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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 Úvodní slovo  
 
 
Vážení akcionáři, 
 
představenstvo vám předkládá desátou výroční zprávu, která dokumentuje a hodnotí nejen 
hospodaření, ale i vývoj akciové společnosti. Výsledky za rok 2003 jsou prezentovány ve 
výroční zprávě tak, aby poskytovaly co nejširší informace akcionářům i všem obchodním 
partnerům. 
 
V činnostech, které jsou pro společnost základní, tj. výroba pitné vody, odkanalizování a 
čištění odpadních vod nedošlo k žádným větším problémům. Určité komplikace způsobilo 
dlouhotrvající letní sucho, které mělo za následek snížení vydatnosti pramenišť. K výrazným 
omezením dodávky vody však nedošlo. Velký důraz byl kladen na prevenci, včetně 
podrobného sledování vývoje výroby a dodávky pitné vody a k tomuto účelu je neustále 
doplňován dispečink, který tyto procesy nepřetržitě sleduje. V souladu s novými vyhláškami i 
provozním řádem stoupl počet prováděných rozborů tak, aby byla zajištěna kvalita pitné 
vody. Obdobně u odpadních vod je sledována kvalita vypouštěných vod, pro sledování 
provozu, především čistírny odpadních vod tak, aby byly dodrženy stanovené limity. 
 
Vkládané prostředky do rekonstrukcí a oprav vodovodní sítě jsou účelně využívány, i když 
oblast snižování ztrát vody v trubní síti má dlouhodobý charakter. Navíc zavedená úplata za 
odběr i podzemních vod předurčuje prioritu pro prevenci. 
 
V roce 2003 došlo, stejně jako v roce 2002, i k určitému nárůstu fakturovaných jednotek, což 
znamenalo vyšší tržby společnosti. Dosažený účetní zisk za rok 2003 překročil původní plán a 
je tedy dostatečný pro plánované rozdělení a použití nerozdělené části na splátku úvěru. 
 
V investiční činnosti došlo v roce 2003 k dokončení rozestavěné etapy modernizace čistírny 
odpadních vod a další činnost byla směrována ke zlepšení stavu vodovodní a kanalizační sítě, 
a to jak z hlediska provozu, tak i potřeb měst a obcí. 
 
Představenstvo společnosti je přesvědčeno, že společné úsilí akcionářů, orgánů společnosti i 
všech zaměstnanců i nadále zajistí potřebnou úroveň služeb společnosti, její další růst a 
prosperitu. Výsledky roku 2003 k tomu dávají předpoklady a všem, kteří se na nich podílejí, 
patří poděkování. 
 
 
 
 
 
    
Ing. Jaroslav Vrběcký, v. r.               Mgr. Tomáš Hendrych, v. r. 
             ředitel a. s. předseda představenstva a. s.
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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) 
 

Datum vzniku: 1. 1. 1994 
 

Právní předpis: Obchodní zákoník, § 56 a násl. a § 154  
a násl., notářský zápis ze dne 17. 11. 1993 
 

Právní forma: akciová společnost 
 

IČO 60108711 
 

DIČ: 268-60108711 
 

Základní kapitál společnosti: 377 017 000,- Kč 
 

Nominální hodnota akcie: 1 000,- Kč 
 

Bankovní spojení: KB Trutnov, č. účtu 2701-601/0100 
 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1006 

 
 
Předmět podnikání: 
 

- provozování vodovodů a kanalizací 
- podnikání v oblasti nakládání s odpady v rámci živnosti volné 
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- vyhledávání poruch a rozbory vody 
- provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování 
- vodoinstalatérství 
- zemní práce a práce speciální mechanizace 
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava 
- nákup a prodej zboží – obchodní činnost 
- montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení a výroba 

rozvaděčů nízkého napětí 
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb 
- ubytovací služby (kategorie chatová osada). 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Informace o společnosti 
 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. je akciovou společností smíšeného typu s převažující 
činností provozování vodovodů a kanalizací. 
 
Akcionáři jsou města a obce Trutnov, Janské Lázně, Svoboda n. Úpou, Mladé Buky a Horní 
Maršov, které vlastní 79,4 % akcií společnosti. Zbývající část  vlastní drobní akcionáři, kteří 
si akcie zakoupili v rámci 2. vlny kupónové privatizace. 
 
Akcie měst a obcí jsou převoditelné se souhlasem valné hromady, 1 ks akcie se zvláštními 
právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je rovněž převoditelná se souhlasem valné 
hromady, ostatní jsou veřejně obchodovatelné prostřednictvím RM systému. 
 
Organizační struktura společnosti: 
 
Společnost se člení na ředitelství a výrobní provozy. 
 
V čele společnosti je ředitel, který byl do 8. 6. 2003 zároveň předsedou představenstva. 
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, laboratoř a oddělení materiálně-technického zásobování. 
 
Výrobní provozy jsou organizačními jednotkami, které zajišťují konkrétní výrobní činnosti 
v určeném rozsahu a v určité územní působnosti.  
 
V rámci společnosti jsou tyto výrobní provozy: 

- vodovody Trutnov, 
- úpravna vody Horní Maršov 
- kanalizace Trutnov, 
- ČOV Trutnov, 
- vodovody a kanalizace Svoboda n. Úpou. 

 
Průměrný přepočtený stav pracovníků byl ve sledovaném období 80 osob a proti roku 2002 se 
nezměnil. Z tohoto počtu je 51 dělníků a 29 TH pracovníků a z nich jsou 3 řídící pracovníci. 
 
Ukazatel  2002  2003 
Mzdové prostředky (včetně stimulačního fondu) 14 658 15 585 
z toho: řídící pracovníci              1 719   1 871 
 
 
Na tržbách za prodej vlastních výrobků a služeb se rozhodující mírou podílí provoz vodovodů 
Trutnov (41,4 %) a provoz kanalizací Trutnov (38,2 %). 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Údaje o základním kapitálu a vydaných cenných papírech 
 

Společnost není součástí koncernu a rovněž nenabyla vlastní cenné papíry. 
 
Ve sledovaném období byla zaregistrována Krajským soudem v Hradci Králové změna 
podoby 299 507 ks kmenových akcií na jméno ze zaknihované podoby na podobu listinnou. 
Převoditelnosti akcií se souhlasem valné hromady zůstala zachována. 
 
 
Druhy a objem již vydaných akcií : 
 

 

a) akcie na jméno  
    - celková hodnota v Kč 299 507 000,- Kč                         
    - počet kusů        299 507 
  
     akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady 
  
b) akcie na majitele  
     - celková hodnota v Kč  77 509 000,- Kč 
     - počet kusů         77 509 
      ISIN                       CZ0009058657 
 

 

     akcie jsou zaknihovány, veřejně obchodovatelné 
  
c) akcie se zvláštními právy  
     - celková hodnota v Kč           1 000,- Kč 
     - počet kusů                  1 
  
      akcie je zaknihována, převoditelná se souhlasem valné hromady 
 
Jmenovitá hodnota všech druhů akcií je 1 000,- Kč. 
 
Na základním kapitálu se podílejí 5 % a více tyto právnické osoby: 
 

2002 2003 Akcionář 
tis. Kč % tis. Kč % 

Město Trutnov 212 367 57,8 221 795 58,8 
Město Janské Lázně   41 307 11,2   41 307 11,0 
Holeček R., Ing., Frýdek- 
Místek, Mánesova 475 

  27 347         7,4   27 347   7,3 

Město Svoboda n. Úpou   20 973   5,7   20 973   5,6 
 

Akcie měst jsou na jméno a jsou převoditelné se souhlasem valné hromady. Akcie majitele 
Ing. Reného Holečka jsou veřejně obchodovatelné prostřednictvím RM systému. 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
Městský soud v Praze zapsal v měsíci květnu 2003 úmysl společnosti U-Centrum, a. s., Praha 
navýšit základní kapitál o 4 200 ks akcií o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč, tj. o 4 200 000,-. 
Emisní kurz akcie je 1 080,- Kč, podoba akcií listinná. Akcie budou na jméno naší společnosti 
a byly splaceny kapitalizací pohledávky za společností U-Centrum, a. s., Praha. Po zapsání 
zvýšeného základního kapitálu bude mít naše společnost podstatný vliv ve společnosti          
U-Centrum, a. s., Praha s podílem 45,7 % na základním kapitálu. 
 
Akcie byly naší společnosti předány v únoru 2004. 
 
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. 
 
Výkon hlasovacího práva akcionáře, který má více jak 20 % z celkového počtu hlasů, 
připadajících na vydané akcie společnosti, má výkon hlasovacího práva vymezen nejvyšším 
přípustným počtem hlasů, který činí 21,14 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané 
akcie společnosti. 
 
Držitelem l akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva je Fond 
národního majetku České republiky. 
 
Zvláštní práva spojená s výkonem hlasovacího práva jsou vymezena tak, že rozhodnutí o: 

- převodu infrastrukturního majetku ze společnosti, 
- změně bilančních nároků jednotlivých obcí na zdroje vody, vybudované státem, 
- změně či zrušení omezené převoditelnosti akcie na jméno, stanovené stanovami, 
- výměně akcie na jméno za akcii na majitele, 
- převodu akcie na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, 
- pověření představenstva společnosti zvýšit základní kapitál podle § 210 Obch. Z. a § 9 

stanov, 
- zrušení omezení stanovami upraveného výkonu hlasovacího práva akcionáře. 
 

Změny předchozího odstavce budou na valné hromadě přijaty, pokud s nimi při hlasování 
vyjádří souhlas i držitel akcie se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
Pokud valná hromada schválí výplatu dividend, jsou tyto splatné v termínu, který určí valná 
hromada. 
 
Společnost neučinila veřejnou nabídku  převzetí vlastních akcií ani akcií jiných společností. 
 

Údaje o statutárních a dozorčích orgánech emitenta 
 
Valná hromada  její působnost upravuje § 20 a 

následující stanov společnosti 
Představenstvo  (od 1. 1. do 8. 6. 2003)  
   
- předseda   
Ing. Jaroslav Vrběcký r. č. 391128/004 Trutnov, M. D. Rettigové 308 

 
- místopředseda   
Ing. Milan Oravec r. č. 520521/009 Svoboda n. Úpou, Horská 244 

 
- členové   
Mgr. Tomáš Hendrych r. č. 590512/1915 Trutnov, Úpské nábřeží 224 
Ing. Jiří Hradecký r. č. 561104/1975 Janské Lázně, Lyžařská 287 
Ing. Petr Kozák r. č. 620928/1804 Trutnov, Tichá 524 
   
Dozorčí rada  (od 1. 1. do 8., resp. 4. 6. 2003)  
   
- předseda   
Ing. Vladimír Kopřiva r. č. 400621/023 Trutnov, Kubelíkova 549 

 
- členové   
Jan Géc r. č. 470808/063  Horní Maršov – Temný Důl 69 
Vladimír Janda r. č. 650401/1591 Mladé Buky, Školní 314 
 
   
Představenstvo (od 9. 6. do 31. 12. 2003)  
   
- předseda   
Mgr. Tomáš Hendrych r. č. 590512/1915 Trutnov, Úpské nábřeží 224 
   
- místopředseda   
Ing. Václav Němec r. č. 501209/301 Janské Lázně, Na Sluneční stráni 257 

 
- členové   
Ing. Jaroslav Chmelař r. č. 500910/002 Svoboda n. Úpou,  Pod Rýchorami 57 
Ing. Petr Kučera r. č. 551224/1438 Horní Maršov 213 
Ing. Petr Kozák r. č. 620928/1804 Trutnov, Tichá 524 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
   
Dozorčí rada (od 9., resp. 5. 6. do 31. 12. 2003) 
   
- předsedkyně   
Ing. Hana Horynová r. č. 535323/010 Trutnov, V Domcích 129 
   
- místopředsedkyně   
Ing. Soňa Teichmanová r. č. 575401/0295  Trutnov, Akátová 601 
   
- člen   
Vladimír Janda r. č. 650401/1591 Mladé Buky, Školní 314 
 
Odměny statutárních orgánů 
 

2002 2003 Orgán Počet 
osob tantiémy ost. odměny tantiémy ost. odměny 

Představenstvo 5 400 318 500 318 
Dozorčí rada 3 165 144 200 144 
 
Společnost neposkytla půjčku, záruku ani ostatní peněžní nebo naturální plnění řídícím, 
statutárním nebo dozorčím orgánům a akcionářům. 
 
Členové statutárních a dozorčích orgánů vlastnili  do data konání valné hromady (tj. do 8. 6. 
2003) 40 kusů akcií společnosti. 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 Zveřejňované údaje z rozvahy a z výkazu zisků a ztrát  

 
 

Rozvaha k 31. 12. 2003    (v tis. Kč) 
 

         2003        2002       2001 
Aktiva celkem 486 038 481 628 472 153
    
A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 0

  
B. Dlouhodobý majetek 447 254 439 391 423 703
B.I Dlouhodobý nehmotný majetek 308 416 448
B.II Dlouhodobý hmotný majetek 442 348 434 377 423 255
B.III Dlouhodobý finanční majetek 4 598 4 598  0
   
C. Oběžná aktiva 34 374 35 591 40 292
C.I Zásoby 2 173 2 756 2 890
C.II Dlouhodobé pohledávky 0 0 0
C.III Krátkodobé pohledávky 17 900 16 378 18 275
C.IV. Finanční majetek 14 301 16 457 19 127
   
D.I Časové rozlišení 4 410 6 646 8 158
   
       2003             2002         2001 
Pasiva celkem 486 038 481 628 472 153

  
A. Vlastní kapitál 452 482 448 619 451 463
A.I.1 Základní kapitál 377 017 367 589 367 589
A.I.3 Změny základního kapitálu 0 9 428 0
A.II Kapitálové fondy 15 891 15 891 15 891
A.III Fondy tvořené ze zisku 45 743 46 448 46 335
A.IV. Nerozdělený zisk minulých let 7 211 6 261 18 337
A.V. Výsledek hospodaření běž. úč. období 6 620 3 002 3 311
   
B. Cizí zdroje 29 054 29 517 20 690
B.I. Rezervy 0 0 1 400
B.II. Dlouhodobé závazky 19 669 17 291 3 423
B.II.10 Odložený daňový závazek  19 653 15 645 0
B.III. Krátkodobé závazky 5 371 4 421 3 867
B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 4 014 7 805 12 000
   
C.I Časové rozlišení 4 502 3 492 0

 
 
 
 
 

 9 
 



Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2003     (v tis. Kč) 
 

  2003 2002 2001
  

I+II Výkony a prodej zboží 80 019 76 884 70 677
I+II.1 Z toho tržby za prodej vlastních 

výrobků, služeb a zboží 
77 105 72 327 66 983

  II.2 Změna stavu vnitr. zásob vl. výroby     -  771 57 70
  II.3 Aktivace 3 685 4 500 3 624
A+B Výkonová spotřeba a náklady na 

prodané zboží 
34 873 30 816 24 882

   + Přidaná hodnota 45 146 46 068 45 795
C Osobní náklady 20 423 19 801 19 047
E Odpisy dlouhodobého nehmotného a 

hmotného majetku 
11 606 19 784 20 673

G Změna stavu rezerv a oprav. položek 
v provozní oblasti 

    -  7       - 2 499 1 780

III+IV+V+VI+VII Jiné provozní výnosy 507 1 573 2 901
D+F+H+I+J Jiné provozní náklady 2 756 5 662 4 012
   
* Provozní výsledek hospodaření 10 875 4 893 3 184
   
XI+XII Zúčtování opravných položek do 

finančních výnosů 
0 0 0

L+M Tvorba rezerv a opravných položek 
do finančních nákladů 

0 0 0

VIII+IX+X+XII Jiné finanční výnosy 
 

172 385 515

K+N+O+P Jiné finanční náklady 324 408 67
   
* Finanční výsledek hospodaření     - 152          -     23 448
Q Daň z příjmu za běžnou činnost 4 008 2 390 0
Q.2 - odložená 4 008 2 390 0
   
** Výsledek hospodaření za běž. činnost 6 715 2 480 3 632
   
XIII Mimořádné výnosy 303 847 230
R Mimořádné náklady 398 325 551
   
* Mimořádný výsledek hospodaření     - 95 522 -  321
   
*** Výsledek hospodaření úč. období 6 620 3 002 3 311
 Výsledek hospodaření před zdaněním 10 628 5 392 3 311
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Údaje z  přílohy k roční účetní závěrce za rok 2003 
 
Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a 

způsobech oceňování 
 
Ve společnosti jsou vydány vnitropodnikové směrnice, které jsou závazné pro vedení 
účetnictví. Tyto vnitřní směrnice byly v roce 2003 upraveny v návaznosti na postupy účtování 
platné od 1. 1. 2003. 
 
Nakoupený materiál se oceňuje pořizovací cenou bez nákladů, které s jeho pořízením 
souvisejí (přepravné, balné, pojistné, clo). 
 
Zásoby se oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem. 
 
Vedlejší náklady se rozpouštějí měsíčně podle obecně stanoveného vzorce na hlavní činnost 
jednotlivých středisek. 
 
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje 
pořizovací cenou. 
 
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. 
 
Reprodukční pořizovací cenou jsou na skladě oceněny 2 ks náhradního zdroje, které byly 
aktivovány v roce 2002 při demontáži vodárenského dispečinku v celkové hodnotě               
89 834,- Kč. 
 
V účetním období došlo ke změnám v účetních postupech v návaznosti na vyhlášku                    
č. 500/2002 Sb., kterou se s účinností od 1. ledna 2003 provádějí některá ustanovení zákona  
č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. 
 
Společnost má vytvořeny opravné položky k pohledávkám, a to v případech „pochybných 
pohledávek“, tj. u těch, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně 
zaplaceny a u „sporných pohledávek“, tj. pohledávek vůči dlužníkům, s nimiž se vede spor o 
jejich uznání nebo zaplacení. 
 
Opravné položky k pohledávkám vytvořila společnost v této výši: 
 

- na pohledávky v konkurzu v plné výši pohledávek uplatněných u soudu, 
- na pohledávky, u nichž od lhůty splatnosti uplynulo více než 6 měsíců 20 % účetní 

hodnoty pohledávky, 
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- na pohledávky, u nichž od lhůty splatnosti uplynulo více než 12 měsíců 33 % účetní 
hodnoty pohledávky, 

- na pohledávky, splatné do konce roku 2000 dále účetní opravnou položku do výše   
100 % hodnoty pohledávky. 

 
Údaje o zvoleném způsobu odepisování, roční sazba odpisů a částka odpisů za zdaňovací 
období je uvedena u jednotlivého majetku v souboru DHM vedeného výpočetní technikou. 
 
K dlouhodobému nehmotnému majetku je vedena ruční evidence. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný se počínaje rokem 2001 odepisuje v návaznosti 
na předpokládanou dobu využitelnosti. 
 
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 majetek odpisovaný se začne odepisovat následující měsíc po zaúčtování do 
účtové skupiny 01 nebo 02. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek, který byl pořízen před 1. 1. 1994, se odepisuje rovnoměrně 
podle vyhlášky FMF č. 586/90 Sb. o odpisování základních prostředků, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Dlouhodobý hmotný majetek pořízený v době od 1. 1. 1994 do  31. 12. 2001 se odepisoval 
rovnoměrně podle následující tabulky: 
 

Roční odpisová sazba Odpisová skupina 
v 1. roce v dalších letech 

Doba odepisování 

1               14,2               28,6                4 roky 
2 8,5               18,3                6 let 
3 4,3 8,7 12 let 
4 2,15 5,15 20 let 
5 1,4 3,4 30 let 

 
Dlouhodobý hmotný majetek, pořízený počínaje rokem 2002, se odepisuje v návaznosti na 
předpokládanou dobu životnosti. 
 
V rámci inventarizace majetku a závazků, která ve společnosti proběhla k 30. 11., resp.        
k 31. 12., bylo provedeno důsledné posouzení doby životnosti majetku k datu provedení 
inventarizace s tím, že od 1. 1. 2004 dochází ke změně odpisového plánu u těch položek, kde 
byla zjištěna změna předpokladů, z nichž plán účetních odpisů vycházel. 
 
Zatřídění hmotného majetku typického pro účetní jednotku je uvedeno na následující straně. 
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SKP Odpis. skupina Název HIM 
332070 1 vodárenský dispečink 
332011 1 radiostanice 
300212 1 počítače 
29122 2 čerpadla 
29123 3 dmychadla 
292412 3 česle,  shrabováky,  pojezdové mosty 
462132 4 zásobní řady 
462141 4 vodovody,  kanalizace 
4621 5 objekty ČS,  ÚV,  ČOV 
462164 5 vodojemy, aktivační a dosazovací nádrže ČOV 
462522 5 vrty,  prameniště 
 
 
Pro přepočet cizích měn na českou měnu společnost používá denní kurz ČNB, platný v den 
uskutečnění účetního případu. 
 
 

Doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisků a ztrát                              
(v tis. Kč) 

 
Rozpis hlavních tříd hmotného a nehmotného majetku: 
 

- dlouhodobý hmotný majetek 
 (stav k 31. 12. uvedeného roku) 
 

2002 2003 Druh HIM 
Pořiz. cena Oprávky Zůst. cena Pořiz. cena Oprávky Zůst. cena 

UDAS 73 0 73 73 0 73
Budovy 108 100 20 909 87 191 115 473 22 546 92 927
Stavby 515 194 220 010 295 184 534 016 226 358 307 658
Stroje a zařízení 46 633 28 001 18 632 56 165 30 185 25 980
Přístroje 13 585 10 380 3 205 14 076 10 506 3 570
Dopravní prostředky 14 120 11 893 2 227 13 980 10 969 3 011
Inventář 222 209 13 222 210 12
Jiný majetek – k leasingu 1 734 100 1 634 1 734 201 1 533
DDHM odepsaný 5 479 5 479 0 5 363 5 363 0
DDHM odepisovaný 222 12 210 671 50 621
Pozemky 2 805 0 2 805 2 805 0 2 805
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- dlouhodobý nehmotný majetek  (bez DDNM) 
                                                                                                              ( v tis. Kč) 
 

2002 2003 Druh NIM 
Pořiz. cena Oprávky Zůst. cena Pořiz. cena Oprávky Zůst. cena 

Software 867 543 324 859 614 245 
Nehmotné výsledky 
výzk. a obdob. činn. 

200 108   92 200 137   63 

 
Přírůstky a úbytky dlouhodobého majetku podle tříd v pořizovacích cenách (jsou uvedeny 
v následující tabulce: 
                                                                                                                                     ( v tis. Kč) 
  
Druh majetku Počáteční stav  

k 1. 1. 2003 
Přírůstky Úbytky Konečný stav 

k 31. 12. 2003
DNM 1 067 0 8 1 059
UDAS 73 0 0 73
Pozemky 2 805 0 0 2 805
Budovy a stavby 623 294 26 195 0 649 489
Sam. movité věci a soubory 67 875 11 264 908 78 231
Dopravní prostředky 14 120 1 056 1 196 13 980

 
 

- majetek pořízený formou finančního pronájmu 
 
Formou leasingu se počínaje rokem 2000 pořizovala část technologie na ČOV Bohuslavice 
(Trutnov). 
 
a) součet splátek nájemného za celou dobu pronájmu (bez DPH) 7 284 702,-- Kč
 
b) skutečně uhrazené splátky k 31. 12. 2003 (bez DPH) 7 268 902,-- Kč
 
c) částka budoucích plateb 15 800,-- Kč
   -  splatné do 31. 12. 2004 6 000,-- Kč
   -  splatné v roce 2005 a později 9 800,-- Kč
 
Tato transakce je plně obsažena v rozvaze společnosti, zde jsou tyto skutečnosti  pouze 
komentovány. 
 
Akce byly uvedeny do užívání v roce 2001. Za rok 2003 byly uplatněny náklady ve výši        
1 504 tis. Kč. 
 
Na základě souhlasu pronajímatele společnost odepisuje jiný majetek, který byl vytvořen ve 
vlastní režii a souvisel s uvedením předmětů leasingu do užívání. 
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- majetek financovaný prostřednictvím úvěru KB 
 
V souvislosti s potřebou financování další etapy rekonstrukce a modernizace ČOV 
Bohuslavice byl v roce 2001 poskytnut Komerční bankou, a. s., pobočkou Trutnov úvěr ve 
výši 12 000 tis. Kč. Úvěr byl do konce roku 2001 vyčerpán. Finanční prostředky byly použity 
na modernizaci kotelny a usazovacích nádrží a rekonstrukci administrativní budovy včetně 
zateplení. 
 
V návaznosti na úvěrové podmínky společnost provedla vklad zástavního práva 
k následujícím nemovitostem: 
 

- budova č. p. 106 na st. 541/1, garáž na st. 541/3, garáž na st. 5285, stavební parcela 
541/1, 541/3 a 5285, ostatní plocha 239/2. 

 
Ve prospěch Komerční banky bylo rovněž vinkulováno případné pojistné plnění, týkající se 
těchto nemovitostí. 
 
V roce 2003 bylo z poskytnutého úvěru splaceno 3 791 tis. Kč, z toho 1 115 tis. Kč jako 
mimořádná splátka, kterou úvěrová smlouva umožňuje. Zaplacením mimořádných splátek 
v letech 2002 a 2003 došlo ke zkrácení doby splatnosti úvěru o 12 měsíců, tj. z června 2006 
na červen 2005. 
 
Modernizace kotelny a rekonstrukce administrativní budovy byly dokončeny v roce 2001, 
modernizace usazovacích nádrží pak v roce 2003.  
 
Pořizovací hodnota těchto akcí činí 24 892 tis. Kč, což znamená, že kromě prostředků 
z úvěru, financovala společnost 12 892 tis. Kč z vlastních zdrojů. 
 
Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci žádný majetek charakteru DDHM a DDNM, 
který není uveden v rozvaze. 
 
Vzhledem k tomu, že část majetku, zejména ve třídě 4, představuje vodovodní a kanalizační 
sítě, případně další majetek, specificky určený pro výrobu a dodávku vody, a dále pro 
odvádění a čištění odpadních vod, nelze u této části majetku tržní hodnotu určit. Pokud jde o 
ostatní majetek, lze konstatovat, že jeho ocenění v účetnictví  není výrazně odlišné od jeho  
tržní hodnoty. 
 
Pohledávky 
 
 
Ukazatel 2002 2003 
Pohledávky po lhůtě splatnosti nad 180 dní 1 304 1 192 
Pohledávky k podnikům ve skupině nejsou nejsou 
Pohledávky kryté zástavním právem nejsou nejsou 
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Vlastní kapitál 
 
V letech 2001, 2002 a 2003 došlo k následujícím změnám vlastního kapitálu: 

( tis. Kč) 
 

  Přírůstky Úbytky 
Počáteční stav k 1. 1. 2001 450 138  
Základní kapitál  0 0
Kapitálové fondy  0 0
Fondy ze zisku  1 922 1 711 
Nerozdělený zisk minulých let  2 537 
Výsledek hosp běž. úč. období   1 423
Konečný stav k 31. 12. 2001 451 463  
   
Počáteční stav k 1. 1. 2002 451 463  
Základní kapitál  0 0
Změny základního kapitálu  9 428 0
Kapitálové fondy  0 0
Fondy ze zisku  1 802 1 689
Nerozdělený zisk minulých let  1 179 13 255
Výsledek hosp běž. úč. období   309
Konečný stav k 31. 12. 2002 448 619  
   
Počáteční stav k 1. 1. 2003 448 619  
Základní kapitál  9 428 0
Změny základního kapitálu  0 9 428
Kapitálové fondy  0 0
Fondy ze zisku  1 684 2 390
Nerozdělený zisk minulých let  951 
Výsledek hosp běž. úč. období  3 618 
Konečný stav k 31. 12. 2003 452 482  
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Společnost podala v prosinci roku 2000 ke Krajskému soudu v Hradci Králové návrh na 
zvýšení základního kapitálu nepeněžním vkladem ve výši 9 428 000,- Kč. Jedná se o vklad 
vodovodu Bohuslavice včetně vodojemu.  Akcie byly upsány oprávněnému subjektu, kterým 
je Město Trutnov. Nepeněžitý vklad byl před upsáním akcií splacen, a to předáním písemného 
prohlášení vkladatele a fyzickým předáním majetku. Zvýšení základního kapitálu zapsal 
krajský soud v roce 2003. 
 
Rozdělení zisku v letech 2001 - 2003 
 
Zisk k rozdělení v roce 2001 20 534 tis. Kč
 
 Z toho použito v roce 2001 na: 
 - dividendy 0 tis. Kč
 - zvýšení ZK 0 tis. Kč
 - příděl rezervnímu fondu 237 tis. Kč
 - příděl sociálnímu fondu 500 tis. Kč
 - ostatní rozdělení 1 460 tis. Kč
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2001 18 337 tis. Kč
Zisk běžného roku 2001 3 311 tis. Kč
 
Zisk k rozdělení v roce 2002 23 845 tis. Kč
 
Z toho použito v roce 2002 na: 
 - dividendy 0 tis. Kč
 - zvýšení ZK 0 tis. Kč
 - příděl rezervnímu fondu 166 tis. Kč
 - příděl sociálnímu fondu 500 tis. Kč
 - ostatní rozdělení 1 465 tis. Kč
 - odložený daň. závazek a pohledávka (z předchozích období) 13 256 tis. Kč
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2002 6 261 tis. Kč
Zisk běžného roku 2002 3 002 tis. Kč
 
Zisk k rozdělení v roce 2003 9 263 tis. Kč
 
Z toho použito v roce 2003 na: 
 - dividendy 0 tis. Kč
 - zvýšení ZK 0 tis. Kč
 - příděl rezervnímu fondu 151 tis. Kč
 - příděl sociálnímu fondu 500 tis. Kč
 - ostatní rozdělení 1 400 tis. Kč
Nerozdělený zisk k 31. 12. 2003 7 212 tis. Kč
Zisk běžného roku 2003 6 620 tis. Kč
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Na základě ustanovení  Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví účtová osnova a 
postupy účtování pro podnikatele, čj.: 281/89 759/2001, čl. X účtuje společnost počínaje 
rokem 2002  o odloženém daňovém závazku a pohledávce. 
 
Výpočet se provádí závazkovou metodou vycházející z rozvahového přístupu a v letech 2002 
a 2003 bylo účtováno takto (výpočet je proveden v sazbě daně platné v následujícím období): 
 
Rok 2002  
  
l) Odložený daň. závazek a pohledávka z přechodných rozdílů z předchozích období 
    - z rozdílu mezi účetní a daňovou ZH odpisovaného hmotného majetku 17 636 tis. Kč
    - z titulu nevyužité daňové ztráty z minulých let - 3 712 tis. Kč
    - z titulu nevyužitých reinvestičních odpočtů - 669 tis. Kč
 
    Odložený daňový závazek z předchozích období celkem 13 255 tis. Kč
 
2) Odložený daň. závazek a pohledávka z přechodných rozdílů roku 2002 
    - z titulu změny rozdílu mezi úč. a daňovou ZH odpis. hmot. majetku 3 273 tis. Kč
    - z titulu vzniku daňové ztráty - 807 tis. Kč
    - z titulu nevyužitého reinvestičního odpočtu - 76 tis. Kč
 
    Odložený daňový závazek z běžného účetního období 2 390 tis. Kč
 
    Odložený daňový závazek celkem 15 645 tis. Kč
 
Rok 2003 
 
1) Přepočet na sazbu platnou v roce 2004 - 1 514 tis. Kč
2) Odložený daň. závazek a pohledávka z přechodných rozdílů roku 2003 
     - z titulu změny rozdílu mezi úč. a daňovou ZH odpis. hmot. majetku 7 734 tis. Kč
     - z titulu vzniku daňové ztráty - 2 161 tis. Kč
     - z titulu neuplatněného reinvestičního odpočtu - 51 tis. Kč
 
     Odložený daňový závazek celkem 19 653 tis. Kč
 
 
Účtování o odložené dani má za následek výrazný nárůst cizích zdrojů společnosti. Fakticky 
se však jedná pouze o změnu účetní metody s tím, že lze očekávat každoroční nárůst 
odloženého daňového závazku, přičemž není možno kvalifikovaně odhadnout časový 
horizont, ve kterém dojde ke změně a vyúčtovaný odložený daňový závazek se změní na 
splatnou daň z příjmů. Lze očekávat, že tento časový horizont nebude kratší než 15 let. 
 
Závazky 
 
Společnost neevidovala v letech 2001 -2003 žádné závazky po lhůtě splatnosti. 
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Zákonné a ostatní rezervy 
 
V letech 2000 - 2001 byla vytvořena zákonná rezerva na opravu objektu ve Vodní ulici        
čp. 18/8 ve výši 1 400 tis. Kč. V roce 2002 se oprava tohoto objektu uskutečnila a rezerva 
byla v plné výši vyčerpána.  
 
V roce 2003 společnost nevytvořila zákonné ani ostatní rezervy. 
 
Výnosy z běžné činnosti 
 
Druh výnosu    2001     2002 2003 
vodné      35 668 39 751 40 310 
stočné      25 237 27 009 31 000 
aktivace investic ve vlastní režii               3 624   4 500   3 685 
činnost speciální mechanizace               3 154   2 909   2 568 
laboratoř               1 264   1 722   1 848 
 
Veškeré výnosy realizovala společnost v tuzemsku. 
 
Pokud jde o výsledky výzkumné a vývojové činnosti, společnost eviduje na účtu skupiny 01 
„Technicko-ekonomickou studii modernizace ČOV“ a „Program rozvoje vodovodů                
a kanalizací v okrese Trutnov“. Autorem je Hydroprojekt, a. s., Praha. 
 
Výzkum nových výrobků, případně výrobních postupů ve společnosti neprobíhá. Společnost 
není závislá na patentech nebo licencích. 
 
Soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která by mohla mít významný vliv na činnosti 
společnosti neprobíhají. 
 
Hospodářská a finanční situace společnosti je stabilizovaná a v současné době nejsou známy 
žádné okolnosti, které by signalizovaly významné změny. 
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Přehled o peněžních tocích (cash flow) 
 

(údaje v tis. Kč) 
 

P. Stav peněžních prostředků a ekvival.  na počátku období 16 457
Z Účetní HV z běžné činnosti před zdaněním 10 723
A.1 Úpravy o nepeněžní operace (A.l.l – A.l.6) 14 244
A.1.1 Odpisy stálých aktiv, pohledávek, opravné položky k majetku 11 606
A.1.2 Změna stavu opravných položek, rezerv, přechodných účtů 2 492
A.1.3 Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 213
A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku 0
A.1.5 Vyúčtované nákladové a výnosové úroky (bez kapitaliz. úroků) -67
A.1.6 Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 0
A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním (Z+A.l) 24 967
A.2 Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu (A.2.l-A.2.4) 3 257
A.2.1 Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a akt. účtů ČR 714
A.2.2 Změna stavu krátkod. závazků z provoz. činnosti a pas. účtů ČR 1 960
A.2.3 Změna stavu zásob 583
A.2.4 Změna stavu krátkodobého finančního majetku mimo pen. prostř. 0
A.** Čistý peněžní tok  z provozní činnosti před zdaněním (A*+A.2) 28 224
A.3 Výdaje z placených úroků bez kapitalizovaných úroků -85
A.4 Přijaté úroky 0
A.5 Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně 0
A.6 Příjmy a výdaje spojené s mimoř. účet. případy vč. zapl. daně z MČ -31 063
A.7 Přijaté dividendy a podíly na zisku 0
A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+A.3-A.7) -2 924
B.1 Výdaje s pořízením stálých aktiv -8 670
B.2 Příjmy z prodeje stálých aktiv 472
B.3 Půjčky a úvěry spřízněným osobám  0
B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti (B.l-B.3) -8 198
C.1 Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků -1 413
C.2 Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky (C.2.1-6) 10 379
C.2.1 Zvýšení peněžních prostředků  z titulu zvýšení ZK, emis.ažia či RF 9 428
C.2.2 Vyplacení podílů na vlastním kapitálu společníkům 0
C.2.3  Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0
C.2.4 Úhrada ztráty společníky 0
C.2.5 Přímé platby na vrub fondů 0
C.2.6 Vyplacené dividendy či podíly a srážková daň z nich 951
C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 8 966
F. Čisté zvýšení / snížení peněžních prostředků (A***+B***+C***) -2 156
R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 14 301
 Změna finančního majetku z rozvahy společnosti -2 156
 Stav peněžních prostředků z rozvahy společnosti 14 301
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Zpráva auditora 
 

Zpráva auditora akcionářům a představenstvu 
 
o ověření účetní závěrky k 31. 12. 2003 společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., se 
sídlem Trutnov, Revoluční 19. 

 
Za vedení účetnictví, za jeho úplnost, průkaznost a správnost a za sestavení ověřované účetní 
závěrky je odpovědno představenstvo společnosti. Naší úlohou bylo vyjádřit ve výroku názor 
na přiloženou účetní závěrku. 
 
Audit účetní závěrky jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými 
směrnicemi Komory auditorů České republiky s přihlédnutím k platným mezinárodním 
auditorským standardům. Tyto auditorské směrnice požadují naplánování a provedení auditu 
tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné 
nesprávnosti. 
 
Audit zahrnoval výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti, správnosti a průkaznosti 
částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Posuzovali jsme také použité účetní postupy, 
významné odhady a rozhodnutí vedení účetní jednotky, které se promítají do účetní závěrky a 
zhodnotili jsme i celkovou prezentaci této účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený 
audit nám poskytuje přiměřený podklad pro vydání výroku. 
 
Při ověřování účetní závěrky jsme nezjistili takové skutečnosti, které by naznačovaly, že 
účetní záznamy, na jejichž základě byla účetní závěrka sestavena, by nebyly úplné, průkazné 
a správné ve všech významných souvislostech. 
 

Výrok 
 
Podle našeho názoru účetní závěrka k 31. 12. 2003 ve všech významných ohledech podává 
věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, vlastního kapitálu, výsledku hospodaření – zisk ve výši 
6 620 tis. Kč – a finanční situace za rok 2003 společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. 
s., v souladu s § 7, odst 2, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a příslušnými předpisy České 
republiky. Náš výrok je tudíž bez výhrad. Provedli jsme rovněž ověření výroční zprávy 
společnosti za rok 2003 a konstatujeme, že tato obsahuje všechny potřebné náležitosti a je 
v souladu s údaji ověřenými při auditu účetní závěrky. Neshledali jsme rovněž žádné závady 
v předložené zprávě mezi propojenými osobami. 
 
V Trutnově dne 23. 3. 2004 

 
A&CE Auditoři a znalci HK, s. r. o. 
         osvědčení č. 11 
 

   Ing. František Kořínek v.r. 
auditor ČR – osvědčení č. 269 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Stanovisko dozorčí rady 
 
Dozorčí rada změnila v roce 2003 své složení. Do data konání valné hromady, tj. do               
8. 6. 2003 byl předsedou Ing. Vladimír Kopřiva a členy p. Jan Géc a p. Vladimír Janda. Na 
valné hromadě dne 9. 6. 2003 byla do dozorčí rady zvolena Ing. Hana Horynová a                 
p. Vladimír Janda. Z řad zaměstnanců byla dne 5. 6. 2003 tajným hlasováním zvolena         
Ing. Soňa Teichmanová.  
 
Na prvním zasedání dozorčí rady, které se konalo dne 16. 6. 2003 byla předsedkyní zvolena 
Ing. Hana Horynová a místopředsedkyní Ing. Soňa Teichmanová. 
 
Dozorčí rada pod předsednictvím Ing. Vladimíra Kopřivy řešila zejména záležitosti, týkající 
se hospodaření a uzavření roku 2002. 
 
Od valné hromady do termínu zpracování této zprávy se dozorčí rada sešla celkem 6 x, z toho 
jedno zasedání bylo výjezdní. Projednávala zejména oblast finančního hospodaření 
společnosti a provozní záležitosti. Konstatovala, že hospodaření se vyvíjelo v roce 2003 
příznivě a finanční plán, schválený představenstvem byl průběžně plněn. Závažné problémy 
se ani v provozní, ani v ekonomické oblasti nevyskytly. 
 
Na svém zasedání dne 26. 3. 2004 dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku za rok 
2003 včetně zprávy o propojených osobách. Návrh představenstva na rozdělení zisku 
přezkoumala dozorčí rada mimo zasedání. 
 
S ohledem na výsledky hospodaření za rok 2003 a na zprávu auditora k roční účetní závěrce 
 

DOPORUČUJE 
 
dozorčí rada valné hromadě schválit roční účetní závěrku společnosti včetně rozdělení zisku 
dle návrhu, který předložilo představenstvo společnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         Ing. Hana Horynová, v. r. 
                                                                                                         předsedkyně dozorčí rady 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Technické údaje o provozovaných vodovodech  
 

Údaj Měr. jedn. 2001 2002 2003
Počet zásobovaných obyvatel počet 38 296 38 580 38 210
tj. % obyvatel v rámci a. s. % 99,2 99,2 98,2
Délka vodovodní sítě bez přípojek km 229 230 206
Délka vodovodních přípojek km 90 92 90
Počet vodovodních přípojek počet 5 365 5 306 5 165
                      vodovodů l.sec-1 266 266 
Kapacita        vodojemů m3 19 806 19 806 19 930
                      zdrojů podzemní vody l.sec-1 75 149 207
Voda vyrobená ve vlast. zařízeních tis. m3 4 444 4 041 3 920
Voda fakturovaná tis. m3 2 188 2 234 2 251
Z toho: domácnosti tis. m3 1 421 1 435 1 416
             ostatní odběratelé tis. m3 767 799 835
Voda nefakturovaná tis. m3 2 261 1 817 1 690
 
 

Vývoj objemu vody realizované, fakturované a nefakturované 
 
Ukazatel Měr.jedn. 2001 2002 2003
Voda určená k realizaci tis. m3 4 449 4 051 3 941
Voda fakturovaná tis. m3 2 188 2 234 2 251
Voda nefakturovaná tis. m3 2 261 1 817 1 690
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 
Zásobování pitnou vodou dle počtu obyvatel v oblasti působnosti společnosti 
 
 
Počet obyvatel v regionu působnosti a. s.:    38 890 osob 
 
Počet obyvatel napojených na vodovod ve správě společnosti:                     38 210 osob 
 
 

Napojených Nenapojených
 

 
 
 

Technické údaje o provozovaných kanalizacích 
 

 
Údaj Měr. jedn. 2001 2002 2003
Počet napojených obyvatel na 
veřejnou kanalizaci 

osoba 26 700 26 984 27 939

tj. % obyvatel v rámci a. s. % 69,2 69,4 71,8
Počet čistíren odpadních vod kus 3 3 3
Délka kanalizační sítě (bez přípojek) km 116 117 104
Počet kanalizačních přípojek počet 3 770 3 841 4 063
Délka kanalizačních přípojek km 34 38 61
Voda vypouštěná do vod. toků celkem tis. m3 8 385 7 727 6 992
Množství vypouštěných OV do 
veřejné kanalizace 

tis. m3 2 885 2 899 2 940

Čištěné odpadní vody tis. m3 8 385 7 727 6 992
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 

Vývoj vody odkanalizované, fakturované a čištěné 
 
Údaj Měr. jedn. 2001 2002 2003
Fakturovaná odpadní voda tis. m3 2 885 2 899 2 940
z toho:  domácnosti tis. m3 1 211 1 218 1 195
             ostatní odběratelé tis. m3 1 674 1 681 1 745
Voda čištěná tis. m3 8 385 7 727 6 992
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Odvádění a čištění odpadních vod v oblasti působnosti společnosti 

 
Počet obyvatel v regionu působnosti a. s.:                                                   38 890 osob 
 
Počet obyvatel napojených na kanalizaci ve správě společnosti:                27 939 osob 

Napojených Nenapojených
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 

Náklady na výrobu a rozvod pitné vody 
 

materiál
32%

mzdy
10%opravy

12%

odpisy
15%

ostatní
13%

režie
18%

 
 
Realizované ceny vodného od 1. 1. 2003 (bez DPH) 
 
Domácnosti 17,90 Kč/1 m3

Ostatní odběratelé 17,90 Kč/1 m3

 
 
 

Náklady na odvádění a čištění odpadních vod 

Materiál
5%

Mzdy
12%

Odpisy
17%

Opravy
8%

Energie
6%

Ostatní
34%

Režie
18%

 
Realizované ceny stočného od 1. 1. 2003 ( bez DPH) 
 
 
Domácnost 10,60 Kč/1m3

Ostatní odběratelé  10,60 Kč/1 m3
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 

Investiční výstavba 
 
Údaj 2001          2002           2003 
Vodovody 4 612 5 193 2 913
Úpravny vody 0 1 490 692
Kanalizace 2 597 2 953 2 487
ČOV 18 603 9 616 4 397
Dopravní prostředky 771 1 023 1 056
Mechanizace 34 82 342
Výpočetní technika 371 74 169
Dispečink 7 53 198
Ostatní 875 356 6 845
DDHM 524 230 410
DNM, DDNM 141 284 0
 
Celkem 28 535 21 354 19 509
 
V této tabulce jsou uvedeny prostředky, vložené do pořízení dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku.  Není zde obsažena oblast navýšení základního kapitálu ani dlouhodobý 
finanční majetek. 
 
 

Dodavatelské opravy 
 
Údaj 2001 2002 2003
Strojní 1 701 1 804 2184
Stavební 2 712 3 715 5534
 
Celkem 4 413 5 519 7 718
 
 
 

Opravy na vodovodech, kanalizacích a ČOV 
 
Údaj 2001 2002 2003
Vodovody 10 357 10 205 12 793
Kanalizace 3 482 3 391 3 987
ČOV 2 046 2 363 3 567
 
Celkem 15 855 15 959 20 347
 
 
 
 
 

 27 
 



Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Zpráva statutárního orgánu společnosti 
podle ustanovení § 66 a) Obchodního zákoníku 

 
 

Oddíl I. 
Osoby propojené 

 
1. Ovládaná osoba 
Společnost: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
se sídlem na adrese Revoluční 19,  541 51   Trutnov 
IČO:  60108711 
DIČ:  268-60108711 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1006 
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Vrběckým,  předsedou představenstva a. s. (do 8. 6. 2003), 
ředitelem a. s. (od 9. 6. 2003) 
 

(dále „ovládaná osoba“) 
 
 Ovládaná osoba je společností, která se zabývá zejména výrobou pitné vody, 
odkanalizováním a čištěním odpadních vod. 
 
2. Ovládající osoba 
Město Trutnov 
Slovanské nám. 165,  541 16  Trutnov 
IČO:  278360 
Zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města 
 
(dále „ovládající osoba“) 
 
Ovládající osoba je obcí, která provádí výkon stání správy a samosprávy. 
 
 

Oddíl II. 
Vztahy mezi propojenými osobami 

 
1.  Způsob ovládání 
 
Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 58,8 % 
základního kapitálu ovládané osoby, t. j.  221 795 000,- Kč (221 795 ks akcií o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč). 
 
2.  Personální unie 
 
Členem (od 9. 6. 2003 předsedou) statutárního orgánu ovládané osoby je Mgr. Tomáš 
Hendrych, který je zároveň místostarostou a členem zastupitelstva města Trutnova. 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 
3.  Struktura propojení 
 
Ovládající osoba má akcie další propojené osoby, a to: 
 

- DOLCE VITA  spol. s r. o. v likvidaci, Oblanov 37, Trutnov,  IČO:  43462804, jejíž 
souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu této osoby, 

 
- Transport Trutnov, s. r. o., Polská 92,  Trutnov,  IČO:  62063588, se souhrnnou 

jmenovitou hodnotou 40 % základního kapitálu této osoby, 
 

- Společnost Horní Labe, a. s., Bohuslavice nad Úpou 226,  IČO:  46506306, se 
souhrnnou jmenovitou hodnotou 20 % základního kapitálu této osoby, 

 
- Krematorium Jaroměř,  a. s.,  Do Končin 217, Jaroměř,  IČO:  60112352, se 

souhrnnou jmenovitou hodnotou 13 % základního kapitálu této osoby, 
 

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

 
- Technické služby Trutnov, s. r. o., Šikmá 371, Trutnov, IČO: 25968084 se souhrnnou 

jmenovitou hodnotou 100 % základního kapitálu. 
 
 
   

Oddíl III. 
Rozhodné období 

 
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2003 do 31. prosince 
2003. 
 

Oddíl IV. 
Smlouvy a dohody uzavřené mezi propojenými osobami 

 
1. Smlouvy uzavřené podle obchodního zákoníku 
 
Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi: 
Vodovody a kanalizace Trutnov,  a. s.,  zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupená předsedou představenstva a. s.              
(do 8. 6. 2003), ředitelem a. s. (od 9. 6. 2003)   Ing. Jaroslavem Vrběckým,  Revoluční 19,  
541 51  Trutnov,    IČO:  60108711  (jako dodavatel): 
 

- Město Trutnov, zastoupené Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, Slovanské náměstí 
čp.165,   541 16 Trutnov, IČO 278360, v počtu 7 smluv, 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 
 

- Lesy a parky Trutnov, s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18034, zastoupená Ing. Jaroslavem Semerákem, 
Úpická 469,  541 01  Trutnov,  IČO 25968700, v počtu 7 smluv, 

 
- Technické služby Trutnov, s. r. o., zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu 

v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18069, zastoupené Ing. Lumírem Labíkem, Šikmá 
čp. 371, 541 03 Trutnov 3, IČO 25968084, v počtu 10 smluv. 

 
 
2. Smlouvy uzavřené podle občanského zákoníku 
 
Smlouvy mezi propojenými osobami nebyly podle občanského zákoníku uzavřeny. 
 

Oddíl V. 
Další právní úkony mezi propojenými osobami 

 
Mezi ovládající a ovládanou osobou nebyly uzavřeny žádné smlouvy nevýhodné pro 
ovládanou osobu. 
 

Oddíl VI. 
Další opatření mezi propojenými osobami 

 
V posledním účetním období, tj. za období od 1. ledna do 31. prosince 2003 nebyla učiněna 
další opatření mezi propojenými osobami. 
 

Oddíl VII. 
Důvěrnost informací 

 
1. 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. 

 
2. Z důvodu, aby nemohlo dojít k újmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 

tohoto oddílu, neobsahuje zpráva statutárního orgánu: 
 

- informace o výsledcích marketingového průzkumu realizovaného ovládanou osobou 
ve prospěch propojených osob, 

- informace o projektech směřujících k získání kapitálového podílu na vybraných 
obchodních společnostech, kde stranou připravující akvizici byla ovládaná osoba. 
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Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Oddíl VIII. 
Závěr 

 
Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody        
a kanalizace Trutnov, a. s., dne 25. 3. 2004 a předložena k přezkoumání dozorčí radě               
a auditorovi, který bude provádět kontrolu účetní závěrky ve smyslu zvláštního zákona. 
Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, bude 
tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást. 
 
 
 
Trutnov, 25. 3. 2004 
 
 
 
 
 
 
           Mgr. Tomáš Hendrych, v. r. 
    předseda představenstva  a. s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za správnost údajů v této výroční zprávě odpovídají: 
 
 
Mgr. Tomáš Hendrych, předseda představenstva 
Ing. Petr Kozák, člen představenstva 
Ing. Soňa Teichmanová, ekonomická náměstkyně společnosti 
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