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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 
 
Společnost 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. 
 

Předmět podnikání je uveden v příloze k účetní závěrce. 
 
Společnost 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 uváděny nebo ze kterých jsou čerpány údaje do této výroční 
zprávy, 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 
 
Naprosto zásadní událostí pro fungování společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  byly 
transakce, které schválila mimořádná valná hromada akcionářů konaná 3.1.2006.  
 
Schváleny byly Smlouva o prodeji části podniku a Smlouva o nájmu a provozování vodárenské 
infrastruktury. Smluvními stranami jsou společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. (jako 
vlastník - pronajímatel) a Vodárenská společnost Chrudim, a.s. (jako provozovatel - nájemce). 
Obě smlouvy nabyly účinnosti dne 1.2.2006. Zároveň vstoupily v platnost i smlouvy o pronájmu 
nebytových prostor (ústředí společnosti) a provozních nemovitostí (budovy provozů Hlinsko, 
Heřmanův Městec a areál střediska dopravy a dílen). 
 
Podle Smlouvy o prodeji části podniku Vodárenská společnost Chrudim, a.s. odkoupila provozní 
část společnosti a kromě šesti převzala všechny zaměstnance. 
 
Rozhodnutím valné hromady byl završen několikaletý proces, který probíhal naprosto transparentně 
a jehož cílem bylo zajistit vlastnické společnosti silného partnera pro provozování vodárenské 
infrastruktury a nezanedbatelné zdroje plynoucí z prodeje části podniku. 
 
S platností od 1.2.2006 došlo v návaznosti na uvedené skutečnosti k zásadním změnám jak 
v organizační struktuře tak i v oblastech působnosti naší společnosti. Kromě činností vyplývajících 
právě z této nové situace bylo nutné zajistit i běžné fungování naší společnosti zejména 
v návaznosti na obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví a zákony daňové. 
 
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, 

http://www.vakcr.cz
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• 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 akcí na následující kalendářní rok, 
• Aktualizace plánu akcí v návaznosti na stav majetku zjištěný při jeho kontrolách, případně 

v návaznosti na oprávněné požadavky provozovatele nebo akcionářů. 
 
Schéma nového organizačního uspořádání je samostatnou přílohou. 
 
Činnost účetní jednotky není rozdělena do samostatně hospodařících organizačních složek, je tedy 
vedeno účetnictví s jediným oficiálním výstupem za celou účetní jednotku. Vnitropodnikové 
účetnictví je vedeno za jednotlivá hospodářská střediska, případně za jejich skupiny. 
Společnost nevyužívá patenty ani licence. 
Veškeré investice souvisejí s financováním obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury na území 
okresu Chrudim. 
Přehled nejdůležitějších investičních akcí provedených v roce 2006 obsahuje příloha k účetní 
závěrce, nejdůležitější plánované akce jsou uvedeny v oddílu „Hlavní úkoly roku 2007“. 
 
 

Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách 
 
Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., je stabilní firmou. Po prodeji části podniku došlo 
k výraznému posílení finanční stability. 
 
Podrobné údaje pro posouzení ekonomické a finanční situace jsou uvedeny v příloze k účetní 
závěrce. 
 
 

Ověřovatel účetní závěrky 
 
V letech 2004, 2005 i 2006 ověřovala účetní závěrku společnosti auditorská firma: 
 
AV-AUDITING spol. s r. o., Tolarova 317, 533 51  Pardubice 
licence číslo 3 KA ČR, IČ: 49285220 
auditor: Ing. František Cabicar, osvědčení KA ČR č. 1511 
 

Výrok auditora k účetní závěrce byl vždy „Bez výhrad“. 
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Prohlašuji, že údaje uvedené v této výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné 
podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. nebyly vynechány nebo zkresleny. 
 

Dále prohlašuji, že účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. za 
poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a že výroky auditora uvedené v této zprávě 
odpovídají skutečnosti. 

 
 
Případné důležité skutečnosti, ke kterým dojde do data konání valné hromady, budou do 

výroční zprávy doplněny samostatnou přílohou. 
 
 
 
V Chrudimi 16.3.2007 

 
 

Osoba zodpovědná za výroční zprávu: 
 
 
 
 
 
 
 …………………….……….………………. 
 Josef Hrad, 
 předseda představenstva 
 a ředitel společnosti 
 
 
 
Přílohy: 
 
• Organizační schéma společnosti platné od 1.2.2006 
 
• Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku a hlavní úkoly roku 2007 
 
• Kompletní účetní závěrka k 31.12.2006 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha včetně cash flow, 

přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o výnosech a nákladech) 
 
• Zpráva o auditorském ověření řádné účetní závěrky za rok 2006 
 
• Kompletní účetní závěrka k 31.12.2005 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha včetně cash flow, 

přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o výnosech a nákladech) 
 
• Kompletní účetní závěrka k 31.12.2004 (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha včetně cash flow, 

přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o výnosech a nákladech) 
 
• Stanovy společnosti v platném znění 
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Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku 
a hlavní úkoly roku 2007 

 
Vážení akcionáři, 
naprosto zásadní událostí pro fungování společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.  

byly transakce, které schválila mimořádná valná hromada akcionářů konaná 3.1.2006.  
 
Rozhodnutím valné hromady byl završen několikaletý proces, který probíhal naprosto 

transparentně a jehož cílem bylo zajistit vlastnické společnosti silného partnera pro provozování 
vodárenské infrastruktury a nezanedbatelné zdroje plynoucí z prodeje části podniku. 

 
S platností od 1.2.2006 došlo v návaznosti na uvedené skutečnosti k zásadním změnám jak 

v organizační struktuře tak i v oblastech působnosti naší společnosti. Kromě činností vyplývajících 
právě z této nové situace bylo nutné zajistit i běžné fungování naší společnosti zejména 
v návaznosti na obchodní zákoník, zákoník práce, zákon o účetnictví a zákony daňové. Všechny 
tyto úkoly se v roce 2006 podařilo splnit. 

 
Právě prodej části podniku měl příznivý vliv na finanční stabilitu společnosti a na dosažený 

hospodářský výsledek, který k 31.12.2006 činil po zdanění 49.261 tis. Kč. 
 
Velmi dobrá finanční situace byla i důvodem vysokých finančních výnosů. Úroky 

z termínovaných vkladů a výnosy z podílových listů přinesly výnosy ve výši 3.943 tis. Kč.  
 
Výdaje na investice zachycené v účetnictví činily 103.663 tis. Kč. 
 
Pokračovali jsme ve splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu na akci 

"Vodárenská soustava východní Čechy - III. stavba", roční splátka činila 4.589 tis. Kč. Splátky 
investičního úvěru a bezúročných půjček poskytnutých na financování kanalizace Sobětuchy a 
ČOV Chrast, Chrudim a Třemošnice jsme uhradili ve výši 21.403 tis. Kč. 

 
Náklady související s údržbou a opravami činily 19.372 tis. Kč 
 
Valná hromada konaná dne 23.6.2005 schválila změnu formy akcií ze zaknihované na 

listinnou. Dne 31.8.2006 proběhla dražba nepřevzatých akcií. Tímto krokem byl ukončen proces 
předávání listinných akcií majitelům. V současné době probíhá v zákonných termínech rozesílání 
finančních prostředků z výtěžku dražby právě bývalým akcionářům, kteří si akcie nepřevzali. 

 
Podle rozhodnutí valné hromady konané 25.5.2006 byl zvýšen základní kapitál naší společnosti o 
120.667 tis. Kč. Dne 17.11.2006 nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, 
kterým se hodnota základního kapitálu zvyšuje na 1,072.241 tis. Kč. 

 
S platností od 1.1.2007 došlo ke zvýšení ceny vodného a stočného. Celkový nárůst činil 4,26 

Kč/1 m3, což je 6,83 %. Původní návrh provozovatele s nárůstem 8,61 % nebyl odsouhlasen. Zisk 
provozovatele zahrnutý v ceně vodného a stočného činí pouze 3 %. Nájemné za pronajatou 
vodárenskou infrastrukturu, které je nejdůležitějším výnosem naší společnosti a je rovněž zahrnuté 
v ceně vodného a stočného, meziročně vzrostlo o 5 % a pro rok 2007 činí 78.000 tis. Kč. 

 
Další podrobné údaje o hospodaření naší společnosti v roce 2006 a o dalších významných 

skutečnostech obsahuje příloha k účetní závěrce k 31.12.2006. 
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Hlavní úkoly roku 2007 
 
1. Ekonomická oblast 
 

• Pokračovat ve zhodnocování volných finančních prostředků, 
• Kontrola plnění povinností, které jsou provozovateli stanoveny platnými smlouvami, 
• Zpracování účetní závěrky za rok 2006 včetně jejího auditorského ověření, 
• Zpracování výroční zprávy za rok 2006 včetně jejího auditorského ověření, 
• Příprava zvýšení základního kapitálu na řádné valné hromadě, 
• Příprava řádné valné hromady a zajištění jejího konání, 
• Příprava konsolidace akcionářské struktury formou procesu veřejné nabídky na odkup 

listinných kmenových akcií na majitele od jejich vlastníků včetně zajištění mimořádné valné 
hromady . 

 
2. Správa majetku a péče o jeho rozvoj 

 

• V návaznosti na novelu Zákona o vodovodech a kanalizacích a prováděcí vyhlášky k tomuto 
zákonu zpracovat koncepci jeho obnovy a rozvoje vodárenské infrastruktury na nejbližších 10 
let, 

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

• Komplexní zajištění investičních akcí dle schváleného plánu: 
 tis. Kč 

- celková hodnota plánovaných investic 80 888 
v tom nejdůležitější akce: 

- rekonstrukce kanalizace, Dašická, Chrudim 3 500 
- rekonstrukce vodovodu a kanalizace, J.E.Purkyně, Chrudim, II. etapa 2 500 
- rekonstrukce vodovodu, Rabštejnská Lhota 4 000 
- rekonstrukce vodovodu, Šafaříkova, Hlinsko 4 000 
- rekonstrukce odpadu ze zdroje Čertovina, Hlinsko 3 000 
- rekonstrukce vodovodu, Pivovarská louka, Hlinsko 2 750 
- vodovodní propoj ul. V Lukách, Heřmanův Městec 2 250 
- vodovod Lipovec - Licoměřice 5 000 
- vodovod Míčov 2 000 
- vodovod Proseč - Záboří 3 750 
- optimalizace míchání vody ze zdrojů Podlažice - Monako 3 500 
- vodovod sídliště 5. května, Seč 2 000 
- modernizace a rekonstrukce klapek a uzávěrů na ÚV Monako 2 000 
- rekonstrukce vytápění na ÚV Monako 2 500 

 
 
 

Děkujeme akcionářům za spolupráci a zaměstnancům společnosti za dosažené výsledky 
při zajišťování hospodářských úkolů v uplynulém roce. 

 
 
 Představenstvo společnosti 


