospodaření ( + zisk, - ztráta)
Tvorba (+) nebo čerpání (-) rezervního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) sociálního fondu
Tvorba (+) nebo čerpání (-) fondu rozvoje vlastního kapitálu společnosti

Částka
2.493.542,46
125.000,00
907.000,00
1.461.542,46

4.4. Základní kapitál
Druh akcií
Akcie na jméno v listinné podobě
(ve vlastnictví obcí)
Akcie na majitele v zaknihované
podobě
Akcie na jméno v zaknihované
podobě (ve vlastnictví MF ČR)
CELKEM AKCIÍ

Běžné účetní období
Počet akcií
Jmenovitá hodnota
561.246
1.000 Kč

Minulé účetní období
Počet akcií
Jmenovitá hodnota
540.194
1.000 Kč

31.799

1.000 Kč

31.798

1.000 Kč

0

1.000 Kč

1

1.000 Kč

593.045

571.993

5. Pohledávky a závazky
5.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti
Krátkodobé pohledávky
CELKEM
- pohledávky z obchodních vztahů
- z toho odběratelé
- krátkodobé poskytnuté zálohy
- ostatní pohledávky
- z toho daňové pohledávky
- z toho dohadné účty aktivní

Běžné účetní období
56.482
8.886
8.879
1.350
46.246
11.127
35.111

Časová struktura krátkodobých
pohledávek z obchodních vztahů
Pohledávky do lhůty splatnosti
Po lhůtě splatnosti: do 30 dnů
Po lhůtě splatnosti: od 30 dnů do 90 dnů
Po lhůtě splatnosti: od 90 dnů do 365 dnů
Po lhůtě splatnosti: nad 365 dnů
CELKEM

Ostatní faktury
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924
137
21
2
26
1.110

Minulé účetní období
52.375
8.415
8.350
1.176
42.784
6.977
35.730

Vodné+stočné
5.321
1.351
198
144
762
7.776

Celkem
6.245
1.488
219
146
788
8.886
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5.2 Závazky po lhůtě splatnosti
Krátkodobé závazky
CELKEM
- závazky z obchodních vztahů
- z toho dodavatelé
- krátkodobé přijaté zálohy
- ostatní závazky
- z toho závazky k zaměstnancům
- z toho odvody z mezd (soc.zab.)

Běžné účetní období
81.786
73.017
72.833
2.983
5.786
2.663
1.644

Časová struktura krátkodobých
závazků z obchodních vztahů
Závazky do lhůty splatnosti
Po lhůtě splatnosti: do 30 dnů
Po lhůtě splatnosti: od 30 dnů do 90 dnů
Po lhůtě splatnosti: od 90 dnů do 365 dnů
Po lhůtě splatnosti: nad 365 dnů
CELKEM

Minulé účetní období
50.809
40.995
40.658
3.430
6.384
2.408
1.429
Celkem
72.528
92
21
57
319
73.017

Společnost neeviduje závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti,
závazky na veřejné zdravotní pojištění po lhůtě splatnosti a daňové nedoplatky u místně příslušného finančního
úřadu.
5.3 Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
Pohledávky a závazky k podnikům ve skupině se nevyskytují. Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. hospodaří
samostatně a není součástí žádné skupiny.
5.4 Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva
Pohledávky z titulu uplatnění zástavního práva se nevyskytují.
Závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva jsou následující:
ČOV Vyškov - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2001-2647 N3 a 2001-2647 N4 mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Jeruzalémská 4 a akciovou společností v souvislosti
se stavbou intenzifikace ČOV Vyškov. Na základě zřízení tohoto zástavního práva byla uzavřena mezi záruční
bankou jako věřitelem a Vodovody a kanalizacemi Vyškov, a.s, jako dlužníkem dne 4. 12. 2001 smlouva
o zvýhodněném úvěru číslo 2001-2647 UV, podle které záruční banka poskytla VaK Vyškov, a.s. úvěr ve výši
58.065.000 Kč, s čerpáním v letech 2001 a 2002.
ČOV Vyškov - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2003-2193 N1 a 2003-2193 N2 mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Jeruzalémská 4 a akciovou společností v souvislosti
se stavbou Rozšíření skupinového vodovodu Vyškov, I. etapa – Nesovická větev. Na základě zřízení tohoto
zástavního práva byla uzavřena mezi záruční bankou jako věřitelem a Vodovody a kanalizacemi Vyškov, a.s, jako
dlužníkem dne 4. 7. 2003 smlouva o zvýhodněném úvěru číslo 2003-2193-UV, podle které záruční banka poskytla
VaK Vyškov, a.s. úvěr ve výši 30.007.000 Kč, s čerpáním v období od uzavření smlouvy do 30. 10. 2004.
ČOV Vyškov - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 2003-2593 N4 a 2003-2593 N5 mezi Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s. se sídlem 110 00 Praha 1, Jeruzalémská 4 a akciovou společností v souvislosti
se stavbou Rekonstrukce úpravny vody Lhota – 1. stavba. Na základě zřízení tohoto zástavního práva byla
uzavřena mezi záruční bankou jako věřitelem a Vodovody a kanalizacemi Vyškov, a.s, jako dlužníkem
dne 7. 9. 2004 smlouva o zvýhodněném úvěru číslo 2003-2593-UV, podle které záruční banka poskytla
VaK Vyškov, a.s. úvěr ve výši 6.719.000 Kč, s čerpáním v období od uzavření smlouvy do 30. 12. 2005.
Provozní areál na ulici Brněnské ve Vyškově, bytový dům 9. května č.p. 335 ve Vyškově, ČOV a provozní
středisko ve Slavkově u Brna - smlouva o zřízení zástavního práva číslo 70340513-Z mezi Státním fondem
životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 a akciovou společností
v souvislosti s projektem „Rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v okrese Vyškov“. Na základě
zřízení tohoto zástavního práva byla uzavřena mezi SFŽP ČR a Vodovody a kanalizacemi Vyškov, a.s. jako
dlužníkem dne 30. 6. 2008 smlouva o poskytnutí podpory číslo 70340513 ve výši 27.443.000 Kč, s čerpáním
v období od uzavření smlouvy do 31. 12. 2009.
5.5 Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze
Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze se ve společnosti nevyskytují.
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6. Rezervy
V roce 2008 nebyla vytvořena žádná zákonná rezerva.

7. Výnosy z běžné činnosti
Tržby společnosti jsou realizovány pouze v tuzemsku. Výnosy v zahraničí společnost nemá.
Výnosy jsou tvořeny především z vodného ve výši 85.592 tis. Kč, stočného 67.055 tis. Kč a ostatních služeb
11.609 tis. Kč.

8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj
Společnost nemá žádné výdaje na výzkum a vývoj.
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