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Úvodní slovo předsedy představenstva 
 
Vážení akcionáři, 
 
jménem představenstva společnosti vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu 
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. za rok 2020.  
 
Tato výroční zpráva je již dvacátá sedmá a dokumentuje stav a vývoj akciové společnosti za 
uplynulé období. Slouží jako informační zdroj pro akcionáře, obchodní partnery i pro 
veřejnost. Najdete zde požadované údaje dle zákona, ale také řadu dalších údajů a informací 
nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejúplnější a nejpřehlednější údaje o práci 
a výsledcích naší společnosti. 
 
Hlavními činnostmi společnosti bylo i ve sledovaném období provozování vodovodů a 
kanalizací pro veřejnou potřebu. Při svém působení klademe důraz na systematickou a 
dlouhodobou péči o stávající vodovody a kanalizace s cílem zajistit jejich trvalou 
provozuschopnost. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody, 
její kvalita a odvádění vod odpadních. Kvalita pitné i čištěné vody, které je trvale věnována 
zvýšená pozornost, je sledována ve vlastní akreditované laboratoří. 
 
Naše společnost zásobovala v hodnoceném období 35 955 obyvatel pitnou vodou, od 29 990 
obyvatel odváděla vody odpadní, vlastnila 283 km vodovodů a 179 km kanalizací. 
 
Mimo provozování vlastního majetku provozovala dále společnost kanalizaci v oblastech 
Bojiště a Volanov pro město Trutnov; vodovod, kanalizaci a ČOV pro obec Malá Úpa a ČOV 
„Bobí louky“ v Peci p. Sněžkou. 
 
Ve sledovaném roce došlo k rozšíření vodovodní sítě, které však svým rozsahem nebylo pro 
činnost společnosti zásadní. Město Janské Lázně vložilo formou nepeněžitého vkladu 
vodovodní a kanalizační řád v městské části Zlatá Vyhlídka. Prioritou v oblasti pitné vody je 
práce na opravě vodojemu „HSM“ v Trutnově. V roce 2019 byly zahájeny práce tomto 
vodojemu. Z nákladů bylo za rok 2020 vynaloženo 7 138 tis. Kč. 
 
Cílem společnosti bylo, stejně jako v minulých letech, zajistit realizaci naplánovaných 
investičních akcí a oprav. Pokud jde o oblast pitné vody, byly mimo vodojemu „HSM“ 
realizovány i další významné práce. Jednalo se zejména o výměnu vodovodu v ulici Lázeňská 
v Janských Lázních, která si vyžádala více než 1 458 tis. Kč. 
  
Celkem bylo na stavební opravy vodovodní sítě vynaloženo ve sledovaném roce vynaloženo 
19 352 tis. Kč. Další téměř 1 250 tis. Kč byl vydán na opravy strojní. 
 
Rovněž stokové síti a čistírnách odpadních vod bylo v roce 2020 provedeno několik 
důležitých investičních akcí a oprav. Finančně nejnáročnější akcí byla výměna kanalizace 
v ul. Železničářská v Trutnově, která si vyžádala téměř 4 800 tis Kč Následovala akce 
v Janských Lázních v ulici Lázeňská za více než 1 500 tis. Kč. Celkové náklady na stavební 
opravy kanalizací a ČOV činily ve sledovaném roce objem více než 13 250 tis. Kč. 
 
Pokud jde o investiční prostředky, bezesporu nejvýznamnější bylo dokončení výstavby a 
zahájení zkušebního provozu akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“. Tato 
akce je podporována ze strany Ministerstva životního prostředí. Celkové náklady budou i po 
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Uvodni slovo predsedy predstavenstva

Véieni akcionéri,

jménern predstavenstva spoleénosti Vérn predklédém Vyroéni zprévu o hospodareni a stavu
majetku spoleénosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. za rok 2020.

Tato Vyroéni zpréwa je jii dvacété sedmé a dokumentuje staV a vyvoj akciové spoleénosti za
uplynulé obdobi. Slouii jako informaéni zdroj pro akcionére, obchodni partnery i pro
verejnost. Najdete zde poiadované fidaje dle zékona, ale také radu daléich fidajfi a inforrnaci
nad rémec zékonnych povinnosti, abyste ziskali co nejfiplnéjéi a nejprehlednéjéi fidaje o préci
a Vysledcich naéi spoleénosti.

Hlavnirni oinnostmi spoleénosti bylo i V6 sledovaném obdobi provozovéni V0dovod1°1 a
kanalizaci pro verejnou potrebu. Pri svém pfisobeni klademe dfiraz na systematickou a
dlouhodobou pééi o stéwajici vodovody a kanalizace scilem zajistit jejich trvalou
provozuschopnost. V prfibéhu celého roku byl zajiétén optimélni prfibéh dodék pitné vody,
jeji kvalita a odVédéni vod odpadnich. Kvalita pitné i éi§téné vody, které je trvale Vénovéna
zvyéené pozornost, je sledovéna V6 Vlastni akreditované laboratori.

Na§e spoleénost zésobovala V hodnoceném obdobi 35 955 obyvatel pitnou vodou, od 29 990
obyvatel odvédéla V0dy odpadni, Vlastnila 283 km vodovodfi a 179 km kanalizaci.

Mimo provozovéni Vlastniho majetku provozovala déle spoleénost kanalizaci V oblastech
Boji§té a Volanov pro mésto Trutnov; vodovod, kanalizaci a COV pro obec Malé Upa a COV
,,Bobi louky“ V Peci p. Snéikou.

Ve sledovaném roce doélo k rozéireni vodovodni sité, které Véak svym rozsahem nebylo pro
éinnost spoleénosti zésadni. Mésto Janské Lézné Vloiilo formou nepenéiitého Vkladu
vodovodni a kanalizaéni raid V méstské éésti Zlaté Vyhlidka. Prioritou V oblasti pitné V0dy je
préce na opraVé vodojemu ,,HSM“ V Trutnové. V roce 2019 byly zahéjeny préce tomto
vodojemu. Z nékladfi bylo za rok 2020 vynaloieno 7 138 tis. Ké.

Cilem spoleénosti bylo, stejné jako V minulych letech, zajistit realizaci naplénovanych
investiénich akci a opraV. Pokud jde o oblast pitné vody, byly mimo vodojemu ,,HSM“
realizovény i daléi Vyznarnné préce. Jednalo se zejména o Vyménu vodovodu V ulici Lézefiské
V Janskych Léznich, které si vyiédala Vice mi 1 458 tis. Ké.

Celkem bylo na stavebni opravy vodovodni sité vynaloieno ve sledovaném roce vynaloieno
19 352 tis. Ké. Daléi témér 1 250 tis. Ké byl vydén na opravy strojni.

Rovnéi stokové siti a éistirnéch odpadnich vod bylo V roce 2020 provedeno nékolik

vul. Zelezniéérské V Trutnové, které si vyiédala témér 4 800 tis Ké Nésledovala akce
V Janskych Léznich V ulici Lézefiské za Vice mi 1 500 tis. K6. Celkové néklady na stavebni
opravy kanalizaci a COV éinily V6 sledovaném roce objem Vice mi 13 250 tis. K6.

Pokud jde o investiéni prostredky, bezesporu nejvyznamnéjéi bylo dokonéeni Vystab a
zahéjeni zkuéebniho provozu akce ,,COV Trutnov Bohuslavice — kalové koncovka“. Tato
akce j e podporovéna ze strany Ministerstva iivotniho prostredi. Celkové néklady budou i po
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obdržení dotace tak vysoké, že společnost byla nucena na zabezpečení spolufinancování 
požádat o investiční úvěr Komerční banku, a.s., která žádosti vyhověla. Společnosti byl 
poskytnut úvěr do celkové výše 45 000 tis. Kč. V roce 2020 byl tento úvěr dočerpán, 
zbývající část ve výši 16 000 tis. Kč. Společnost v roce 2020 obdržela od Ministerstva 
životního prostředí dotaci ve výši 14 612 tisíc Kč. 
 
Společnost se v roce 2020 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré 
své závazky vyplývající z podnikatelské činnosti. Hospodaření společnosti bylo na dobré 
úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to, že společnost dosáhla zisku 3 681 tis. Kč. 
 
Podrobnější údaje o těchto a dalších skutečnostech přináší tato výroční zpráva. 
 
 

Mgr. Tomáš Hendrych 
                 předseda představenstva 
 
Základní identifika ční údaje  

 
 

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. 
 

Sídlo: nábřeží Václava Havla 19, Trutnov (541 01),  
Česká republika 

  
Datum vzniku: 1. 1. 1994 na dobu neurčitou 

 
Právní předpis: obchodní zákoník, § 56 a násl. a § 154 a násl. 

notářský zápis ze dne 17. 11. 1993 
 

Právní forma: akciová společnost 
 

Právní řád: 
 

České republiky 

IČ: 60108711 
 

DIČ: CZ60108711 
 

Základní kapitál společnosti: 553 531 000,- Kč 
 

Nominální hodnota akcie: 1 000,- Kč 
 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 1006. 
 
Kontakt:  sekretariát ředitele: tel. 499 848 523,  
 email: info@vaktu.cz 
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poiédat o investiéni fiVér Komeréni banku, a.s., které iédosti vyhovéla. Spoleénosti byl
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Mg. Toméé Hendrych
pfedseda pfedstavenstva

Zzikladni identifikaéni lidaje

Obchodni jméno: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Sidlo: Qébfeii Véclava Havla 19, Trutnov (541 01),
Ceské republika

Datum vzniku: 1. 1. 1994 na dobu neuréitou

Prévni pf‘edpis: obchodni zékonik, § 56 a nésl. a § 154 a nésl.
notéfsky zépis ze dne 17. 11. 1993

Prévni forma: akciové spoleénost

Prévni féd: Ceské republiky

16:: 60108711

DIC: CZ60108711

Zékladni kapitél spoleénosti: 553 531 000,- Ké

Nominélni hodnota akcie: 1 000,- K6

Spoleénost zapsané vobchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem VHradci Krélové,
oddil B, Vloika 1006.

Kontakt: sekretariét feditele: tel. 499 848 523,
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Předmět podnikání 
 

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- vodoinstalatérství 
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava provozovaná vozidly o 

největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní doprava 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb 
- výroba elektřiny 
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady 
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 
Vydané cenné papíry 
 
akcie na jméno  
 celková hodnota v Kč 476 021 000,- 
    - 470 ks hromadných akcií v hodnotě  1 000 000,- Kč        470 000 000,-          
    -   56 ks hromadných akcií v hodnotě 100 000,- Kč            5 600 000,-  
    -   36 ks hromadných akcií v hodnotě 10 000,- Kč               360 000,-  
    -   61 ks listinných akcií v hodnotě 1 000,- Kč                 61 000,-  
  
     akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady 
     celková hodnota v Kč                     1 000,-  
     1 ks akcie v zaknihované podobě, převoditelná se souhlasem valné hromady 
 
akcie na majitele ISIN CZ00009058657  
 celková hodnota v Kč            77 509 000,-  
     - počet kusů                   77 509 
     akcie jsou zaknihované, vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s. 
     
 
Přehled akcionářů k 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 přesahující 5 % základního kapitálu: 
 
Akcionář 2019 2020 

tis. Kč % tis. Kč % 
Město Trutnov 272 049 49,3 272 049 49,15 
Město Pec pod Sněžkou 110 951 20,2 110 951 20,04 
Město Janské Lázně 41 307    7,5   44 616   8,06 
Holeček R., Ing., Frýdek- 
Místek, Mánesova 475 

32 742    6,0   32 742   5,9 

 
Pozn.: Akcie měst jsou vydány na jméno, akcie Ing. Holečka jsou vydány na majitele.  
 
Ovládající osobou ve smyslu § 82 zákona 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a 
družstvech (ZOK) je Město Trutnov, se sídlem Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČ 
00278360, které přímým způsobem vlastní podíl ve výši 49,15 % na základním kapitálu 
společnosti. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi 
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druistvech (ZOK) je M6st0 Tmtnov, se sidlem Slovanské ném. 165, 541 16 Trutnov, 1C
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ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je nedílnou 
součástí příloh této výroční zprávy. 
 
Ostatní významné skutečnosti 

Změny v základním kapitálu 
Ve sledovaném období došlo ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Města 
Janské Lázně, a to o částku 3 309 tis. Kč. 

Valné hromady 

Valná hromada společnosti se konala dne 25. 5. 2020 a zúčastnilo se jí 9 akcionářů, kteří 
vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 79 % základního kapitálu 
sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada projednala zprávu 
představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2019, zprávu 
představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2019 a zprávu dozorčí rady.   
 
Valná hromada schválila výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2019. 
Ze zisku po zdanění ve výši 10 354 547,13 Kč bylo do sociálního fondu přiděleno 750 000,- 
Kč, do stimulačního fondu 500 000,- Kč a fondu obnovy převedeno 9 104 547,13 Kč.  Valné 
hromady, konané v letech 2016–2020 neschválily v rámci rozdělení zisku výplatu dividend. 
Valná hromada rovněž zvolila Mgr. Petra Týfu, starostu města Svoboda nad Úpou, členem 
představenstva. Ing. Jiří Špetla na členství v představenstvu rezignoval. 

Závislost emitenta na patentech nebo licencích 

Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo 
finančních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost. 

Soudní spory 
Společnost je účastníkem soudního sporu, jehož předmětem je návrh na vyslovení neplatnosti 
usnesení valné hromady, konané dne 28. 5. 2018. Žalobkyní je OSMA – ČR – OJ024, IČ 
01186353. Žalobkyně se domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady v oblasti 
rozdělení zisku. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, žalobu zamítl. 
Žalobkyně se proti rozsudku Krajského soudu odvolala k Vrchnímu soudu v Praze, který v 
květnu 2020 rozhodl o zrušení usnesení soudu prvního stupně a vrátil věc k dalšímu řízení. 
Další jednání do konce sledovaného období neproběhlo. 
 
Společnost je účastníkem soudního sporu, jehož předmětem je návrh na vyslovení neplatnosti 
usnesení valné hromady, konané dne 25. 5. 2020. Žalobkyní je OSMA – ČR – OJ024, IČ 
01186353. K žalobě se připojil Ing. René Holeček. Žalobci se domáhají vyslovení neplatnosti 
usnesení valné hromady v oblasti rozdělení zisku. Do konce sledovaného období neproběhlo 
žádné jednání. 
 

Informace o výzkumu a vývoji nových výrobků nebo postupů 

V této oblasti nevyvíjela společnost žádné aktivity. 

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí 
V souladu s hlavním předmětem činnosti společnosti, kterým je provozování vodovodů a 
kanalizací společnost vynakládá investiční i provozní prostředky v oblasti nakládání 
s odpadními vodami.  
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ovlédanou osobou a ostatnimi osobami ovlédanymi stejnou ovlédajici osobou je nedilnou
souéésti pfiloh této Vyroéni zpréwy.

Ostatni Vyznamné skuteénosti

Zmény V zékladnim kapitélu
Ve sledovaném obdobi doélo ke zvyéeni zékladniho kapitélu nepenéiitym Vkladem Mésta
Janské Lézné, a to o ééstku 3 309 tis. Ké.

Valné hromady
Valné hromada spoleénosti se konala due 25. 5. 2020 a zfiéastnilo se ji 9 akcionéf'fi, ktefi
Vlastni nebo zastupuji akcie, j ej ichi jmenovité hodnota pfedstavuje 79 % zékladniho kapitélu
sniieného 0 akcie, s nimii neni spojeno préwo hlasovat. Valné hromada projednala zprévu
pfedstavenstva o podnikatelské éinnosti spoleénosti a 0 stavu majetku V roce 2019, zprévu
pfedstavenstva 0 vztazich mezi propojenymi osobami V roce 2019 a zprévu dozoréi rady.

Valné hromada schvélila Vyroéni zprévu, roéni fiéetni zéwérku a rozdéleni zisku za rok 2019.
26 zisku p0 zdanéni ve vyéi 10 354 547,13 Ké bylo do sociélniho fondu pfidéleno 750 000,-
Ké, do stimulaéniho fondu 500 000,- Ké a fondu obnovy pfevedeno 9 104 547,13 Ké. Valné
hromady, konané V letech 2016—2020 neschvélily V rémci rozdéleni zisku Vyplatu dividend.
Valné hromada rovnéi zvolila Mgr. Petra Tyfu, starostu mésta Svoboda nad Upou, élenem
pfedstavenstva. Ing. Jiii 8pet1a na élenstvi V pfedstavenstvu rezignoval.

Zz'wislost emitenta na patentech nebo licencich
Spoleénost neni zéVislé na patentech nebo licencich, prfimyslovych, obchodnich nebo
finanénich smlouvéch, které by mély zésadni Vyznam pro podnikatelskou éinnost.

Soudni spory
Spoleénost je fiéastnikem soudniho sporu, jehoi pfedmétem je névrh na vysloveni neplatnosti
usneseni valné hromady, konané due 28. 5. 2018. Zalobkyni je OSMA — CR — OJ024, 1C
01186353. Zalobkyné se doméhé vysloveni neplatnosti usneseni valné hromady V oblasti
rozdéleni zisku. Krajsky soud V Hradci Krélové, poboéka Pardubice, ialobu zamitl.
Zalobkyné se proti rozsudku Krajského soudu odvolala k Vrchnimu soudu V Praze, ktery V
kVétnu 2020 rozhodl 0 zruéeni usneseni soudu prvniho stupné a vrétil Véc k daléimu fizeni.
Da1§i j ednéni d0 konce sledovaného obdobi neprobéhlo.

Spoleénost je fiéastnikem soudniho sporu, jehoi pfedmétem je névrh na vysloveni neplatnosti
usneseni valné hromady, konané due 25. 5. 2020. Zalobkyni je OSMA — CR — OJ024, 1C
01186353. K ialobé se pfipojil Ing. René Holeéek. Zalobci se doméhaji vysloveni neplatnosti
usneseni valné hromady V oblasti rozdéleni zisku. D0 konce sledovaného obdobi neprobéhlo
iédné jednéni.

Informace 0 vyzkumu a vyvoji novych VVrobkfi nebo postupi’l
V této oblasti nevyvijela spoleénost iédné aktiVity.

Informace 0 aktiVitéch V oblasti ochrany iivotniho prostf‘edi
V souladu s hlavnim pfedmétem éinnosti spoleénosti, kterym je provozovéni vodovodfi a
kanalizaci spoleénost vynaklédé investiéni i provozni prostfedky V oblasti naklédéni
s odpadnimi vodami.



7 
 

Ve shodě s těmito aktivitami, prováděla společnost v roce 2020 realizaci investičního 
projektu, podporovaného z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR 
(SFŽP). Jednalo se o akci „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“. 

Investiční instrumenty 

Společnost nepoužívá investiční instrumenty. 

Rizikové faktory v podnikání společnosti 
Hlavní předmět podnikání společnosti je přirozeným monopolem a společnost tedy nečelí 
konkurenčním tlakům. Rovněž v činnosti speciální mechanizace společnost nemá v oblasti 
své působnosti rovnocennou konkurenci. 
 
Rizikovým faktorem lze nazvat kolísání vydatnosti některých vodních zdrojů, které se zvláště 
při déletrvajícím období sucha již několikrát projevilo přechodným nedostatkem pitné vody 
ve výše položených lokalitách. Vedení společnosti věnuje plynulému zásobování pitnou 
vodou trvalou pozornost a průběžně připravuje investiční řešení těchto situací. 

Orgány společnosti 
 
Valná hromada  její působnost upravuje § 20 a 

následující stanov společnosti 

Představenstvo   
 

- předseda   
Mgr. Tomáš Hendrych  místostarosta města Trutnov 

 
- místopředseda   
Alan Tomášek  starosta města Pec p. Sněžkou 
   
- členové    
Ing. Pavel Mrázek  starosta obce Horní Maršov 
Ing. Jiří Hradecký  starosta města Janské Lázně 
Mgr. Petr Týfa  starosta města Svoboda n. Ú. 
Mgr. Lucie Potůčková  starostka městyse Mladé Buky 

Prokura 
  

Ing. Josef Moravec  ředitel společnosti 
prokura zapsána do obchodního rejstříku dnem 22. 9. 2004 
   

Dozorčí rada  

- předseda   
Mgr. Tomáš Eichler  místostarosta města Trutnov 
   
- místopředseda   
Ing. Petr Jirků  zaměstnanec společnosti 
   
- člen   
 Ing. Zdeněk Virt  místostarosta města Pec p. Sněžkou 
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Představenstvo   
 

- předseda   
Mgr. Tomáš Hendrych  místostarosta města Trutnov 

 
- místopředseda   
Alan Tomášek  starosta města Pec p. Sněžkou 
   
- členové    
Ing. Pavel Mrázek  starosta obce Horní Maršov 
Ing. Jiří Hradecký  starosta města Janské Lázně 
Mgr. Petr Týfa  starosta města Svoboda n. Ú. 
Mgr. Lucie Potůčková  starostka městyse Mladé Buky 

Prokura 
  

Ing. Josef Moravec  ředitel společnosti 
prokura zapsána do obchodního rejstříku dnem 22. 9. 2004 
   

Dozorčí rada  

- předseda   
Mgr. Tomáš Eichler  místostarosta města Trutnov 
   
- místopředseda   
Ing. Petr Jirků  zaměstnanec společnosti 
   
- člen   
 Ing. Zdeněk Virt  místostarosta města Pec p. Sněžkou 

 
 

Ve shodé s témito aktiVitami, provédela spoleénost V roce 2020 realizaci investiéniho
projektu, podporovaného z prostredkfi Evropske unie a Stétniho fondu iivotniho prostredi CR
(SFZP). Jednalo se 0 akci ,,COV Trutnov BohuslaVice — kalové koncovka“.

Investiéni instrumenty
Spoleénost nepouiivé investiéni instrumenty.

Rizikové faktory V podnikéni spoleénosti
Hlavni predmet podnikéni spoleénosti je prirozenym monopolem a spoleénost tedy neéeli
konkurenénim tlakfim. Rovnéi V éinnosti speciélni mechanizace spoleénost nemé V oblasti
SVe pfisobnosti rovnocennou konkurenci.

Rizikovym faktorem lze nazvat koliséni vydatnosti nekterych VOdnich zdrojfi, které se zvlééte
pri deletrvajicim obdobi sucha jii nékolikrét projeVilo prechodnyrn nedostatkem pitne V0dy
ve Vyée poloienych lokalitéch. Vedeni spoleénosti Venuje plynulému zésobovéni pitnou
V0d0u trvalou pozornost a prfibéiné pripravuje investiéni re§eni téchto situaci.

Orgz’my spoleénosti

Valné hromada jej i pfisobnost upravuje § 20 a
nésledujici stanov spoleénosti

Pf‘edstavenstvo
- predseda
Mgr. Tornéé Hendrych mistostarosta mesta Trutnov

- mistopredseda
Alan Tornééek starosta rnésta Pec p. Sneikou

- élenove
Ing. Pavel Mrézek starosta obce Horni Maréov
Ing. Jiri Hradecky starosta rnésta Janské Lézné
Mgr. Petr Tyfa starosta rnésta SVOboda n. U.
Mgr. Lucie Potfiékové starostka rnéstyse Mladé Buky

Prokura
Ing. Josef Moravec reditel spoleénosti
prokura zapséna do obchodniho rej striku dnem 22. 9. 2004

Dozoréi rada
- predseda
Mgr. Tornéé Eichler mistostarosta mesta Trutnov

- mistopredseda
Ing. Petr Jirkfi zaméstnanec spoleénosti

- élen
Ing. Zdenék Virt mistostarosta mesta Pec p. Snéikou



8 
 

Organizační struktura společnosti 
 

 
 
Sídla výrobních provozů: 
 

• Vodovody Trutnov, adresa: Trutnov, Úpské nábřeží 106 
• Úpravna vody Horní Maršov, adresa: Horní Maršov – Temný Důl č. p. 30 
• Kanalizace Trutnov, adresa: Trutnov 3 – Bohuslavice, Kladská ul.     
• ČOV Trutnov, adresa: Trutnov 3 – Bohuslavice, Kladská ul. 
• Vodovody Svoboda n. Úpou, adresa: Svoboda n. Úpou, Lázeňská 296 
• Vodovody, kanalizace a ČOV Pec p. Sn., adresa: Pec p. Sněžkou, Velká Pláň 159 
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Organizaéni struktura spoleénosti

Valné hromada

%

Predstavenstvo Dozorér’ rada

I
Reditel akciové spoleénosti

|
I

Usek feditele Usek vyirobné technicky Usek ekonomicky

Sekretariét Sprévce poéitaéové Zéstupce reditele pro véci Zéstupce reditele pro véci
sité vyrobnr’ a technické ekonomické a obchodnr’

Hospodérské ,
spréva, Provofl Obsluiné Obcrrodrrr

energetik7 fiinnosti Oddelenl IS

BOZ, PO

VOdOVOdV Trumov _ # Oddéleni Véeobecné a finanénr’
techniko-provoznr’ flétéma

Laborator ,
Upravna vody _
Horni Maréov Materiélné-technické — Mzdové Uétérna

zésobovénr’

Manaier _ _
jakosti a Kanalrzace T h r

vzorkovéni — ec no 09 ,. — Personélnr’ éinnosti
vodohospodar

Vodovody, _
Investiénr’ Svoboda nad Upou
referent

COV a Upravna vody
Pec pod Snéikou

Sidla Vyrobnich provozfi:

8

Vodovody Trutnov, adresa: Trutnov, Upské nébf‘eii 106
Upravna vody Homi Maréov, adresa: Horni Maréov — Temny Dfil 6. p. 30
Kanalizace Trutnov, adresa: Trutnov 3 — Bohuslavice, Kladské ul.
COV Trutnov, adresa: Trutnov 3 — Bohuslavice, Kladské ul.
Vodovody Svoboda n. Upou, adresa: Svoboda n. Upou, Lézefiské 296
Vodovody, kanalizace a COV Pec p. Sn., adresa: Pec p. Snéikou, Velké Pléfi 159
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Personální struktura společnosti 
 
V roce 2020 pracovalo ve společnosti v průměru 80 zaměstnanců. Lze konstatovat, že tento 
celkový počet se v průběhu několika let mění jen minimálně. Z celkového počtu je 59 mužů a 
21 žen. 
 
Z celkového počtu zaměstnanců je 48 dělníků, 32 TH pracovníků, z nichž 3 jsou řídícími 
pracovníky. Pokud bychom za řídící pracovníky považovali rovněž vedoucí provozů a 
oddělení, vzrostl by jejich počet na 9. 
 
Počet zaměstnanců celkem                           80 Kvalifikační struktura zaměstnanců 
z toho: výroba a rozvod pitné vody              22 vyučení bez maturity                            42 
             odvádění a čištění odpadních vod    20 střední vzdělání (s maturitou)               26 
             obslužné provozy                             38 vyšší odborné                                          0 
 vysokoškolské                                       12 
 
V průběhu roku bylo zajišťováno další vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanci byli průběžně 
školeni za pomoci distančních prostředků vzdělávání z důvodu vládních opatření spojených 
s nouzovým stavem. Různých typů odborných školení se zúčastnilo 53 zaměstnanců. U 
dělnických profesí to byli zejména řidiči z povolání, jeřábníci a zaměstnanci, kteří pracují s 
nebezpečnými látkami.  Školení řidičů – referentů se účastnili jak dělníci, tak i TH pracovníci. 
V neposlední řadě byla zabezpečována i péče o zdraví zaměstnanců – závodní preventivní 
péče. 
 
Věková struktura zaměstnanců 
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Personélni struktura spoleénosti

V roce 2020 pracovalo V6 spoleénosti V prfiméru 80 zaméstnancfi. Lze konstatovat, 26 tento
celkovy poéet se V prfibéhu nékolika let méni jen minimélné. Z celkového poétu je 59 muifi a
21 fien.

Z celkového poétu zaméstnancfi je 48 délnikfi, 32 TH pracovnikfi, z nichi 3 jsou fidicimi
pracovniky. Pokud bychom za fidici pracovniky povaiovali rovnéi vedouci provozfi a
oddéleni, vzrostl by jejich poéet na 9.

Poéet zaméstnancfi celkem 80 Kvalifikaéni struktura zaméstnancfi
z toho: Vyroba a rozvod pitné V0dy 22 vyuéeni bez maturity 42

odvédéni a éiéténi odpadnich vod 20 stfedni vzdéléni (s maturitou) 26
obsluiné provozy 38 vy§§i odborné 0

vysokoékolské 12

V prfibéhu roku bylo zajiét’ovéno daléi vzdélévéni zaméstnancfi. Zaméstnanci byli prfibéiné
§koleni za pomoci distanénich prostfedkfi vzdélévéni z dfivodu Vlédnich opatfeni spojenych
s nouzovym stavem. Rfiznych typfi odbornych ékoleni se zfiéastnilo 53 zaméstnancfi. U
délnickych profesi to byli zejména fidiéi z povoléni, jefébnici a zaméstnanci, ktefi pracuji s
nebezpeénymi létkami. Skoleni fidiéfi — referentfi se fiéastnili j ak délnici, tak i TH pracovnici.
V neposledni fadé byla zabezpeéovéna i péée 0 zdravi zaméstnancfi — zévodni preventivni
péée.

Vékové struktura zaméstnancfi

Vékové struktura zaméstnancfil 2019
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku roce 
2020 
 
Vybrané údaje o vodovodech 
 
V roce 2020 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 7 obcích na základě vlastnění 
vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. V roce 2020 bylo vyrobeno 
3 169 tis. m3 a odběratelům dodáno 1 870 tis. m3, což je pokles objemu fakturace, než jaký 
byl vyfakturován za rok 2019. Mírně se zvýšil objem fakturované vody domácnostem, objem 
pro ostatní odběratele výrazně pokles, pokles je způsobený vládními opatřeními s bojem pro 
COVID-19.  
 

  Ukazatel 
          

MJ 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel zásobovaných vodou 
        

osoba 35 797 36 217 35 955 35 955 

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 
            

km    279   279    281    283 

Počet vodovodních přípojek 
               

ks 6 698 6 430 6 490 6 527 

Počet osazených vodoměrů 
              

ks 6 572 6 549 6 285 6 322 

Počet úpraven vody 
             

ks       25     29     35     35 

Kapacita vodojemů 
            

m3 22 959 23 355 23 730 23 480 
 

Pokud jde o výrobu vody, fakturaci vodného a související ztráty vodní v trubní síti, pak lze 
konstatovat, že proti roku 2019 se situace mírně zhoršila.  
 
 
Výše uvedené skutečnosti dokládá následující tabulka: 
                                                                                  (tis. m3) 

  Ukazatel 2019 2019 

  Výroba vody celkem       3 187         3 169    

  Voda převzatá             4                4     

  Voda určená k realizaci       3 190         3 173    

  Voda fakturovaná       1 889        1 870   

  Voda nefakturovaná       1 301         1 303    

           z toho voda ost. + vlastní spotřeba          128            105    

           z toho ztráty       1 181         1 198    
 
 
 
Kvalita pitné vody je zabezpečována a kontrolována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i 
v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou. 
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  Voda převzatá             4                4     

  Voda určená k realizaci       3 190         3 173    
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Zpra’wa 0 podnikatelské éinnosti spoleénosti a 0 stavu jejiho majetku roce
2020

Vybrané lidaje 0 vodovodech

V roce 2020 provozovala akciové spoleénost vodovodni sit’ V 7 obcich na zékladé Vlastnéni
vodohospodéfského majetku a uzaenych provoznich smluV. Vroce 2020 bylo vyrobeno
3 169 tis. m3 a odbératelfim dodéno 1 870 tis. H13, 00% je pokles objemu fakturace, n62 jaky
byl vyfakturovén za rok 2019. Mimé se zvysil objem fakturované V0dy domécnostem, objem
pro ostatni odbératele Vyrazné pokles, pokles je zpfisobeny Vlédnimi opatfenimi s bojem pro
COVID—19.

Ukazatel MJ 2017 2018 2019 2020

Poéet obyvatel zésobovanych vodou osoba 35 797 36 217 35 955 35 955

Délka vodovodni sité (bez pfipoj ek) km 279 279 281 283

Poéet vodovodnich pfipojek ks 6 698 6 430 6 490 6 527

Poéet osazenych vodomérfi ks 6 572 6 549 6 285 6 322

Poéet fipraven V0dy ks 25 29 35 35

Kapacita vodojemfi m3 22 959 23 355 23 730 23 480

Pokud jde o Vyrobu VOdy, fakturaci V0dnéh0 a souvisejici ztréty V0dni V trubni siti, pak lze
konstatovat, fie proti roku 2019 se situace mimé zhorsila.

vyse uvedené skuteénosti doklédé nésledujici tabulka:
(tis. m3)

Ukazatel 2019 2019

Vyroba V0dy celkem 3 187 3 169

Voda pfevzaté 4 4

Voda uréené k realizaci 3 190 3 173

Voda fakturované 1 889 1 870

Voda nefakturované 1 301 1 303

z toho VOda ost. + Vlastni spotfeba 128 105

z toho ztréty 1 181 1 198

Kvalita pitné V0dy je zabezpeéovéna a kontrolovéna jak V prfibéhu Vyroby a fipravy, tak i
V distribuéni siti, V souladu s platnou legislativou.
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V roce 2020 bylo odebráno 469 vzorků pro chemický rozbor a 619 vzorků pro 
mikrobiologický rozbor. Vzorky jsou analyzovány podnikovou laboratoří, která má osvědčení 
o akreditaci. 
 
 
Vývoj spotřeby (fakturace) pitné vody (tis. m3/rok) 

 
 
Vybrané údaje o kanalizacích a ČOV 
 
Počet obcí, ve kterých společnost provozovala kanalizační síť, je stejný jako u vodovodní sítě, 
tj. 7. Mimo 2 ČOV, které jsou ve vlastnictví společnosti, provozovala společnost ještě ČOV 
na základě provozní smlouvy, a to v obci Malá Úpa, a rovněž ČOV „Bobí louky“ v Peci p. 
Sněžkou. Společnost odvádí odpadní vody od 29 990 obyvatel.  
 
 
 
 
 
 
 
Údaj MJ 2017 2018 2019 2020 
počet napojených obyvatel na veřejnou 
kanalizaci 

osoba 28 931 29 949 28 990 29 990 

z toho: napojených na ČOV osoba 28 931 29 949 28 990 29 990 

počet čistíren odpadních vod ks 2 2 2 2 

délka kanalizační sítě (bez přípojek) km 175 175 164 179 

počet kanalizačních přípojek ks 5 753  5 970  5 994  6 024 

množství fakturovaných OV tis. m3 2 350 2 424 2 421 2 345 

čištěné odpadní vody tis. m3 7 339 6 702 7 367 7 166 

  500

  700

  900

 1 100

 1 300

 1 500

 1 700

 1 900

 2 100

2016 2017 2018 2019 2020

domáctnosti ostatní celkem
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Vybrané lidaje 0 kanalizacich a (10V

Poéet obci, ve kterych spoleénost provozovala kanalizaéni sit’, je stejny jako u vodovodni sité,
tj. 7. Mimo 2 COV, které jsou ve Vlastnictvi spoleénosti, provozovala spoleénost jeété COV
na zékladé provozni smlouvy, a to V obci M21121 Upa, a rovnéi COV ,,B0bi louky“ V Peci p.
Snéikou. Spoleénost odvédi odpadni vody 0d 29 990 obyvatel.

Udaj MJ 2017 2018 2019 2020
poéet napojenych obyvatel na vefejnou osoba 28 931 29 949 28 990 29 990
kanalizaci
z toho- napojenych na COV osoba 28 931 29 949 28 990 29 990

poéet éistiren odpadnich V0d ks 2 2 2 2

délka kanalizaéni sité (bez pfipoj ek) km 175 175 164 179

poéet kanalizaénich pfipojek ks 5 753 5 970 5 994 6 024
‘ 3

mnoistvi fakturovanych OV US” In 2 350 2 424 2 421 2 345
‘ 3

éiéténé odpadni vody US' In 7 339 6 702 7 367 7 166
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Odvádění a čištění odpadních vod 
 
V roce 2020 bylo vyfakturováno 2 345 tis. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo 411 tis. 
m3 vod srážkových. Celková fakturace stočného se proti roku 2019 nezvýšila. Určitá změna 
nastala pouze u podílu domácností a ostatních odběratelů. U domácností došlo k mírnému 
navýšení fakturace, které souvisí i s mírně vyšší fakturací vodného. U ostatních odběratelů 
tomu bylo naopak. Lze to přičíst zejména změnám ve fakturaci stočného z vlastních zdrojů. 
 
Vývoj fakturace odvádění odpadních vod (tis. m3/rok) 
 

 
 
 
Čištění vlastní kanalizace i kanalizace, kterou společnost provozuje na základě smluv, provádí 
vlastní tlakové vozy. Tyto vozy rovněž na základě objednávek vykonávají práce pro cizí 
odběratele, a to jak pro domácnosti, tak i pro ostatní odběratele. 
 
Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a schválených provozních řádů 
s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za 
vypouštění zbytkového znečištění. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků 
nad i pod ČOV sleduje vlastní akreditovaná laboratoř. 
 
 
Investice v roce 2020 
 
Společnost systematicky věnuje pozornost rekonstrukcím infrastruktury s cílem dosažení 
obnovy nevyhovujícího technického stavu majetku, zejména trubních systémů, modernizaci a 
intenzifikaci objektů, a to z pohledu technologických i stavebních částí. Každoročně jsou 
rovněž vynakládány prostředky k rozšíření vodárenského a kanalizačního dispečinku.  
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Odvzidéni a éiEténi odpadnich vod

V roce 2020 bylo vyfakturovéno 2 345 tis. rn3 odpadnich vod. Z tohoto mnoistvi bylo 411 tis.
m3 vod sréikovych. Celkové fakturace stoéného se proti roku 2019 nezvyéila. Uréité zména
nastala pouze u podilu domécnosti a ostatnich odbératelfi. U domécnosti doélo kmirnému
navyéeni fakturace, které souvisi i s mirné vy§§i fakturaci vodného. U ostatnich odbératelfi
tornu bylo naopak. Lze to priéist zejména zméném ve fakturaci stoéného z Vlastnich zdrojfi.

Vyvoj fakturace odvzidéni odpadnich vod (tis. m3/r0k)
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Ciéténi Vlastni kanalizace i kanalizace, kterou spoleénost provozuje na zékladé smluv, provédi
Vlastni tlakové vozy. Tyto vozy rovnéi na zékladé objednévek vykonévaji préce pro cizi
odbératele, a to jak pro domécnosti, tak i pro ostatni odbératele.

Cistirny odpadnich vod jsou provozovény dle zpracovanych a schvélenych provoznich rédfi
s odpovidajicim technickym vybavenim. Spoleénost nemé povinnost plateb poplatkfi za
vypouéténi zbytkového zneéiéténi. Jakost vypouéténych odpadnich vod i kvalitu vodnich tokfi
nad i pod COV sleduje Vlastni akreditované laborator.

Investice v roce 2020

Spoleénost systematicky Vénuje pozornost rekonstrukcirn infrastruktury s cilem dosaieni
obnovy nevyhovujiciho technického stavu majetku, zejména trubnich systémfi, modernizaci a
intenzifikaci objektfi, a to zpohledu technologickych i stavebnich éésti. Kaidoroéné jsou
rovnéi vynaklédény prostredky k rozéireni vodérenského a kanalizaéniho dispeéinku.
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Celkem bylo v roce 2020 provedeno investičních prací a dodávek za 37 712 tis. Kč. 
Profinancováno bylo 36 366 tis. Kč. Financování proběhlo jak z vlastních zdrojů společnosti, 
tak i s využitím úvěru. 
 
 
Údaj 2018 2019 2020 
vodovodní síť 10 427 7 622 2 984 
úpravny vody 130 827 209 
kanalizační síť 256 1 426 3 911 
ČOV  3 451 848 4 646 
dopravní a mechanizační prostředky 420 8 560 6 681 
ČOV Bohuslavice – kalová koncovka 124 44 338 17 478 
vodárenský dispečink 731 117 39 
ostatní 401 524 968 
DDHM 509 586 550 
DNM, DDNM 2 157 0 246 
Celkem 33 392 64 848 37 712 

 
Akce ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka 
 
V hodnoceném roce pokračovala  realizace jedné z velmi významných investičních akcí, a to 
akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“. Likvidace kalu je zásadním 
problémem každé čistírny odpadních vod. V současné době je kal předáván k likvidaci 
specializované firmě, což společnost přijde ročně na 1 733 tis. Kč. V této oblasti však dochází 
k závažným legislativním změnám, které v poměrně blízké budoucnosti, podstatně zpřísní 
podmínky pro likvidaci čistírenských kalů. V optimističtějším případě dojde k prudkému 
zdražení likvidace kalů, ale hrozí i riziko, že čistírenské kaly nebudou k likvidaci odebírány. 
 
Společnosti, které kal produkují, musí tedy přijmout taková opatření, která by vyhovovala 
legislativním podmínkám, a zároveň by (pokud možno) znamenala ekonomické přínosy 
zejména z využití energie, kterou kal obsahuje. 
 
Akciová společnost vybrala takové technické řešení, které nebude klást nároky na výstavbu 
nových objektů. Zjednodušeně se dá říci, že vyhnilý, odvodněný kal bude sušen na 90 % 
sušiny. Po výstupu ze sušárny se bude sušený kal buď sypat do pyrolyzéru nebo odebírat pro 
spálení. Při najíždění bude sušárna napájena z externích zdrojů. Poté již bude zdrojem pro 
vytápění odpadní teplo z kogenerace a z pyrolýzy. To znamená, z vlastních zdrojů. 
K efektivnějšímu využití energie pomůže i výstavba nového plynojemu (akumulace plynu), 
která byla v roce 2018 realizována. Cizí zdroje energie budou využívány pouze jako 
doplňkový zdroj celkové tepelné bilance. Hlavním produktem pyrolýzy bude biochar, který 
bude možno poté, co bude certifikován, použít i jako hnojivo na zemědělskou půdu. 
 
Takto koncipované řešení má několik výhod, mezi něž patří i možnost obdržení dotace. Po 
složitých jednáních Ministerstvo životního prostředí rozhodlo koncem roku 2018 o jejím 
přidělení, a to ve výši 25 % uznatelných nákladů akce.  Ve sledovaném roce byla proplacena 
dotace ve výši 14 612 tis. Kč. Vzhledem k investiční náročnosti pořízení tohoto majetku bude 
možno uvažovat i s možností likvidace kalu z okolních čistíren za úplatu. 
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Celkem bylo V roce 2020 provedeno investiénich praci a dodévek za 37 712 tis. Ké.
Profinancovéno bylo 36 366 tis. Ké. Financovéni probéhlo jak z Vlastnich zdrojfi spoleénosti,
tak i s vyuiitim flvéru.

Udaj 2018 2019 2020
vodovodni sit’ 10 427 7 622 2 984
fipravny vody 130 827 209
kanalizaéni sit’ 256 1 426 3 911
COV 3 451 848 4 646
dopravni a mechanizaéni prostfedky 420 8 560 6 681
COV Bohuslavice — kalové koncovka 124 44 338 17 478
vodérensky dispeéink 731 1 17 39
ostatni 401 524 968
DDHM 509 586 550
DNM, DDNM 2 157 0 246
Celkem 33 392 64 848 37 712

Akce COV Trutnov Bohuslavice — kalové koncovka

V hodnoceném roce pokraéovala realizace jedné z velmi VYZnamnych investiénich akci, a to
akce ”COV Trutnov Bohuslavice — kalové koncovka“. Likvidace kalu je zésadnim
problémem kaidé éistirny odpadnich vod. V souéasné dobé je kal pfedéwén k likVidaci
specializované firmé, coi spoleénost pfijde roéné na 1 733 tis. Ké. V této oblasti Véak dochézi
kzéwainym legislativnim zméném, které Vpomérné blizké budoucnosti, podstatné zpfisni
podminky pro likvidaci éistirenskych kalfi. V optimistiétéjéim pfipadé dojde kpmdkému
zdraieni likvidace kalfi, ale hrozi i riziko, 26 éistirenské kaly nebudou k likVidaci odebirény.

Spoleénosti, které kal produkuji, musi tedy pfijmout takové opatfeni, které by vyhovovala
legislativnim podminkém, a zérovefi by (pokud moino) znamenala ekonomické pfinosy
zejména z vyuiiti energie, kterou kal obsahuje.

Akciové spoleénost vybrala takové technické fe§eni, které nebude klést néroky na Vystavbu
n0V§Ich objektfi. Zjednoduéené se dé fici, 26 vyhnily, odvodnény kal bude suéen na 90 %
suéiny. Po Vystupu ze suéérny se bude suéeny kal bud’ sypat do pyrolyzéru nebo odebirat pro
spéleni. Pfi najiidéni bude suéérna napéjena z extemich zdrojfi. Poté jii bude zdrojem pro
vytépéni odpadni teplo z kogenerace a z pyr013’1zy. To znamené, z Vlastnich zdrojfi.
K efektivnéjéimu vyuiiti energie pomfiie i Vystavba nového plynojemu (akumulace plynu),
které byla V roce 2018 realizovéna. Cizi zdroje energie budou vyuiivény pouze jako
doplfikovy zdroj celkové tepelné bilance. Hlavnim produktem pyrolyzy bude biochar, ktery
bude moino poté, co bude certifikovén, pouiit i j ako hnoj 1V0 na zemédélskou pfidu.

Takto koncipované feéeni mé nékolik Vyhod, mezi néi pati‘i i moinost obdrieni dotace. P0
sloiith jednénich Ministerstvo iivotniho prostfedi rozhodlo koncem roku 2018 0 jejim
pfidéleni, a to V6 vyéi 25 % uznatelnych nékladfi akce. Ve sledovaném roce byla proplacena
dotace ve vyéi 14 612 tis. K6. Vzhledem k investiéni néroénosti pofizeni tohoto majetku bude
moino uvaiovat i s moinosti likVidace kalu z okolnich éistiren za fiplatu.
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Nezanedbatelným přínosem je samozřejmě i ta skutečnost, že se vlivem změny v procesu 
nakládání s kaly, nezvýší tlak na cenu stočného. 
 
Vzhledem k tomu, že realizace této investiční akce začala v dostatečném předstihu, nebude 
mít společnost problémy v době, kdy nové zpřísňující podmínky pro likvidaci čistírenských 
kalů vejdou v platnost.  
 
Do konce sledovaného období došlo k dokončení stavební a montážní částí a byl zahájen 
zkušební provoz. 
 
Za rok 2020 bylo v souvislosti s touto akcí profinancováno 44 282 tis. Kč. Vlastní prostředky 
společnosti byly vynaloženy ve výši 15 153 tis. Kč. Zbývající část, tj. 16 000 tis. Kč bylo 
uhrazeno z úvěru, který na tuto akci poskytla Komerční banka, a. s. Zhotovitelem akce je 
společnost HST Hydrosystémy s. r. o. se sídlem v Teplicích. 
 
Ostatní významné investiční akce 
 
 

Místo název                  tis. Kč  
ČOV Bohuslavice odstředivka kalů 4 598 tis. Kč  
Janské Lázně kanalizace Duncan 2 013 tis. Kč  
Pec pod Sněžkou Přivaděč Jelení Louky 1 709 tis. Kč  
Trutnov ČS K Valům 504 tis. Kč  
strojní investice    7 551 tis. Kč  
 
Formou různých stupňů projektové dokumentace probíhala příprava na budoucí investiční 
akce pro rozšíření kanalizační sítě v okrajových částech měst a obcí, a to na Babí, v Libči a ve 
Lhotě (Trutnov), Horním Maršově a Velké Úpě. 
 
Rok 2020 pokračoval v nastoleném trendu v oblasti strojních investic, kterých bylo 
v porovnání s minulými lety vynaloženo nezvykle hodně. Jednoznačně zde dominují investice 
do dvou traktor-bagrů a dopravních prostředků. 
 
ČOV Bohuslavice – kalová koncovka 
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Nezanedbatelnym pfinosem je samozfejmé i ta skute6nost, 26 se Vlivem zmény Vprocesu
naklédéni s kaly, nezvyéi tlak na cenu sto6ného.

Vzhledem k tomu, 26 realizace této investi6ni akce za6ala V dostate6ném pfedstihu, nebude
mit spole6nost problémy V dobé, kdy nové zpfisfiujici podminky pro likVidaci 6istirenskych
kalfi vejdou V platnost.

Do konce sledovaného obdobi doélo kdokon6eni stavebni a montééni 6ésti a byl zahéjen
zkuéebni provoz.

Za rok 2020 bylo V souvislosti s touto akci profinancovéno 44 282 tis. K6. Vlastni prostfedky
spole6nosti byly vynaloieny ve Vy§i 15 153 tis. K6. ZbyVajici 6ést, tj. 16 000 tis. K6 bylo
uhrazeno z 11V6ru, ktery na tuto akci poskytla Komer6ni banka, a. s. Zhotovitelem akce je
spole6nost HST Hydrosystémy s. r. 0. se sidlem V Teplicich.

Ostatni Vyznamné investiéni akce

Misto nézev tis. K6
COV Bohuslavice odstfedia kalfi 4 598 tis. K6
Janské Lézné kanalizace Duncan 2 013 tis. K6
Pec pod Snéikou Pfivad66 Jeleni Louky 1 709 tis. K6
Trutnov CS K Valfim 504 tis. K6
strojni investice 7 551 tis. K6

Formou rfiznych stupfifi projektové dokumentace probihala pfiprava na budouci investi6ni
akce pro rozéifeni kanaliza6ni sité V okrajovych 6éstech mést a obci, a to ma Babi, V Lib6i a V6
Lhot6 (Trutnov), Hornim Maréové a Velké Up6.

Rok 2020 pokra6oval V nastoleném trendu V oblasti strojnich investic, kterych bylo
V porovnéni s minulymi lety vynaloieno nezvykle hodné. Jednozna6n6 zde dominuji investice
do dvou traktor-bagrfi a dopravnich prostfedkfi.

(30V Bousalvice — kalovzi koncovka
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ČOV Bohuslavice – odstředivka kalů 

 
Janské Lázně – kanalizace Duncan 
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Trutnov – ČS K Valům 

                               
Strojní zařízení – traktor-bagr 
 
 

 
 
 
 
 
 

16 
 

Trutnov – ČS K Valům 
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Opravy hmotného majetku v roce 2020 
 
Opravy jsou dlouhodobě zaměřovány na udržování provozuschopnosti a funkčnosti nejen 
vodovodních a kanalizačních sítí, ale rovněž čerpacích stanic, vodojemů a ČOV. Část oprav a 
většina prací charakteru údržby je prováděna vlastními pracovníky. 
 
Opravy, prováděné dodavatelským způsobem dosáhly v roce 2020 objemu 41 715 tis. Kč a 
proti roku 2019 se zvýšily o 5 322 tis. Kč. Je to nejvyšší objem dodavatelských oprav, který 
byl v historii společnosti realizován.  Podstatnou část tvořily opravy stavební, a to 33 950 tis. 
Kč (bez oprav komunikací po poruchách na vodovodech a kanalizacích). Na opravy strojní 
bylo vynaloženo 6 462 tis. Kč. 

 
tis. Kč                               

Charakter / účel opravy 2018 2019 2020 
stavební opravy celkem 27 114 27 798 33 950 
v tom:  vodovodní síť   20 099 11 669 19 289 
                ÚV     196   1 625        63 
                kanalizační síť  5 457 12 292 12 094 
                ČOV     880   1 262   1 160 
                ostatní     482      950   1 344 
strojní opravy celkem 6 402 6 662   6 462 
v tom: dopravní prostředky 2 112 1 998   1 115 
 vodoměry    130    159      118 
 ostatní 4 160 4 505   5 229 
 
Z vývoje nákladů na stavební opravy je zřejmé, že vynaložené prostředky se každoročně 
zvyšují. 
 
Ze stavebních oprav na kanalizační síti lze jmenovat zejména tyto: 
 

• výměna kanalizace v ulici Lázeňská v Janských Lázních, která si vyžádala 1 571 tis. 
Kč, 

• opravu kanalizace v ul. Železničářská v Trutnově za 4 769 tis. Kč. 
 
Pokud jde o opravy vodovodní sítě, uskutečnily se tyto významné práce: 
 

• výměna vodovodu v ul. Lázeňská v Janských Lázních za 1 458 tis. Kč, 
• zahájení opravy VDJ „HSM“ v Trutnově, která si vyžádala 7 138 tis. Kč. 

 
V rámci strojních oprav jsou finančně nejnáročnější opravy dopravních prostředků, zejména 
tlakových vozů z provozu kanalizace, které jsou již na hranici životnosti. Značné finanční 
prostředky si rovněž vyžadují opravy technologických součástí na ČOV Trutnov Bohuslavice. 
V největší míře jde o čerpadla a o opravy a servis kogenerační jednotky. 
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Opravy hmotného majetku V roce 2020

Opravy j sou d10uh0d0b6 zaméfovény na udriovéni provozuschopnosti a funk6nosti nej en
vodovodnich a kanaliza6nich siti, ale rovnéi 6erpacich stanic, V0d0jemfi a COV. Cést opraV a
V6t§ina praci charakteru fidriby je provédéna Vlastnimi pracovniky.

Opravy, provédéné dodavatelskym zpfisobem doséhly V 1066 2020 objemu 41 715 tis. K6 a
proti roku 2019 se zvyéily 0 5 322 tis. K6. Je to nejvy§§i objem dodavatelskych opraV, ktery
byl V historii spole6nosti realizovén. Podstatnou 6ést tvofily Opravy stavebni, a to 33 950 tis.
K6 (bez oprav komunikaci p0 poruchéch na vodovodech a kanalizacich). Na opravy strojni
bylo vynaloieno 6 462 tis. K6.

tis. K6
Charakter / 1'1661 opravy 2018 2019 2020
stavebni opravy celkem 27 114 27 798 33 950
V tom: V0d0V0dni sit’ 20 099 11 669 19 289

UV 196 1 625 63
kanaliza6ni sit’ 5 457 12 292 12 094
60V 880 1 262 1 160
ostatni 482 950 1 344

strojni opravy celkem 6 402 6 662 6 462
V tom: dopravni prostfedky 2 112 1 998 1 115

V0d0m61'y 130 159 118
ostatni 4 160 4 505 5 229

Zvyvoje nékladfi na stavebni Opravy je zfejmé, 26 vynaloiené prosti‘edky se kaidoro6n6
zvyéuji.

Ze stavebnich oprav na kanaliza6ni siti lze jmenovat zejména tyto:

0 Vyména kanalizace V ulici Lézefiské V Janskych Léznich, které si vyiédala 1 571 tis.
K6,

0 Opravu kanalizace V 111. Zelezni6éfské V Trutnové za 4 769 tis. K6.

Pokud jde o Opravy vodovodni sit6, uskute6n11y se tyto Vyznamné préce:

0 Vyména V0d0V0du V 111. Lézefiské V Janskych Léznich za 1 458 tis. K6,
0 zahéjeni opravy VDJ ,,HSM“ V Trutn0V6, které s1 vyiédala 7 138 tis. K6.

v'vr

tlakovych vozfi z provozu kanalizace, které jsou jii na hranici iivotnosti. Zna6né finan6ni
prostfedky s1 rovnéi vyiaduji opravy technologickych sou6ésti na COV Trutnov Bohuslavice.
V nejvétéi mife jde 0 6erpadla a 0 opravy a serVis k0genera6ni jednotky.
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Oprava vodojemu „HSM“ v Trutnov ě 
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Oprava vodojemu „HSM“ v Trutnov ě 

 
 

 
 

Oprava V0d0jemu ,,HSM“ V Trutnové
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Hospodaření společnosti 
 
Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění 
odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání, jsou 
doplňující k uvedeným hlavním činnostem. 
 
Tržby a výnosy 
 
Údaje o tržbách a výnosech v posledních čtyřech účetních obdobích (v tis. Kč) 
 
Položka     2017      2018      2019  2020 
vodné 67 781  71 051  75 039  77 354 
stočné 66 985  68 985  71 586  71 905 
stavební práce 431  476  410       323 
speciální mechanizace 3 159  3 914  3 812    3 343 
ČOV Trutnov Bohuslavice 1 160  1 393  1 498    1 365 
laboratoř 4 659  4 563  5 268    5 244 
provozování sítí Malá Úpa 981  1 041  1 572    1 620 
pronájem DHM 638  606  587       567 
ostatní výnosy 883  796  1 199    1 137 
Celkem 146 677  152 825  160 971  162 858 
 
Tržby za vodné a stočné tvořily ve sledovaném roce téměř 92,0 % z celkového obratu 
společnosti. U obou hlavních činností došlo k 1. 1. 2020 ke zvýšení ceny. U vodného to bylo 
o 1,68 Kč, u stočného o 1,10 Kč (bez DPH). Vzhledem k tomu, že objem fakturovaných 
hmotných jednotek se proti roku 2019 příliš nezměnil, je zvýšení tržeb jednoznačně dáno 
zvýšením cen. 
 
Provoz speciální mechanizace a laboratoře je pro chod společnosti nezbytný a jsou prioritně 
určeny pro výkony v rámci společnosti. Provádějí však i tržby pro externí odběratele, které se 
na celkovém obratu společnosti podílejí z 5,3 %. 
 
Náklady 
 
Údaje o nákladech v posledních čtyřech obdobích (tis. Kč): 
 

Ukazatel  2017  2018  2019 2020 
Spotřebované nákupy    (50)         25 511            27 557            28 555    29 370 
Služby    (51)         34 302            43 086            46 149    50 038 
Osobní náklady   (52)         37 334            39 650            42 841    44 765 
Daně a poplatky  (53)              390                 389                 406         328 
Jiné provozní náklady  (54)           2 718              2 473              2 757       2 592 
Odpisy, rezervy,  oprav.  položky   (55)         29 820             25 299             25 626   29 410 
Finanční náklady   (56)              874               1 429               1 939      1 012 
Aktivace vnitropodnikových služeb  (58) -            195    -            236    -            114    -            8 
Daň z příjmu právnických osob  (59)           2 412              2 460              2 456    1 668 

Prvotní náklady celkem        133 166       142 107       150 615 159 175 
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Hospodaf‘eni spoleénosti

Hlavnirni éinnostmi spoleénosti jsou Vyroba a dodéVka pitné vody a odVédéni a éiéténi
odpadnich VOd. Ostatni éinnosti spoleénosti, které jsou uvedeny V predmétu podnikéni, jsou
doplfiujici k uvedenym hlavnim éinnostem.

Triby a vynosy

Udaje o tribéch a Vynosech V poslednich étyrech fiéetnich obdobich (V tis. K6)

Poloika 2017 2018 2019 2020
vodne' 67 781 71 051 75 039 77 354
stoéné 66 985 68 985 71 586 71 905
stavebni préce 431 476 410 323
speciélni mechanizace 3 159 3 914 3 812 3 343
COV Trutnov BohuslaVice 1 160 1 393 1 498 1 365
laborator 4 659 4 563 5 268 5 244
provozovéni siti Malé Upa 981 1 041 1 572 1 620
pronéjem DHM 638 606 587 567
ostatniVVnosy 883 796 1 199 1 137
Celkem 146 677 152 825 160 971 162 858

Triby za vodné a stoéné tvorily V6 sledovaném roce térnéf" 92,0 % zcelkového obratu
spoleénosti. U obou hlavnich éinnosti doélo k 1. 1. 2020 ke zvyéeni ceny. U V0dného to bylo
0 1,68 K6, u stoéného 0 1,10 K6 (bez DPH). Vzhledem ktomu, 26 objem fakturovanych
hmotnych jednotek se proti roku 2019 prilié nezménil, je zvyéeni trieb jednoznaéné déno
zvyéenim cen.

Provoz speciélni mechanizace a laboratore je pro chod spoleénosti nezbytny a jsou prioritné
uréeny pro Vykony V rémci spoleénosti. Provédéj i V§ak i triby pro externi odbératele, které se
na celkovém obratu spoleénosti podileji z 5,3 %.

Nziklady

Udaje o nékladech V poslednich étyrech obdobich (tis. K6):

Ukazatel 2017 2018 2019 2020
Spotfebované nékupy (50) 25 511 27 557 28 555 29 370
Sluiby (51) 34 302 43 086 46 149 50 038
Osobni néklady (52) 37 334 39 650 42 841 44 765
Dané a poplatky (53) 390 389 406 328
Jine’ provozni néklady (54) 2 718 2 473 2 757 2 592
Odpisy, rezervy, opraV. poloiky (55) 29 820 25 299 25 626 29 410
Finanéni néklady (56) 874 1 429 1 939 1 012
Aktivace vnitropodnikovych sluieb (58) — 195 236 114 8
Dafi z prijmu prévnickych osob (59) 2 412 2 460 2 456 1 668
Prvotni nziklady celkem 133 166 142 107 150 615 159 175
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Z tabulky je zřejmé, že největší objem nákladů je v oblasti služeb. Projevuje se zde stále 
rostoucí objem dodavatelských oprav. Ostatní náklady v rámci této skupiny jsou poměrně 
konstantní. Nárůst osobních nákladů odráží nárůst průměrné mzdy. U účtové skupiny, 
zahrnující odpisy, rezervy a opravné položky se projevuje nejen zvýšení odpisů DHM vlivem 
investiční výstavby, ale i změny zůstatků účtu rezerv. Z rezervy, která byla vytvořena na 
opravu vodovodu a kanalizace v Janských Lázních, byla dočerpána zbývající část ve výši     
2 139 tis. Kč. V roce 2020 společnost žádnou rezervu na opravu DHM netvořila. V oblasti 
daně z příjmu právnických osob je zahrnuta pouze odložená daň. Výše odložené daně je 
stanovena z rozdílu mezi změnou v účetních a daňových zůstatkových hodnotách DHM. 
 
Hospodářský výsledek 
 
Finanční plán předpokládal, že celkový zisk po zdanění dosáhne objemu 7 289 tis. Kč.           
V důsledku toho, že skutečné náklady byly vyšší, než předpokládal plán, bylo dosaženo 
nižšího zisku, a to 3 686 tis. Kč. Je však třeba poznamenat, že tento zisk nebude postačovat na 
splátky poskytnutých úvěrů, které se ve sledovaném roce zvýší vlivem zahájení splátek úvěru, 
poskytnutého na akci „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ z 14 000 tis. Kč na 
16 250 tis. Kč ročně, bude společnost nucena velmi obezřetně nacházet s finančními 
prostředky na účtech. 
 
Výhled hospodaření 
 
Pro období let 2021 a 2022 společnost počítá s nárůstem tržeb, a to jak u vodného, tak i u 
stočného, které bude dáno vyšší cenou. Vyšší objem fakturovaného množství se nejeví příliš 
reálně. Pokud jde o náklady, je třeba uvažovat se zvýšením osobních nákladů vlivem nárůstu 
průměrné mzdy. Odpisy DHM se budou zvyšovat v souladu s objemem dokončených 
investic. Lze říci, že pouze dokončení akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ 
se projeví v nákladech na odpisy částkou mezi 2 000 – 2 500 tis. Kč v roce 2021. Přínosem 
zde bude snížení nákladů na služby. V souhrnu lze v těchto letech očekávat zisk ve výši 
10 629 tis. Kč (pro rok 2021), případně 10 000 tis. Kč (pro rok 2022). 
 
Cenová politika 
 
Cenová politika je usměrňována tak, aby v souladu s cenovými předpisy byly do cen vodného a 
stočného promítnuty pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady. I při této snaze je však počítat 
s tím, že cena musí pokrýt nutnou obnovu majetku a rozvoj společnosti. Po celou dobu existence 
společnosti se cena vodného a stočného pohybuje pod průměrem srovnatelných vodohospodářských 
společností. V rámci republiky patří tedy k těm nižším. 
 
Od roku 2018 se cena vodného (bez DPH) zvýšila o 3,68 Kč/1 m3, cena stočného pak pouze 
o 2,10 Kč/1 m3. Rozdílný vývoj cen je dán zejména vyšší potřebou oprav vodovodní sítě a 
souvisejících objektů. V květnu 2020 došlo ke změně sazby DPH u vodného a stočného na 10%. 
 
rok cena Kč/1m3 rok cena Kč/1m3 rok cena Kč/1m3 

bez 
DPH 

vč. 
DPH 

bez 
DPH 

vč. 
DPH 

bez 
DPH 

vč. 
DPH 

vč. 
DPH 
10% 

2018 vodné 37,82 43,49 2019 vodné 39,82 45,79 2020 vodné 41,50 47,73 45,65 
 stočné 28,53 32,81  stočné 29,53 33,96  stočné 30,63 35,22 33,69 
 celkem 66,35 76,30  celkem 69,35 79,75  celkem 72,13 82,95 79,34 
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konstantní. Nárůst osobních nákladů odráží nárůst průměrné mzdy. U účtové skupiny, 
zahrnující odpisy, rezervy a opravné položky se projevuje nejen zvýšení odpisů DHM vlivem 
investiční výstavby, ale i změny zůstatků účtu rezerv. Z rezervy, která byla vytvořena na 
opravu vodovodu a kanalizace v Janských Lázních, byla dočerpána zbývající část ve výši     
2 139 tis. Kč. V roce 2020 společnost žádnou rezervu na opravu DHM netvořila. V oblasti 
daně z příjmu právnických osob je zahrnuta pouze odložená daň. Výše odložené daně je 
stanovena z rozdílu mezi změnou v účetních a daňových zůstatkových hodnotách DHM. 
 
Hospodářský výsledek 
 
Finanční plán předpokládal, že celkový zisk po zdanění dosáhne objemu 7 289 tis. Kč.           
V důsledku toho, že skutečné náklady byly vyšší, než předpokládal plán, bylo dosaženo 
nižšího zisku, a to 3 686 tis. Kč. Je však třeba poznamenat, že tento zisk nebude postačovat na 
splátky poskytnutých úvěrů, které se ve sledovaném roce zvýší vlivem zahájení splátek úvěru, 
poskytnutého na akci „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ z 14 000 tis. Kč na 
16 250 tis. Kč ročně, bude společnost nucena velmi obezřetně nacházet s finančními 
prostředky na účtech. 
 
Výhled hospodaření 
 
Pro období let 2021 a 2022 společnost počítá s nárůstem tržeb, a to jak u vodného, tak i u 
stočného, které bude dáno vyšší cenou. Vyšší objem fakturovaného množství se nejeví příliš 
reálně. Pokud jde o náklady, je třeba uvažovat se zvýšením osobních nákladů vlivem nárůstu 
průměrné mzdy. Odpisy DHM se budou zvyšovat v souladu s objemem dokončených 
investic. Lze říci, že pouze dokončení akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ 
se projeví v nákladech na odpisy částkou mezi 2 000 – 2 500 tis. Kč v roce 2021. Přínosem 
zde bude snížení nákladů na služby. V souhrnu lze v těchto letech očekávat zisk ve výši 
10 629 tis. Kč (pro rok 2021), případně 10 000 tis. Kč (pro rok 2022). 
 
Cenová politika 
 
Cenová politika je usměrňována tak, aby v souladu s cenovými předpisy byly do cen vodného a 
stočného promítnuty pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady. I při této snaze je však počítat 
s tím, že cena musí pokrýt nutnou obnovu majetku a rozvoj společnosti. Po celou dobu existence 
společnosti se cena vodného a stočného pohybuje pod průměrem srovnatelných vodohospodářských 
společností. V rámci republiky patří tedy k těm nižším. 
 
Od roku 2018 se cena vodného (bez DPH) zvýšila o 3,68 Kč/1 m3, cena stočného pak pouze 
o 2,10 Kč/1 m3. Rozdílný vývoj cen je dán zejména vyšší potřebou oprav vodovodní sítě a 
souvisejících objektů. V květnu 2020 došlo ke změně sazby DPH u vodného a stočného na 10%. 
 
rok cena Kč/1m3 rok cena Kč/1m3 rok cena Kč/1m3 

bez 
DPH 

vč. 
DPH 

bez 
DPH 

vč. 
DPH 

bez 
DPH 

vč. 
DPH 

vč. 
DPH 
10% 

2018 vodné 37,82 43,49 2019 vodné 39,82 45,79 2020 vodné 41,50 47,73 45,65 
 stočné 28,53 32,81  stočné 29,53 33,96  stočné 30,63 35,22 33,69 
 celkem 66,35 76,30  celkem 69,35 79,75  celkem 72,13 82,95 79,34 

 

Ztabulky je zfejme', 2e nejvétéi objem nékladfi je V oblasti sluieb. Projevuje se zde stéle
rostouci objem dodavatelskych opraV. Ostatni néklady V rémci této skupiny jsou pom6rn6
konstantni. Nérfist osobnich nékladfi odrééi nérfist prfimérné mzdy. U 1'16tové skupiny,
zahrnujici odpisy, rezervy a opravne poloiky se projevuje nej en zvyéeni odpisfi DHM Vlivem
investi6ni Vystab, ale i zmény zfistatkfi 116m rezerV. Z rezervy, které byla vytvofena na
opravu vodovodu a kanalizace V Janskych Léznich, byla do6erpéna zbyvajici 6ést ve vyéi
2 139 tis. K6. V roce 2020 spole6nost iédnou rezervu na opravu DHM netvofila. V oblasti
dan6 zpfijmu préwnickych osob je zahrnuta pouze odloiené dafi. Vyée odloiené dan6 je
stanovena z rozdilu mezi zménou V 116etnich a dafiovych zfistatkovych hodnotéch DHM.

Hospodéf‘sky vysledek

Finan6ni plén pfedpoklédal, 2e celkovy zisk po zdanéni doséhne objemu 7 289 tis. K6.
V dfisledku toho, 2e skute6né néklady byly vy66i, nei pfedpoklédal plain, bylo dosaieno
niiéiho zisku, a to 3 686 tis. K6. Je Véak tfeba poznamenat, fie tento zisk nebude posta6ovat na
splétky poskytnutych fivérfi, které se ve sledovanem roce zvy§i Vlivem zahéjeni splétek fiV6ru,
poskytnuteho na akci ”COV Tmtnov BohuslaVice — kalové koncovka“ z 14 000 tis. K6 na
16 250 tis. K6 ro6n6, bude sp01e6nost nucena velmi obezfetné nachézet s finan6nimi
prostfedky na 116tech.

Vyhled hospodaf'eni

Pro obdobi let 2021 a 2022 sp01e6nost po6it2’1 s nérfistem trieb, a to jak u vodného, tak i u
sto6neho, ktere bude déno vyééi cenou. Vyééi objem fakturovaneho mnoistVi se nejeVi pfilié
reélné. Pokud jde o néklady, j e tfeba uvaiovat se zvy§enim osobnich nékladfi Vlivem nérfistu
prfiméme mzdy. Odpisy DHM se budou zvy§ovat V souladu s objemem dokon6enych
investic. Lze fici, 2e pouze dokon6eni akce ,,COV Trutnov BohuslaVice — kalové koncovka“
se projeVi V nékladech na odpisy 6éstkou mezi 2 000 — 2 500 tis. K6 V roce 2021. Pfinosem
zde bude sniieni nékladfi na sluiby. V souhrnu 1ze vtéchto letech o6ekévat zisk ve Vy§i
10 629 tis. K6 (pro rok 2021), pfipadné 10 000 tis. K6 (pro rok 2022).

Cenovai politika

Cenové politika je usmérfiOVéna tak, aby V souladu s cenovymi pfedpisy byly do cen vodného a
sto6ného promitnuty pouze ekonomicky opréwnéne provozni néklady. I pfi této snaze j e Véak po6itat
s tim, 2e cena musi pokryt nutnou obnovu majetku a rozvoj sp01e6nosti. Po celou dobu existence
sp01e6nosti se cena vodného a sto6ného pohybuje pod prfimérem srovnatelnych Vodohospodéfskych
spole6nosti. V rémci republiky patfi tedy k t6m niiéim.

Od roku 2018 se cena Vodneho (bez DPH) zvyéila 0 3,68 K6/1 m3, cena sto6ne’ho pak pouze
02,10 K6/1 m3. Rozdilny vyvoj cen je dén zejména vyééi potfebou oprav Vodovodni sit6 a
souVisejicich objektfi. V kV6tnu 2020 doélo ke zm6n6 sazby DPH u vodného a sto6neho na 10%.

rok cena K6/1rn3 rok cena K6/ 1m3 rok cena K6/ 1m3
bez V6. bez V6. bez V6. V6.

DPH DPH DPH DPH DPH DPH DPH
10%

2018 vodné 37,82 43,49 2019 vodné 39,82 45,79 2020 vodné 41,50 47,73 45,65
sto6né 28,53 32,81 sto6né 29,53 33,96 sto6né 30,63 35,22 33,69
celkem 66,35 76,30 celkem 69,35 79,75 celkem 72,13 82,95 79,34
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Zpráva dozorčí rady 
 
Výsledky činnosti dozorčí rady jsou předkládány v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 
Sb. Ve složení dozorčí rady nedošlo ve sledovaném roce ke změně. Dozorčí rada se 
v hodnoceném období sešla celkem čtyřikrát. Dvě zasedání byla společná se zasedáním 
představenstva společnosti. Předseda se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva. 
 
Dozorčí rada konstatuje, že ve sledovaném období nezjistila nedostatky v hospodaření 
společnosti. Rovněž se nevyskytly závažné provozní problémy. 
 
Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2020 včetně zprávy auditora a vyslovila 
souhlas se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě svých zjištění vyslovila 
souhlas s roční účetní závěrkou, se stanoviskem auditora a doporučuje valné hromadě tuto 
účetní závěrku schválit. 
 
Dále dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření v roce 
2020. S navrženým rozdělením zisku souhlasí a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Tomáš Eichler 
předseda dozorčí rady 
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Zpráva dozorčí rady 
 
Výsledky činnosti dozorčí rady jsou předkládány v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012 
Sb. Ve složení dozorčí rady nedošlo ve sledovaném roce ke změně. Dozorčí rada se 
v hodnoceném období sešla celkem čtyřikrát. Dvě zasedání byla společná se zasedáním 
představenstva společnosti. Předseda se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva. 
 
Dozorčí rada konstatuje, že ve sledovaném období nezjistila nedostatky v hospodaření 
společnosti. Rovněž se nevyskytly závažné provozní problémy. 
 
Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2020 včetně zprávy auditora a vyslovila 
souhlas se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě svých zjištění vyslovila 
souhlas s roční účetní závěrkou, se stanoviskem auditora a doporučuje valné hromadě tuto 
účetní závěrku schválit. 
 
Dále dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření v roce 
2020. S navrženým rozdělením zisku souhlasí a doporučuje jej valné hromadě ke schválení. 
 
 
 
 
 
 

 Mgr. Tomáš Eichler 
předseda dozorčí rady 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Zprz’wa dozoréi rady

Vysledky éinnosti dozoréi rady jsou pfedklédény V souladu s ustanovenimi zékona 6. 90/2012
Sb. Ve sloieni dozoréi rady nedoélo V6 sledovaném roce ke zméné. Dozoréi rada se
V hodnoceném obdobi seéla celkem étyfikrét. DVé zasedéni byla spoleéné se zasedénim
pfedstavenstva spoleénosti. Pfedseda se praVidelné zfiéastfioval zasedéni pfedstavenstva.

Dozoréi rada konstatuje, fie V6 sledovaném obdobi nezjistila nedostatky V hospodafeni
spoleénosti. Rovnéi se nevyskytly zévainé provozni problémy.

Dozoréi rada proj ednala uéetni zéwérku za rok 2020 Véetné zprévy auditora a vyslovila
souhlas se zprévou 0 vztazich mezi propojenymi osobami. Na zékladé svych zjiéténi vyslovila
souhlas s roéni uéetni zéVérkou, se stanoviskem auditora a doporuéuje valné hromadé tuto
fléetni zéVérku schvélit.

Déle dozoréi rada proj ednala névrh pfedstavenstva na rozdéleni zisku z hospodafeni V roce
2020. S navrienym rozdélenim zisku souhlasi a doporuéuje j ej valné hromadé ke schVéleni.

Mgr. Toméé Eichler
pfedseda dozoréi rady
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Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 
 
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2020 odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení 
naší společnosti a námi vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny. 
 
Trutnov, dne 25. 3. 2021 
 
 
 
 
 
  Bc. Luboš Spěvák Ing. Josef Moravec Mgr. Tomáš Hendrych 
 ekonomický náměstek prokurista a ředitel předseda představenstva 
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Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 
 
Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2020 odpovídají 
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení 
naší společnosti a námi vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny. 
 
Trutnov, dne 25. 3. 2021 
 
 
 
 
 
  Bc. Luboš Spěvák Ing. Josef Moravec Mgr. Tomáš Hendrych 
 ekonomický náměstek prokurista a ředitel předseda představenstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Cestné prohlzi§eni osob odpovédnych za VYroéni zprz’wu

Prohlaéujeme, 26 fidaje uvedené ve Vyroéni zprévé spoleénosti za rok 2020 odpovidaji
skuteénosti a iédné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit pfesné a spréwné posouzeni
na§i spoleénosti a némi vydanych cennych papirfi, nebyly opomenuty 6i zkresleny.

B . . u p vz ng. osc ur v e, Mgr. 'l'omaé l-Eendrych
ekonomickj' naiméstck prokun'sta a ' dital pfcdseda pfedslan-ensh-a

Trutnov, dne 25. 3. 2021
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Zpráva statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 Zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)                                  
 
Osoby propojené 
 
1.  Ovládaná osoba 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov 
IČ: 601 08 711 
DIČ: CZ60108711 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1006 
Zastoupená: Ing. Josefem Moravcem, prokuristou a ředitelem a. s. 
(dále „ovládaná osoba“) 
 
Ovládaná osoba je společností, která se zabývá zejména provozováním vodovodů 
a kanalizací, a to včetně služeb poskytovaných pro ovládající osobu. 
 
2. Ovládající osoba 
Město Trutnov 
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov 
IČ: 002 78 360 
DIČ: CZ00278360 
Zastoupená: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města 
(dále „ovládající osoba“) 
 
Ovládající osoba je obcí, která provádí výkon státní správy a samosprávy. 
 

Vztahy mezi propojenými osobami 

 

A) Způsob ovládání 
 
Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 49,15 % 
základního kapitálu ovládané osoby, tj.  272 049 000,- Kč (272 049 ks akcií o jmenovité 
hodnotě 1 000,- Kč). 
 
B) Personální unie 
 
Předsedou statutárního orgánu ovládané osoby je Mgr. Tomáš Hendrych, který je zároveň 
místostarostou a členem zastupitelstva města Trutnova. 
 
C) Struktura propojení  
 
Ovládající osoba má akcie, případně obchodní podíly v dalších společnostech, a to: 
 

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

Zprz’wa statutz'lrniho orgénu spoleénosti podle ustanoveni § 82 Zékona
0. 90/2012 Sb., 0 obchodnich spoleénostech a druistvech (ZOK)

Osoby propojené

1. Ovlédané osoba
VodOVOdy a kanalizace Trutnov, a.s.
nébf‘eii Véclava Havla 19, 541 01 Trutnov
IC: 601 08 711
DIC: CZ60108711
Spoleénost j e zapséna V obchodnim rej stfiku u Kraj ske'ho soudu V Hradci Krélové, oddfl B,
Vloika 1006
Zastoupené: Ing. Josefem Moravcem, prokuristou a feditelem a. s.
(déle ,,0V1édané osoba“)

OVIédané osoba je spoleénosti, které se zabyVé zejména prOVozovénim VOdOVOdfi
a kanalizaci, a to Véetné sluieb poskytovanych pro ovlédajici osobu.

2. Ovlédajici osoba
Mésto Trutnov
Slovanské ném. 165, 541 01 Tmtnov
IC: 002 78 360
DIC: CZOOZ78360
Zastoupené: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou mésta
(déle ,,0V1édajici osoba“)

Ovlédajici osoba je obci, které prOVédi Vykon stétni sprévy a samosprévy.

Vztahy mezi propojenymi osobami

A) Zpi’lsob ovlédzini

Ovlédajici osoba mé akcie ovlédané osoby, jejichi souhrnné jmenovité hodnota éini 49,15 %
zékladniho kapitélu ovlédané osoby, tj. 272 049 000,- KG (272 049 ks akcii o jmenovité
hodnoté 1 000,- K6).

B) Personélni unie

Pfedsedou statutérniho orgénu ovlédané osoby je Mgr. Toméé Hendrych, ktery je zérovefi
mistostarostou a élenem zastupitelstva mésta Trutnova.

C) Struktura propojeni

Ovlédajici osoba mé akcie, pfipadné obchodni podily V dal§ich spoleénostech, a to:

0 TRANSPORT Trutnov, s. r. 0., VAleji 131, Trutnov, 1C: 62063588, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 40 % zékladniho kapitélu této osoby,
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• Společnost Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, IČ: 46506306, se souhrnnou 

jmenovitou hodnotou 20 % základního kapitálu této osoby, 
 

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

 
• Technické služby Trutnov, s. r. o., Šikmá 371, Trutnov, IČ: 25968084 se souhrnnou 

jmenovitou hodnotou 100 % základního kapitálu, 
 

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

 
− SAMKA, a. s. v likvidaci, Kolmá 467, Trutnov, IČ: 60108622 se souhrnnou 

jmenovitou hodnotou 2 % základního kapitálu této osoby, 
 

 

D) Rozhodné období 
 
Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2020 do 31. prosince 
2020. 
 

Právní úkony mezi propojenými osobami 
 
1)  Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemcích p.p.č. 1865/4 a 1919/24 v k.ú. Trutnov, 
uzavřená mezi  
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „budoucí povinný“) 
a 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  
Ing. Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako 
„budoucí oprávněný“). 

• číslo smlouvy 20B 001, stavba inženýrských sítí – čerpací stanice pro pitnou vodu a 
elektrické přípojky pro tuto čerpací stanici. 
 

2)  Smlouva o výpůjčce části pozemku p.p.č. 2185/19 v k.ú. Trutnov – výměra 42 m2 
k umístění lešení za účelem opravy atiky domu č.p. 106, ul. Úpské nábřeží 
uzavřená mezi  
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „půjčitel“) 
a 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  
Ing. Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako 
„vypůjčitel“). 
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• Společnost Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, IČ: 46506306, se souhrnnou 
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elektrické přípojky pro tuto čerpací stanici. 
 

2)  Smlouva o výpůjčce části pozemku p.p.č. 2185/19 v k.ú. Trutnov – výměra 42 m2 
k umístění lešení za účelem opravy atiky domu č.p. 106, ul. Úpské nábřeží 
uzavřená mezi  
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „půjčitel“) 
a 
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
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Spoleénost Horni Labe, a. s., Stary Rokytnik 226, 1C: 46506306, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 20 % zékladniho kapitélu této osoby,

0 Lesy a parky Trutn0V, s. r. 0., Upické 469, Trutnov, 1C: 25968700 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou V6 Vyéi 100 % zékladniho kapitélu této osoby,

0 Technické sluiby Trutnov, s. r. 0., Sikmé 371, Trutnov, 163: 25968084 56 souhrnnou
jmenovitou hodnotou 100 % zékladniho kapitélu,

0 MEBYS Trutnov, s. r. 0., Horské 5, Trutn0V, 163: 60915013 se souhrnnou jmenovitou
hodnotou 100 % zékladniho kapitélu této osoby,

— SAMKA, a. s. VlikVidaci, Kolmé 467, Trutn0V, 1C: 60108622 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 2 % zékladniho kapitélu této osoby,

D) Rozhodné obdobi

Tato zpréva je zpracovéna za posledni fléetni 0bdobi, tj. 0d 1. ledna 2020 do 31. pr0since
2020.

Prz’wni likony mezi propojenymi osobami

1) Smlouva 0 prévu provést staVbu a 0 budouci smlouvé 0 zrizeni sluiebnosti
inienyrské sité na pozemcich p.p.é. 1865/4 a 1919/24 V k.1'1. Trutn0V,
uzaVrené mezi
Méstem TrutnOV, zastoupenym Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sidlem Slovanské
nérn. 165, TrutnOV, 1C 00278360 (jako ,,budouci p0Vinny“)
a
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., spoleénosti zapsanou V obchodnim rejstriku Krajského
soudu VHradci Krélové, oddil B, Vloika 1006, zastoupenou prokuristou a reditelem a. s.
Ing. Josefem Moravcem, nébreii Véclava HaVIa 19, 541 01 Trutnov, 1C: 60108711 (jako
,,bud0uci oprévnény“).

0 éislo smlouvy 20B 001, staVba inienyrskych siti — éerpaci stanice pro pitnou V0du a
elektrické pripojky pro tuto éerpaci stanici.

2) Smlouva 0 VVpfijéce éésti pozemku p.p.é. 2185/19 V k.1'1. Trutnov — Vyméra 42 m2
k umisténi le§eni za I'léelem opravy atiky domu é.p. 106, 111. Upské nébreii
uzaVrené mezi
Méstem TrutnOV, zastoupenym Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sidlem Slovanské
nérn. 165, TrutnOV, 10 00278360 (jako ,,pfijéitel“)
a
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., spoleénosti zapsanou V obchodnim rejstriku Krajského
soudu VHradci Krélové, oddil B, Vloika 1006, zastoupenou prokuristou a reditelem a. s.
Ing. Josefem Moravcem, nébreii Véclava HaVIa 19, 541 01 Trutnov, 1C: 60108711 (jako
,,Vypfijéitel“).
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3)  Smlouva o převodu vlastnictví vodovodní přípojky v ulici Mánesova, v obci 
Trutnov, části Kryblice 
uzavřená mezi  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  
Ing. Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako 
„prodávající“) 
a 
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „kupující“). 
 
4)  Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek  
uzavřená mezi  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  
Ing. Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako 
„smluvní strana“) 
a 
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „smluvní strana“) 

• zápočet pohledávky ze smlouvy o převodu vlastnictví vodovodní přípojky v ul. 
Mánesova, v obci Trutnov, části Kryblice 

• zápočet pohledávky ze smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 155 689 – 
kanalizační a vodovodní řád v ulici Blanická, v obci Trutnov 

 
 

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

Závěr 
 
Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody 
a kanalizace Trutnov, a.s., a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi. Vzhledem 
k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční zprávu, je tato zpráva 
do ní vložena jako její nedílná součást. 
 
Veškerá zde uvedená smluvní plnění, uzavřená s osobami propojenými v podnikatelském 
seskupení, lze považovat za standardní a oboustranně výhodná. Plněním ovládané osoby 
ve prospěch propojených osob nedošlo k újmě v majetku či právech ovládané osoby. 
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Trutnov, části Kryblice 
uzavřená mezi  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  
Ing. Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako 
„prodávající“) 
a 
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „kupující“). 
 
4)  Dohoda o zápočtu vzájemných pohledávek  
uzavřená mezi  
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského 
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  
Ing. Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako 
„smluvní strana“) 
a 
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské 
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „smluvní strana“) 

• zápočet pohledávky ze smlouvy o převodu vlastnictví vodovodní přípojky v ul. 
Mánesova, v obci Trutnov, části Kryblice 

• zápočet pohledávky ze smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 155 689 – 
kanalizační a vodovodní řád v ulici Blanická, v obci Trutnov 

 
 

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

Závěr 
 
Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody 
a kanalizace Trutnov, a.s., a předložena k přezkoumání dozorčí radě a auditorovi. Vzhledem 
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3) Smlouva 0 pf'evodu Vlastnictvi V0d0V0dn1' pf‘ipojky vulici Ménesova, vobci
Trutnov, éésti Kryblice
uzaené mezi
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., spoleénosti zapsanou V obchodnim rejstfiku Krajského
soudu VHradci Krélové, oddil B, Vloika 1006, zastoupenou prokuristou a feditelem a. s.
Ing. Josefem Moravcem, nébfeii Véclava HaVIa 19, 541 01 Trutnov, 1C: 60108711 (jako
”prodéwajici“)
a
Méstem TrutnOV, zastoupenym Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sidlem Slovanské
ném. 165, TrutnOV, 16: 00278360 (jako ,,kupujici“).

4) Dohoda 0 zépoétu vzz'lj emnych pohledévek
uzaené mezi
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., spoleénosti zapsanou V obchodnim rejstfiku Krajského
soudu VHradci Krélové, oddil B, Vloika 1006, zastoupenou prokuristou a feditelem a. s.
Ing. Josefem Moravcem, nébfeii Véclava HaVIa 19, 541 01 Trutnov, 1C: 60108711 (jako
,,sm1uvni strana“)
a
Méstem TrutnOV, zastoupenym Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sidlem Slovanské
ném. 165, TrutnOV, 16: 00278360 (jako ,,smluvni strana“)

0 zépoéet pohledék ze smlouvy 0 pfeVOdu VlastnictVi vodovodni pfipojky vul.
Ménesova, V obci Trutnov, éésti Kryblice

0 zépoéet pohledék ze smlouvy 0 zfizeni sluiebnosti inienyrské sité 6. 155 689 —
kanalizaéni a V0d0V0dni féd V ulici Blanické, V obci Trutnov

Di’lvérnost informaci

Za dfiVérné jsou povaiovény informace a skuteénosti, které jsou souéésti obchodniho
tajemstVi ovlédajici, ovlédané i daléi propojené osoby, a také ty informace, které byly
za dfiVérné jakoukoliV osobou, které je souéésti propojenych osob, oznaéeny. Déle jsou
to veékeré informace z obchodniho styku, které by mohly byt samy 0 sobé, nebo V souVislosti
s j inymi infonnacemi nebo skuteénostmi, k fijmé jakékoliV z propojenych osob.

Zz'wér

Tato zpréva byla schVélena statutérnim orgénem ovlédané osoby, spoleénosti VodOVOdy
a kanalizace Trutnov, a.s., a pfedloiena k pfezkouméni dozoréi radé a auditorOVi. Vzhledem
k tomu, fie 0V1édané osoba je pOVinna ze zékona zpracovéwat Vyroéni zprévu, je tato zpréva
do ni Vloiena jako jeji nedilné souéést.

Ve§keré zde uvedené smluvni plnéni, uzavfené s osobami propojenymi Vpodnikatelském
seskupeni, lze povaiovat za standardni a oboustranné Vyhodné. Plnénim ovlédané osoby
V6 prospéch propoj enych osob nedoélo k fljmé V majetku éi prévech ovlédané osoby.
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‘ 0d 01.01.2020 do 31.12.2020

Obchodni firma: Vodovody a kanalizace “Trutnov, a.s.
SidIO: Trutnov, nébfeii Véclava Havla 19

Prévni forma: akciové spoleénost
- Ié: 60108711

Pfijemce zprévy: pfedstavenstvo spoleénosti

Obsah: Zpréva auditora
Rozvaha
vykaz ziskfl a ztrét
Pfiloha véetné pfehledu o zménéch vlastniho kapitélu
Pfehled o penéinich tocich
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ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA

0d 01.01.
za obdobi
2020 do 31.12.2020

uréené vedeni spoleénosti Vodovody a Kanalizace Trutnov, a.s.

Ovéf'ované fléetni iednotka:

Uéetnijednotka:
Prévni forma:

Sidlo L'Iéetnijednotky:
Statutérni za’stupce:

Ié:
DICE:

Registrace:

Auditor:

Auditor / auditorské spoleénost:
Prévni forma:

Sidlo auditora /spoleénosti:
éislo opra’vnéni KA 6R:

Statuta’rni za’stupce:
Odpove'dny auditor:

Ic::
DIC:

Registrace:

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
akciové spoleénost
Trutnov, nébl’eii Véclava Havla 19
Ing. Josef Moravec, prokuista a Feditel
60108711
CZ60108711
Krajsky soud v Hradci Krélové vloika B 1006

FINCO-AUDIT, spol. s r. o.
spoleénost s ruéenin omezenym
Trutnov, Komenskéno 63
206
Ing. Jaromir HAMPEL, jednatel
Ing. Jaromir HAMPEL, éislo oprévnéni 1173
25252429
CZ25252429
KS v Hradci Krélove, oddil C, vloZka 10172

**********

VSIrok auditora

Provedli jsme audit pfiloiené Uéetni zévérky spoleénosti Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. (déle také ,,Spoleénost“) sestavené na zékladé éeskych
uéetnich pfedpisfl, které se sklédé z rozvahy k 31.12.2020, vykazu zisku a ztréty za
rok konéici 31.12.2020, pfehledu o penéZnich tocich, pfehledu o zménéch
vlastniho kapitélu a pfilohy této Uéetni zévérky, které obsahuje popis pouzitych
podstatnych Uéetnich metod a daléi vysvétlujici informace. Udaje o Spoleénosti
jsou uvedeny v bodé 1 pfilohy této L’Jéetni zévérky.





Podle naéeho nazoru Uéetni zavérka podava vérny a poctivy obraz aktiv a pasiv
Spoleénosti k 31.12.2020 a nakladu a V§Inosu a siedku jejiho hospodafeni,
pfehledu o penéinich tocich, pfehledu o zménach vlastniho kapitalu za rok konéici
31.12.2020 v souladu s éeskymi uoetnimi pfedpisy.

Zéklad pro vyrok

Audit jsme provedli vsouiadu se zakonem o auditorech a standardy Komory
auditoru Ceské republiky pro audit, kterymi jsou mezinarodni standardy pro audit
(ISA) pfipadné doplnéné a upravené souvisejicimi aplikaénimi doloikami. Naée
odpovédnost stanovena témito pfedpisy je podrobnéji popséna v oddilu
Odpovédnost auditora za audit Uéetni zavérky. V souladu se zékonem o auditorech
a EtickSIm kodexem pFijatYm Komorou auditorfl Ceské republiky jsme na
Spoleénosti neza’visli a splnili jsme i daléi etické povinnosti vyply'Ivajici z uvedenych
pfedpisfii. Domnivame se, 2e dukazni informace, které jsme shromaidili, poskytuji
dostateény a vhodny zaklad pro vyjadfeni naéeho vyroku.

Ostatni informace uvedené ve vyroéni zprévé

Ostatnimi informacemi jsou v souladu 5 § 2 p'sm. b) zakona o auditorech
informace uvedené ve vyroéni zpravé mimo uoetni zévérku a naéi zpravu auditora.
Za ostatni informace odpovida pfedseda piedstavenstva.

Naé vyrok k L’Jéetni zavérce se k ostatnim informacim nevztahuje. Pfesto je véak
souéasti naéich povinnosti souvisejicich s ovéfenim Uéetni zavérky seznameni se 3
ostatnimi informacemi a posouzeni, zda ostatni informace nejsou ve vyznamném
(materialnim) nesouladu s Uéetni zavérkou éi s naéimi znalostmi o Uéetni zévérce
ziskam’Imi béhem ovéfovani L’Jéetni zavérky nebo zda se jinak tyto informace nejevi
jako VyIznamné (materialné) nespravné. Také posuzujeme, zda ostatni informace
byly ve véech vyznamnych (materialnich) ohledech vypracovany v souladu
s pfisiuénymi prévnimi pfedpisy. Timto posouzenim se rozumi, zda ostatni
informace splfiuji poiadavky pravnich pfedpisu na formalni naleZitosti a postup
vypracovéni ostatnich informaci v kontextu vyznamnosti (materiality), tj. zda
pfipadné nedodrieni uvedenych poZadavku by bylo zpusobilé ovlivnit Usudek
éinény na zékladé ostatnich informaci.

Na zakiadé provedenych postupu, do miry, jei dokéieme posoudit, uvadime, ie
- ostatni informace, které popisuji skuteénosti, jeZ jsou téz pfedmétem

zobrazeni v uoetni zévérce, jsou ve véec:h vyznamnych (materialnich)
ohledech v souladu 3 (Miami za’vérkou a

— ostatni informace byly vypracovény v souladJ s prévnimi piedpisy.

Dale jsme povinni uvést, zda na zakladé poznatku a povédomi o Spoleénosti,
k nii jsme dospéli pfi provédéni auditu, ostatni informace neobsahuji vyznamné
(materialni) vécné nespravnosti. Vramci uvedenYch postupu jsme v obdrienych
ostatnich informacich Zédné vyznamné (materiélni) vécné nesprévnosti nezjistiii.





Odpovédnost pfedsedy pfedstavenstva a dozoréi rady za fléetni
zévérku

Pfedseda pfedstavenstva odpovidé za sestavewi Uéetni zévérky podévajici
vérny a poctivy obraz v souladu s éeskymi Uéetnimi pfedpisy, a za takovy vnitfni
kontrolnl’ systém, ktery povaZuje za nezbytny pro sestavenl' L’Jéetni zévérky tak, aby
neobsahovala vyznamné (materiélni) nespra’vnosti zpflsobené podvodem nebo
chybou.

Pfi sestavovénl’ Uéetni zévérky je pfedseda pfedstavenstva povinen posoudit,
zda je Spoleénost schopna nepfetriité trvat, a pokud je to relevantnl’, popsat
v pfiloze L’Jéetni zévérky zéleiitosti tykajici se jejiho nepfetriitého trvéni a pouZiti
pfedpokladu nepfetriitého trvéni pfi sestaveni Uéetni zévérky, s vyjimkou pfipadfl,
kdy pfedseda pfedstavenstva plénuje zruéeni Spoleénosti nebo ukonéeni jeji
éinnosti, resp. kdy nemé jinou reélnou moinost nei tak uéinit.

Za dohled nad procesem L'Jéetniho vyikaznictvi ve Spoleénosti odpovidé dozoréi
rada.

Odpovédnost auditora za audit lléetni zévérky

Naéim cilem je ziskat pfiméfenou jistotu, 2e l’Jéetni zévérka jako celek
neobsahuje vyiznamnou (materiélni) nesprévnost zpilsobenou podvodem nebo
chybou a vydat zprévu auditora obsahujici néé vY'ok. Pfiméfené mira jistoty je
velké mira jistoty, nicméné neni zérukou, 2e audit provedeny vsouiadu svyée
uvedenymi pfedpisy ve véech pfl’padech vUéetni zévérce odhali pfipadnou
existujici vyznamnou (materiélni) nesprévnost. Nesprévnosti mohou vznikat
v dflsledku podvodfl nebo chyb a povaiuji se za vyznamné (materiélni), pokud lze
reélné pfedpoklédat, 2e by jednotlivé nebo v souhmu mohly ovlivnit ekonomické
rozhodnuti, které uiivatelé L’Iéetni zévérky na jejim zékladé pfijmou.

Pfi provédéni auditu vsouladu svyée uvedenSImi pfedpisy je naéi povinnosti
uplatfiovat béhem celého auditu odborny Usudek a zachovévat profesni
skepticismus. Dale je naéi povinnosti:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika vyznamné (materiélni) nesprévnosti L'Jéetni
za’vérky zpflsobené podvodem nebo cl‘ybou, navrhnout a provést
auditorské postupy reagujici na tato rizika a ziskat dostateéné a vhodné
dflkazni informace, abychom na jejich zékladé mohli vyjédfit vyrok. Riziko,
2e neodhalime vyznamnou (materiélni) nesprévnost, k nii doélo
v dflsledku podvodu, je vétéi neZ riziko neodhaleni vyiznamné (materiélni)
nesprévnosti zpflsobené chybou, protoie souéésti podvodu mohou byt
tajné dohody (koluze), faléovéni, L’mslné opomenuti, nepravdivé
prohlééeni nebo obchézeni vnitfnl’ch kontrol.





— Seznémit se 5 vnitfnim kontrolnim systémem Spoleénosti relevantnim pro
audit vtakovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy
vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjédfit nazor
na Uéinnost jejiho vnitFniho kontrolniho systé’nu.

~ Posoudit vhodnost pouiitych Uéetnl’ch pravidel, pfiméfenost provedenych
L'Jéetnich odhadl‘] a informace, které vtéto souvislosti pfedseda
pfedstavenstva uvedlo v pfiloze Uéetni zévérky.

— Posoudit vhodnost pouziti pfedpokladu nepfetriitého trvani pfi sestaveni
Uéetni zavérky pfedsedou pfedstavenstva a to, zda s ohledem na
shromaZdéné dukazni informace existuje vyznamna’ (materialni) nejistota
vyplyvajici z udalosti nebo podminek, které mohou vyznamné zpochybnit
schopnost Spoleénosti nepFetrZité trvat. Jestliie dojdeme kzavéru, 2e
takova vyznamna (materialni) nejistota existuje, je naéi povinnosti
upozornit v naéi zprévé na informace uvedené v této souvislosti v pfiloze
Uéetni zévérky, a pokud tyto informace nejsou dostateéné, vyjadfit
modifikovany vyrok. Naée zavéry tykajici se schopnosti Spoleénosti
nepfetriité trvat vychazeji z dukaznich informaci, které jsme ziskali do data
naéi zpravy. Nicméné budouci udélosti nebo podminky mohou vést k tomu,
2e Spoleénost ztrati schopnost nepfetriité trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, élenéni a obsah Uéetni zavérky, véetné
pfilohy, a dale to, zda L'Jéetni zavérka zobrazuje podkladové transakce a
udalosti zpusobem, ktery vede k vérnému zobrazeni.

Naéi povinnosti je informovat pfedsedu pfedstavenstva a dozoréi radu mimo jiné
o planovaném rozsahu a naéasovani auditu a o vyznamnYCh zjiéténich, ktera jsme
vjeho prubéhu uéinili, véetné zjiéténych vyznamnych nedostatku ve vnitfnim
kontrolnim systému.

FINCO—AUDIT, spol. s r. 0;
auditorské spoleénost KA CR, opravnéni 6. 206

Ing. Jaromirv HAMPEL
auditor KA CR, opravnéni (“3. 1173

Datum vydani zpravy: 29.03.2021
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Minimalni zévazny vyéet informaci
uvedeny ve Vyhlaéce 6. 500/2002 Sb.

ROZVAHA
v plném rozsahu

ke dni 31.12. 2020
(v cech tisicich KC)

Uéetni jednotka doruéi
uéetni zévérku souéasné
a doruéenim dafiového pfizna‘nl

za kalendéfni rok

Obchomi firma nebojiny nazev afietni jednotky

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.

S1dlo nebo bydlié1é utetni jednotky
a misto podnikém liéi-li se 0d bydliété

za dafi Z mm 2020 nébfeii Véclava Havla 19
541 01 Trutnov

1 x pl‘isluénému finanénimu Ufadu IC 60108711

Oznaé. AKTIVA 6.? Béine’ uéetni oudobi Minulé obdobi

Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 1 565 850 -650 315 915 535 905 933
A. Pohleda’vky za upsany zakladni kapitél 2 0 0 O 0

8. 31:11:31 aktiva 3 1 490 603 -650 203 840 400 844 462
B. I. Dlouhodoby nenmotny majetek 4 11 167 -8 508 2 659 2 818

B. H. Nehmotné vysledky vyvoje 5 105 -»105 O O

8, L2. Ocenitelné préva 6 6 419 -3 945 2 474 2 818

B. |.2.1, Software 7 6 419 -3 945 2 474 2 818
B. |.2.2. Ostatni ocenitelné prava 8 O O O O

81.3. Goodwill 9 O O 0 0
8. L4, Ostatm’ dlouhodoby nehmotny’ majetek 1o 4 458 -4 458 0 0

a isszzzxgxiszzgfdzr;22:33:52.";3’e‘3319‘8Ka 71 785 0 was 0
B. |.5.1. Poskytnuté zélohy na dlouhodoby nehm. majetek 12 O O O O

3 I52. Nedokonéeny‘ dlouhodoby nehmotny majetek 13 185 O 185 O
B. H. Dlouhodoby hmotny majetek 14 1 479 435 -641 695 837 740 841 643

B. ”.1. Pozemky a stavby 15 1 202 327 —513 613 688 714 699 918

B.|l.1.1. Pozemky 16 8 034 O 8 034 8 024
B. “.12. Stavby 17 1 194 293 -513 613 680 680 691 894

B. “.2. Hmotne’ movite’ véci a jejich soubory 18 208 570 -128 082 80 488 84 575

B. “,3. Ocefiovaci rozdil k nabyte’mu majetku 19 O O O O

B. ”4. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 20 73 O 73 73

B. ”4.1. Péstitelské celky trvaljtch porosto 21 O O O

B. ”42. Dospélé zvifata a jejich skupiny 22 O O

B. ”.43. J1ny' dlouhodoby hmotny majetek 23 73 O 73 73

B77 :::::::r::.:é:::::2:021:232243535We“ 24 68465 0 68465 57077
B. ”.51. Poskytnuté zélohy na dlouhodoby hm. majetek 25 241 O 241 169

B. ”.52. Nedokonéeny dlouhodoby hmotny majetek 26 68 224 O 68 224 56 908

B. III. Dlouhodoby' finanéni majetek 27 1 0 1 1
B. |l|.1. Podfly - ovlédana' nebo ovlédajicf osoba 28 O O O O

B. III.2. zapujéky a uvéry - ovlédané nebo ov|édajici osoba 29 O O O O

B. III.3. Podily ~ podstamy vliv 30 O O O O

B. “1.4. zapfljéky a L'Jvéry - podstatny vliv 31 O O O O

8. ”LS. Ostatni dlouhodobé cenné papiry a podily 32 O O O O

B. Ill.6. zapméky a uvéry - ostatnl' 33 O O 0 O
B. ”1.7. Ostatni dlouhodoby finanénl’ majetek 34 1 O 1 1

B. |l|.7.1. my dlouhodoby finanéni majetek 35 1 O 1 1

B, “112. Poskytnuté zalohy na dlouhodoby fmanéni majetek 36 O O O O

Zpracovéno proouktem FinEx



Oznaé. AKTIVA (2.? Bézne‘ Lléetni obdobi Minulé obdobi

Brutto Korekce Netto Netto
a n c 1 2 3 4

C. ObéZna’ aktiva 37 74 992 -112 74 880 61 233
C. I. Zésoby 38 3 245 0 3 245 2 718
c. 1.1. Material 39 3 245 O 3 245 2 662
C, L2. Nedokonéena‘l vyroba a polotovary 40 O O O O
c. 1.3. Wrobky a 213021 41 O O O O
C. |.3.1. Wrobky 42 O O O O
0. 1.3.2. 211021 43 0 O 0 O
C. 1.4. Mladé a ostatm’ zvil‘ata a jejich skupiny 44 O O O O
C. 1.5. Poskytnuté zélohy na zésoby 45 O O O 56
C. II. Pohledévky 46 19 999 -112 19 887 22 916
c. 11.1. Dlouhodobé pohledavky 47 108 O 108 171
C. “.1 .1. F‘ohledévky z obchodnl’ch vztahfl 48 108 O 108 171
C. ”.12. Pohledévky - ovlédané nebo ovlédajl’ci osoba 49 O O O O
C. 111.3. Pohledavky - podstamy vliv 50 0 0 O O
C. ”.14. Odloiené dafiova pohledévka 51 O O O O
C. ”.15. Pohledévky - ostatm’ 52 O O O O
C. ”.151. Pomedévky za spoleém’ky 53 O O O 0
C, ”.152. D1ouh0dobé poskytnuté zélohy 54 O O 0 0
C. ".153. Dohadné Liléty aktivni 55 O O O O
C. ”15.4. Jmé pohledévky 56 O O 0 O
C. ”.2. Krétkodobé pohleda’vky 57 19 891 -112 19 779 22 745
0. 11.2.1. Pohledévky z obchodm’ch vztaho 58 18 070 -112 17 958 21 058
C. ”.22. Pohledévky - ovlédana’ nebo ovlédajl‘ci osoba 59 O O O O

C, ”.23. Pohledavky - podstatny vliv 60 O O O O
C. ”2.4. Pohledévky - ostatm’ 61 1 821 O 1 821 1 687
C, H.241. Pohledavky za spoleém’ky 62 O O O O
C. ”.242. Sociélni zabezpeéenf a zdravotni pOJiétém' 63 O O O O
C. ”.243. Stat - dafiové pohledavky 64 55 O 55 O
C, 11.2.4.4. Krétkodobé poskytnuté zélohy 65 1 372 O 1 372 1 087
C. ”.245. Dohadné L'Jéty aktlvni 66 O O O 47
0. ”2.4.6. Jiné pohledévky 67 394 O 394 553
C. ”,3, Casové rozliéem’ aktiv 78 O O 0 O
C. ”.31 Naklady pfl’étich obdobi 79 O O O O
C. 11.3.2. Komplexni néklady pfiétich obdobl’ 80 O 0 O O
C. ||.3.3. Pfijmy pfiétich obdobi 81 O O O O
c. 111. Kratkodoby finaném’ majetek es 0 0 0 O
C. “M, Podily - ovlédané nebo ovléda11'c1 osoba 69 O O O O
C. ”1.2. Ostatm’ krétkodoby finanéni majetek 70 O O O O
C. 1V. Penéini prostfedky 71 51 748 0 51 748 35 599
c. 1v.1. Penézm prostfedky v pokladné 72 236 O 236 324
C. IV.2. Penéini prostfedky na L'Jétech 73 51 512 0 51 512 35 275
D. Casové rozliéem’ aktiv 74 255 0 255 238
D. 1 Na’klady pfiétl’ch obdobi 75 255 O 255 181
D. 2 Komplexm’ naklady pfi’étich obdobi 76 O O O O
D, 3 PFijmy pfiétich obdobi 77 O O O 57

Zpracovanu produktem FinEx



Stav v beznem Stav v mmwem
oznaé' PAS'VA CF obdobi uéetnim obcobi

a b c 6 7

PASIVA CELKEM 1 915 535 905 933

A, Vlastni kapitél 2 741 337 734 479

A. 1. Zékladni Kapitél 3 553 531 550 222

A. 1.1. Zékladm’ kapitél 4 553 531 550 222

A. 1.2. Vlastnl' podily (—) 5 O O

A. I3. Zmény zakladniho kapitélu 6 O O

A_ ||_ AZio a kapitélové fondy 7 1 172 0

A. 11.1. A110 8 1 172 O

A. ”.2. Kapitélové fondy 9 O O

A. “2.1. Ostatnl’ Kapitalové fondy 10 O O

A. ”.22 Ocefiovaci rozdily 2 pfecenéni majetku a zévazku (+/—) 11 O O

A. ”2‘3. k0;:2cfx::|yc(i::)zdily z pfecenéni pfi pfeménéch obchodnich 12 O 0

A. “.24. Rody 2 pfemén obchodm’ch korporaci (+/—) 13 O O

A_ ||.2.5_ Rozdily z ocenéni pfi pfeménéch obchodnich korporaci (+/—) 14 O O

A. III. Fondy ze zisku 15 92 637 83 586

A. |||.1. Ostatm’ rezervnl' fondy 16 60 378 6C 378

A. III.2. Statutérnl’ a ostatm’ fondy 17 32 259 23 208

A. IV. Wsledek hospodafeni minuly’ch let (+/-) 18 90 316 9C 316

A. |V.1. Nerozdéleny zisk nebo neuhrazené 21ratamlnuly<2h Ie1(+/—) 19 90 3’] 6 9C 316

A. |V.2. Jiny’ vysledek hospodafem’ minuch let (+/-) 21 O O

A. V. Wsledek hospodafeni béiného UCetniho obdobi 22 3 681 1C 355

A, VI, Rozhodnuto o zélohové vyplaté podilu na zisku 23 O 0

3+ c. Cizi ZdrOJe 24 169 523 166 897

B, Rezervy 25 0 2 139

B. 1. Rezerva na dflchody a podobne’ zévazky 26 0 O

B. 2. Rezerva na dafi z pfijmfl 27 O O

B. 3. Rezervy podle zvlaétnich prévm’ch pfedpisfl 28 O 2 139

B. 4. Ostatni rezervy 29 O O

c Zévazky 30 169 523 164 758

C. I. Dlouhodobe' zévazky 31 148 731 133 442

C. H. Vydané dluhopisy 32 O O

C. I.1.1 Vyménitelne’ dluhopisy 33 O O

C.l1.2. Ostatm’ dluhopisy 34 O 0

C. [.2 Zévazky k L'Jvérovym institucim 35 91 783 78 162

C. L3. Dlouhodobé pfijaté za'lohy 36 O 0

C. 1.4. Zévazky z obchodnich vztahfil 37 O O

C. I5. Dlouhodobé sménky k Uhradé 38 O O

C. [.6. Zavazky — ovla’dané nebo ovlédajici osoba 39 O O

C. |.7. Zévazky - podstatny vliv 40 O O

C. 1.8. Odloieny’ dafiovy zévazek 41 56 948 5.5 280

C. l9. Za’vazky - ostatni 42 O O

C, 19.1. Zévazky ke spoleém’kflm 43 O 0

C. |.9.2. Dohadné Uéty pasivni 44 0 O

c. |.9.3 Jiné zévazky 45 o 0

Zpracovéno produktem FinEx



Stav v beznem Slav v mmulem(””86“ WSW 6‘? obdobi uCetmm obdobi
a b c 6 7

C. II. Krétkodobé zévazky 4e 20 792 31 316
C. ”.1. Vydané dluhopisy 47 O O
C. 11.11 Vyménitelné dluhopisy 48 O O
C. ”12. Ostatm’ dluhopisy 49 O O
C. ”.2. Zévazky k avérovym institucim 50 O 14 000
C. ”.3. Krétkodobé pfijaté zélohy 51 O O
C. ”.4. Zévazky z obchodnfch vztahO 52 6 842 5 735
C. “.5. Krétkodobé sménky k L'Jhradé 53 O O
C. 11.6. Zévazky — ovlédané nebo ovlédajici osoba 54 O O
C. ”.7. Zévazky - podstamy vliv 55 O O
C. ”.8. Zévazky - ostatni 56 13 950 11 581
C. ”.81 Zévazky ke spoleénikflm 57 O O
C. 11.82. Kratkodobé finanénl’ vyipomoci 58 8 473 5 400
C. ”.83. zavazky k zaméstnancflm 59 2 747 2 601
C. ll,8,4. Za‘vazky ze sociélnmo zabezpeéeni a zdrav.poji§1éni 60 1 682 1 559
C. 11.8.5. Sta’t - dafiové za’vazky a dotace 61 1 032 2 007
C. ||.8.6. Dohadné UCty pasivni 62 O O
C. ”.87. J1né za’vazky 63 16 14
C. III. Casové rozliéem‘ pasiv 67 0 0
c. m. 1. Vy'daje pfiétich obdobi 68 O O
C. ”I. 2. Wnosy pfiétl’ch obdobi 69 O O
D. Casové rozliéem‘ pasiv 64 4 675 4 557
D. 1. Vy'daje pfl'étich obdobi 65 4 675 4 557
D. 2. vynosy pfl'étich obdobl' . 66 O O

Rozvaha byla ovéf'ena auditorem:
Cislo osvédéeni:

lng. Jaromir HAMPEL
1173

Okamiik sestavem’:

25.03.2021 109141 :54

Pra’vni forma Udemi jednotky:

akciova spoleénost

In‘ormace o zépisu do vefejného rejstfi’ku:
KS v Hradci Krélové, oddfl B. vloika 1006

Pfedmét podnikéni:
provédém’ staveb, jejich zmén a odstrafiovém’.

Podpisovy zéznam statutérniho organu nebo fyzicke' osoby, které je uéetni jednotkou:

................... . . .
Ing. JosefWrQI/ec

Zpracova’no prouuktem FinEx



Minimalni zavazny vy‘éel inlormad
uvedeny ve Vyhlééce é. 500/2002 Sb.

WKAz ZISKU A ZTRATY
v plném rozsahu

ke dni 31.12.2020
(v celych tisicich KC)

za kalendéfni rok
2020

Uéetni jednotka doruéi
Uietni zévérku souéasné
a doruéenim dar'lového pFiznéni
za dafi z pfijmfl

1 x pfisluénému finanénimu Ufadu

Obchodni firma nebo jiny’ nézev Uéetni jednotl-

Vodovody a kanalizace
Trutnov, a.s.

Sidlo nebo bydliété L'Jéetni jednotky
a misto podnikéni liéi—li se 0d bydli§té

nébfeii Véclava Havla 19
541 01 Trutnov

IC 60108711

Oznaéeni TEXT (3.? Skuteénost v Uéetnim Obd0b1
béiném minule’m

a b C 1 2

l, Tey za prodej vyrobkfl a sluieb 1 162 057 160 061

||. Tey 2a prodej zboZi 2 O 0

A. V§Ikonové spotfeba 3 79 409 74 706

A. 1. Néklady vynaloiene’ na prodané zboZI’ 4 0 0

A, 2, Spotfeba materia'lu a energie 5 29 371 28 556

A. 3. Slqy 6 50 038 46 150

B. Zména stavu zésob vlastnl’ éinnosti (+/—) 7 0 0

C. Aktivace (-) 8 -8 —1 14

D. Osobni néklady 9 44 766 42 841

D. 1. Mzdové néklady 1O 32 739 31 173

D. 2. Néklady na soc. zabezpeéeni. zdr. pojiéténi a ost. naklady 11 12 027 11 668

D. 2.1. Néklady na sociélni zabezpeéeni a zdravotnl' pojiéténi 12 11 128 10 708

D. 2.2. Ostatni naklady 13 899 960

E. Upravy hodnot v provozni oblasti 14 31 549 31 129

E1. Upravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15 31 564 31 097

E1 .1 Upravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - twalé 16 31 564 31 097

E12, Upravy hodnot dlouhodobého nehmol. a hrnot. majetku - doéasné 17 O O

E. 2 Upravy hodnot zésob 18 0 O

E. 3 Upravy hodnot pohledévek 19 -15 32

HI, Ostatni provozni vynosy 20 801 749

III. 1. Tey z prodaného dlouhodobého majetku 21 247 157

Ill. 2. Tey z prodaného materiélu 22 219 281

Ill 3. Jiné provozni vy’HOSy 23 335 311

F. Ostatni provoznl' néklady 24 781 -2 341

F, 1_ Zflstatkové cena prodaného d|ouhodobého majetku 25 150 271

F. 2 Prodany material 26 157 229

F. 3. Dané a poplatky 27 328 407

F. 4. Rezewy v provozni oblasti a komplexni néklady pflétfch obdobi 28 -2 139 -5 534

F. 5 Jmé provozm’ naklady 29 2 285 2 286

* Provozni sledek hospodafeni (+I-) 30 6 361 14 589

Zpracovéno produktem FinEx



Oznaéem’ TEXT CF. Skuteénost v Uéetm’m obdobI
béiném minulém

a b c 1 2
IV. vynosy z dlouhodobého fmanéniho majetku - podily 31 0 0

IV. 1. Wnosy z podilfl - ovIédana nebo ovIédaflci osoba 32 O 0

IV. 2. Ostatm’ vynosy z podI'IO 33 O O

G. Na'klady vynaloiené na prodané podfly 34 O 0

V. vynosy z ostatm’ho dlouhodobého finanénr’ho majetku 35 O
V. 1' :J/zlgzzyj/iziisstjgho dlouhodobého finanéniho majelku » ovlédana nebo 36 O 0

V. 2, Ostatm’ vynosy z ostatm’ho dlouhodobého finanéniho majetku 37 0 0

H. Néklady souwsejici s ostatnim dlouhodobym finanénl'm majetkem 38 O 0

VI. VYnosové Uroky a podobné vynosy 39 O 2

VI. 1 VYnosové Uroky a podobné vynosy — ovlédana nebo ovlé Jajici osoba 40 O 2

VI. 2 Ostatm’ vynosové Uroky a podobné vynosy 41 O O

I. Upravy hodnot a rezervy ve finanéni oblasti 42 0 0

J. NékIadové L'Jroky a podobné néklady 43 834 1 751

J_ 1, NékIadove’ Uroky a podobné néklady ~ ovIa’dané nebo uv.‘a’dajic1 050108 44 834 1 751

J. 2. Ostatnl’ nékladove’ L'Jroky a podobné naklady 45 0 O

VII. Ostatni finaném’ vyinosy 46 O 159

K. Ostatm’ finaném’ néklady 47 178 188

* Finanénl’ vy'Isledek hospodafeni (+/-) 48 -1 012 -1 778

** vysledek hospodafeni pFed zdanénim (+/-) 49 5 349 12 811

L. Dafi z ph’jmfl 50 1 668 2 456
L. 1 Dar'l z pfijmfi splatné 51 O O

L, 2 Dafi z ph’jmfl odloiené (+/—) 52 1 668 2 456

** VYsledek hospodaFeni po zdaném’ (+/-) 53 3 681 10 355

M. Pfevod podilu na VYSIedku hospodafenl’ spoleénixflm (+/-) 54 O O

*** Vy'Isledek hospodaFenI’ 2a Uéetni obdobi (+I-) 55 3 681 10 355

* Cisty obrat za afietni obdobi 56 162 858 160 971

Okamiik sestaveni:

25032021 109341154

Prévni forma UCetni jednotky'

akciové spoleénost
lnformace o zépisu do vefejného rejstfi'ku:

KS v Hradci Krélové. oddil B, vloika 1006

Piedmét podnikéni:
provédéni staveb, jejlch zmén a odstrafiovéni.

Podpisovy zéznam statutérniho orgénu nebo fyzické
osoby. ktera’ je uéetni jednotkou:

..
Ing. Josef Myavqg

I

Zpracovéno proauktem FinEx



PiI’ioéIa v L’Iéeiim zézvééI'CQ 2;}. wow od 1.1.2020 do 31, 12. 2020
OBECNE UDAJE
IQPOpi‘S fiéet‘fii jedné’tkv
Obchodni firma Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Sidlo Trutnov, nébfeii Va’clava Havla 19, 541 01
IE: 60 10 87 11
Prévniforma akciové spoleénost
Rozvahovy den 31. 12.2020
PFedmét podnikéni - provédéni staveb, jejich zmén a odstrafiovéni

— vodoinstalatérstvi
— silniéni motorové doprava — nékladni vnitrostétni doprava

provozované vozidly o nejvétéi povolené hmotnosti do
3,5 tuny ietné, nékladni vnitrostétm’ doprava
provozovana’ vozidiy o nejvétéi povolené hmotnosti nad
3,5 tuny

- montéi, opravy, revize a zkouéky elektrickych zafizeni
— pronéjem nebytovh prostor véetné poskytova’ni daléich

sluieb
- vyroba elektFiny
- podnikéni v ob asti nakla’da’ni s nebezpeénymi odpady
- Wroba, obchod a sluiby neuvedené v pFI’lohéch 1 a2 3

iivnostenského zékona
Datum vzniku spoleénosti 1. l. 1994, spolecnost byla pri zalozenI’ zaregistrovéna u

Obchodniho soudu v Hfadci Krélové, oddil B, vlozka 1006
Osoby, které se podileji 20 % a vice na
za’kiadnim kapitélu Uéetnijednotky

Mésto Trutnov — 49,15 %, mésto Pec pod Snéikou — 20,04 %

Ovlédajiciosoba Mésto Trutnov
Popis zmén a dodatkL‘] provedenVch
v Oéetnim obdobi v obchodnim rejstFI’ku

V uplynulém roce 202C byly provedeny tyto zmény v obchodm’m
rejstFiku:

— jako élen pFedstavenstva byl zapsén Mgr. Petr TVfa,
- poéet kmenovych akcii na jméno byl 2v9§en na 476 021

kusfi,
- zékladni kapitél byl zvyéen na 553 531 000,— K5:

Popis organizaéni struktury podniku a
jejI' za’sadni zmény v uplynulém L'Iéetnim
obdobi

V roce 2020 nedoélo ke zméném v organizaéni struktuie. VnitFni
organizace spoleénosti je dvoustupfiové:
|.stupefi — Feditei spoleénosti, Fidijednotlivé na’méstky vyrobné—
technického a ekonomicko-obchodniho Useku, sprévce sité IT,
technika BOZP a sprévce budov, oddéleni sekretariétu a oddéleni
iaboratoFe
ll.stuper'I — eobné-technicky néméstek: FidI’ eobni provozy,
oddéienitechnicko-provozni Einnosti, zésobovaée a technologa;
ekonomicko-obchodni néméstek — FidI’ oddéleni informaém’
soustavy a obchodni oddéleni

_:12 Zékfadm vychodaska pro vypracovam ucetm' Zévérkv
Prilozené individuélni ucetnI zavérka byla pripravena v souiadu se zékonem c. 563/1991 5b., 0 ocetnictvi, ve
znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,,za’kon o LicetnictVI ) a s proxédéci vyhléskou (2500/2002 5b., kterou se
provédéji nékteré ustanoveni za’kona o UEetnictvi a stanovi obsah Iiéetni za’vérky pro podnikatele I'Iétujici
v soustavé podvojného Uéetnictvi, ve znéni platném pro rok 2020.
Veékeré Eiselné lidaje v této ph’loze jsou zveFejnény v tisicich Ké, pokud nenI' vyslovné uvedeno jinak.



3 Obecné ucetni zésady, ucetm’ metody a jejich zmeny a odchylky
UcetnictVI obchodni spolecnosti je vedeno vsouladu s ustanovenlm zékona c563/1991 Sb, 0 L'IcetnictVI,
vyhiésky c. 500/2002 5b., Ceskych jcetnich standardu (CUS) pro ucetnI’ jednotky uctujI’CI podle vyhlésky c.
500/2002 5b., a z nich vychézejicich vnitropodnikovh smémic.

pIsoby ocefiovéni, které spoleénost pouiivala pFi sestaveni IjIéetnI' za’vérky za rok 2020, jsou nésleduji’ci:
a) Dlouhodobf/ nehmotny majetek (DNM)
Nakoupeny dlouhodobv nehmotny majetek se ocefiuje porizovaci cenou, které vsobé zahrnuje cenu
porizeni a na’klady s porizenim souviseji’ci. Diouhodobv nehmotnv majetek spoleénost sama neprodukuje.
DIOUhOdObV nehmotnj/ majetek se odepisuje lineérni metodou vnévaznosti na predpoklédanou dobu
éivotnosti a poskytnuté zéruky od codavatele. ZatFidénI’ a odpisovém’ DNM se v Uéetnijednotce Fidi interni
smérnici E. 3, které vychézi z 008 E. 013 pro dlouhodobj’l hmotnj'l a nehmotm'l majetek.

b) Dlouhodobv hmotny majetek (DHM)
Nakoupeny dlouhodobj'l hmotm} majetek se ocefiuje porizovaci cenou, které zahrnuje cenu porizeni, nékiady
na dopravu, do a daléi na’klady s poFI’zenI'm souvisejici. Ocenéni DHM se sniiuje o dotace ze stétniho
rozpoétu. Néklady na technické zhodnoceni DHM zvy§ujijeho porizovaci cenu. Oprava a L'Idriba se L’Iétuji do
na’kladfl.

Vklad infrastrukturéiniho majetku mést a obci se ocefiuje cenou uvedenou ve smlouvé. Ztéto ceny se
odvozuji uéetni odpisy. Pro potreby stanoveni dafiovych odpisfl se vychézi 2e vstupni ceny vkladatele
nepenéiniho vkladu, tj. z poFizovaci ceny, které byla v déetnictvi akcionére. Pokud tato cena neni zna’ma’,
pFihiiiI’ se ke sta’FI’ majetku.

Dlouhodobv hmotm’l majetek se UEetné odepisuje iineérni metodou v névaznosti na predpoklédanou dobu
Eivotnosti. Odpisovj/ plén je sestaven podie interni smérnice 6. 3, které vychézi z COS pro podnikatele E. 013
a je v souladu 5 § 28 odst. 6 zékona if. 563/1991 3b., 0 I'Iéetnictvi, ve znéni pozdéjéich predpisfl.

Dlouhodobv hmotm’l majetek s porizovaci cenou nad 40 000,-KE (skupina ,,A”) se zatFI’dI’ do pFisiuénVch
odpisovh skupin podle § 30 a prilohy k zékonu E. 586/92 5b., 0 danich z pFI’i‘) v piatném znéni (da’le jen
,,ZDP”). Je dafiové odpisovén iinea’rni metodou dle § 31 ZDP.

Dlouhodobv hmotnv majetek s cenou poFizeni od 5 001,- Kc“: do 40 000,-KE (skupina B) je odepisova’n pouze
dietné, pFi zarazeni do uiiva’nije L'Iétovén na 022 029.

Dlouhodobv hmotny majetek s cerou porizenl’ od 0,- K6 do 40 000,- Ké (tzv. stary blok majetku, skupina C)
jejii plné odepsén, pFi zarazeni do uiivém’ byi L'IEtovén na 022 028.

Drobny d/ouhodoby hmotny majetek (skupina D) scenou porfl’zen/ 0d 0,-Kc” do 5000,- Kc" je veden
v operativni'evidenci, pr? por’izen/se odepisuje 100 % do ndk/adifi na Lifer 501 005.

DHM, vytvorenj'l vlastnI’ éinnosti, se ocefiuje vlastnimi néklady, tzn., 2e do ceny majetku vstupuji veékeré
primé nékiady, které bezprostredné souviseji s vytvorenim tohoto majetku. Neprimé néklady (eoa’ reiie)
se stanovi procentem z primych Tiezd. Pokud akce ve vlastnI’ reiii neni ukonéena béhem jednoho
kaiendérniho roku, Uétuje se déle i sprévni reiie, které 5e stanovi dle poméru pFich mezd akce k primj/m
mzda'm véech éinnosti spoleénosti.



c) Penéinl’ prostredky
Penéini prostFedky tvofi ceniny, penl’ze v hotovosti a na bankovm’ch UEtech. Uétovéni je upraveno interm’
smérnicn’ 6. 6, které vychézi COS E. 016 o krétkodobém finaném’m majetku.

d)Zésoby
Nakoupenv materiél se ocefiuje porizovaci cenou véetné nakladfl, které s jeho porizem’m souviseji
(prepravné, balné, pojistné, clo), Ubytky materiélu se ocefiUJ podle metody FIFO. Tuto problematiku
upravuje internl' smérnice E. 4, které je v souladu 5 CBS 6. 015 o zélsobéch.

e) Pohledévky
Pohledévky se ocefiuji pri svém vzniku jmenovitou hodnotou. Podle interm’ smérnice E. 5, které vychézn’
2005 6. 005 o opravnych poloikéch, spoleénost tvoFI' opravné poloiky kpochybm'lm nepromléem'lm
pohledévka’m, a to v rozsahu, kterV stanovuje zékon c. 593/92 8b., 0 rezervéch pro zjiéténl' zékladu dané
z pFIJmL‘] v platném zném’ (déle jen ZoR). Opravné poloiky 5e tvoFi podle §§ 8, 8a, 8c ZoR. Promléené a sporné
pohledévky jsou z evidence vazeny a vedeny na podrozvahowm UEtech.

Dohadné déty aktivm’ se ocefiuji na zékladé odbornych odhadfl a propoEtG. Pohleda’vky i dohadné UEty
aktivm’ se rozdélujl' na krétkodobé (doba splatnosti do 12 mésicfl véetné) a dlouhodobé (splatnost nad 12
mésfcfl). V rozvaze jsou zahmuty v odd. D.

f) Vlastnl’ kapitél
Postupy pro L'Jétova'm’ zmén vlastm’ho kapita’lu jsou upraveny v internl’ smérnici 6. 8, jei je v souladu s COS E.
012 o zménéch vlastm’ho kapitélu. Zékladm’ kapitél spoleénosti se vykazuje ve vy§i zapsané vobchodnl’m
rejstfl'ku krajského soudu. PFI’padné zvyéem' nebo sm’iem’ zékladm’ho kapitélu na za’kladé rozhodnuti valné
hromady, které nebylo ke dni L'Iéetnl' zévérky zaregistrovéno, 5e vykazuje jako zmény zékladniho kapitélu.
Podle stanov spoleénosti zflsta’vé zachovén rezervm’ fond, nové odvody do ného jii vytvéreny nejsou.

Podle stanov spoleénost vytvéri déle nésledujicf fondy:

Sociélnl' fond — tvorl’ se podle kolektivm’ smlouvy platné pro dané L'Jéetnl' obdobl’, jeho doplnénf se uskuteéni
v pFI’padé schvélenl' valnou hromadou v mésici koném’ valné hromady;
Stimulaénl’fond — o ph’délu do néj rozhoduje valné hromada.

g) Cizn’zdroje
Spoleénost vytvéri zékonné rezervy na opravy DHM, které jsou vdlouhodobém plénu oprav, je u nich
jednoznaéné zném predmét a druh oprav a déle UEetm' obdobl', v némi budou zahéjeny. Tvorba rezervy na
opravy DHM je vsouiadu 3 § 7 zékona c. 593/ 1992 5b., 0 rezzervéch pro zjiétém’ zékladu dané z pfijmfl,
v platném znénl'. Je rovnéi popséna v interm’ smérnici 6. 7, vychézejici z 605 (z. 004 o rezervéch.

Dlouhodobé i kra’tkodobé za’vazky zobchodm’ch vztahfl se vykazujl' ve jmenovith hodnota’ch. Postupy
OEtovénijsou popsény v interm’ smérnici (3. 5, které vychézn’ 2 C05 (2. 017 o zUétovacich vztazich. Dlouhodobé
i krétkodobé zévazky kdvérovym institucx’m se vykazujl’ ve jmenovité hodnoté. Za kra’tkodobé zévazky
k Uvérovym institucfm se povaiuje i éa’st dlouhodobych zévazkfl k Uvérovym institucfm, které je splatné do
jednoho roku od rozvahového dne. Uéetni postupy pro éerpém’ a splétky L'JvérL‘] jsou uvedeny vinternl’
smérnici E. 3, které vychézi ze zésad v (20$ 6. 014 o diouhodobém finaném’m majetku. Dohadne’ L’Jéty pasivm’
jsou ocefiova’ny na za'kladé odborm'lch odhadfl a propoétfl.



h) Pouiitl' odhadCI
Sestavem’ L'Jéetnl' zévérky vyiaduje, aby vedenl' spoleénosti pouin’valo odhady a pFedpoklady, jei majf vliv na
vykazované hodnoty majetku a zévazkfl kdatu Uéetm' zévérky a na vykazovanou vyéi nékladG a Wnosfl 2a
sledované obdobl’. Vedenl' spoleénosti stanovilo tyto odhady a pFedpoklady na zékladé véech jemu
dostupnych relevantm’ch informacf. Nicméné, jak vypva’ z podstaty odhadu, skuteéné hodnoty v budoucnu
5e mohou od téchto odhadfl odliéovat.

i) Uétovém’ nékladfi a vynosfl
Wnosy a néklady se afituji éasové rjzliéené, tj. do obdobl', s m’mi vécné a éasové souvisejf. Tyto za'sady jsou
podrobné popsa’ny v interm’ smérni:i E. 9, které je ve shodé s (:08 E. 019 o zésadéch pro Uétovém' na’kladfl a
vVnosO, éasového rozliéem’ a dohadm'lch poloika’ch.

j)Dar'1 z pFI’jmu
Néklad na splatnou dafi z pFI’iJ se poéfta’ 2a pomoci platné dafiové sazby z Uéetm'ho zisku zvVéeného nebo
sm’ieného o dafiové neuznatelné naklady a nezdafiované vynosy. Déle 5e zohledfiuji poloiky sniiujid zéklad
dané, odéitatelné poloiky a slevy na dani z pFI’i‘] dle zékona E. 586/1992 5b., 0 dam’ch z ph’jmfl, v platném
znénl’. Odloiena’ dafiové povinnost (zévazek) vyjadFuje dafiovou povinnost, ke které dojde v bll’ie
neuréitelném éasovém obdobl' a stanovi se 2 rozdflu mezi dafiovou a Oéetm’ zfistatkovou hodnotu DHIVI ke
konci sledovaného obdobl'. Ocefiuje se sazbou DPPO, platnou v nésledujl'cim UEetnI’m obdobl'. Tato oblast je
popséna v internl’ smérnici 6. 7 a vychézf 2 C05 (‘54 003 o odloieném dafiovém zévazku a pohledévce.

k) Dotace
Dotace pFijaté na poFI’zenI’ dlouhodobého majetku sniiuje poFizovaCI' cenu majetku.

I) Nésledné udélosti
V pfipadé, 2e mezi rozvahovy/m dnem a dnem sestavem’ Ljéetnl' zévérky doélo k snamnym udélostem
zohledfiujfcim skuteénosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou dfisledky téchto udélostl' popsa’ny v pfiloze
Liéetm’ za’vérky, ale nejsou zauétovéry v Uéetm’ch Wkazech.

n) Zpfisob pFepoétu CIdajG v cizich ménéch na Eeskou ménu

Majetek a zévazky poFI’zené v cizi méné 5e ocefiujf v éesch koruna’ch v kurzu platném ke dni jejich vzniku,
k rozvahovému dni byly poloiky penéiité povahy ocenény kurzem platm'lm k 31. 12. sledovaného UEetnI'ho
obdobl’, vyhlééea Ceskou nérodm’ bankou.

Realizované kurzové zisky a ztréty se L'Jétujl' do finaném’ch vynosfl nebo finaném’ch nékladfi béiného roku
dle § 25 zékona E. 563/1991 5b., 0 Cufetnictvf, ve zném’ pozdéj§fch pFedpisG.

,, 4.r- r.-4%113091’15wrcmgnfcrrggcei‘k , rozvia‘ze a k magma ”zti'skuga gtgéty
a) Dlouhodoby nehmotny majetek

druh DNM .2019 2020
poFiz. cena oprévky OE. hodnota poFiz. cena opra‘vky L’Jé. hodnota

nehmomé 105 105 O 105 105 0sled vVvoj. a
obdob. éinn.
software 6 404 3 586 2 818 6 418 3 945 2 473
ostatnf 4 458 4 458 O 4 458 4 458 O
nedokonéeny’ 0 O O O 0 O
nehmotm’t majetek



Do na’kladfi byly zaUétova’ny tyto odpisy:

Druh DNM 2013 2020
nehmotné vysledky vyvojové Einnosti C 0
software 426 407
ostatm’ C O

V poloice software jsou evidova’ny zejme’na systémy pro vedenl' ekonomickych a souvisejl’cich agend, systém
pro zpracovam’ digitélm’ch map sitI', antivirovy program a system pro sledovém’ laboratore.

Doba vyuiitelnosti software se stanovuje na zékladé Iiceném’ch smluv, pripadné zaruk provozu, které
dodavatel poskytuje.

b) Dlouhodobv hmotnf/ majetek

Mezi roky 2019 a 2020 doélo k nasledujl'cim zméném v porizovacich a zflstatkovych hodnotach majetku:
tfida 2019 2020

poriz. cena oprévky Zflst. cewa poriz. cena oprévky zflst. cena

UDAS 73 0 73 73 0 73

budovy 176 216 62 607 113 609 176 308 65 772 110 536

stavby 1 006 417 428 133 578 284 1 017 985 447 841 570 144

stroje a zafizem’ 124 599 72 488 52 2.11 126 016 74 273 51 743

pfistroje 39 252 25 553 13 699 39 855 28 543 11 312

dopravni prostredky 31 064 15 043 16 021 30 791 15 914 14 877

inventér 640 276 364 640 325 315

jinv majetek k leasingu 1 611 1 485 126 1 611 1 S48 63

DDHIVI odepsanv 2 681 2 681 0 2 661 2 661 0

DDHM odepisovam'l 6 743 4 490 2 253 6 997 4 817 2 180

pozemky 8 024 0 8024 8 034 0 8 034



Vroce 2020 byly zaznamenélny nésledujici pf‘irfistky a libytky vjednotlivych tf‘l’déch
dlouhodobého hmomého majclku (uvcdeno v poi‘izovacich cenéch):

tfl'da poééteém’stav pFI'etky Ubytky koneény stav 7
k 1. 1. 2020 k 31.12.2020

UDAS 73 0 O 73

budovy 176 216 92 0 176 308

Stavby 1 006 417 11 683 115 1 017 985

stroje a zaFI'zenI' 124 599 5 596 4 179 126 016

pstroje 39 252 614 11 39 855

dopravm’ prostFedky 31 064 1 133 1 406 30 791

inventéF 640 0 0 640

my majetek k leasingu l 611 0 0 1 611

DDHM odepsanv 2 681 0 20 2 661

DDHM odepisovanv 6 743 436 182 6 997

pozemky 8 024 10 O 8 034

K neiznamnéjél’m petkOm doélo v kategorii staveb. Zésadnl' vliv mé nepenééni vklad akcionéFe
mésta Janské Lézné — vodovodu a kanalizace ,,Z|ata’ Vyhlfdka“. Obnova dvou traktor—bagru se podI’II' na
zvVéeni majetku v poloice stroje a azafizenl'. V dopravm’ch prostFedcfch se jedné o obnovu vozového
parku.

c) Dlouhodobv finanéni majetek

Jako dlouhodoby’l finaném’ majetekje evidovén penéiity vklad pFi zaloiem’ Nadace VAK Trutnov ve vyéi
1 000,00 K5.

d) Zésoby

Jako zésoba je evidovén stav materiélovh poloiek na skladech a za'soba PHIVI v nédrin’ch vozidel
k 31.12.2020.

e) Pohledévky

Pohledévky z obchodnl'ho styku celkem (brutto): 18 070 tis. Ké

Z toho: ve tté splatnosti 15 548 tis. Ké
p0 Ihflté splatnosti 2 522 tis. K6
podil pohledévek po lhflté splatnosti na pohledévkéch celkem 13,96 %

Nejvétéf objem tvoFI' pohleda’vky za vodné a stoéné — 17 520 tis. KE. Proti roku 2019 se podl'l
pohledévek p0 Ihflté splatnosti sm’iil, a to zejména u pohledévek do 15 dnL‘] (pokles o 757 tis. KE) a po
splatnosti od 61 do 90 dnfi (pokles o 131 tisic Ké)‘



Z celkové ééstky, uvedené po lhflté splatnosti, je v konkurzm’ch Ff'zem'ch uplatnéno 75 tis. Ké. Jedné se
0 konkurzm’ pohledévky za spol. SBD Trutnov a Radek Rainet. Ca’stka 28 tis. Ké je pokryta zékonnymi

opravm'lmi poloikami, které 5e tvoFI' v souladu se zékonem o reze‘véch.

ukazatel 2019 2020

pohledévky po lhflté splatnosti nad 180 dnl’ 234 153

pohleda’vky kryté zéstavnim prévem nejsou nejsou

f) Odloiené dafiové pohledévka

Zde se vykazujl’ odloiené dafiové pohledévky vzniklé z neuplaménf/ch dafiovych ztrét. O odloiené

dafiové pohledévce je Uétovéno pFi dodrieni zésady opatrnosti, tzn., ie existuje pFiméFené vysoké

pravdépodobnost, 2e dafiovy zéklad, dosaiem'l vpfiétich letech bude dostateény ktomu, aby
pohleda’vka mohla t uplatnéna, V roce 2019 byl dosaien dostateénv dafiovy zéklad kupiatnénf

odloienych dafiovych pohledévek. Dafiové pohledévky byly uplatnény vcelé jejich VVEi, tj. v Eéstce

6 299 532,87 Ké na vrub nékladfl.

g) Opravné poloiky

Na nesplacené nepromléené pohledévky spoleénost v letech 2018a 2019 vytvoFiIa zékonné Opravné
poloiky:

Opravné pol. Zflstatek Netto Zfistatek Netto zména Zflstatek
k pohledévkém 31.12.2018 zména 31.12.2019 2019 31.12.2020

2019

96 31 127 —15 112

h) Casové roz|i§eni aktiv

Na’klady pfiétfch obdobl' zahrnujl' pFedevéim néklady na néjemné a pFedplatné a jsou L'Jétovény do
nékladfl obdobl’, do kterého vécné a éasové ph’sluéi. PFI’jmy pfiétl'ch obdobn’ obsahujl' neproplacem’l
dobropis, ktery souvisf s vrécem'lm materiélem.

i) Vlastnl' kapitél

Vlastnl' kapita’l tvoFI' zékladni kapitél zapsam'l v obchodm’m rejstfiku, rezervnl' fond, statutérm’fondy,
nerozdéleny zisk minulych obdobl' a zisk béiného roku (pFed rozcélem’m).

PFehled o zménéch vlastm’ho kapitélu v L’Jéetm’m obdobl’ let 2019 a 2020 je uveden m’ie:

Hospodé? Zékladnl’ Rezervm’ Fond Ostatn' HV Emism’ Zména stavu
sky kapitél fond obnovy fondy ze minuh’lch éiio vl. kapitélu

sledek ze zisku zisku let

Stav 1. 1. 2019 + 10 718 548 700 60 378 14 205 90 316 724 317

Zmény v roce 2019:

PFI’déI do fondfl ~10 718 +9468 +1 250 O

Pouiiti fondfl -1 715 -1 715

Zvyéenl’ ZK +1 522 +1 522
majetkov
vkladem



HV béiného roku 10 355 +10 355

Stav k 31.12.2019/ 10 355 550 22:. 60 378 9 468 13 740 90 315 734 479
stav k 1. 1. 2020

Zmény v roce 2019:

Hospodé? Za'kladni Rezervnl’ Fond Ostatm’ HV Emism’ Zména stavu
skv kapitél fond obnovy fondy ze minuch éiio vl. kapitélu

VVSIedek 2e zisku zisku let

Pfidél do fondo - 10 355 +9 105 +1 250 0
Pouzm’fondo - 1 303 — 1 303
ZvVéem’ZK + 3 309 +1 172 +4 481
majetkovym
vkladem

HV béiného roku 3 681 3 681

Stav k 31. 12. 2020 3 681 553 531 50 378 18 573 13 687 90 316 1 172 741 338

Zékladm’ kapitél

Druh akcil' Po6et akcil’ Jmen. hodnota Hodnota celkem

Hromadné akcie na jméno v listinné podobé 470 ks 1 OOO tis. K6 470 000 tis. K6

dtto S6 ks 100 tis. K6 5 600 tis. K6

dtto 36 ks 10 tis. K6 360 tis. K6

Akcie na jméno v listinné podobé 61 ks 1 tis. K6 61 tis. K6

Akcie na jméno v zaknihované podobé 1 ks 1 tis. K6 1 tis. K6

Akcie na majitele v zaknihované podobé 77 509 ks 1 tis. K6 77 509 tis‘ K6

j) Rezervy

Vroce 2020 byla zékonné rezerva \'y6erpéna vobjemu 2 139 tis. K6 na opravu kanaliza6m’ho Fadu
vJansch Lézm’ch‘

k) Odloienv dafiovy’l za’vazek

Je stanoven zpFechodnych rozdI’IG mezi 06etm’ a dafiovou zflstatkovou hodnotou u odpisovaného
dlouhodobého hmotného majetku a vyjadfuje o6ekévanou budouci dafiovou povinnost. Je vykézén
vsazbé dané z pfijmfl prévnickych osob, platné pro rok 2020 (19 %), Vletech 2018 a 2019 doélo
k nésledujl'cim zména’m v odloieném dafiovém zévazku:

Kone6ny zflstatek k 31. 12. 2018 59 123

- pFedpis zévazku z rozdl’lu 06etm' a dafiové zékladny DHM v roce 2019 -3 843

Kone6nV zOstatek k 31.12.2019 55 280

PFedpis zévazku z rozdflu 06etnl' a dafiové zékladny DHM v roce 2020 1 667



Kone6ny’l zfistatek k 31. 12. 2019 56 947

Odloiené dafiové zévazky a pohledévky 5e v rozvaze nekompenzoji.

I) Zévazky z obchodnl’ch vztahfi

Spole6nost nemé k31. 12. 2020 Zédné zévazky z obchodm’ho styku po )hfité splatnosti, krétkodobé
zévazky z obchodm’ch vztahfl 6ini|y k 31.12.2020 6éstku 6 842 tis. K6.

m) Zévazky k Cwérov institucim

Spole6nost splécf 3 dlouhodobé L’Jvéru poskytnuté Komer6m’ bankou, a.s. Uvéry jsou spléceny
pravidelm'lmi Fénmi splétkami v celkové ro6n1’ vyéi 16 250 tis. K6. V roce 2020 byl do6erpén
dlouhodobV uvér od Komer6m’ banky a.s. ve vyéi 15 870 tis. K6 na Kalovou koncovku COV Bohuslavice.
Véechny UVéryjsou zajiétény kryCI' vlastm' blankosménkou.

Akce Za6étek splétek Doba P06. stav Ra'dné Kon. stav
(rok) splécem’ 1.1.2020 splétky 31.12.2020

Cista’ Horm’ Upa 2010 20 let 33 033 9 000 24 033

Intenzifikace UV 2016 10 let 30 000 S 000 25 000
Temny Dfll

Kalové koncovka 2020 10 let 29 130 2 250 42 750
COV Bohuslavice

n) éasové rozli§eni pasiv

Vy'ldaje pFI'étI'ch obdobl' zahrnujl' pFedevél'm na’klady na plyn, péru a telefony a jsou U6tova’ny do
nékladfl obdobl', do kterého vécné a 6asové pfisluél'. V rozvaze jsou vykézény v odd. D.

o) Vy'lnosy

Triby spole6nosti jsou realizovény pouze vtuzemsku. VVnosy ve sledovaném obdobi jsou tvoFeny
pFedevél’m zvodného ve vy'léi 77 354 tis. K6 (v roce 2019 byly 75039 tis. K6), sto6ného ve vy§i
71 905 tis. K6 (v roce 2019 byly ve v§l§i 71 S86 tis. K6) a ostatm’ch sluieb ve vyéi 12 797 tis. K6 (v roce
2019 6ini|y 13 436 tis. K6).

p) Néklady

Spole6nost vykazuje nejvyznamnéjél' nékladové poloiky v provozznl' oblasti. V oblasti spotFebovanych
nékupfl jsou pro spole6nost dflleiité poloiky nékupu povrchové Jody (8 742 tis. K6) a vody podzemnl'
(3 253 tis. K6). V oblasti sluieb jsou vyznamné dodavatelské opravy v celkové hodnoté 41 715 tis. K6, 2
toho stavebm’ préce 6ini|y 35 253 tis. K6 a strojm’ opravy 6 462 tis. K6. Zostatm’ch sluieb patFily
k dflleiitym rozbory pitm’lch a odpadm’ch vod v hodnoté 1 398 tis. K6 a néklady na likvidaci kalfl ve vyéi
1 773 tis. K6. Mezi vyznamné poloiky souvisejl'ci s provozm’ 6innost1’ jisté patFI' osobm’ néklady v6.
socia’lm’ho a zdravotm’ho pojiéténl' v celkové vyéi 44 765 tis. K6 a odpisy DHM a NHM, v6etné
zfistatkové ceny pFi vazem’ z evidence, jei doséhly celkové hodnoty 31 564 tis. K6 (viz bod b).



r) Zaméstnanci, mzdové prostfedky

Rok 2019 2020

Prflmérnv pFepoétem’I poéet zaméstwancfl 80 79

Mzdové prostFedky 31 009 32 247

s) Dafi z pFI’jmfi

Splatné dafiové povinnost spoleénosti nevznikla.

t) Rozdélem’ zisku za rok 2020

Nenl’ pFedpoklad zmény v zésadéch rozdélem’ zisku z pFedchozich let.

u) Informace o transakcich se spFI’zr énymi stranami

V roce 2020 neobdrieli (:Ienové FI’dI’cfch a kontrolm’ch orgénfl ia’dné zélohy, zépfljéky, avéry, pFiznané
zéruky, ani jiné Whody. Nevlastnl’ iédné akcie spoleénosti. Spoleénost neuzavFela se spfiznénymi
osobami ia’dné transakce, které by nebyly v souladu s béinymi trinI’mi podml'nkami. Seznam dohod a
smluv, uzavfenych sovlédajl'cf osobou za obdobl’ roku 2020 je uveden ve zprévé o propojenVch
osoba’ch, které je souééstl' vyroém’ zprévy. Spoleénost netvoFI’ konsolidaém’ celek ve smystu zékona
é. 563/1991 8b., 0 UEetnictVI’.

v) VY/znamné udélosti, které nastaly po rozvahovém dni

Po rozvahovém dni nedoélo k ia’dm’lm vyznamnym uda’lostem.

W) Uéetnf zévérka, sestavena’ ke dni 31. 12.2020 vychézn’ z pFedpokladu nepFetriitého trvém’
spoleénosti. Uéetnl' zévérka tudl'i neobsahuje ia’dné Upravy, které by mohly z této nejistoty vypvat.

Sestaveno dne: 25. 3. 2021 Vypracoval: Bc. Lubo§ Spé
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Pfehled o penéinich tocich
ke dni 31.12. 2020
(v celych tisicich Ké)

za kalendaf‘ni rok 2020

IC
60108711

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. , nébfeii Véclava Havla 19 , 541 01 Trutnov

Ozn. text béiné obdobi minulé obdobi

P. SEav peneznlch’prostredku a peneznlch ekvwalentu na zacatku 35 599 39 205
ucetmho obdobx

Penéini toky z hlavni déleéné éinnosti (provozni éinnost)

Z. Uéetni zisk nebo ztréta z béiné Cinnosti pied zdanénim 5 349 10 355

A.1. Upravy o nepenéini operace (A.1.1. a2 A16.) 30166 31 414

A.1.1. Odplsy stalych aktlv, a dale umorovanl opravne polozky k 31 600 31 143
nabytemu majetku

A12. Zména stavu opravnych poloZek a rezerv -2 171 -1 592

A13. Zisk (ztra’ta) z prodeje stélych aktiv -97 114

A.1.4. vynosy z dividend a podilfl na zisku O 0

A15. Vy’uvctovanfa n'akladoye’uroky s vyJImkou kapltallzovanych uroku a 834 1 749
vyuctovane vynosove uroky

A16. Upravy o ostatni nepenéini operace

* Cisty penéini tok z provozni éinnosti pfed zdanénim, zménami
A' pracovniho kapitélu a mimofédnymi poloikami (Z. + A.1.) 35 515 41 769

Zmény stavu nepenéinich sloZek pracovniho kapitéluA.2. (A.2.1. a2 A.2.4.) 4 407 10 832

Zména stavu pohledévek z provozni éinnosti, aktivnich L'Jétfi
A'2'1' éasového rozliéeni a dohadnych Uétfl aktivnich 9 364 747
A22. Zingénva stayu krétkddob'ych zévazlffl z [pyrouvoznf éirmosti, pasimich _4 374 10 048

uctu casoveho rozllsem a dohadnych uctu paswmch

A.2.3. Zména stavu zésob -583 37

A 2 4 Zména stavu krékodobého finanéniho majetku nespadajiciho do
' ’ ‘ penéinich prostfedkfl
H Cisty penéZni tok z provozni (:innosti pfed zdaném’m a

A' mimofédnymi pOIOZkami (A.* + A.2.) 39 922 52 601

A3. Vyplacené Uroky s vyijimkou kapitalizovanych Urokfl -834 —1 751

AA. Pfijaté Uroky O 2

Zaplacené dafi z pfiiI za béinou éinnost a 23 domérky dané zaA.5. . , , 0 Omlnula Odbl

A6. Rozdil mezi pfijmy a tribou z prodeje stélych aktiv O O

A.7. Pfijaté dividendy a podily na zisku

*H Cist' enéZni tok z rovozni éinnostiA. y p p 39 088 50 852(A.** + A3. + A4. + A.5. + A.6. + A.7.)

Zpracovano produktem FinEX



Penéini toky z investiéni éinnosti

B.1. vydaje spojené s nabytim sta’lf/ch aktiv —27 652 —65 709

8.2. Pfijmy z prodeje stélych aktiv 247 157

8.3. Zépfljéky a UVéry spfiznénym osobém O 0
*H Cisty penéini tok vztahujici 36 k investiéni éinnostiB. (8.1. + 8.2. + 8.3.) -27 405 -65 552

Penéini toky z finanénich éinnosti
C.1. Dopgdy zmgln dlouhodgpych “zalvazku, p_opr. kratkodobych zavazku, 1 289 11 286

ktere spade]: do oblast: fmancm cmnostl
Dopady zmén vlastniho kapitélu na penéini prostfedky a penéini

02' ekvivalenty (C.2.1. a2 0.2.6.) 3 177 192
02.1. ZVYf’en,' p’enezmrch prostredku a penszmch ekvxvalentu z tItulu 4 481 _1 92

zvysem zakladnlho kapttalu

0.2.2. Vyplaceni podilu na vlastnim kapitélu spoleénikfilm O 0

C23. Daléi vklady penéinich prostfedkfl spoleénikfi a akcionéffi 0 0

(3.2.4. Uhrada ztréty spoleéniky O 0

C25. Pfimé platby na vrub fondCI -1 304 0
Vyplacené dividendy nebo podily na zisku véetné zaplacené0.2.6. .. .

- 0 0srazkove dane
m Cisty penéini tok vztahujici se k finanéni éinnostiC' (31, + 02) 4 466 11094

Penéini toky celkem
Cisté zvyéeni, nebo sniieni penéinich prostfedkfl

F' (A.*** + 8.414” + C.***) 16 149 '3 606

R. Stav penezmch prostredku a peneznlch ekvwalentu na konCI 51 748 35 599
L'Iéetniho obdobi (P. + F.)

Okamiik sestavem’:

25.03.2021 109141154
Prévm’ forma Uéetm' jednotky: akciové spoleénost

akciové spoleénost

Informace o zaplsu do vefejného rejstfik'J:
KS v Hradci Krélové, oddil B, vlcika 1006

PFedmét podnikéni:
provédém’ staveb, jejich zmén a odstrefiovém’.

Podpisovy’ zéznam statutérm’ho organu nebo
fyzické osoby, ktera’ je L'Jéetm’ jednotkou:

Ing. Josef Moravec
x/

Zpracova’no produktem FinEX




