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Zpráva Dozorčí rady 
obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (IČ: 48171590) 

pro řádnou valnou hromadu konanou dne 25.5.2006 
 
 

Zpráva je zaměřena na kontrolní činnost dozorčí rady, výsledek účetní závěrky za rok 2005, 
výrok auditora a návrh na rozdělení zisku za rok 2005. 

 
Od poslední valné hromady, která se konala dne 23.6.2005, pracovala dozorčí rada až do 

31.1.2006 v nezměněném složení. Z důvodu prodeje části podniku, pronájmu vodárenské 
infrastruktury a z toho plynoucích organizačních změn došlo v personálním složení dozorčí rady 
k následujícím změnám: 

 
- dnem 31.1.2006 odstoupili Blanka Buncová a Milan Petr, 
- od 1.2.2006 byli do dozorčí rady z řad zaměstnanců zvoleni Jana Strouhalová a ing. Vítězslav 

Marek, 
- dnem 2.2.2006 odstoupil František Novotný, 
- od 2.2.2006 byl náhradním členem dozorčí rady jmenován Zdeněk Doležal, 
- dnem 28.2.2006 odstoupila Mgr. Darina Švábová, 
- na zasedání dozorčí rady konaném dne 2.2.2006 byl zvolen jejím předsedou Tomáš 

Vagenknecht a místopředsedou ing. Vítězslav Marek, 
- členem nadále zůstal Bc. Miloslav Macela, dozorčí rada má tedy v současnosti 5 členů. 

 
V souladu s obchodním zákoníkem a stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, 

a.s. prováděla dozorčí rada v průběhu čtyř zasedání kontrolu podnikatelské činnosti a dohlížecí 
činnost nad výkonem působnosti představenstva. Dozorčí rada se aktivně účastnila i procesu 
restrukturalizace společnosti. Na všech jednáních dozorčí rady byl přítomen předseda 
představenstva a předseda dozorčí rady se pravidelně zúčastňoval jednání představenstva. V rámci 
kontrolní činnosti dozorčí rada neshledala podstatné nedostatky. 

 
Na návrh představenstva společnosti schválila dozorčí rada na svém zasedání dne 19.5.2005 

za auditora pro ověření účetní závěrky k 31.12.2005 firmu AV-AUDITING spol. s r. o., Pardubice. 
Zprávu auditora, účetní závěrku za rok 2005 a návrh na rozdělení zisku projednala dozorčí rada na 
svém zasedání dne 21.4.2006 a po jejich prozkoumání k nim zaujala následující stanovisko: 

 
1. Po ověření schvaluje účetní závěrku za rok 2005. K 31.12.2005 bylo dosaženo zisku ve výši 

1,695.400,44 Kč. Tato částka je určena k rozdělení. 
2. Dozorčí rada projednala a vzala na vědomí zprávu auditora k účetní závěrce za rok 2005 se 

závěrem, že „podává ve všech významných aspektech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 
vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Dozorčí 
rada nemá ke zprávě auditora výhrad.  

3. Dozorčí rada souhlasí s následujícím návrhem na rozdělení zisku dosaženého k 31.12.2005: 
 

 Kč 
• Příděl do rezervního fondu 84 770,00 
• Příděl do fondu odměn (tantiemy) 15 258,00 
• Nerozdělený zisk 1 595 372,44 

 

• Celkem 1 695 400,44 
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Na základě zjištěných skutečností a přijatých závěrů doporučuje dozorčí rada valné 
hromadě účetní závěrku, zprávu auditora a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za 
rok 2005 schválit. 

 
 
Závěrem chci poděkovat všem bývalým i současným členům dozorčí rady za práci v radě a 

všem zainteresovaným za hospodářské výsledky dosažené v roce 2005. 
 
 
 
Děkuji za pozornost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .................................................................. 
 za dozorčí radu společnosti 
 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
 Tomáš Vagenknecht, předseda 
 


