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Základní údaje o účetní jednotce 
 

Název: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
IČ: 48171590 
Sídlo: Novoměstská 626, Chrudim, PSČ 537 28 
Datum vzniku: 1.10.1993 
 

Účetní jednotka byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond národního 
majetku ČR, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 2. zákona č. 92/1991 Sb. ve 
znění zákona č. 210/1993 Sb. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Hradci Králové, oddíl B, vložka 957. 
 

Účetní jednotka se podřídila zákonu číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, postupem 
podle § 777 odst. 5 tohoto zákona. 
 

Předmět podnikání je uveden v příloze k účetní závěrce. 
 

Účetní jednotka neuzavřela smlouvu s bankou nebo jinou k tomu oprávněnou osobu, jejímž 
prostřednictvím mohou majitelé akcií zdarma uplatňovat svá majetková práva spojená s těmito cennými 
papíry. 
 

Dokumenty a materiály, které jsou v této výroční zprávě uváděny nebo ze kterých jsou čerpány údaje, jsou 
k nahlédnutí v sídle účetní jednotky na adrese Novoměstská 626, 537 28 Chrudim. Výroční zpráva je 
zveřejněna na internetových stránkách http://www.vakcr.cz. 
 
 

Údaje o činnosti 
 

Hlavním úkolem a nejdůležitější činností účetní jednotky byla a i pro další období zůstává péče o rozvoj a 
obnovu vodárenské infrastruktury v oblasti její působnosti. 
 

Běžná činnost akciové společnosti 
 

 Správa majetku a péče o jeho rozvoj, 

 Zajištění investiční činnosti, 

 Vedení účetnictví, 

 Zajištění daňové agendy, 

 Zajištění finanční stability, správa finančních prostředků, 

 Zajištění výstupů směrem k orgánům státní správy a státnímu rozpočtu, 

 Organizace a pořádání valných hromad, 

 Zajištění výstupů směrem k akcionářům, 

 Styk s obchodním rejstříkem včetně aktualizace údajů a plnění informační povinnosti, 

 Plnění úkolů a nařízení PO a BOZ. 
 

Činnosti vyplývající ze smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury 
 

 Propočet a stanovení výše nájemného, 

 Posouzení cen vodného a stočného navrhovaných na další období na základě podkladů předaných 
provozovatelem, 

 Průběžná kontrola stavu a provádění oprav a údržby vodárenské infrastruktury, a to přímo na 
jednotlivých vodárenských objektech, 

 Odstranění závad zjištěných při kontrolách dle předcházejícího bodu, případné vyvození sankcí v souladu 
se smlouvou, 

 Průběžná kontrola ekonomických a technických ukazatelů o činnosti nájemce, 

 Účast v investiční komisi, projednání a sladění požadavků pronajímatele a provozovatele, 

 Zpracování plánu investic na následující kalendářní rok a střednědobého výhledu,  

 Aktualizace plánu akcí v návaznosti na stav majetku zjištěný při jeho kontrolách, případně v návaznosti 
na oprávněné požadavky provozovatele nebo akcionářů. 
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Vážení akcionáři. 
 

I v roce 2015 jsme pokračovali v plnění úkolů vyplývajících z organizační struktury, kterou schválila 
svým rozhodnutím mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
konaná 3.1.2006. Jednalo se o prodej části podniku a pronájem vodárenské infrastruktury. Tyto operace 
jsou detailně popsány ve výroční zprávě za rok 2006. 
 

V roce 2015 se nám podařilo zajistit jak úkoly vyplývající z uvedené situace, tak i běžné fungování naší 
společnosti zejména v návaznosti na zákon o obchodních korporacích, zákoník práce, zákon o účetnictví, 
zákony daňové ale i na zákon o zadávání veřejných zakázek, podle kterého postupujeme od roku 2012. 
 

Rok 2015 byl z ekonomického hlediska pro naši společnost rokem velice náročným. Finanční stabilitu 
jsme zajistili i přes značný rozsah investičních prací. Představenstvo společnosti s cílem přispět k co 
nejnižšímu nárůstu ceny vodného a stočného rozhodlo ponechat nájemné za vodárenskou infrastrukturu na 
úrovni roku 2014 (zůstalo ve výši uplatněné v roce 2013). Plánovaným hospodářským výsledkem roku 2015 
tak byl zisk před zdaněním ve výši 868 tis. Kč. 
 

Valná hromada konaná 17.6.2014 rozhodla o nabývání vlastních akcií na jméno za cenu v rozmezí 
300,-- až 500,-- Kč za 1 kus. Představenstvo společnosti na základě tohoto usnesení rozhodlo o výkupu akcií 
za cenu 387,-- Kč za 1 kus. Za uvedenou cenu se podařilo vykoupit 11.875 ks akcií. Z tohoto počtu bylo 
v roce 2015 prodáno celkem 6.434 ks akcií v ceně 1.000,-- Kč za 1 kus. Kupujícími byli tito stávající akcionáři 
společnosti: 

 město Chrast 2.419 ks akcií 
 město Chrudim 2.643 ks akcií 
 obec Podhořany 539 ks akcií 
 město Slatiňany 333 ks akcií 
 obec Sobětuchy 500 ks akcií 

 

Právě tato transakce se pozitivně projevila na hospodářském výsledku, kterého jsme ke konci roku 
2015 dosáhli. 
 

Hospodářským výsledkem k 31.12.2015 určeným k rozdělení je zisk ve výši 1,524.730,90 Kč. 
 
 

Představenstvo společnosti schválilo na rok 2015 finanční výdaje na investice ve výši 112,6 milionu 
korun. Celková hodnota provedených prací a dodávek včetně akcí, které byly přesunuty z roku 2014, 
přesáhla 103 milionů korun. Některé akce byly navíc dokončeny v roce letošním. Všechny investice mají za 
cíl zajistit a zkvalitnit dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, a to za podmínek přesně 
vymezených zákonnými normami a ostatními závaznými předpisy. 
 

Objemem finančních prostředků nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce úpravny vody Monaco, u 
které investiční náklady dosáhly 55.721 tis. Kč. Hodnota druhé největší akce - III. etapa rekonstrukce čistírny 
odpadních vod Hlinsko - činila 8.193 tis. Kč. Do rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních sítí jsme vložili 
více než 32 milionů Kč. 
 

Významné jsou i odkupy vodárenského majetku od obcí - akcionářů naší společnosti, prováděné nad 
rámec plánu finančních výdajů na investice a financované peněžitými vklady nebo výnosy z prodeje akcií. 
Hodnota takto pořízeného majetku přesáhla 3,8 milionů korun. 
 
 

Výstavba a obnova vodárenské infrastruktury je finančně velmi náročnou záležitostí. To potvrzují 
uvedená čísla. Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. vlastní majetek v účetní pořizovací ceně 
přesahující 2,9 miliardy korun, po přepočtu na současné ceny tato hodnota přesahuje 6,3 miliardy Kč. 
Prvořadým úkolem naší společnosti je vytvořit takové podmínky, abychom prostřednictvím tohoto majetku 
byli i v dalších letech schopni zajistit bezproblémovou a trvalou dodávku pitné vody a odvádění a čištění vod 
odpadních. Oficiální tabulkové propočty udávají, že do obnovy a rekonstrukce majetku výše uvedené 
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hodnoty bychom již v současné době měli ročně vložit více než 190 mil. Kč. Samozřejmě je nutné velmi 
pečlivě posuzovat stav majetku, potřebu financí a dopad rostoucího investování do ceny vodného a 
stočného. Je ale nepochybné, že finance určené pro obnovu a rekonstrukci budeme nuceni v dalším období 
průběžně navyšovat, aby nedocházelo k nevratnému stárnutí majetku. 
 
 

V roce 2015 jsme uhradili splátky bezúročných půjček poskytnutých na financování rekonstrukce ČOV 
Chrudim a Třemošnice ve výši 5.319 tis. Kč. Všechny půjčky od ČMZRB jsou splaceny. Splátky krátkodobého 
úvěru poskytnutého na základě Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury provozovatelem 
- Vodárenskou společností Chrudim, a.s. činily 4.000 tis. Kč. Úvěr splatíme v tomto roce. 
 

Náklady související s údržbou a opravami vlastního majetku činily 730 tis. Kč. Údržbou a opravami 
vodárenské infrastruktury je na základě smluvního vztahu pověřen její provozovatel - Vodárenská 
společnost Chrudim, a.s. 
 
 

Podle rozhodnutí valné hromady konané 12.8.2015 byl zvýšen základní kapitál naší společnosti o 
5.977 tis. Kč. Hodnota základního kapitálu tak v současné době činí 1,332.793 tis. Kč. 
 

Valná hromada akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná 9.6.2008 schválila 
mimo jiného i výplatu dividend ve výši 58,-- Kč po zdanění na jednu akcii. Ke konci roku 2015 nebyly 
vyplaceny dividendy pro 2.295 ks akcií v celkové výši 133.110,-- KČ. 
 

Valná akcionářů společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konaná 18.6.2013 schválila mimo 
jiného i změnu formy akcií z akcií na majitele na akcie na jméno. Celá transakce byla zakončena 
nedobrovolnou dražbou nevyzvednutých akcií, která proběhla 31.3.2014. Draženo bylo 10.864 ks akcií, po 
odečtení souvisejících nákladů byla jako náhrada akcionářům stanovena částka 2,280.813,80 Kč. Ke konci 
roku 2015 nebyla vyplacena náhrada ve výši 1,692.555,96 Kč. 
 
 

Představenstvo naší společnosti s cílem minimalizovat náklady na vodné a stočné rozhodlo, že ani pro 
rok 2016 nebude navyšovat nájemné za vodárenskou infrastrukturu. Na základě diskuse s provozovatelem a 
po podrobném posouzení jeho návrhu bylo schváleno zachování cen vodného a stočného na úrovni roku 
2015. Odběratelé zaplatí za vodné 43,15 Kč/m3 a za stočné 36,33 Kč/m3. Celkem tedy 79,48 Kč/m3. Ceny 
jsou uvedeny včetně DPH ve výši 15 %. Pevná složka ceny, která je stanovena dle velikosti vodoměru a je 
vlastně platbou za připojení a s tím spojené fixní náklady, činí pro nejmenší domovní vodoměry 736,-- Kč 
ročně u vodného a 805,-- Kč ročně u stočného. 
 
 
 

Další podrobné údaje o hospodaření, o provedených investicích a o dalších významných 
skutečnostech, které rok 2015 do činnosti naší společnosti přinesl, obsahuje příloha k účetní závěrce 
k 31.12.2015. 
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Účetní závěrka k 31.12.2015  
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Rozvaha v plném rozsahu v tis. Kč k 31.12.2015 
 

Ozn. P o l o ž k a  řád. 
2015 2014 2013 

brutto korekce netto netto netto 

  AKTIVA CELKEM 001 2 951 755 -1 376 412 1 575 343 1 574 987 1 553 980 

A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 0 0 0 0 0 

B. Dlouhodobý majetek 003 2 817 879 -1 373 953 1 543 926 1 517 575 1 496 384 

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 192 -192 0 0 0 

B.I.1. Zřizovací výdaje 005           

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006           

3. Software 007 192 -192 0 0 0 

4. Ocenitelná práva 008           

5. Goodwill 009           

6. Jiný dlouhodobý NM 010           

7. Nedokončený dlouhodobý NM 011           

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý NM 012           

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 2 917 687 -1 373 761 1 543 926 1 517 575 1 496 384 

B.II.1. Pozemky 014 32 218 0 32 218 32 135 32 866 

2. Stavby 015 2 512 480 -1 168 025 1 344 455 1 367 710 1 332 477 

3. Samostatné hmotné movité věci a soubory HMV 016 290 063 -205 736 84 327 99 696 86 991 

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 017           

5. Základní stádo a tažná zvířata 018           

6. Jiný dlouhodobý HM 019           

7. Nedokončený dlouhodobý HM 020 82 926 0 82 926 18 034 44 050 

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý HM 021           

9. Oceňovací rozdíly k nabytému majetku 022           

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 0 

B.III.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách 024           

2. Podíly v úč. jednotkách pod podst. vlivem 025           

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026           

4. 
Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba, 
podstatný vliv 

027           

5. Jiný dlouhodobý FM 028           

6. Pořizovaný dlouhodobý FM 029           

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý FM 030           

C. Oběžná aktiva 031 13 595 -2 459 11 136 35 137 32 497 

C.I. Zásoby 032 515 0 515 943 695 

C.I.1. Materiál 033 515 0 515 943 695 

2. Nedokončená výroba a polotovary 034           

3. Výrobky 035           

4. Zvířata 036           

5. Zboží 037           

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038           

C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 2 459 -2 459 0 0 0 

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztahů 040           

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041           

3. Pohledávky - podstatný vliv 042           

4. Pohledávky za společníky 043           

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044           

6. Dohadné účty aktivní 045           

7. Jiné pohledávky 046 2 459 -2 459 0 0 0 

8. Odložená daňová pohledávka 047           

C.III. Krátkodobé pohledávky 048 10 349 0 10 349 10 408 10 586 

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztahů 049 10 040 0 10 040 10 010 10 138 

2. Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050           

3. Pohledávky - podstatný vliv 051           

4. Pohledávky za společníky 052           

5. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053           

6. Stát - daňové pohledávky 054 0 0 0 0 0 

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 45 0 45 43 149 

8. Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 6 

9. Jiné pohledávky 057 264 0 264 355 293 

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 058 272 0 272 23 786 21 216 

C.IV.1. Peníze 059 138 0 138 53 93 

2. Účty v bankách 060 134 0 134 13 589 1 072 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly  061           

4. Pořizovaný krátkodobý FM 062 0 0 0 10 144 20 051 

D.I. Časové rozlišení 063 20 281 0 20 281 22 275 25 099 

D.I.1. Náklady příštích období 064 20 281 0 20 281 22 275 25 092 

2. Komplexní náklady příštích období 065           

3. Příjmy příštích období 066 0 0 0 0 7 
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Ozn. P o l o ž k a řád. 
2015 2014 2013 

netto netto netto 

  PASIVA CELKEM 067 1 575 343 1 574 987 1 553 980 

A. Vlastní kapitál 068 1 513 974 1 503 983 1 494 106 

A.I. Základní kapitál 069 1 332 753 1 324 286 1 317 524 

A.I.1. Základní kapitál 070 1 332 793 1 326 816 1 317 524 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 071 -40 -2 530 0 

3. Změny základního kapitálu 072       

A.II. Kapitálové fondy 073 64 144 64 145 64 959 

A.II.1. Ážio 074       

2. Ostatní kapitálové fondy 075 64 144 64 145 64 959 

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 076       

4. Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obch. korporací 077       

5. Rozdíly z přeměn obchodních korporací 078       

6. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací 079       

A.III. Fondy ze zisku 080 96 319 98 809 96 279 

A.III.1. Rezervní fond 081 40 2 530 96 279 

2. Statutární a ostatní fondy 082 96 279 96 279 0 

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 083 19 233 12 814 12 757 

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 084 19 233 12 814 12 757 

2. Neuhrazená ztráta minulých let 085       

A.V.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období /+-/ 086 1 525 3 929 2 587 

A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku /-/ 087       

B. Cizí zdroje 088 61 305 70 956 59 797 

B.I. Rezervy 089 0 0 0 

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních předpisů 090       

2. Rezerva na důchody a podobné závazky 091       

3. Rezerva na daň z příjmů 092       

4. Ostatní rezervy 093       

B.II. Dlouhodobé závazky 094 15 659 15 347 19 790 

B.II.1. Závazky z obchodních vztahů 095       

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 096       

3. Závazky - podstatný vliv 097       

4. Závazky ke společníkům 098       

5. Dlouhodobé přijaté zálohy 099       

6. Vydané dluhopisy 100       

7. Dlouhodobé směnky k úhradě 101       

8. Dohadné účty pasivní 102       

9. Jiné závazky 103 0 0 5 319 

10. Odložený daňový závazek 104 15 659 15 347 14 471 

B.III. Krátkodobé závazky 105 17 499 31 609 40 007 

B.III.1. Závazky z obchodních vztahů 106 12 414 16 204 21 677 

2. Závazky - ovládající a řídící osoba 107       

3. Závazky - podstatný vliv 108       

4. Závazky ke společníkům  109 133 134 135 

5. Závazky k zaměstnancům 110 313 263 232 

6. Závazky ze soc. zabezpečení a zdrav. pojištění 111 204 173 157 

7. Stát - daňové závazky a dotace 112 1 710 1 761 1 728 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 113       

9. Vydané dluhopisy 114       

10. Dohadné účty pasivní 115 66  0 0 

11. Jiné závazky 116 2 659 13 074 16 078 

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 117 28 147 24 000 0 

B.IV.1. Bankovní úvěry dlouhodobé 118 8 147 0 0 

2. Krátkodobé bankovní úvěry 119       

3. Krátkodobé finanční výpomoci 120 20 000 24 000 0 

C.I. Časové rozlišení 121 64 48 77 

C.I.1. Výdaje příštích období 122 64 48 77 

2. Výnosy příštích období 123       
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Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu v tis. Kč k 31.12.2015 

      

Ozn. P o l o ž k a  řád. 2015 2014 2013 

I. Tržby za prodej zboží 01 
  

  

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 
  

  

+ Obchodní marže 03 
  

  

II. Výkony 04 100 452 
100 
490 

100 453 

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 98 522 98 534 98 563 

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 
  

  

3. Aktivace 07 1 930 1 956 1 890 

B. Výkonová spotřeba 08 8 995 8 731 8 643 

B.1. Spotřeba materiálu a energie 09 6 192 6 152 6 065 

2. Služby 10 2 803 2 579 2 578 

+ Přidaná hodnota 11 91 457 91 759 91 810 

C. Osobní náklady 12 6 851 6 557 6 311 

C.1. Mzdové náklady 13 4 284  4 190  3 910 

2. Odměny členům orgánů společnosti 14 456 379 420 

3. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 1 648 1 589 1 525 

4. Sociální náklady 16 463 399 456 

D. Daně a poplatky 17 404 221 134 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 86 424 83 592 82 969 

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 91 55 2 684 

III.1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 79 32 2 641 

2. Tržby z prodeje materiálu 21 12 23 43 

F. Zůstatková cena prodaného DM a materiálu 22 87 56 2 190 

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 75 39 2 147 

2. Prodaný materiál 24 12 17 43 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v prov. oblasti 25 
   

IV. Ostatní provozní výnosy 26 737 685 503 

H. Ostatní provozní náklady 27 1 267 1 080 1 333 

V. Převod provozních výnosů 28 
  

  

I. Převod provozních nákladů 29 
  

  

* PROVOZNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 30 -2 748 993 2 060 

VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 6 434 5 337 0 

J. Prodané cenné papíry a podíly 32 2 490 2 065 0 

VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 633 502 422 

VII.1. Výnosy z podílů v ovl. a říz. osobách a v jedn. pod PV  34 633 502 422 

2. Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a podílů 35 
  

  

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36 
  

  

VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 44 71 376 

K. Náklady z finančního majetku  38 
  

  

IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 
  

  

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 
  

  

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fin. oblasti 41 
  

  

X. Výnosové úroky 42 8 6 28 

N. Nákladové úroky 43 
   

XI. Ostatní finanční výnosy 44 
  

  

O. Ostatní finanční náklady 45 20 12 21 

XII. Převod finančních výnosů 46 
  

  

P. Převod finančních nákladů 47 
  

  

* FINANČNÍ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 48 4 609 3 839 805 

Q. Daň z příjmu za běžnou činnost 49 336 903 278 

Q.1. Splatná 50 24 27 28 

2. Odložená 51 312 876 250 

** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA BĚŽNOU ČINNOST 52 1 525 3 929 2 587 

XIII. Mimořádné výnosy 53 
   

R. Mimořádné náklady 54 
  

  

S. Daň z příjmu z mimořádné činnosti 55 
  

  

S.1. Splatná 56 
  

  

2. Odložená 57 
  

  

* MIMOŘÁDNÝ VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 58 0 0 0 

T. Převod podílu na hospodářském výsledku společníkům 59 
  

  

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 60 1 525 3 929 2 587 

*** VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 61 1 861 4 832 2 865 
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Přehled o změnách vlastního kapitálu v tis. Kč k 31.12.2015 

     

Ozn. P o l o ž k a 2015 2014 2013 

A. Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku       

1. počáteční zůstatek 1 326 816 1 317 524 1 276 234 

2. zvýšení 5 977 9 292 41 290 

3. snížení 0 0 0 

4. konečný zůstatek 1 332 793 1 326 816 1 317 524 

B. Základní kapitál nezapsaný       

1. počáteční zůstatek 0 0 0 

2. zvýšení 5 977 9 292 41 290 

3. snížení 5 977 9 292 41 290 

4. konečný zůstatek 0 0 0 

C. A.+/-B. se zohledněním účtu 252       

1. počáteční zůstatek A.+/-B. 1 326 816 1 317 524 1 276 234 

2. zvýšení základního kapitálu  5 977 9 292 41 290 

3. počáteční zůstatek vlastních akcií a obchodních podílů 0 0 0 

4. změna stavu účtu 252 2 490 2 530 0 

5. konečný zůstatek účtu 252 40 2 530 0 

6. konečný zůstatek A+B-C5 1 332 753 1 324 286 1 317 524 

D. Emisní ážio       

1. počáteční zůstatek 0 0 0 

2. zvýšení 0 0 0 

3. snížení 0 0 0 

4. konečný zůstatek 0 0 0 

E. Rezervní fondy       

1. počáteční zůstatek 2 530 0 96 144 

2. zvýšení     0 4 595 135 

3. snížení 2 490 2 065 0 

4. konečný zůstatek 40 2 530 96 279 

F. Statutární a ostatní fondy       

1. počáteční zůstatek 96 279 96 279 0 

2. zvýšení 0 0 0 

3. snížení 0 0 0 

4. konečný zůstatek 96 279 96 279 0 

G.  Kapitálové fondy       

1. počáteční zůstatek 64 144 64 144 64 959 

2. zvýšení 0 0 0 

3. snížení 0 0 0 

4. konečný zůstatek 64 144 64 144 64 959 

H. Rozdíly z přecenění nezahrnuté do výsledku hospodaření       

1. počáteční zůstatek 0 0 0 

2. zvýšení 0 0 0 

3. snížení 0 0 0 

4. konečný zůstatek 0 0 0 

I. Zisk účetních období       

1. počáteční zůstatek 16 742 15 343 12 891 

2. zvýšení 4 016 3 929 2 587 

3. snížení 0 2 530 135 

4. konečný zůstatek 20 758 16 742 15 343 

J. Ztráta účetních období       

1. počáteční zůstatek 0 0 0 

2. zvýšení 0 0 0 

3. snížení 0 0 0 

4. konečný zůstatek 0 0 0 

K. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění 1 525 3 929 2 587 
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Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 
(zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) 

 
 

I. Informace podle § 39 odst. 1 
 

1. Účetní jednotka: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
 IČ:  48171590 
 Sídlo:  Novoměstská 626, 537 28 Chrudim 
 Datum vzniku:  1.10.1993 
2. Předmět podnikání (viz článek 3 stanov společnosti): 

 koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, 

 pronájem nemovitostí, movitostí, včetně bytového hospodářství, 

 projektová činnost ve výstavbě. 
3. Účetní jednotka vyvíjí činnost na území okresu Chrudim. Je největším vlastníkem vodárenské 

infrastruktury v tomto regionu. Příjmy za pronájem tohoto majetku provozovateli - Vodárenské 
společnosti Chrudim, a.s. - jsou nejdůležitějším zdrojem jak výnosů, tak i finančních prostředků.  

4. Rozvahový den: 31.12.2015 
5. Okamžik sestavení účetní závěrky: 10.3.2016 
6. Akcionář s podílem na základním kapitálu větším než 20 %: Město Chrudim - 20,9 %. 
7. V účetním obdobím období byly na základě rozhodnutí valné hromady v obchodním rejstříku měněny 

údaje týkající se personálního obsazení představenstva a dozorčí rady a výše základního kapitálu. U 
dozorčí rady došlo ke zvýšení počtu členů ze 6 na 9. 

8. Organizační uspořádání společnosti je uvedeno v samostatné příloze. V průběhu účetního období 
nedošlo kromě počtu členů dozorčí rady k dalším změnám. 
 

9. Složení představenstva: Ing. Jaroslav Trávníček - předseda 
 Miroslav Krčil, DiS. - místopředseda 
 MVDr. Ivan Jeník 
 Josef Kozel 
 Radek Zeman 
 

10. Složení dozorčí rady: Marcel Vojtěch - předseda 
 Martina Lacmanová - místopředsedkyně 
 Jan Břeň 
 Ing. Miroslav Bubeník 
 Zdeněk Eis 
 Kateřina Jánská 
 Jan Macháček 
 Petr Matyášek 
 Mgr. Petr Řezníček 
   
11. Prokurista: Josef Hrad 
 
 

II. Informace podle § 39 odst. 2 
 

1. Účetní jednotka není součástí koncernu. 
2. Účetní jednotka vlastní 78 ks zaknihovaných akcií na jméno Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. o 

nominální hodnotě 100.000,-- Kč za 1 ks. Jedná se o podíl na základním kapitálu této společnosti ve výši 
5 %. Vodárenská společnost Chrudim, a.s. na základě smluvního vztahu provozuje najatou vodárenskou 
infrastrukturu, která je v majetku účetní jednotky. 
Odkup akcií byl sjednán ve „Smlouvě o budoucí smlouvě o úplatném převodu akcií“, která byla uzavřena 
s vlastníkem budoucího provozovatele před prodejem části podniku (viz oddíl V.). Vlastní kupní smlouva 
byla uzavřena 15.12.2006 a k tomuto datu se účetní jednotka stala vlastníkem akcií. Kupní cena byla 
sjednána ve výši 1,-- Kč za 1 ks akcie, celkem tedy 78,-- Kč. 
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V akcionářské dohodě v platném znění uzavřené mezi účetní jednotkou a společností ENERGIE AG 
BOHEMIA s.r.o. jako majoritním vlastníkem Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. jsou stanoveny úkony, 
ke kterým je třeba souhlasu 100 % hlasů všech akcionářů této společnosti: 

 rozhodnutí o prodeji či pronájmu podniku provozní společnosti nebo jeho části, 

 rozhodnutí o změně právní formy provozní společnosti, 

 rozhodnutí o rozdělení provozní společnosti, 

 rozhodnutí o zrušení provozní společnosti s převodem jejího jmění na akcionáře, 

 vydání dluhopisů, 

 vyloučení nebo omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, 

 změna stanov provozní společnosti, pokud je podstatou změny stanov snížení či zvýšení většiny hlasů 
valné hromady potřebných pro přijetí jednotlivých rozhodnutí valné hromady. 

Podle akcionářské dohody bude členem čtyřčlenného představenstva a tříčlenné dozorčí rady provozní 
společnosti vždy minimálně jeden člen navržený účetní jednotkou. Předsedou dozorčí rady bude vždy její 
člen navržený účetní jednotkou. 
Vliv plynoucí z vlastnictví akcií i z akcionářské dohody účetní jednotka využívá k prosazení a udržení 
svých dlouhodobých zájmů ve vodárenství v oblasti své působnosti. 

3. Účetní jednotka není ovládanou osobou ve smyslu § 74 a následujících zákona číslo 90/2012 Sb., o 
obchodních korporacích. Mezi účetní jednotkou a akcionáři nebyla uzavřena ovládací smlouva nebo 
smlouva o převodu zisku. Účetní jednotce není známo, že by mezi akcionáři samotnými byla uzavřena 
jakákoliv dohoda o výkonu hlasovacích práv. 

 
 

III. Informace podle § 39 odst. 3 a 4 
 
 

A. Přehled o zaměstnancích 
 

Položka Počet 
2007 
2008 

Fyzický stav 8 
7,00 
7,00 

Přepočtený stav 8 
7,00 
7,00 

 
 
B. Přehled o počtu členů statutárního a dozorčího orgánu 
 

Položka Počet 
2007 
2008 

Představenstvo 5 

Dozorčí rada 9 

 
 
C. Přehled o čerpání osobních nákladů 
 

Položka Tis. Kč 
2007 
2008 

Mzdové náklady (hrubá mzda) 
- z toho u řídících pracovníků 

4 284 

Náklady na sociální zabezpečení 1 648 

- z toho pro statutární a dozorčí orgán 155 

Sociální náklady 463 

Odměny členům představenstva podléhající schválení 
valnou hromadou (hrubá mzda) 

233 

Odměny členům dozorčí rady podléhající schválení 
valnou hromadou (hrubá mzda) 

223 

 

1. Bezúročné půjčky, záruky a ostatní plnění jak v peněžní tak v naturální formě nebyly členům 
představenstva, dozorčí rady a řídících orgánů poskytnuty. Penzijní závazky bývalých členů těchto 
orgánů nebyly sjednány. 
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IV. Informace podle § 39 odst. 5 
 

1. Účetní jednotka postupuje v oblasti účetnictví podle zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví, a vyhlášky 
číslo 500/2002 Sb., kterou se zákon o účetnictví provádí. 

2. Nakupované zásoby jsou oceňovány cenou pořízení včetně nákladů souvisejících. 
3. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn na úrovni vlastních nákladů. 

Reprodukční pořizovací cena nebyla pro ocenění majetku v tomto účetním období použita. 
4. Pro daňové účely je dlouhodobý majetek odepisován rovnoměrně podle zákona číslo 586/1992 Sb. 

v platném znění. 
5. Základem pro účetní odpisy jsou sazby dle zákona číslo 586/1992 Sb. ve znění platném pro rok 1998. 

Tyto sazby se reálně přibližují době životnosti majetku nejčastěji využívaného účetní jednotkou. Zároveň 
se přihlíží k aktuálnímu stavu posuzovaného dlouhodobého majetku. 

6. Majetek, který není dlouhodobým majetkem, je pro účetní i daňové účely časově rozlišován. 
7. V průběhu účetního období nebyl shledán důvod k tvorbě účetních rezerv. 
8. Vývoj a výzkum účetní jednotka neprovádí. 
9. Podnikání účetní jednotky nebylo v účetním období přerušeno. 
10. Zásady pro tvorbu opravných položek: 100 % hodnoty u vybraných rizikových pohledávek a u 

pohledávek splatných před 30.12.2012, ve výši 80 % u pohledávek splatných před 30.12.2013, 60 % 
před 30.12.2014 a 30 % před 29.6.2015. Vzhledem ke struktuře pohledávek nebyl shledán důvod 
k tvorbě opravných položek. 

11. V účetním období nebyl shledán důvod k tvorbě opravných položek k dlouhodobému majetku a k 
zásobám. 

12. V průběhu účetního období nebylo účtováno v cizích měnách. 
 
 

V. Informace podle § 39 odst. 6 
 

A. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
 

1. ROZVAHA: 
 

 V roce 2015 byly pořízeny investice ve výši 108.829 tis. Kč. Zůstatková cena dokončeného dlouhodobého 
hmotného majetku meziročně vzrostla o téměř 38,5 mil. Kč (řádky 014, 015, 016). Největší investiční 
akce jsou uvedeny v článku VI. 

 Největšími položkami z hodnoty uvedené na řádku 020 jsou investiční výdaje na probíhající rekonstrukci 
ÚV Monako (68.095 tis. Kč) a na III. etapu rekonstrukce ČOV Hlinsko (13.070 tis. Kč). 

 Na řádku 025 je zachycena hodnota 78 ks akcií Vodárenské společnosti Chrudim, a.s., které účetní 
jednotka vlastní (viz bod II.). Hodnota činí 78,-- Kč a v rozvaze vyčíslené v tis. Kč není uvedena. 

 Hodnota zásob materiálu (řádek 033) se drží na nízké úrovni. Jedná se o zásoby vodoměrů. 

 Hodnotu na řádku 046 tvoří zůstatek pohledávky za Union Bankou. Původní hodnota pohledávky byla 
3.513 tis. Kč, opravná položka byla do výše 100 % vytvořena již v minulých účetních obdobích. 

 Pohledávky z obchodních vztahů (řádek 049) jsou na stabilní úrovni. Provozovatel vodárenské 
infrastruktury plní své finanční závazky bez problémů. Vzhledem ke struktuře pohledávek není nutné 
tvořit opravné položky. 

 Na řádku 055 jsou zachyceny především zálohy na odběr tepla. 

 Na řádku 057 je zachycena hodnota dosud nevyplacených dividend (rozhodnutí valné hromady z roku 
2008) a půjček poskytnutých zaměstnancům. 

 Finanční majetek (řádek 058) dosáhl výše 272 tis. Kč. Tento stav jsme předpokládali již na začátku 
účetního období, důvodem jsou plánované výdaje na nově pořizované investice směřující do vodárenské 
infrastruktury. Rozložení finančních prostředků k 31.12.2015 bylo následující: 
- Česká spořitelna 133 tis. Kč, 
- ČMZRB 1 tis. Kč, 
- pokladna, ceniny 128 tis. Kč. 

 Na řádku 064 je uvedena hodnota časově rozlišených nákladů na nájemné za vodárenskou infrastrukturu 
a na pořízení majetku, který není dlouhodobým majetkem (zejména vodoměry). 
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 Základní kapitál uvedený na řádku 070 odpovídá zápisu v obchodním rejstříku. Podle rozhodnutí řádné 
valné hromady konané 12.8.2015 byl základní kapitál v účetním období zvýšen o 5.977 tis. Kč na 
hodnotu 1,332.793 tis. Kč. 

 Na řádku 071 je zachycena hodnota 104 ks vykoupených vlastních akcií v ceně 387,-- Kč za 1 kus. Akcie 
byly vykoupeny na základě rozhodnutí valné hromady konané 17.6.2014. Viz komentář k řádku 081 a 
084. 

 Největší část z hodnoty ostatních kapitálových fondů uvedené na řádku 075 tvoří dotace na kapitálové 
dovybavení poskytnutá v letech 1999 a 2000 na akci Vodárenská soustava Východní Čechy (63.538 tis. 
Kč). 

 Na základě rozhodnutí valné hromady konané 17.6.2014 byl vytvořen zvláštní rezervní fond na vlastní 
akcie.  Účetní jednotka ke konci roku vlastnila 104 ks vlastních akcií v ceně 387,-- Kč za 1 kus. Hodnota 
tohoto fondu tak činí 40 tis. Kč (řádek 081).  

 Zůstatek dříve povinně tvořeného rezervního fondu je vykázán na řádku 082 (Statutární a rezervní 
fondy). Podle zákona o obchodních korporacích již není tvorba rezervního fondu povinná.  

 Výše nerozděleného zisku uvedená na řádku 084 odpovídá rozhodnutí valných hromad akcionářů 
konaných 18.5.2009, 7.6.2010, 31.5.2011, 19.6.2012, 18.6.2013, 17.6.2014 a 12.8.2015. 
Z nerozděleného zisku byl vytvořen zvláštní rezervní fond - viz komentář k řádku 081. 

 Na řádku 104 je uveden odložený daňový závazek ve výši 15.659 tis. Kč. Propočet je uveden na straně 6. 

 Z hodnot závazků uvedených na řádku 106 tvoří 12.355 tis. Kč závazky vůči dodavatelům investic. 

 Z hodnoty uvedené na řádku 111 tvoří 143 tis. Kč pojistné na sociální zabezpečení a 61 tis. Kč zdravotní 
pojištění. 

 Největší část z hodnoty na řádku 112 tvoří daňová povinnost k dani z přidané hodnoty (1.616 tis. Kč). 

 Hodnota na řádku 116 je tvořena od akcionářů přijatými částkami, které budou jako závazek účetní 
jednotky řešeny dohodou o splacení emisního kursu upsaných akcií a následným vydáním těchto 
cenných papírů, ve výši 2.654 tis. Kč, a hodnotou závazku plynoucího z příspěvku na penzijní připojištění 
placeného zaměstnancům ve výši 5 tis. Kč, 

 Na řádku 118 je zachycena hodnota investičního úvěru od České spořitelny, a.s. na III. etapu 
rekonstrukce ČOV Hlinsko. Úvěrový rámec 30 mil. Kč, do této hodnoty bude úvěr čerpán v roce 2016. 

 Na řádku 120 je zachycena hodnota půjčky poskytnuté účetní jednotce na základě Smlouvy o nájmu a 
provozování vodárenské infrastruktury provozovatelem - Vodárenskou společností Chrudim, a.s. Půjčka 
byla využita na financování investičních akcí v roce 2015, splacena bude v roce 2016. 

 Na řádku 122 je uvedena hodnota dokladů došlých v roce 2016, ale týkajících se roku 2015. 
 
2. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY: 
 

 Tržby za nájemné za pronajatou vodárenskou infrastrukturu, provozní majetek a další nebytové prostory 
tvoří téměř 100 % tržeb uvedených na řádku 05 a 90,9 % z celkových výnosů. 

 Nejdůležitějšími položkami zahrnutými do výkonové spotřeby na řádku 08 jsou náklady na vodoměry, 
nájemné za najatou vodárenskou infrastrukturu a opravy. 

 V roce 2012 byla zahájena projekční činnost pro vlastní potřebu. Zavedeno je sledování nákladů 
investičního oddělení za účelem jejich aktivace. Hodnota je vykázána na řádku 07. 

 Osobní náklady (řádek 12) meziročně vzrostly o 4,4 %. 

 Daně a poplatky (řádek 17) - největší položkou je daň z převodu nemovitostí (329 tis. Kč) a daň z 
nemovitostí (45 tis. Kč). 

 Odpisy dlouhodobého majetku (řádek 18) jsou dlouhodobě nejvýznamnější nákladovou položkou a 
odpovídají stále rostoucí pořizovací hodnotě majetku. 

 Na řádku 26 jsou uvedeny smluvní pokuty (85 tis. Kč), výnosy z přefakturace (415 tis. Kč) a plnění 
pojišťovny (237 tis. Kč). 

 Nejvýznamnější položkou z hodnoty uvedené na řádku 27 je pojistné (692 tis. Kč) a dále hodnota 
přeúčtovávaných prací a služeb (415 tis. Kč). 

 Hodnoty uvedené na řádcích 31 a 32 odpovídají transakcím s vlastními akciemi podle rozhodnutí valné 
hromady konané 17.6.2014. Prodáno bylo 6.434 ks vykoupených akcií, pořizovací cena 387,-- Kč za 1 kus, 
prodejní cena 1.000,-- Kč za 1 ks. 

 Dividendy (řádek 34) byly přijaty od Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. Účetní jednotka vlastní podíl 
ve výši 5 % základního kapitálu této společnosti (viz. článek II.). 
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 Výnosy uvedené na řádku 37 vyplynuly ze zhodnocení podílových listů u společnosti ČP INVEST. 
V průběhu účetního období docházelo k poměrně značným výkyvům v hodnotě podílových listů. 
Vzhledem k potřebě financí byly podílové listy v měsíci srpnu 2015 odprodány. 

 V roce 2015 účetní jednotka nesplácela žádný komerční úvěr. Hodnota na řádku 43 je proto nulová. 

 Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 (řádek 50) činila 23.560,-- Kč. 

 Propočet odložené daně (řádek 51) je uveden níže. Odložený daňový závazek v roce 2015 vzrostl o 
hodnotu 312 tis. Kč. 

 Zisk před zdaněním činil 1,861 tis. Kč (řádek 61). 
 
 

B. Propočet odložené daně 
 

Položka 
tis. Kč 

Účetní Daňová Rozdíl 

Zůstatková cena dlouhodobého majetku 1 428 782 1 346 364 82 418 

Základ pro výpočet odložené daně 82 418 

Sazba daně z příjmů v následujícím roce 19 % 

Odložený daňový závazek 15 659 

 

1. Hodnota odložené daně je vypočítána zůstatkovou metodou z hodnoty dlouhodobého majetku. 
2. Rozdíl mezi zůstatkovou účetní a zůstatkovou daňovou cenou se meziročně zvýšil o 1,6 mil. Kč. 
3. Odložený daňový závazek byl v účetnictví zachycen v plné výši. 
4. Hodnota účtu 481 - Odložený daňový závazek byla zvýšena o 312.000,-- Kč. 
5. Jiné tituly pro tvorbu odložené daně (opravné položky, rezervy, daňová ztráta) se nevyskytují. 

 
 

C. Bankovní úvěry a půjčky (v tis. Kč) 
 

Poskytovatel 
Úvěr 

Druh Účel Stav k 31.12.15 Splátky 2016 Zajištění Splatnost 

ČS Investiční úvěr ČOV Hlinsko 8 147 0 Budovy ústředí 31.12.2021 

VS Chrudim Úvěr Investice 20 000 20 000 x 5.10.2016 

Celkem x x 28 147 20 000 x x 

 
 

D. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 
 

1. Nové dotace nebyly v roce 2015 přijaty. 
 
 

VI. Informace podle § 39 odst. 7 
 
 

A. Závazky 

 

1. Účetní jednotka hradí závazky ve lhůtách splatnosti. 
2. Veškeré závazky jsou vykázány v rozvaze. 

 
 

B. Pohledávky 
 

1. Účetní jednotka nemá pohledávky nad 180 dnů po splatnosti. 
2. Veškeré pohledávky jsou vykázány v rozvaze. 
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C. Nemovitosti v zůstatkové ceně 
 

Položka tis. Kč 
2007 
2008 

Stavební pozemky 3 039 

Ostatní pozemky 29 179 

Budovy, haly, stavby vč. vodovodních a kanalizačních řadů 1 344 455 

 
 

D. Dlouhodobý majetek (v tis. Kč) 
 

Položka 
Pořizovací cena Oprávky 

1.1.2015 31.12.2015 31.12.2015 

Software 192 192 192 

Budovy, haly, stavby 2 469 891 2 512 480 1 168 025 

Energetické a hnací stroje a zařízení 176 142 175 773 129 051 

Pracovní stroje a zařízení  70 331 70 331 43 990 

Přístroje a zvláštní technická zařízení 41 629 41 168 30 244 

Dopravní prostředky 1 638 1 638 1 528 

Inventář 612 522 348 

Majetek stanovený účetní jednotkou 631 631 575 

Celkem 2 761 066 2 802 735 1 373 953 

 

1. Vodárenská infrastruktura je na základě dlouhodobé smlouvy pronajata provozovateli - Vodárenské 
společnosti Chrudim, a.s. (viz čl. I., II. a VII.). 

2. Celková hodnota majetku nadále stoupá z důvodu značných investic do vodárenské infrastruktury. 
 
 

E. Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 
 

1. Ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. byly jako jištění za zvýhodněné půjčky 
zastaveny nemovitosti v pořizovací ceně 87.699 tis. Kč, z toho pozemky ve výši 2.052 tis. Kč. Půjčky 
byly ke konci účetního období splaceny, zástavy byly uvolněny na začátku roku 2016. 

2. Ve prospěch České spořitelny, a.s. byly jako jištění za investiční úvěr zastaveny nemovitosti 
v pořizovací ceně 19.883 tis. Kč, z toho pozemky ve výši 159 tis. Kč. 

 
 

F. Vyřazený dlouhodobý majetek (v tis. Kč) 
 

Položka Pořizovací cena Zůstatková cena 

Stroje, přístroje, zařízení, inventář 1 346  53 

Budovy, haly, stavby 4 812 27 

Pozemky 47 47 

Celkem 6 205  935 

 
 

G. Pořízené investice dle účetní evidence včetně záloh 
 

Položka tis. Kč 

Pořízené investice 
103 663 
134 430 

108 829 

 

1. Účetní jednotka nevyužívá k pořízení dlouhodobého majetku leasingu. 
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H. Finančně nejdůležitější investiční akce roku 2015 (v tis. Kč): 

 tis. Kč 

 Úpravna vody Monako, pokračování rekonstrukce 55 721 

 Rekonstrukce ČOV Hlinsko, III. etapa 8 193 

 Rekonstrukce přivaděče surové vody na ÚV Monaco 5 097 

 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Družstevní, Chrudim 4 577 

 Rekonstrukce vodovodu v obci Předhradí 4 527 

 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Slezská, Chrudim 3 518 

 Rekonstrukce vodovodu Prachovice – Skoranov 2 914 

 Rekonstrukce kanalizace Říště – T.G.M., Slatiňany 2 848 

 Rekonstrukce kanalizace v ulici Zahradní, Prachovice (dokončení z r. 2014) 2 409 

 Rekonstrukce vodovodu v obci Hroubovice 2 267 

 Rekonstrukce vodovodu Rváčov – Srní 1 964 

 Rekonstrukce vodovodu v ulici Zahradní, Proseč  1 867 
 

Hodnota nejdůležitějších investic pořízených převážně z peněžitých vkladů akcionářů (případně z výnosů 
za prodej akcií) 
  tis. Kč 

 Vodovod a kanalizace v lokalitě Bm 22, Chrast 2 688 

 Kanalizace v ulici Družstevní, Slatiňany 370 
 
 

I. Majetek neuvedený v rozvaze 
 

1. Pořizovací cena tzv. evidovaného majetku (neboli majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že není 
dlouhodobým majetkem) k 31.12.2015 činila 1.182 tis. Kč. 

2. Nejdůležitějšími položkami je kancelářská technika a další kancelářské vybavení. Opotřebení tohoto 
majetku je cca 60 %. 

 
 

VII. Informace podle § 39 odst. 11 
 
 

1. Náklady na povinný audit účetní závěrky činily v účetním období 101 tis. Kč. 
2. Jiné služby auditor v účetním období neposkytl. 
3. Podrobný přehled výnosů i nákladů je uveden v samostatné příloze. 
 
 

VIII. Informace podle § 39 odst. 12 
 
 

A. Základní kapitál 
 

1. Přehled o emitovaných akciích: 
 

Druh akcie ks 

Listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností 1 320 958 

Listinné akcie na jméno 11 835 

Celkem zapsáno v obchodním rejstříku  1 332 793 

 

2. Základní kapitál je celý splacen. Jmenovitá hodnota 1 akcie je 1.000,-- Kč. 
3. Akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu, nebyly vydány. 
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4. Citace ze stanov účetní jednotky: 
Článek 3 

Akcie 
1. Základní kapitál je rozvržen na akcie: 

a) 1,320.958 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty s omezenou 
převoditelností, 

b) 11.835 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty bez omezení 
převoditelnosti. 

2. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou imobilizovány. 
3. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie 

společnosti. 
4. Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou převoditelné jen po předchozím souhlasu valné 

hromady, a to pouze mezi akcionáři společnosti, nebo akcionářem společnosti a územním 
samosprávným celkem (obcí). 

5. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních 
korporacích. Tento seznam obsahuje také datovou schránku nebo e-mailovou adresu akcionářů a 
číslo jejich bankovního účtu. 

6. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového 
akcionáře do tohoto seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře 
prokázána. 

7. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu 
všech akcionářů. Učiní tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře. 

8. Akcie může být ve spoluvlastnictví několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo 
z nich bude vykonávat práva spojená s akcií. 

9. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou se nahrazuje více akcií téhož druhu o 
stejné jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné listiny na jeho 
písemnou žádost jednotlivé akcie, popřípadě hromadné listiny, které je nahrazují. 

 

5. Veřejná nabídka převzetí akcií emitenta činěná třetími osobami a veřejná nabídka převzetí akcií 
jiných společností činěná emitentem v účetním období neproběhla. 

6. Valná hromada konaná dne 12.8.2015 schválila zvýšení základního kapitálu o 5.977 tis. Kč. Hodnota 
základního kapitálu se tak zvýšila na 1,332.793 tis. Kč. 

 
 

B. Akcionáři vlastnící akcie na jméno s podílem na základním kapitálu vyšším než 5 % 
 

Akcionář % 

Město Chrudim 20,9 

Město Hlinsko 16,7 

Město Luže 6,4 

 
 

C. Hospodářský výsledek 
 

Hospodářský výsledek 
2006 

Celkový v tis. Kč Na 1 akci v Kč 

Hodnota 1 525 1,14 

 
 

D. Rozdělení dosaženého hospodářského výsledku v tis. Kč 
 

Položka 
Zisk k 31.12.2006 

Zisk k 31.12.2014 Zisk k 31.12.2015 * 

Převod do nerozděleného zisku 3 929 1 525 
 

* Návrh předkládaný valné hromadě 
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E. Vlastní kapitál 
 

Vlastní kapitál 
2006 
2007 

tis. Kč 

Hodnota 1 513 974 

 
 
 

V období od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky nebyly zaznamenány takové 
skutečnosti, které by podstatným způsobem ovlivnily hospodářskou a finanční situaci účetní jednotky. 
 
 
 
Samostatné přílohy: 
 

 číslo 1 - Organizační uspořádání společnosti 

 číslo 2 - Cash flow s údaji k 31.12.2015, 31.12.2014  a 31.12.2013 

 číslo 3 - Přehled o výnosech a nákladech za rok 2015 
 
 
V Chrudimi 10.3.2016 
Zpracoval: Josef Hrad, prokurista 
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Organizační uspořádání společnosti platné od 1.7.2009                                                
Příloha číslo 1 
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Cash flow v tis. Kč k 31.12. jednotlivých účetních období v tis. Kč                 Příloha číslo 2 

    
 
 

Ozn. P o l o ž k a 2015 2014 2013 

P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 23 786 21 216 11 857 

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti 
   

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 1 861 4 832 2 865 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 81 835 79 820 82 025 

A.1.1. Odpisy stálých aktiv                                                86 424 83 592 82 969 

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 0 0 0 

A.1.3 Zisk (-), ztráta (+) z prodeje stálých aktiv -3 948 -3 264 -494 

A.1.4 Výnosy z dividend a podílů na zisku -633 -502 -422 

A.1.5 Vyúčtované nákladové (+) a výnosové (-) úroky  -8 -6 -28 

A.1.6 Ostatní nepeněžní operace 0 0 0 

A* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami pracovního kapitálu 
a mimořádnými položkami 

83 696 84 652 84 890 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -23 970 -26 823 -15 705 

A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti a ostatních aktiv   2 052 3 002 1 601 

A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti a ostatních pasív    -26 450 -29 577 -16 906 

A.2.3. Změna stavu zásob   428 -248 -400 

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0 0 0 

A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mimořádnými položkami 59 726 57 829 69 185 

A.3. Vyplacené úroky (-) 0 0 0 

A.4. Přijaté úroky (+)                                                              6 6 28 

A.5. Předpis daně z příjmu -24 -27 -28 

A.6. Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy      0 0 0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 633 502 422 

A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 60 343 58 310 69 607 

  Peněžní toky z investiční činnosti 
   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -96 474 -94 400 -95 399 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv                        6 514 5 368 2 640 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0 

B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -89 960 -89 032 -92 759 

  Peněžní toky z finanční činnosti 
   

C.1. Dopady změn dlouhodobých, případně krátkodobých závazků    4 147 24 000 -8 779 

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky         1 956 9 292 41 290 

C.2.1. 
Zvýšení peněžních prostředků a ekvivalentů z titulu zvýšení základního kapitálu, 
emisního ážia, eventuelně rezervního fondu 

1 956 9 292 41 290 

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům 0 0 0 

C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů 0 0 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky 0 0 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů      0 0 0 

C.2.6. Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku 0 0 0 

C*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 6 103 33 292 32 511 

F. Čisté zvýšení (snížení) finančních prostředků -23 514 2 570 9 359 

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů ke konci účetního období 272 23 786 21 216 
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Výnosy a náklady k 31.12.2015                                                   Příloha číslo 3 

 
  

 
  

  Výnosy tis. Kč 

1 Nájemné za vodárenskou infrastrukturu 96 800 

2 Nájemné za provozní majetek 710 

3 Nájemné mimo VS Chrudim 922 

4 Aktivace 1 930 

5 Prodej dlouhodobého majetku 79 

6 Prodej vlastních akcií 6 434 

7 Výnosy z krátkodobého finančního majetku, úroky 52 

8 Dividendy od VS Chrudim 633 

9 Tržby z prodeje materiálu 13 

10 Smluvní pokuty 85 

11 Plnění pojišťovny 237 

12 Ostatní výnosy včetně přefakturace 504 

  VÝNOSY CELKEM 108 399 

 
 
  

  Náklady tis. Kč 

1 Režijní materiál, vybavení 255 

2 Vodoměry 595 

3 Účetní časové rozlišení nákladů 5 160 

4 Pohonné hmoty 70 

5 Energie 111 

6 Opravy a údržba 730 

7 Cestovné, poštovné, telekomunikace, školení 126 

8 Nájemné 610 

9 Software a související služby 91 

10 Právnické, znalecké a další odborné služby 196 

11 Zajištění valných hromad 193 

12 Náklady spojené s listinnými akciemi 40 

13 Inzerce, reklama 396 

14 Audit 101 

15 Ostatní služby včetně přefakturace 727 

16 Mzdové náklady 4 284 

17 Odměny představenstva a dozorčí rady 456 

18 Náklady na SZ a SN 2 111 

19 Nákladové daně 404 

20 Prodaný dlouhodobý majetek 75 

21 Prodaný materiál 13 

22 Dary 117 

23 Pojištění 742 

24 Odpisy dlouhodobého majetku 86 424 

25 Prodané vlastní akcie 2 490 

26 Finanční náklady 21 

27 Odložená daň 312 

28 Daň z příjmu 24 

  NÁKLADY CELKEM 106 874 

  ZISK k 31.12.2015 1 525 
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Zpráva nezávislého auditora 
 

o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za rok 2015 
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AV-AUDITING spol. s r. o., Tolarova 317, Pardubice 533 51 
Oprávnění Komory auditorů ČR č. 003, IČO 492 85 220 

Osvědčení Komory daňových poradců o evidenci v seznamu právnických osob   
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4404 

 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 
o ověření účetní závěrky za rok 2015 

 

 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 
48171590, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2015 a přílohy 
této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující 
informace. Údaje o společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. jsou uvedeny v čl. I přílohy této účetní 
závěrky. 

 

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku 

Statutární orgán společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. je odpovědný za sestavení účetní závěrky, 
která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní 
systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné 
(materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.  

 

Odpovědnost auditora  

Naší odpovědností je vyjádřit na základě našeho auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli 
v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními 
doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické 
požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka 
neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. 

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích 
zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik 
významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobených podvodem nebo 
chybou. Při vyhodnocování těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení 
účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské 
postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje 
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i 
posouzení celkové prezentace účetní závěrky.  

 

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro 
vyjádření našeho výroku: 

 

Výrok auditora 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a 
kanalizace Chrudim, a.s. k 31. 12. 2015 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 
12. 2015 v souladu s českými účetními předpisy. 
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Ostatní informace 

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě za rok 2015 mimo účetní závěrku a 
naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární orgán společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní 
výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s 
ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném 
(materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během 
ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak 
tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, 
že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích nic takového nezjistili. 

 
Pardubice dne 8.4.2016 
 
 
 
 

 

Ing. Anežka Vojtěchová Ing. Lenka Prokůpková  

statutární auditor jednatelka společnosti 
opr. KA ČR č. 274 auditorské oprávnění č. 003 
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Stanovy účetní jednotky v platném znění 
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STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 

 
 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
 

Článek 1 
Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 

1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  
2. Sídlo společnosti: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ 537 28. 
3. Identifikační číslo: 48171590. 
4. Předmět podnikání společnosti: 

a) Projektová činnost ve výstavbě,  
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 
Článek 2 

Základní kapitál  
1. Základní kapitál společnosti činí 1.332,793.000,-- Kč. 
2. Základní kapitál je splacen v rozsahu 100 %. 
 

Článek 3 
Akcie 

10. Základní kapitál je rozvržen na akcie: 
c) 1,320.958 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty s omezenou převoditelností, 
d) 11.835 ks kmenových akcií na jméno po 1.000,-- Kč jmenovité hodnoty bez omezení převoditelnosti. 

11. Akcie jsou vydány v listinné podobě a nejsou imobilizovány. 
12. K účinnosti převodu akcie se vyžaduje oznámení změny osoby akcionáře a předložení akcie společnosti. 
13. Akcie na jméno s omezenou převoditelností jsou převoditelné jen po předchozím souhlasu valné hromady, a to 

pouze mezi akcionáři společnosti, nebo akcionářem společnosti a územním samosprávným celkem (obcí). 
14. Společnost vede seznam akcionářů, do kterého se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích. 

Tento seznam obsahuje také datovou schránku nebo e-mailovou adresu akcionářů a číslo jejich bankovního účtu. 
15. Má se za to, že akcionářem je ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Společnost zapíše nového akcionáře do 

tohoto seznamu bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána. 
16. Společnost vydá každému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů. 

Učiní tak bez zbytečného odkladu po doručení žádosti akcionáře. 
17. Akcie může být ve spoluvlastnictví několika osob. Spoluvlastníci akcie se musí dohodnout, kdo z nich bude 

vykonávat práva spojená s akcií. 
18. Společnost může vydat hromadné listiny. Hromadnou listinou se nahrazuje více akcií téhož druhu o stejné 

jmenovité hodnotě. Společnost je povinna vydat vlastníku hromadné listiny na jeho písemnou žádost jednotlivé 
akcie, popřípadě hromadné listiny, které je nahrazují. 

 
Článek 4 

Práva akcionáře  
1. Akcionář má právo: 

a) podílet se na řízení společnosti, 
b) účastnit se valné hromady a hlasovat na ní, 
c) požadovat a obdržet vysvětlení na valné hromadě k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, 
d) uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady, 
e) podílet se na zisku, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře, 
f) podílet se na likvidačním zůstatku v případě zrušení společnosti s likvidací. 

2. Při uplatnění práva na vysvětlení k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady nesmí text žádosti akcionáře 
obsahovat více než 100 slov, jinak se k němu nepřihlíží. Žádost musí být podána po uveřejnění pozvánky na valnou 
hromadu a před jejím konáním. Akcionář může uplatnit právo na vysvětlení také na valné hromadě a v takovém 
případě má pro přednesení své žádosti 2 minuty. 

3. Při uplatnění práva činit návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady má akcionář pro 
přednesení svého návrhu (protinávrhu) na valné hromadě 2 minuty. 
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4. Kvalifikovaní akcionáři mají dále právo: 
a) žádat představenstvo o svolání valné hromady k projednání jimi navržených záležitostí, 
b) žádat představenstvo o zařazení jimi určené záležitosti na pořad valné hromady za předpokladu, že ke každé 

záležitosti je navrženo i usnesení nebo je její zařazení řádně odůvodněno. Žádost musí být doručena 
společnosti nejpozději 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě (čl. 8 odst. 7 písm. e)), 

c) žádat dozorčí radu o přezkoumání působnosti představenstva v určených záležitostech, 
d) domáhat se akcionářskou žalobou plnění proti členu představenstva nebo členu dozorčí rady nebo proti 

akcionáři. 
5. Kvalifikovaným akcionářem se rozumí akcionář nebo akcionáři společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 1 % základního kapitálu. 
 
 

II. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 
 

Článek 5 
Systém vnitřní struktury společnosti 

1. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. 
2. Kromě tohoto nejvyššího orgánu se ve společnosti uplatňuje systém dualistický, ve kterém se zřizuje 

představenstvo a dozorčí rada. 
 

1. VALNÁ HROMADA 
 

Článek 6 
Působnost valné hromady 

1. Do působnosti valné hromady náleží: 
a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným 

představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 
b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu, 
c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení 

emisního kursu, 
d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 
e) volba a odvolání členů představenstva, 
f) volba a odvolání členů dozorčí rady,  
g) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky, popřípadě mezitímní účetní závěrky, 

stanoví-li povinnost jejího vyhotovení právní předpis, 
h) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 
i) rozhodování o odměňování členů představenstva a dozorčí rady, 
j) schválení smlouvy o výkonu funkce členů představenstva a dozorčí rady, 
k) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně určení výše jeho 

odměny, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 
l) rozhodnutí o přeměně společnosti, 
m) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu 

dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti, 
n) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejich změn a jejího zrušení, 
o) rozhodování o štěpení akcií či spojení více akcií do jedné, o změně formy a druhu akcií, o omezení 

převoditelnosti akcií na jméno nebo o přeměně akcií na zaknihované akcie a naopak. 
2. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo stanovy. 
 

Článek 7 
Účast na valné hromadě 

1. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Plná moc musí být písemná a 
musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře 
na plné moci musí být úředně ověřen. 

2. Jednání valné hromady se účastní členové představenstva a dozorčí rady. 
3. Jednání valné hromady se dále mohou zúčastnit osoby pozvané představenstvem nebo dozorčí radou. 
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Článek 8 
Svolávání valné hromady 

1. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, alespoň jednou za účetní období tak, aby se konala 
nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.  

2. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu: 
a) zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení 

z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze 
s ohledem na všechny okolnosti očekávat, 

b) dostane-li se společnost do úpadku, 
c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti, 
d) požádá-li o její svolání dozorčí rada, 
e) požádá-li o její svolání kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5). 

3. Na žádost kvalifikovaného akcionáře svolá představenstvo valnou hromadu tak, aby se konala nejpozději do 40 
dnů ode dne, kdy mu došla žádost o její svolání. Nesplní-li představenstvo tuto povinnost, zmocní soud k jejímu 
svolání kvalifikovaného akcionáře, který o to požádá.  

4. Vyžadují-li to zájmy společnosti, může valnou hromadu svolat také dozorčí rada, popřípadě její člen.  
5. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na 

internetových stránkách společnosti. Současně svolavatel zašle pozvánku na valnou hromadu akcionářům do 
datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo elektronickou 
adresu, svolavatel mu zašle pozvánku na valnou hromadu do bydliště (sídla).  

6. Lhůta uvedená v předchozím odstavci neplatí pro svolání náhradní valné hromady, kdy se lhůta zkracuje na 15 
dnů.  

7. Oznámení o konání valné hromady musí obsahovat alespoň: 
a) obchodní firmu a sídlo společnosti, 
b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, 
c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, 
d) pořad jednání valné hromady, 
e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, kterým je den předcházející konání valné hromady.   

8. Na žádost kvalifikovaných akcionářů je svolavatel povinen zařadit na pořad jednání valné hromady jím 
požadovanou záležitost.  

9. Valná hromada se koná zpravidla v sídle společnosti. 
 

Článek 9 
Jednání valné hromady 

1. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.  
2. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda zasedání. 
3. O průběhu jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, zapisovatel a dva zvolení 

ověřovatelé. 
4. Akcionáři hlasují při jednání valné hromady veřejně formou hlasovacích lístků, které obdrží při jednání valné 

hromady. 
5. Valná hromada nejprve hlasuje o návrhu předloženém představenstvem. Není-li tento návrh přijat, valná 

hromada hlasuje o návrhu předloženém dozorčí radou. Není-li ani tento návrh přijat, valná hromada hlasuje o 
návrzích předložených akcionáři v pořadí, v jakém je předložili. 

 
Článek 10 

Schopnost valné hromady se usnášet  
1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota 

přesahuje 30 % základního kapitálu společnosti. 
2. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou 

hromadu se shodným pořadem. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných 
akcionářů. 

3. Svolavatel zašle akcionářům pozvánku na náhradní valnou hromadu do 15 dnů ode dne, na který byla svolána 
původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6 týdnů ode dne, na který byla 
svolána původní valná hromada. 

4. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné 
hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři. 
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Článek 11 
Rozhodování valné hromady  

1. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, není-li k rozhodnutí zapotřebí kvalifikované 
většiny podle odstavců 2 až 6. 

2. U záležitostí uvedených v čl. 6 odst. 1 písm. a), b), c), d), k), m) se vyžaduje souhlas alespoň dvoutřetinové většiny 
hlasů přítomných akcionářů.  

3. K rozhodnutí o přeměně společnosti se vyžaduje souhlas tří čtvrtin hlasů akcionářů přítomných na valné hromadě.  
4. K rozhodnutí o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení 

převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií se vyžaduje také souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny 
hlasů přítomných akcionářů vlastnících tyto akcie. 

5. K rozhodování o vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných nebo prioritních 
dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům, o vyloučení nebo omezení přednostního 
práva akcionáře při zvyšování základního kapitálu úpisem nových akcií a o zvýšení základního kapitálu 
nepeněžitými vklady se vyžaduje souhlas alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných akcionářů. 

6. K rozhodnutí o spojení akcií se vyžaduje také souhlas všech akcionářů, jejichž akcie se mají spojit. 
7. Rozhodnutí valné hromady podle odstavců 2 až 6 musí být osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem). 
8. Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty 

akcií představuje 1 hlas. 
 

Článek 12 
Rozhodování per rollam (mimo valnou hromadu) 

1. O záležitostech, o kterých je oprávněna rozhodovat valná hromada, může být také rozhodováno mimo valnou 
hromadu (rozhodování per rollam). V takovém případě osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem 
akcionářům návrh rozhodnutí, který musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí, jeho odůvodnění, lhůtu pro 
doručení vyjádření akcionáře a podklady potřebné pro jeho přijetí. 

2. Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře činí 15 dnů ode dne doručení návrhu rozhodnutí akcionáři. 

3. Osoba, která činí návrh rozhodnutí per rollam, ho zašle akcionářům do datové schránky nebo na e-mailovou 
adresu (čl. 3 odst. 5). Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-mailovou adresu, zašle tento návrh akcionářům 
do bydliště (sídla). 

4. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle odstavce 2 osobě, která učinila návrh per rollam, souhlas s návrhem usnesení, 
platí, že s tímto návrhem nesouhlasí. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. 

5. V případech, kdy musí být rozhodnutí valné hromady osvědčeno veřejnou listinou (notářským zápisem), musí mít 
rozhodnutí akcionáře také tuto formu a musí obsahovat návrh rozhodnutí valné hromady. V ostatních případech 
postačí, je-li rozhodnutí akcionáře učiněno písemnou formou podle občanského zákoníku. 

 
2. PŘEDSTAVENSTVO 

 
Článek 13 

Působnost představenstva, jeho složení a funkční období 
1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti. 
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení společnosti. Rozhoduje ve všech záležitostech společnosti, které nejsou 

zákonem nebo stanovami svěřeny do působnosti valné hromady. 
3. Společnost může zastupovat každý člen představenstva samostatně. Za společnost se členové představenstva 

podepisují tak, že k její obchodní firmě připojí svůj podpis. 
4. Představenstvo jmenuje ředitele společnosti. 
5. Představenstvo může udělit prokuru podle občanského zákoníku. 
6. Představenstvo společnosti má pět členů. 
7. Členové představenstva jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkční období pro každého jednotlivého 

člena představenstva je čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. 
8. Představenstvo volí předsedu a místopředsedu. 
9. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným představenstvu. 
10. V případě smrti člena představenstva, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí 

valná hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může představenstvo, jehož počet členů neklesl pod 
polovinu, jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 

11. Členem představenstva může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání 
a u koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.  

12. Člen představenstva nesmí být současně členem dozorčí rady. 
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Článek 14 
Svolávání zasedání představenstva 

1. Představenstvo zasedá zpravidla jednou za měsíc, nejméně jednou za 3 měsíce.  
2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na  

e-mailovou adresu členů představenstva, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka 
musí být členům představenstva doručena ve lhůtě nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé 
potřeby lze svolat zasedání představenstva ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni jeho členové. Předseda je 
povinen svolat zasedání představenstva vždy, požádají-li o to alespoň dva členové představenstva nebo dozorčí 
rada.  

3. Zasedání představenstva se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak. 
4. Představenstvo může podle své úvahy přizvat na zasedání členy dozorčí rady nebo jiné osoby. Na zasedání vždy 

přizve předsedu dozorčí rady. 
5. Výkon funkce člena představenstva je nezastupitelný. 
 

Článek 15 
Zasedání představenstva 

1. Zasedání představenstva řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 
2. O průběhu zasedání představenstva a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v 

jeho nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů 
představenstva. V zápisu se jmenovitě uvedou členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým 
rozhodnutím nebo se zdrželi hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů představenstva, jestliže o to 
požádají. 

3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen představenstva zúčastnit jednání představenstva a chce vyjádřit svůj 
názor, musí mít jeho stanovisko písemnou formu. 

 

Článek 16 
Usnášeníschopnost představenstva a jeho rozhodování  

1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
2. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen představenstva má 1 hlas. 
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen představenstva, kterého se volba nebo odvolání 

týká. 
4. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové představenstva, může představenstvo učinit 

rozhodnutí i mimo zasedání. V takovém případě se k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni jeho členové. 
Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva. 

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání zajišťuje předseda nebo jím pověřená 
osoba.  

 

Článek 17 
Povinnosti členů představenstva 

1. Členové představenstva jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů ve 
smyslu zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 

2. Členové představenstva jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. 
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem představenstva se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně 

ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. 
 

3. DOZORČÍ RADA 
 

Článek 18 
Působnost dozorčí rady, její složení a funkční období  

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost 
společnosti. K provedení kontrolní činnosti může dozorčí rada pověřit jinou osobu. 

2. Dozorčí rada společnosti má devět členů. 
3. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Funkční období pro každého jednotlivého člena dozorčí rady je 

čtyřleté a jeho opětovná volba je možná. 
4. Dozorčí rada volí předsedu a místopředsedu. 
5. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit písemným sdělením doručeným dozorčí radě. 
6. V případě smrti člena dozorčí rady, odstoupení z funkce, odvolání anebo jiného ukončení jeho funkce, zvolí valná 

hromada do 2 měsíců nového člena. Místo toho může dozorčí rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, 
jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady. 
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7. Členem dozorčí rady může být ten, kdo je svéprávný, bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u 
koho nenastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti. 

8. Člen dozorčí rady nesmí být současně členem představenstva. 
 

Článek 19 
Svolávání a zasedání dozorčí rady 

1. Dozorčí rada zasedá nejméně jednou za 3 měsíce. 
2. Zasedání dozorčí rady svolává její předseda nebo jím pověřená osoba pozvánkou na e-mailovou adresu členů 

dozorčí rady, v níž uvede místo, datum a hodinu konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům dozorčí 
rady doručena nejméně 7 dnů před konáním zasedání. V případě naléhavé potřeby lze svolat zasedání dozorčí 
rady ve lhůtě kratší, pokud s tím souhlasí všichni její členové. Předseda je povinen svolat zasedání dozorčí rady 
vždy, požádá-li o to některý z členů dozorčí rady nebo představenstvo anebo kvalifikovaný akcionář (čl. 4 odst. 5), 
pokud současně uvedou naléhavý důvod jejího svolání. 

3. Zasedání dozorčí rady se koná v sídle společnosti, pokud se nerozhodne jinak. 
4. Dozorčí rada může podle své úvahy přizvat na zasedání členy představenstva nebo jiné osoby. Na zasedání vždy 

přizve předsedu představenstva. 
5. Výkon funkce člena dozorčí rady je nezastupitelný. 
 

Článek 20 
Zasedání dozorčí rady 

1. Zasedání dozorčí rady řídí předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. 
2. O průběhu zasedání dozorčí rady a o přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisuje předseda, v jeho 

nepřítomnosti místopředseda, a zapisovatel. Zápis musí obsahovat seznam přítomných členů dozorčí rady. 
V zápisu se jmenovitě uvedou členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo se zdrželi 
hlasování. Uvedou se také stanoviska menšiny členů dozorčí rady, jestliže o to požádají. 

3. Pokud se ze závažných důvodů nemůže člen dozorčí rady zúčastnit jednání dozorčí rady a chce vyjádřit svůj názor, 
musí mít jeho stanovisko písemnou formu. 

 
Článek 21 

Usnášeníschopnost dozorčí rady a její rozhodování 
1. Dozorčí rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 
2. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů. Každý člen dozorčí rady má 1 hlas. 
3. Při volbě a odvolání předsedy a místopředsedy nehlasuje člen dozorčí rady, kterého se volba nebo odvolání týká. 
4. Jestliže se způsobem rozhodování souhlasí všichni členové dozorčí rady, může dozorčí rada učinit rozhodnutí i 

mimo zasedání. V takovém případě se však k návrhu rozhodnutí musí vyjádřit všichni její členové. Rozhodnutí 
učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady. 

5. Veškerou organizační činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání dozorčí rady zajišťuje předseda nebo jím 
pověřená osoba. 

 
Článek 22 

Povinnosti členů dozorčí rady 
1. Členové dozorčí rady jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a dodržovat pravidla o střetu zájmů podle 

zákona o obchodních korporacích. Dále jsou povinni zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a 
skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 

2. Členové dozorčí rady jsou povinni dodržovat zákaz konkurence podle zákona o obchodních korporacích. 
3. Práva a povinnosti mezi společností a členem dozorčí rady se řídí smlouvou o výkonu funkce a podpůrně 

ustanoveními občanského zákoníku o příkazu. 
 

Článek 23 
Odměny a tantiémy členů představenstva a dozorčí rady 

1. Členům představenstva a dozorčí rady náleží odměna a podíl na zisku (tantiéma). 
2. Výši odměny a tantiémy schvaluje na návrh představenstva valná hromada. 
3. Společnost vyplácí odměnu členům představenstva (dozorčí rady) měsíčně formou zálohy, a to ve výplatních 

termínech určených pro výplatu mezd zaměstnanců společnosti. 
4. Pokud valná hromada neschválí výplatu odměn členům představenstva (dozorčí rady) nebo schválí výplatu odměn 

v částce nižší, než byly vyplacené zálohy, jsou členové představenstva (dozorčí rady) povinni vyplacené zálohy 
vrátit ve lhůtě dvou měsíců podle občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení. 

5. Tantiému vyplácí společnost členům představenstva (dozorčí rady) po schválení valnou hromadou. 
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6. Členům představenstva (dozorčí rady) náleží poměrná část tantiémy, pokud jejich působení v představenstvu 
(dozorčí radě) netrvá po celý rok. 

7. Členové představenstva (dozorčí rady) nemají nárok na odměnu nebo tantiému v případech stanovených 
zákonem. 

 
 

III. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 
 

Článek 24 
Účetnictví společnosti 

1. Společnost vede účetnictví. Jeho řádné vedení zajišťuje představenstvo. 
2. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem v případech stanovených zákonem o účetnictví. 
3. Představenstvo uveřejní účetní závěrku alespoň 30 dnů přede dnem konání valné hromady způsobem 

stanoveným pro svolání valné hromady (čl. 8 odst. 5). Společně s účetní závěrkou představenstvo uveřejní také 
zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy. 

 
Článek 25 

Rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti 
1. O rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva po 

přezkoumání dozorčí radou. 
2. Společnost není oprávněna použít zisk k rozdělení v případech stanovených zákonem o obchodních korporacích. 
 

Článek 26 
Rezervní fond 

1. Rezervní fond slouží ke krytí ztrát společnosti. 
2. Rezervní fond lze doplňovat z čistého zisku společnosti. 
3. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo na základě předchozího stanoviska dozorčí rady. 
4. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích společnost vytváří zvláštní rezervní fond. 
 

Článek 27 
Změny výše základního kapitálu 

1. O změnách výše základního kapitálu společnosti rozhoduje valná hromada. Činí tak za podmínek a způsobem 
stanoveným zákonem o obchodních korporacích.  

2. Usnesením valné hromady lze pověřit představenstvo, aby podle zákona o obchodních korporacích rozhodlo o 
zvýšení základního kapitálu.  

3. Má-li být zvýšení základního kapitálu společnosti provedeno upsáním nových akcií, stanoví valná hromada nebo 
na základě pověření valné hromady představenstvo způsob a podmínky jejich upisování i splácení. 

 
 

IV. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 

Článek 28 
Oznamování 

1. Právní skutečnosti stanovené zákonem, stanovami a rozhodnutím valné hromady, uveřejňuje společnost na 
internetové adrese http://www.vakcr.cz/. 

2. Písemnosti určené akcionářům doručuje společnost do datové schránky nebo na e-mailovou adresu (čl. 3 odst. 5). 
Akcionář oznámí jejich změnu bez zbytečného odkladu společnosti. Nemá-li akcionář datovou schránku nebo e-
mailovou adresu, společnost mu doručuje písemnosti do bydliště (sídla). 

 
Článek 29  

Závěrečná ustanovení  
1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada. 
2. Přijetím těchto stanov se společnost podřizuje zákonu o obchodních korporacích jako celku. 
3. Právní poměry stanovami neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména zákonem o obchodních 

korporacích a občanským zákoníkem. 
4. Dosavadní stanovy se zrušují. 
5. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 12.8.2015. 

 

http://www.vakcr.cz/



