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I. Informace podle § 39 odst. 1 
 
Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 
IČ: 48171590 
Sídlo: Novoměstská 626, 537 28 Chrudim 
Datum vzniku: 1.10.1993 
 
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 
 
Rozvahový den: 31.12.2006 
 
Akcionář s podílem vyšším než 20 % na základním kapitálu: Město Chrudim – 21,1 % 
 
Účetní jednotka vyvíjí činnost na území okresu Chrudim. Je největším vlastníkem vodárenské 
infrastruktury na Chrudimsku. 
 
Složení představenstva: Josef Hrad - předseda 
 Ing. Ladislav Libý - místopředseda 
 Ing. Aleš Jiroutek 
 Ing. Arch. Tomáš Soukup 
 Ing. Robert Vokáč 
 

Složení dozorčí rady: Tomáš Vagenknecht - předseda 
  Bc. Miloslav Macela - místopředseda 
 Zdeněk Doležal 
 
 
II. Informace podle § 39 odst. 2 
 
Účetní jednotka není součástí koncernu. 
 

Účetní jednotka vlastní 78 ks listinných 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 
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. 
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 pětičlenného představenstva provozní společnosti vždy 
minimálně jeden člen navržený účetní jednotkou. Členem šestičlenné dozorčí rady provozní 
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společnosti budou vždy minimálně dva členové navržení účetní jednotkou, z nichž jeden bude 
předsedou dozorčí rady. Toto ustanovení je v praxi dodrženo. 
Vliv vyplývající z vlastnictví akcie i z akcionářské dohody účetní jednotka využívá k prosazení 
a udržení svých dlouhodobých zájmů v oblasti vodárenství na Chrudimsku. 
 
Účetní jednotka není ovládanou osobou ve smyslu § 66a obchodního zákoníku. 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 
 
 

Přehled o zaměstnancích 
 

Položka 2004 2005 2006 
Fyzický stav 181,00 176,00 7,00 
Přepočtený stav 176,83 174,91 7,00 

 
 

Přehled o čerpání osobních nákladů (v tis. Kč) 
 

Položka 2004 2005 2006 

37 971 40 306 5 200 Mzdové náklady 
- z toho u řídících pracovníků 3 723 4 038 1 647 * 

Náklady na sociální zabezpečení 13 298 14 056 1 909 

Sociální náklady 2 889 3 142 362 
Odměny členům statutárního a dozorčího orgánu 
podléhající schválení valnou hromadou 882 945 1 293 

 
* Přepočteno na organizační strukturu platnou od 1.2.2006. 
 
Řídící pracovníci: Ředitel, vedoucí investičního oddělení, ekonom. 
 

Bezúročné půjčky, záruky a ostatní plnění jak v peněžní tak v naturální formě nebyly členům 
představenstva a dozorčí rady poskytnuty. Penzijní závazky bývalých členů těchto orgánů nebyly 
sjednány. 
 
 
IV. Informace podle § 39 odst. 5 
 
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. 
Nakupované zásoby jsou oceňovány cenou pořízení včetně nákladů souvisejících. 
Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn na úrovni vlastních nákladů 
(přímé mzdy, přímý materiál, výrobní režie). Pro ocenění majetku nebylo použito ocenění 
reprodukční pořizovací cenou ani ocenění reálnou hodnotou. 
Pro daňové účely je dlouhodobý majetek odepisován rovnoměrně podle zákona číslo 586/1992 Sb. 
v platném znění. 
Základem pro účetní odpisy jsou sazby dle zákona číslo 586/1992 Sb. ve znění platném pro rok 
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1998. Tyto sazby se reálně přibližují době životnosti majetku nejčastěji využívaného účetní 
jednotkou. Zároveň se přihlíží k aktuálnímu stavu posuzovaného dlouhodobého majetku. 
Majetek, který není dlouhodobým majetkem, je pro účetní i daňové účely časově rozlišován. 
Podle § 7 zákona číslo 593/1992 Sb. v platném znění byla vytvořena rezerva na statické zajištění a 
sanaci vodojemu Chrast ve výši 1.000 tis. Kč. 
Vývoj a výzkum účetní jednotka neprovádí, podnikání nebylo přerušeno. 
Zásady pro tvorbu opravných položek: 100 % hodnoty u vybraných rizikových pohledávek a u 
pohledávek splatných před 30.12.2003, ve výši 80 % u pohledávek splatných před 30.12.2004, 60 
% před 30.12.2005 a 30 % před 29.6.2006. Kromě pohledávky za Union bankou nebyly vzhledem 
ke struktuře pohledávek opravné položky tvořeny. 
Opravné položky k dlouhodobému majetku a k zásobám nebyly v účetním období tvořeny. 
 

V průběhu účetního období nebylo účtováno v cizích měnách. 
 
 
V. Informace podle § 39 odst. 6 
 
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 
 
Hospodaření účetní jednotky bylo v roce 2006 ovlivněno jednou zásadní hospodářskou operací, 
kterou byl prodej části podniku Vodárenské společnosti Chrudim, a.s. podle rozhodnutí mimořádné 
valné hromady konané 3.1.2006. Transakce, která nabyla účinnosti 1.2.2006, již byla popsána 
v příloze k účetní závěrce k 31.12.2005 a její příprava byla komentována ve výročních zprávách od 
roku 2003. Předmětem prodeje byl zejména movitý majetek, kupující kromě 7 převzal veškeré 
zaměstnance. Účetní dopady prodeje části podniku jsou patrné z níže uvedeného přehledu a 
z komentáře k jednotlivým účtům rozvahy a výsledovky. 
 

Přehled aktiv a pasív prodaných na základě Smlouvy o prodeji části podniku 
 

Účetní položka Účet Kč 
Nehmotné výsledky výzkumu 01200 1 978 578,00 
Software 01300 4 397 022,00 
Energetické a hnací stroje 02201 2 439 835,00 
Pracovní stroje a zařízení 02202 13 135 337,00 
Přístroje a technické zařízení 02203 10 696 094,00 
Dopravní prostředky 02223 35 794 923,00 
Inventář 02224 828 710,00 
Ostatní majetek 02228 731 007,00 
Technické zhodnocení 04210 3,36 
Pokladní hotovost 21100 19 254,00 
Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu 07200 -1 270 702,00 
Oprávky k softwaru 07300 -3 478 518,00 
Oprávky k energetickým a hnacím strojům 08201 -1 481 508,00 
Oprávky k pracovním strojům a zařízením 08202 -11 285 025,00 
Oprávky k přístrojům a technickým zařízením 08203 -8 023 558,00 
Oprávky k dopravním prostředkům  08223 -21 943 582,00 
Oprávky k inventáři 08224 -396 005,00 
Oprávky k ostatnímu majetku 08228 -623 870,00 
Pořízení materiálu 11100 187,57 
Materiál na opravy 11200 3 860 887,87 
Chemikálie 11201 926 475,80 
Oleje a mazadla 11207 4 670,85 
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Ostatní materiál 11208 6 453,02 
Evidované nákupy 11211 3 199,20 
Výrobky 12300 1 431 213,00 
Finanční prostředky 22100 6 618 052,99 
Pohledávky vodné a stočné 31111 16 984 982,56 
Pohledávky práce a služby 31112 237 843,10 
Nedobytné pohledávky 31114 751 733,30 
SIPO  31115 -660 653,00 
Poskytnuté zálohy 31400 43 668,82 
Zálohy 31401 -2 971,39 
Závazky z obchodního styku 32110 -6 246,87 
Přijaté zálohy 32400 -89 551,80 
Přijaté zálohy - stavební činnost 32401 -61 876,00 
Přijaté zálohy - ostatní 32402 -62 200,00 
Zálohy daňové 32410 10 922,40 
Obstávky a exekuce 33130 -12 500,00 
Podnikové spoření 33131 -1 999 363,00 
Příspěvky odborovému svazu 33132 -14 498,00 
Důchodové připojištění 33133 -42 737,00 
Penzijní připojištění 37999 -82 645,00 
Časové rozlišení 2006 38106 678 907,00 
Časové rozlišení 2007 38107 348 740,00 
Časové rozlišení 2008 38108 90 374,00 
Příjmy příštího období - vodné 38501 12 287 902,00 
Příjmy příštího období - stočné 38502 6 671 889,00 
CELKEM x 69 440 855,78 

 
 
ROZVAHA: 
 

• V roce 2006 činily pořízené investice včetně záloh 103.663 tis. Kč. Tato skutečnost se promítla 
i v meziročním růstu zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku (řádek 013). Největší 
investiční akce jsou uvedeny níže. 

• Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku na řádku 020 meziročně významně 
poklesla, většina pořízeného majetku byla dokončena a uvedena do používání. 

• 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, v rozvaze v tis. Kč není uvedena. 

• Významně poklesla hodnota zásob vykázaná na řádku 032. I v tomto případě je důvodem prodej 
části podniku. Jak zásoby materiálu tak i výrobků byly předmětem prodeje. 

• Hodnotu na řádku 046 tvoří zůstatek pohledávky za Union Bankou (brutto hodnota 2.810 tis. 
Kč). Původní hodnota pohledávky byla 3.513 tis. Kč, opravná položka je vytvořena ve výši 65 
%. Při jejím stanovení se vycházelo z oficiálních vyjádření správce konkurzní podstaty. 

• Opět z důvodu prodeje části podniku významně poklesla hodnota pohledávek z obchodních 
vztahů (řádek 048). Vzhledem k jejich současné struktuře není nutné tvořit opravné položky. 

• Hodnota daňových pohledávek na řádku 054 odpovídá nadměrnému odpočtu DPH za měsíce 
listopad a prosinec 2006.  

• Hodnota finančního majetku (řádek 058) oproti minulému účetnímu období podstatně vzrostla. I 
v tomto případě je důvodem prodej části podniku. Zaplacení prodejní ceny ve výši 155 mil. Kč 
významně zlepšilo finanční situaci účetní jednotky. Rozložení finančních prostředků 
k 31.12.2006 bylo následující: 
- Česká spořitelna 53 315 tis. Kč, 
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- Komerční banka 30 099 tis. Kč, 
- ČSOB 30 099 tis. Kč, 
- ČMZRB 21 tis. Kč, 
- ČP INVEST, podílové listy 47 903 tis. Kč, 
- pokladna, ceniny 47 tis. Kč, 

• Na řádku 064 je uvedena hodnota časově rozlišených nákladů na pořízení majetku, který není 
dlouhodobým majetkem (zejména vodoměry). 

• Základní kapitál uvedený na řádku 069 odpovídá zápisu v obchodním rejstříku. Dne 17.11.2006 
nabylo právní moci usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, kterým se hodnota základního 
kapitálu zvyšuje na hodnotu 1,072.241 tis. Kč. 

• Hodnota na řádku 066 odpovídá výši úroků z termínovaných vkladů s pevnou úrokovou sazbou 
a délkou trvání, která přesahuje do účetního období roku 2007. 

• Na řádku 087 je uvedena hodnota rezervy na opravu dlouhodobého majetku (viz oddíl IV.). 
• Dlouhodobé závazky uvedené na řádku 100 odpovídají součtu zůstatků přijatých bezúročných 

půjček na investiční akce podporované státním rozpočtem (Vodárenská soustava východní 
Čechy 4.588 tis. Kč, ČOV Chrast 15.396 tis. Kč, ČOV Chrudim 39.373 tis. Kč, ČOV 
Třemošnice 21.553 tis. Kč, Kanalizace Chrudim - napojení obce Sobětuchy 5.843 tis. Kč). Část 
závazků týkajících se uvedených akcí splatná v roce 2007 je zahrnuta v hodnotě na řádku 113. 
Podrobný přehled dlouhodobých závazků je uveden dále. 

• Na řádku 101 je uveden odložený daňový závazek ve výši 7.482 tis. Kč. Propočet je uveden na 
straně 7. 

• Z hodnoty na řádku 109 činí 6.833 tis. Kč daň z příjmů právnických osob. 
• Hodnota na řádku 113 obsahuje: 

- peněžité vklady akcionářů do základního kapitálu ve výši 41.656 tis. Kč, 
- části dlouhodobých závazků splatné v roce 2007 
- vůči státnímu rozpočtu z akce VSVČ ve výši 4.589 tis. Kč, 
- vůči ČMZRB z akce ČOV Chrast ve výši 3.624 tis. Kč, 
- vůči ČMZRB z akce Kanalizace Chrudim - napojení obce Sobětuchy ve výši 835 tis. Kč, 
- vůči ČMZRB z akce ČOV Chrudim ve výši 5.250 tis. Kč, 
- vůči ČMZRB z akce ČOV Třemošnice ve výši 2.694 tis. Kč. 
- závazek plynoucí z příspěvku na penzijní připojištění placeného zaměstnancům ve výši 5 tis. 

Kč. 
• Na řádku 116 je uvedena hodnota investičního úvěru ve výši 11.250 tis. Kč splatného v roce 

2007. Poslední splátku úvěru za rok 2006 ve výši 2.250 tis. Kč Česká spořitelna vyinkasovala až 
2.1.2007. 

 
 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY: 
 

• Všechny výnosy a náklady uvedené na řádcích 04 až 17 vykazují meziroční pokles. Důvodem je 
prodej části podniku, změna předmětu podnikání a z toho plynoucí změna struktury nákladů a 
výnosů (viz samostatná příloha). 

• Odpisy dlouhodobého majetku (řádek 18) zůstaly nejvýznamnější nákladovou položkou. Jejich 
výše odpovídá rostoucí hodnotě majetku. 

• Podstatnou část z hodnot uvedených na řádcích 26 a 27 tvoří výnosy a náklady z prodeje části 
podniku. Prodejní cena byla 155.000 tis. Kč, souhrn prodaných aktiv a pasív činil 69.441 tis. Kč 
(viz přehled výše). 

• Významná je hodnota vykázaná na řádku 37 ve výši 1.803 tis. Kč. Jde o zisk z podílových listů 
u společnosti ČP INVEST. Růst výnosových úroků (řádek 42) je způsoben dobrou finanční 
situací. 
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• Velmi dobrý hospodářský výsledek ve výši 49.261 tis. Kč (řádek 60) vyplývá především 
z prodeje části podniku k datu 1.2.2006 podle rozhodnutí mimořádné valné hromady konané 
3.1.2006. 

 
 

Propočet odložené daně (v tis. Kč) 
 

Účetní období 2005 Účetní období 2006 
Položka 

Účetní Daňová Rozdíl Účetní Daňová Rozdíl 

Zůstat. cena dlouhodobého majetku 1 099 146 1 106 040 6 894 1 232 659 1 201 484 -31 175 

Reinvestiční odpočet z roku 2004 - 1 162 1 162 - 0 0 

2003 - 1 663 1 663 - 0 0 

2002 - 513 513 - 0 0 

2001 - 759 759 - 0 0 

2000 - 1 055 1 055 - 0 0 

Základ pro výpočet odložené daně 12 046  -31 175 
Sazba daně z příjmů v následujícím roce 24 %  24 % 

Odložená daň 2 891  -7 482 

 
V roce 2002 byla jako počáteční hodnota odložené daňové pohledávky proúčtována částka 2.000 
tis. Kč. Do roku 2004 se podmínky pro výpočet odložené daně podstatným způsobem nezměnily. 
Z tohoto důvodu zůstala její výše v účetních závěrkách za roky 2003 a 2004 stejná. 
 
Po posouzení vývoje ekonomické situace účetní jednotky, zejména s ohledem na prodej části 
podniku, který byl schválen valnou hromadou dne 3.1.2006, byla v účetní závěrce za rok 2005 výše 
odložené daně proúčtována v plné hodnotě dle výše uvedeného propočtu. 
 
Vzhledem k vysokému zisku, který byl vykázán za rok 2006 zejména z důvodu prodeje části 
podniku, byly na 100 % využity jak daňové odpisy dlouhodobého majetku, tak i všechny 
odčitatelné položky z minulých let snižující základ pro výpočet daně z příjmu. Odložený daňový 
závazek byl naúčtován v plné výši, na účet 59200 byla naúčtována částka 10,373.000,-- Kč. 
 
 

Bankovní úvěry a půjčky (v tis. Kč) 
 

Úvěr 
Poskytovatel 

Druh Účel Stav k 31.12.06 Splátky 2007 Zajištění Splatnost 

Státní rozpočet Bezúr. půjčka VSVČ 9 177 4 589 Ne 2008 

ČMZRB Bezúr. půjčka ČOV Chrast 19 020 3 624 ČOV Hlinsko 2013 

ČMZRB Bezúr. půjčka ČOV Chrudim 44 621 5 250 Dtto + ÚV Mon. 2015 

ČMZRB Bezúr. půjčka ČOV Třemošnice 24 248 2 694 2015 

ČMZRB Bezúr. půjčka Kan. Sobětuchy 6 678 835 
ČOV Luže, ÚV 
Hamry, ústředí 2014 

Česká spořitelna Investiční 
ČOV Chrudim, 
ÚV Monako, 
ČOV Hr.Týnec 

11 250 11 250 Areál provozu 
Hlinsko 2007 

Celkem x x 114 994 28 242 X x 
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Dotace na pořízení dlouhodobého majetku (v tis. Kč) 
 
Nové dotace nebyly v roce 2006 přijaty. 
Z dřívějších investičních akcí, na které účetní jednotka dotaci obdržela, bude v roce 2007 vydáno 
konečné rozhodnutí na akce ČOV Chrudim (dotace ve výši 26.248 tis. Kč) a ČOV Třemošnice 
(dotace ve výši 6.735 tis. Kč). 
Konečná rozhodnutí o přiznání dotace byla v roce 2006 poskytovatelem vydána na akce ČOV 
Heřmanův Městec a Kanalizace Sobětuchy. 
 
 

VI. Informace podle § 39 odst. 7 
 
Závazky účetní jednotka hradí ve lhůtách splatnosti. 
 

Pohledávky nad 180 dnů po splatnosti (v tis. Kč netto) 
 

31.12. roku 2004 2005 2006 

Hodnota 1 161 1 422 0 
 

Veškeré pohledávky a závazky jsou vykázány v rozvaze. 
 
 

Nemovitosti v zůstatkové ceně (v tis. Kč) 
 

Položka 2004 2005 2006 

Stavební pozemky 2 536 2 567 2 610 

Ostatní pozemky 29 518 
 

29 555 29 566 

Budovy, haly, stavby vč. V+K řadů 932 967 1 001 586 1 129 782 

 
 

Dlouhodobý majetek (v tis. Kč) 
 

Pořizovací cena Oprávky 
Položka 

1.1.2006 31.12.2006 31.12.2006 
Nehmotné výsledky činností 1 979 0 0 
Software 4 589 192 100 
Budovy, haly, stavby 1 583 558 1 756 368 626 586 
Energetické a hnací stroje a zařízení 122 817 136 019 75 566 
Pracovní stroje a zařízení  40 620 42 436 13 113 
Přístroje a zvláštní technická zařízení 43 437 36 131 24 642 
Dopravní prostředky 38 430 2 845 1 740 
Inventář 1 142 357 210 
Majetek stanovený účetní jednotkou 1 746 897 629 
Celkem 1 838 318 1 975 245 742 586 

 
V souvislosti s prodejem části podniku poklesla hodnota movitého majetku (dopravní prostředky, 
inventář, ostatní). Celková hodnota majetku ovšem i nadále stoupá, a to především z důvodu 
pořízení další vodárenské infrastruktury. 
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Dlouhodobý majetek zatížený zástavním právem 
 
Ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. jsou v současné době zastaveny jako 
jištění na zvýhodněné půjčky nemovitosti v pořizovací ceně 131.950 tis. Kč, z toho pozemky ve 
výši 1.564 tis. Kč. 
Ve prospěch České spořitelny, a.s. byly jako jištění za investiční úvěr zastaveny nemovitosti 
v pořizovací ceně 11.038 tis. Kč, z toho pozemky ve výši 831 tis. Kč. 
 
 

Dlouhodobý majetek vyřazený v roce 2006 (v tis. Kč) 
 

Položka Pořizovací cena Zůstatková cena 
Nehmotný dlouhodobý majetek 6 375 1 627 
Stroje, přístroje, zařízení 37 624 8 576 
Dopravní prostředky 36 208 13 941 
Budovy, haly, stavby, inventář 8 049 2 112 
Pozemky 40 40 
Celkem 88 296 26 296 

 
Hodnoty zahrnují i majetek prodaný při prodeji části podniku (viz oddíl V.) 
 
 

Pořízené investice dle účetní evidence včetně záloh (v tis. Kč) 
 

31.12. roku 2004 2005 2006 

Hodnota 154 680 161 098 103 663 
 
Účetní jednotka nevyužívá k pořízení dlouhodobého majetku leasingu. 
 
 

Finančně nejdůležitější investiční výdaje roku 2006 podle akcí (v tis. Kč): 
 tis. Kč 
• Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Chrudim 2 972 
• Intenzifikace a rekonstrukce ČOV Třemošnice 2 002 
• Rekonstrukce vodovodu Dolská - Luže 2 722 
• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Koželužská, Dostálova - Chrudim 6 047 
• Rekonstrukce vodovodu a kanalizace J.E.Purkyně - Chrudim 3 122 
• Rekonstrukce kanalizace Na Valech - Chrudim 1 157 
• Rekonstrukce vodovodu Blatno - Hlinsko 1 056 
• Přeložka vodovodu Třebízského - Hlinsko 3 325 
• Rekonstrukce nové budovy ústředí 2 227 
 
Nedůležitější investiční akce financované převážně z peněžitých vkladů akcionářů: 
• Vodovod a kanalizace Chrast 5 346 
• Vodovod  a kanalizace Hlinsko 2 132 
• Vodovod Vranov 1 923 
• Vodovod Prosetín a Malinné 20 896 
• Vodovod Mrákotín 6 844 
• Vodovod Medlešice 1 090 
• Vodovod a vodojem Bor u Skutče 5 015 
• Vodovod Kraskov 1 650 
• Kanalizace Hlinsko - Blatno 25 998 
• Vodovod a kanalizace U hřiště Heřmanův Městec 1 804 
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Majetek neuvedený v rozvaze 
 
Pořizovací cena tzv. evidovaného majetku (neboli majetku, o kterém účetní jednotka rozhodla, že 
není dlouhodobým majetkem) k 31.12.2006 činila 1.050 tis. Kč. Nejdůležitějšími položkami je 
kancelářská technika a další kancelářské vybavení. Opotřebení tohoto majetku je cca 70 %. 
 
 

Informace o významných událostech mezi rozvahovým dnem 
a okamžikem sestavení účetní závěrky 

 
Složení představenstva společnosti k 1.1.2007 
 

• Josef Hrad - předseda 
• Ing. Ladislav Libý - místopředseda 
• Ing. Aleš Jiroutek 
• PhDr. Magda Křivanová 
• Ing. Arch. Tomáš Soukup 

 

K 31.12.2006 odstoupil z funkce člena představenstva Ing. Robert Vokáč. Náhradním členem 
představenstva byla v souladu s článkem 16, bod 5. stanov společnosti jmenována s platností od 
1.1.2007 do příštího zasedání valné hromady PhDr. Magda Křivanová. 
 
 
VII. Informace podle § 39 odst. 9 

 
Přehled o základním kapitálu (emitované akcie v ks) 

 
Druh akcie Ks 

Listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností 982 719 
Listinné akcie na majitele 89 522 
Celkem zapsáno v obchodním rejstříku  1 072 241 

 
Základní kapitál je celý splacen. Jmenovitá hodnota 1 akcie je 1.000,-- Kč. 
Akcie, které nezakládají podíl na základním kapitálu, nebyly vydány. 
Účetní jednotka v průběhu účetního období nenabyla a nemá v držení vlastní akcie. 
 
Omezení převoditelnosti akcií 
 

1. Akcie na jméno, jakož i práva s nimi spojená, jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem 
valné hromady společnosti. K přijetí usnesení valné hromady o udělení souhlasu s převodem 
akcií na jméno, jakož i všech práv s ní spojených, se vyžaduje i souhlas osoby vykonávající 
hlasovací práva spojená s akcií se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva. 

2. Valná hromada společnosti je povinna odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno, 
jakož i všech práv s ní spojených v případech, kdy nepůjde o převod mezi : 
a) stávajícími akcionáři, kteří jsou majiteli (držiteli) akcií na jméno, nebo 
b) stávajícím akcionářem, který je majitelem (držitelem) akcií na jméno, a územním 

samosprávným celkem (obcí). 
 

Mezi veřejností jsou umístěny akcie obchodovatelné bez omezení převoditelnosti vydané ve 2. vlně 
kupónové privatizace. 
 

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

Valná hromada konaná dne 25.5.2006 schválila zvýšení základního kapitálu 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. 
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Akcionáři vlastnící akcie na jméno s podílem na základním kapitálu vyšším než 5 % 
 

Akcionář % 
Město Chrudim 21,1 
Město Hlinsko 16,0 
Obec Luže 5,9 

 
 

Hospodářský výsledek 
 

31.12. roku 2004 2005 2006 

Celkový HV v tis. Kč 609 1 695 49 261 

HV na 1 emitovanou akcii v Kč 0,69 1,78 45,94 
 
 

Rozdělení dosaženého zisku (v tis. Kč) 
 

Položka Zisk k 31.12.2004 Zisk k 31.12.2005 Zisk k 31.12.2006 * 
Příděl do rezervního fondu  400 85 2 463 
Příděl do fondu odměn (tantiémy) 6 15 0 
Příděl do sociálního fondu 203 0 0 
Nerozdělený zisk 0 1 595 46 798 
Dividendy 0 0 0 
Celkem 609 1 695 49 261 

 

* Návrh. 
 

Vlastní kapitál (v tis. Kč) 
 

31.12. roku 2004 2005 2006 

Hodnota 1 037 540 1 109 308 1 279 186 
 

Přehled o změnách vlastního kapitálu je samostatnou přílohou. 
 
 
VIII. Informace podle § 39 odst. 10 

 
Výnosy (v tis. Kč) 

 
Položka 2004 2005 2006 

Výnosy celkem 191 864 200 882 248 847 
Z toho: Vodné a voda předaná 103 805 107 598 9 651 

Stočné 66 859 75 787 7 159 
Ostatní práce a služby 10 929 9 634 2 166 
Nájemné 642 625 69 874 
Aktivace 7 870 5 826 89 
Prodej části podniku  x x 155 000 
Úroky, výnosy z KFM 86 27 3 944 

 
Veškerá produkce je určena pro tuzemský trh. Podrobnější přehled výnosů i nákladů je uveden 
v příloze. 
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Samostatné přílohy: 
 
• Cash flow s údaji k 31.12.2006., 31.12.2005 a 31.12.2004 
 
• Přehled o změnách vlastního kapitálu s údaji k 31.12.2006., 31.12.2005 a 31.12.2004 

 
• Přehled o výnosech a nákladech v porovnání let 2006 a 2005 

 
 
 
 
 
V Chrudimi 28.2.2007 
 
 
 
 
 
Zpracoval: Josef Hrad, 
 ředitel společnosti 
 


