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1.
1.

Základní údaje o společnosti
Popis účetní jednotky:
Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Účetní období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení ÚZ
Základní kapitál:

Vodohospodářský podnik a.s.
Plzeň, Pražská 87/14, PSČ 303 02
626 23 508
Akciová společnost
1. leden až 31. prosinec 2018
31.12.2018
15.3.2019
2.200 tis. Kč

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, Česká republika,
s datem vzniku 22. března 1995, v oddílu C číslo vložky 6362, jako Vodohospodářský podnik, s.r.o.
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti z 11.6.2003 byla schválena změna právní formy na
akciovou společnost. Navýšení základního kapitálu bylo provedeno z vlastních zdrojů společnosti –
nerozděleného zisku min. let. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, Česká republika, s datem vzniku 31. srpna 2003, v oddílu B číslo vložky 1077,
jako Vodohospodářský podnik a.s.
Společnost nemá podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost ověření účetní závěrky
auditorem.
Od 21.11.2016 jsou akcie společnosti zaknihované.
2.

3.

Předmět činnosti:
-

projektová činnost ve výstavbě

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:
Václav Kutil

4.

60,0 %

Organizační struktura společnosti:

 vedení společnosti
 ředitel společnosti
 střediska:
- 01 ekonomicko-správní
-

02 projekce a inženýrská činnost

-

04 technologie životního prostředí

-

06 specialisté
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31.12.2018
Ing. Radomír Meduna

Ing. Radomír Meduna

místopředseda představ.

Ing. Jiří Čejka

Ing. Jiří Čejka

člen představenstva

Ing. Petr Čulík

Ing. Petr Čulík

předseda dozorčí rady

Ing. Zdeněk Hála

Ing. Zdeněk Hála

člen dozorčí rady

Ing. Jan Vraný

Ing. Jan Vraný

člen dozorčí rady

Zdeněk Frzal

Zdeněk Frzal

Členové statutárních orgánů: předseda představenstva

Členové dozorčích orgánů:

2.

31.12.2017

Charakteristika uplynulého vývoje

Vodohospodářský podnik a.s. (dále jen VP) vznikl transformací Vodohospodářského podniku, s.r.o
(vznik 17. 2. 1995) na akciovou společnost k 31. 8. 2003.
VP se profiluje jako projektová, inženýrská a konzultační firma, specializující se na oblast vodního
hospodářství a životního prostředí.
Nabízí komplexní projektové a investorsko inženýrské činnosti od přípravy investice, přes realizaci až do
ukončení stavby – kolaudaci staveb.
Mimo to poskytuje VP vodohospodářské servisní a konzultační služby pro obce a města, provozovatele
vodovodů a kanalizací a průmyslové podniky, ve kterých se vyskytují problémy s odpadními či provozními
vodami.
Jedná se zejména o metodické řízení a optimalizaci technologických provozů či jeho jednotlivých částí,
případně i zavádění a kalibraci měření průtoků. Pro potřeby měst a obcí také spolupracuje při stanovování
limitů vypouštěných odpadních vod.
V poslední době se VP výrazněji zajímá o oblast kalového hospodářství na ČOV s možností sušení a
spalování odvodněného kalu s cílem dosažení energetické soběstačnosti čistírenských provozů. V roce 2016
byla uvedena do provozu první sušárna komunálních kalů z ČOV v Karlových Varech, kterou projektoval
právě VP.
Na zvýšené kvalitě a produktivitě práce se výrazně projevilo zavedení systému řízení kvality dle ČSN EN
ISO 9001. Příslušné audity probíhají průběžně, dle stanoveného harmonogramu.
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3. Výrobně-technická a personální základna
VP jakožto projektová, inženýrská a konzultační firma disponuje nezbytným technickým vybavením
potřebným pro svoji činnost, jako je moderní výpočetní a reprodukční technika s příslušným originálním
softwarem, která pracuje v celopodnikové počítačové síti připojené na internet.
Dále VP vlastní přístroje pro měření dešťů, průtoků a hladin, automatické odběráky na vzorky odpadních
vod.
Mezi základní vybavení patří zeměměřická výbava potřebná pro drobná zaměření v terénu a 4 osobní
automobily.
Společnost měla k 31. 12. 2018 15 zaměstnanců, z toho 12 s VŠ a 3 se SŠ vzděláním a mnohaletou praxí v
oboru a 4 autorizované inženýry a techniky. Průměrný věk byl přibližně 46 let. /viz statistika/ Mnozí vedoucí
pracovníci jsou členy odborných institucí jako je CzWA, ČKAIT apod.

4. Významné skutečnosti po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by nebyly obsažené v přiložené účetní
závěrce.

5. Předpokládaný vývoj společnosti
VP se chce i nadále profilovat jako projektová a inženýrská firma v oboru vodního hospodářství a ekologie.
Jako perspektivní se jeví segment sušení a spalování čistírenských odvodněných kalů.
Jako doplňující a perspektivní se jeví návrhová a vývojová činnost vodohospodářských technologií,
konzultační a poradenská činnost.
Kvalitní a včas odvedená práce, aktivní marketing, zodpovědný přístup k zákazníkům a jazykové dovednosti
by měly zajistit přístup k větším zakázkám a ke konkurenceschopnosti na českém i mezinárodním trhu práce,
a přispět tak k ekonomické a personální stabilizaci společnosti.

6. Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje
Vzhledem k charakteru podnikání a ke svým ekonomickým možnostem společnost neinvestovala ve
sledovaném období do výzkumu a technického rozvoje žádné finanční prostředky. Vývoj a pokrok v oboru
podnikání sledují zaměstnanci aktivně formou návštěv odborných seminářů, školení a výstav, případně
postgraduálním studiem.
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7. Ostatní
Společnost nevyvíjela žádné zvláštní aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. Společnost neprodukuje
žádné odpady ohrožující životní prostředí. Účetní jednotka nemá organizační složku podniku v zahraničí
a ve svém podnikání nevyužívá investiční instrumenty.

8. Přílohy
8.1 Rozvaha
8.2 Výkaz zisku a ztráty
8.3 Příloha účetní závěrky
8.4 Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
8.5 Zpráva o podnikatelské činnosti

V Plzni dne 15.3.2019

Ing. Radomír Meduna
předseda představenstva a ředitel společnosti
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PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
sestavená k 31.12.2018
ve společnosti

Vodohospodářský podnik a.s.
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)

Obsah:
I. Obecné informace
II. Účetní postupy
III. Doplňující údaje k rozvaze
IV. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty
V. Ostatní
Přílohy:

I.

Přehled o vývoji majetku

I. Obecné informace
1.

Popis účetní jednotky:
Název:
Sídlo:
IČO:
Právní forma:
Účetní období:
Rozvahový den:
Okamžik sestavení ÚZ
Základní kapitál:

Vodohospodářský podnik a.s.
Plzeň, Pražská 87/14, PSČ 303 02
626 23 508
Akciová společnost
1. leden až 31. prosinec 2018
31.12.2018
15.3.2019
2.200 tis. Kč

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Plzni, Česká republika, s datem
vzniku 22. března 1995, v oddílu C číslo vložky 6362, jako Vodohospodářský podnik, s.r.o.
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti z 11.6.2003 byla schválena změna právní formy na
akciovou společnost. Navýšení základního kapitálu bylo provedeno z vlastních zdrojů společnosti –
nerozděleného zisku min. let. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu
v Plzni, Česká republika, s datem vzniku 31. srpna 2003, v oddílu B číslo vložky 1077, jako
Vodohospodářský podnik a.s.
Společnost nemá podle § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví povinnost ověření účetní závěrky
auditorem.

2.

3.

Předmět činnosti:
-

projektová činnost ve výstavbě

-

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

-

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu:
Václav Kutil

60,0 %
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4.

Organizační struktura společnosti:


vedení společnosti



ředitel společnosti



střediska:
-

01 ekonomicko-správní

-

02 projekce a inženýrská činnost

-

04 technologie životního prostředí

-

06 specialisté

31.12.2018
Ing. Radomír Meduna

Ing. Radomír Meduna

místopředseda představ.

Ing. Jiří Čejka

Ing. Jiří Čejka

člen představenstva

Ing. Petr Čulík

Ing. Petr Čulík

předseda dozorčí rady

Ing. Zdeněk Hála

Ing. Zdeněk Hála

člen dozorčí rady

Ing. Jan Vraný

Ing. Jan Vraný

člen dozorčí rady

Zdeněk Frzal

Zdeněk Frzal

Členové statutárních orgánů: předseda představenstva

Členové dozorčích orgánů:

31.12.2017

5. Osobní náklady a zaměstnanci
5.a

Výše osobních nákladů
Mzdové náklady
Náklady na soc. zabez. a zdrav. poj.
Ostatní náklady

2018
7.505
2.538
135

2017
7.041
2.383
135

5.b

Zaměstnanci
2018
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
16,70

2017
15,91
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II. Účetní postupy
1. Účetní metody a obecné zásady
Účetnictví je vedeno na základě právních předpisů platných na území České republiky.
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a vyhlášek ve znění platném
pro rok 2018.
2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovací cenou. Pořizovací cena zahrnuje cenu
pořízení, náklady na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Za dlouhodobý
nehmotný majetek se považuje majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše
ocenění 60 000,- Kč.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby
životnosti jednotlivých položek majetku. Účetní odepisování je zahájeno v měsíci zařazení
majetku do používání, daňové odpisy se řídí §32a zákona o dani z příjmů.
V případě, že užitná hodnota odpisovaného dlouhodobého nehmotného majetku je přechodně
výrazně nižší než jeho zůstatková hodnota, je k takovému majetku vytvářena opravná položka.
3. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, (popř. reprodukční pořizovací cenou či
vlastními náklady). Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, náklady na dopravu, clo a další
náklady s pořízením související. Za dlouhodobý hmotný majetek se považuje majetek s pořizovací
cenou Kč 40 000,- a vyšší a dobou použitelnosti delší než jeden rok.
Technické zhodnocení hmotného dlouhodobého majetku přesahující u jednotlivého majetku
v roce částku 40 tis. Kč zvyšuje pořizovací hodnotu příslušného majetku. Náklady na opravy
a údržbu hmotného dlouhodobého majetku se účtují přímo do nákladů.
V případě, že užitná hodnota odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku je přechodně
výrazně nižší než jeho zůstatková hodnota, je k takovému majetku vytvářena opravná položka.
Způsob sestavení odpisového plánu
Odpisový plán byl sestaven na základě předpokládané doby životnosti majetku. Účetní odpisy
jsou shodné s daňovými odpisy, které jsou vypočítány dle §32 zákona o dani z příjmů. Zvolena
byla zrychlená metoda odepisování.
4. Zásoby materiálu a zboží
Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami. V okamžiku pořízení jsou
účtovány na vrub nákladů. Na základě provedených inventarizací je k rozvahovému dni skutečný
stav nespotřebovaných zásob aktivován do majetku. Jedná se především o zůstatky pohonných
hmot v nádržích služebních automobilů a nespotřebované kancelářské potřeby.
Pořizovací cena zahrnuje náklady související s pořízením, zejména přepravné, provize, apod.
5. Zásoby nedokončené výroby
Při oceňování nedokončené výroby se postupuje podle základního kalkulačního vzorce.
Rozpracovanost se aktivuje na úrovni součtu skutečných nákladů (přímý materiál, přímé mzdy
a ostatní přímé náklady). Vzhledem k povaze činnosti (duševní práce) jde především o přímé
mzdy a ostatní přímé náklady (celkové pojistné z přímých mezd). Do položky přímý materiál patří
veškeré subdodávky (tj. především objednané služby a práce) a náklady na služební cesty, které
přímo souvisí s danou zakázkou.
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6. Pohledávky
Pohledávky jsou vykazovány ve jmenovité hodnotě. K datu sestavení účetní závěrky se hodnota
pochybných pohledávek snižuje opravnými položkami.
Způsob výpočtu opravných položek

%

Pohledávky po splatnosti více než 18 měsíců

50 %

Pohledávky po splatnosti více 36 měsíců

100 %

7. Obrat
Tržby jsou zaúčtovány ke dni uskutečnění zdanitelného plnění a jsou vykázány bez daně
z přidané hodnoty a po odečtení slev.
8. Přepočet údajů v cizích měnách
Během roku je pro zaúčtování pohledávek a závazků používán pevný kurz. Kurzové rozdíly
vzniklé při vyrovnání pohledávek a závazků jsou účtovány výsledkově (tj. do nákladů, popř.
výnosů).
9. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého nebo drobného hmotného majetku
způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu sjednané doby úplatného užívání majetku
uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu vlastnictví
hradí platby za nabytí majetku v rámci nákladů.
Pořizovací cena majetku získaného formou finančního pronájmu (leasing) není aktivována a je
účtována do nákladů rovnoměrně po celou dobu trvání finančního pronájmu. Příslušná hodnota
najatého majetku se aktivuje v době, kdy smlouva o nájmu končí, resp. dochází k jednorázovému
odpisu do nákladů. Mimořádné splátky (popř. jiné poplatky) nájemného hrazené předem se
časově rozlišují po dobu trvání nájmu.
10. Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti je vykázán ve výši zapsané v obchodním rejstříku u krajského soudu.
11. Odložená daňová povinnost
Odložená daňová povinnost je zjištěna ze všech přechodných rozdílů mezi účetním výsledkem
a daňovým základem. Nevznikly přechodné rozdíly vedoucí k odloženému daňovému závazku.
12. Výzkum a vývoj
Veškeré náklady na výzkum a vývoj jsou účtovány do nákladů v období jejich vzniku.
Ve sledovaném období nevznikly žádné náklady na výzkum a vývoj.
13. Události po rozvahovém dni
Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti.
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III. Doplňující údaje k rozvaze
AKTIVA
Přehled o vývoji majetku
Je nedílnou součástí této přílohy

Příloha č. I

A. Stálá aktiva

I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1

Software
31.12.2018
(tis. Kč)
Dle tabulky vývoje majetku celkem netto:

31.12.2017
(tis. Kč)
0

0

31.12.2018
(tis. Kč)
206

31.12.2017
(tis. Kč)
122

31.12.2018
(tis. Kč)

31.12.2017
(tis. Kč)

Veškerý dlouhodobý nehmotný majetek je plně odepsán.

II. Dlouhodobý hmotný majetek

Dle tabulky vývoje majetku celkem netto:

1

Stavby

Dle tabulky vývoje majetku celkem netto:
(Počítačová síť)

2

2

Výrobní majetek a zařízení
31.12.2018
(tis. Kč)
Dle tabulky vývoje majetku celkem netto:

3

3

31.12.2017
(tis. Kč)
1

1

31.12.2018
(tis. Kč)
203

31.12.2017
(tis. Kč)
118

Osobní automobily

Dle tabulky vývoje majetku celkem netto:
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B. Oběžná aktiva
1

Zásoby
31.12.2018
(tis. Kč)
231

Dle rozvahy celkem

31.12.2017
(tis. Kč)
344

Druh zásob:
Nedokončená výroba – rozpracované zakázky
Materiál
Celkem

2

Peněžní prostředky

Dle rozvahy celkem

3

227
4
231

31.12.2018
(tis. Kč)
4.996

31.12.2017
(tis. Kč)
4.001

31.12.2018
(tis. Kč)
2.674

31.12.2017
(tis. Kč)
2.955

Pohledávky celkem brutto

Dle rozvahy celkem brutto:

3.a. Pohledávky – vývoj opravných položek
Stav k 1.1.2018
Rozpuštění
Tvorba
Stav k 31.12.2018

74
0
0
74

3.b. Pohledávky celkem netto

Dle rozvahy celkem netto:

31.12.2018
(tis. Kč)
2.600

31.12.2017
(tis. Kč)
2.881

31.12.2018
(tis. Kč)
2.600

31.12.2017
(tis. Kč)
2.881

Z toho:

- Krátkodobé

6

3.1 Pohledávky z obchodního styku

Celkem netto:
Z toho:
- Krátkodobé
- Do splatnosti
- Po splatnosti

31.12.2018
(tis. Kč)
2.311

31.12.2017
(tis. Kč)
2.588

2.311

2.588

1.440
871

Výčet významných
pohledávek:
- Obec Kařez
- CHEVAK Cheb a.s.

400
348

3.2 Jiné pohledávky celkem
31.12.2018
(tis. Kč)

31.12.2017
(tis. Kč)

Celkem netto:

289

293

Z toho:
- Krátkodobé

289

293

Výčet pohledávek:

(tis. Kč)
Poskytnuté provozní zálohy
Stát – daňové pohledávky
Jiné pohledávky
Celkem netto

224
47
18
289

C. Časové rozlišení
31.12.2018
(tis. Kč)
183

Dle rozvahy celkem

Výčet významných
položek:
Náklady na ISO certifikát
Náklady na licence AutoCAD

7

1
182

31.12.2017
(tis. Kč)
6

PASIVA
A. Vlastní kapitál
Vývoj vlastního kapitálu:
Položka

Základní kapitál
Rezervní fond
Sociální fond
Nerozdělený zisk minulých let
Výsledek hospodaření běž. období
Celkem vlastní kapitál

Stav
Přeúčtování
k 1.1.2018
(tis. Kč)
2.200
440
65
30
2.998
22
52
-52
5.755
0

Výplata
podílů na
zisku

0

Zvýšení/
snížení

Stav
Pozn.
k 31.12.2018
(tis. Kč)
2.200
440
-56
39
č.1
3.020
č.2
259
259
203
5.958

Výsledek hospodaření roku 2017 byl schválen a navržen k rozdělení valnou hromadou dne 31.5.2018.
Pozn. č.1: Příděl do sociál. fondu z výsledku hospodaření běžného období roku 2017 a čerpání z fondu v roce 2018.
Pozn. č.2: Navýšení nerozděleného zisku minulých let z výsledku hospodaření běžného období roku 2017.

B. Cizí zdroje
1.

Závazky z obchodního styku
31.12.2018
(tis. Kč)
402

Dle rozvahy celkem
Z toho:

31.12.2018
(tis. Kč)
385
17
402

- do splatnosti
- po splatnosti
Dle rozvahy celkem:
Výčet významných
závazků:
- Karumien s.r.o.
- Daniel Kozický
2.

108
96

Jiné závazky
31.12.2018
(tis. Kč)
1.647

Dle rozvahy celkem
Z toho:

- Krátkodobé

1.647

8

31.12.2017
(tis. Kč)
121

31.12.2018
(tis. Kč)

Výčet jiných
krátkodobých
závazků:
Závazky vůči státu – daně
Závazky vůči zaměstnancům
Závazky ze soc. a zdravot. pojištění
Jiné závazky

3.

645
614
374
14
1.647

Potencionální závazky
Nejsou známy žádné potencionální závazky.

C. Časové rozlišení
31.12.2018
(tis. Kč)
209

Celkem z rozvahy

9

31.12.2017
(tis. Kč)
194

IV. Doplňující údaje k výkazu zisku a ztráty
1.

Tržby z prodeje služeb

Celkem z výkazu zisku a ztráty

2.

31.12.2018
(tis. Kč)
114

31.12.2017
(tis. Kč)
182

31.12.2018
(tis. Kč)
389

31.12.2017
(tis. Kč)
122

31.12.2018
(tis. Kč)
561

31.12.2017
(tis. Kč)
579

Ostatní provozní výnosy

Celkem z výkazu zisku a ztráty

4.

31.12.2017
(tis. Kč)
14.344

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Celkem z výkazu zisku a ztráty

3.

31.12.2018
(tis. Kč)
13.652

Spotřeba materiálu a energie

Celkem z výkazu zisku a ztráty

Z toho:
Materiál, PHM, aj.
Energie
Spotřeba drobného hm. majetku
Celkem
5.

263
215
83
561

Osobní náklady
31.12.2018
(tis. Kč)
10.178

Celkem z výkazu zisku a ztráty

Z toho:
Mzdové náklady
Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. poj.
Ostatní náklady (stravenky)
Celkem

10

(tis. Kč)
7.505
2.538
135
10.178

31.12.2017
(tis. Kč)
9.559

7.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
31.12.2018
(tis. Kč)
137

Celkem z výkazu zisku a ztráty

8.

Ostatní významné podnikové náklady
31.12.2018
(tis. Kč)
Projekční služby, inženýrská činnost
Statické výpočty a posudky, studie, průzkumy
Nájem Pražská 14
Správa PC

Sestaveno dne:

15.3.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu:

Ing. Radomír Meduna

11

580
356
333
210

31.12.2017
(tis. Kč)
171

Příloha č. I

Přehled o vývoji dlouhodobého majetku

Pořizovací a výrobní náklady

2018

Kumulované odpisy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Stav

Přírůstky

Vyřazení

Přeúčtování

Stav

Stav

Přírůstky

Vyřazení

Stav

Stav

Stav

31.12.2018

01.01.2018

31.12.2018

31.12.2018

01.01.2018

01.01.2018
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
1. Software

Netto hodnota

347

0

0

0

347

347

0

0

347

0

0

347

0

0

0

347

347

0

0

347

0

0
3

II. Dlouhodobý hmotný majetek
1. Stavby
2. Výrobní majetek a zařízení
3. Osobní automobily

CELKEM

34

0

0

0

34

31

1

0

32

2

1 098

0

417

0

681

1 097

0

417

680

1

1

808

221

0

0

1 029

690

136

0

826

203

118

1 940

221

417

0

1 744

1 818

137

417

1 538

206

122

2 287

221

417

0

2 091

2 165

137

417

1 885

206

122

12

Vodohospodářský podnik a.s.

Zpráva o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou
podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

Ovládající osoba :
p. Václav Kutil, bytem Akátová 587, Klatovy
Ovládaná osoba 1:
Vodohospodářský podnik a.s.
Pražská 87/14, 303 02 Plzeň
IČO : 62623508
(dále jen VP)
Ovládaná osoba 2:
K&K TECHNOLOGY a.s.
Koldinova 672, Klatovy II, 339 01
IČO: 64833186
(dále jen KKT)

Úvod
Tato zpráva je zpracována na základě povinnosti plynoucí z § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích a podléhá ověření auditorem (pokud podléhá účetní závěrka ověření auditorem) a je součástí
výroční zprávy společnosti.

Vymezení podmínek pro vznik povinnosti ovládané společnosti
Ovládaná osoba je řízena na základě těchto vztahů:
a) ovládající osoba vlastní akcie ovládané osoby, a to v rozsahu 60,0 %
b) ovládající osoba ovládá též ovládanou osobu 2

1. Vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou 1
Během účetního období od 1.1.2018 do 31.12.2018 nerealizovaly ovládaná a ovládající osoba vzájemné
obchodní vztahy, nebyla realizována žádná opatření (investiční, finanční, personální apod.), která by byla
v zájmu nebo na popud ovládající osoby přijata či uskutečněna ovládanou osobou ve prospěch ovládající osoby,
a nevznikla ovládané osobě žádná újma či výhoda ze strany osoby ovládající.

2. Vztahy mezi ovládanou osobou 1 a ovládanou osobou 2
V zásadě platí, že při sjednávání cen jsou používány sazby z ceníků pro externí fakturaci, tzn. stejné jako pro
všechny ostatní odběratele, popř. podle běžné kalkulace obchodních případů se zohledněním všech zvláštností
každého daného případu.

Vodohospodářský podnik a.s.
IČ 62623508, DIČ CZ62623508, ISDS w6gxx8
Vedená u Krajského soudu v Plzni, B 1077

Pražská 87/14, Vnitřní město, 301 00 Plzeň
P. O. Box 2, Jižní Předměstí, 303 02 Plzeň

+420 377 201 630
http://www.vhp.cz, vhp@vhp.cz
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1. Za uplynulé účetní období byly uzavřeny tyto nové písemné smlouvy:
a)

dodavatel KKT, odběratel VP

Druh smlouvy
Dohoda o přeúčt. nákl. na poj.

Datum
Předmět smlouvy
16.4.2018 Přeúčtování nákladů na pojištění

Částka bez DPH
1.224,-

2. Ostatní plnění, tj. plnění z dřívějších smluv a jiné fakturace:
a)

dodavatel KKT, odběratel VP

Druh smlouvy
Sml.o prov. odb.adm. úč.prací

b)

Datum
Předmět smlouvy
31.10.2003 Zpracování mezd

Částka bez DPH
31.250,-

dodavatel VP, odběratel KKT

Druh smlouvy
Rámcová smlouva 04

Datum
Předmět smlouvy
30.1.2012 Technické posouzení dokumentace
DPS pro ČOV ve společ. DEZA a.s.

Částka bez DPH
12.210,-

3. Zápočty vzájemných pohledávek a závazků:
V roce 2018 byl proveden celkem 1 zápočet vzájemných pohledávek a závazků v celkové hodnotě Kč 14.774.

V Plzni 15.3.2019

Ing. Radomír M e d u n a
předseda představenstva a ředitel společnosti
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ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ROK 2018
(dle § 436 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích)
1.

CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI V ROCE 2018

Vodohospodářský podnik a.s. (dále jen VP) vznikl transformací Vodohospodářského podniku, s.r.o
(vznik 17. 2. 1995) na akciovou společnost k 31. 8. 2003.
VP se v roce 2018 nadále profiloval jako projektová, inženýrská a konzultační firma, specializující se na
oblast vodního hospodářství a životního prostředí. Poskytoval široký komplex projektových, inženýrských
a servisních služeb.
Mimo to poskytoval VP vodohospodářské konzultační služby pro obce a města, provozovatele vodovodů
a kanalizací, výrobní podniky apod., kde se vyskytovaly problémy s odpadními a technologickými vodami.
Jednalo se zejména o metodické řízení a optimalizaci technologických provozů či jeho jednotlivých částí
včetně zajištění odborných odběrů příslušných vzorků.
Pro potřeby měst a obcí zpracovával VP projekty všech stupňů včetně zadávacích dokumentací pro
akce financované z dotačních zdrojů. S obcemi a městy pak dále spolupracoval při stanovování limitů
vypouštěných odpadních vod v souladu s platnou legislativou.

VP vykázal v roce 2018 při výnosech 15.901.724,52 Kč a nákladech 15.505.868,85 Kč zisk před
zdaněním ve výši 395.855,67 Kč (po zdanění 258.865,67 Kč).
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2.

STAV MAJETKU SPOLEČNOSTI

Z hlediska struktury majetku k 31.12.2018 měl dlouhodobý majetek (stálá aktiva) podíl 2,51 % a oběžná
aktiva vč. časového rozlišení 97,49 % celkových aktiv. Z oběžných aktiv byly nejvýznamnější položkou
peněžní prostředky s podílem 63,83 % na oběžných aktivech (pozn.: čerpáno z Rozvahy k 31.12.2018 - vše
v hodnotách netto).
Bližší údaje k 31.12.2018 jsou uvedeny dále.
A. Dlouhodobý majetek
Společnost vlastní dlouhodobý majetek (stálá aktiva) v hodnotě vyjádřené v pořizovacích cenách ve výši
2.091 tis. Kč a se zůstatkovou cenou 206 tis. Kč. Strukturu majetku tvoří zejména osobní automobily
a software, dále pak kancelářská technika a počítače.
B. Oběžná aktiva
Zásoby byly k 31.12.2018 ve výši 231 tis. Kč, z toho nejvýznamnější část tvořila nedokončená výroba
(rozpracované zakázky) ve výši 227 tis. Kč.
Krátkodobé pohledávky činily 2.674 tis. Kč (hodnota brutto), z toho nejvýznamnější byly pohledávky
z obchodních vztahů ve výši 2.385 tis. Kč (hodnota brutto). K jedné z těchto pohledávek byla v roce 2017
dotvořena opravná položka v její plné výši, tj. 74 tis. Kč. Netto hodnota krátkodobých pohledávek
z obchodních vztahů proto činí 2.311 tis. Kč.
Peněžní prostředky tvoří pouze peníze v pokladně a na bankovním účtu. K 31.12.2018 byla jejich
hodnota rovna 4.996 tis. Kč.
C. Časové rozlišení
Tato položka činí k 31.12.2018 183 tis. Kč. Jedná se konkrétně o časové rozlišení nákladů vynaložených na
recertifikaci systému managementu kvality ISO 9001 a dále na pořízení licencí k softwaru AutoCAD.

V Plzni dne 15.3.2019

Ing. Radomír Meduna
předseda představenstva a ředitel společnosti
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