
Výroční zpráva 2019
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.



2

Obsah

Úvodní slovo předsedy představenstva 3-4
Základní identifikační údaje 4
Informace o společnosti 5-9
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku v roce 2019
- technické a ekonomické údaje o provozovaných stavbách - vodovody 10-11
- technické a ekonomické údaje o provozovaných stavbách - kanalizace 11-12
- investiční výstavba 13-17
- opravy hmotného majetku 18-20
- hospodaření společnosti 20-22
Zpráva dozorčí rady 23
Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu 24
Zpráva statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 ZOK 25-27

Přílohy

Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky a výroční zprávy
Rozvaha v plném rozsahu
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu
Příloha k účetní závěrce za rok 2019
Výkaz o peněžních tocích za rok 2019



3

Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení akcionáři,

jménem představenstva společnosti vám předkládám výroční zprávu o hospodaření a stavu
majetku společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. za rok 2019.

Tato výroční zpráva je již dvacátá šestá a dokumentuje stav a vývoj akciové společnosti za
uplynulé období. Slouží jako informační zdroj pro akcionáře, obchodní partnery i pro
veřejnost. Najdete zde požadované údaje dle zákona, ale také řadu dalších údajů a informací
nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejúplnější a nejpřehlednější údaje o práci
a výsledcích naší společnosti.

Hlavními činnostmi společnosti bylo i ve sledovaném období provozování vodovodů a
kanalizací pro veřejnou potřebu. Při svém působení klademe důraz na systematickou a
dlouhodobou péči o stávající vodovody a kanalizace s cílem zajistit jejich trvalou
provozuschopnost. V průběhu celého roku byl zajištěn optimální průběh dodávky pitné vody,
její kvalita a odvádění vod odpadních. Kvalita pitné i čištěné vody, které je trvale věnována
zvýšená pozornost, je sledována ve vlastní akreditované laboratoří.

Naše společnost zásobovala v hodnoceném období 35 955 obyvatel pitnou vodou, od 28 990
obyvatel odváděla vody odpadní, vlastnila 281 km vodovodů a 164 km kanalizací.

Mimo provozování vlastního majetku provozovala dále společnost kanalizaci v oblastech
Bojiště a Volanov pro město Trutnov a rovněž vodovod, kanalizaci a ČOV pro obec Malá
Úpa. Nově od jara 2019 provozovala rovněž ČOV „Bobí louky“ v Peci p. Sněžkou.

Ve sledovaném roce došlo k rozšíření vodovodní sítě, které však svým rozsahem nebylo pro
činnost společnosti zásadní. Na základě kupní smlouvy byl pořízen vodovodní řad v Mladých
Bukách. Město Trutnov vložilo formou nepeněžitého vkladu nově vybudovaný vodovodní řad
v městské části Kryblice. Prioritou v oblasti pitné vody byly již od roku 2017 práce charakteru
oprav i modernizací na vodojemech v parku v Trutnově. V roce 2019 byly práce na obou
vodojemech dokončeny. Z nákladů bylo od roku 2017 vynaloženo 19 925 tis. Kč.

Cílem společnosti bylo, stejně jako v minulých letech, zajistit realizaci naplánovaných
investičních akcí a oprav. Pokud jde o oblast pitné vody, byly mimo vodojemů v parku
realizovány i další významné práce. Jednalo se zejména o výměnu vodovodu v ulici Lázeňská
v Janských Lázních, která si vyžádala více než 2 000 tis. Kč a o sanaci akumulační komory na
ÚV v Peci p. Sněžkou, která přišla na téměř 1 700 tis. Kč. V roce 2019 byly zahájeny práce na
opravě a modernizaci dalšího významného vodojemu, a to v Horním Starém Městě. Zatím se
jednalo o projektovou přípravu, která stála více než 550 tis. Kč. Další práce budou pokračovat
v roce 2020.

Celkem bylo na stavební opravy vodovodní sítě vynaloženo ve sledovaném roce vynaloženo
13 294 tis. Kč. Další téměř 1 000 tis. Kč byl vydán na opravy strojní.

Rovněž stokové síti a čistírnách odpadních vod bylo v roce 2019 provedeno několik
důležitých investičních akcí a oprav. Finančně nejnáročnější akcí byla výměna kanalizace
v ul. Lázeňská v Janských Lázních, která si vyžádala téměř 6 600 tis Kč Následovala akce
v Trutnově v ulici Exulantská a na Komenského náměstí za více než 2 400 tis. Kč. Celkové
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náklady na stavební opravy kanalizací a ČOV činily ve sledovaném roce objem více než
13 500 tis. Kč.

Pokud jde o investiční prostředky, bezesporu nejvýznamnější bylo zahájení akce „ČOV
Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“. Tato akce je podporována ze strany Ministerstva
životního prostředí. Celkové náklady budou i po obdržení dotace tak vysoké, že společnost
byla nucena na zabezpečení spolufinancování požádat o investiční úvěr Komerční banku, a.s.,
která žádosti vyhověla. Společnosti byl poskytnut úvěr do celkové výše 45 000 tis. Kč. V roce
2019 bylo z této částky utraceno více než 29 000 tis. Kč. Dalších téměř 15 000 tis. Kč bylo
financováno z vlastních prostředků společnosti.

Společnost se v roce 2019 nedostala do žádných finančních problémů a řádně hradila veškeré
své závazky vyplývající z podnikatelské činnosti. Hospodaření společnosti bylo na dobré
úrovni. Lze konstatovat to podstatné, a to, že společnost dosáhla zisku 10 355 tis. Kč.

Podrobnější údaje o těchto a dalších skutečnostech přináší tato výroční zprá

Mgr. Tomáš Hendrych
předseda představenstva

Základní identifikační údaje

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s.

Sídlo: nábřeží Václava Havla 19, Trutnov (541 01),
Česká republika

Datum vzniku: 1. 1. 1994 na dobu neurčitou

Právní předpis: obchodní zákoník, § 56 a násl. a § 154 a násl.
notářský zápis ze dne 17. 11. 1993

Právní forma: akciová společnost

Právní řád: České republiky

IČ: 60108711

DIČ: CZ60108711

Základní kapitál společnosti: 550 222 000,- Kč

Nominální hodnota akcie: 1 000,- Kč

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 1006.

Kontakt: sekretariát ředitele: tel. 499 848523, fax
499 848520, email: info@vaktu.cz
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Předmět podnikání

- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- vodoinstalatérství
- silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní doprava provozovaná vozidly o

největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní doprava
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
- pronájem nebytových prostor včetně poskytování dalších služeb
- výroba elektřiny
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Vydané cenné papíry

akcie na jméno
celková hodnota v Kč 472 712 000,-

- 467 ks hromadných akcií v hodnotě  1 000 000,- Kč 467 000 000,-
- 53 ks hromadných akcií v hodnotě 100 000,- Kč 5 300 000,-
- 36 ks hromadných akcií v hodnotě 10 000,- Kč 360 000,-
- 52 ks listinných akcií v hodnotě 1 000,- Kč 52 000,-

akcie v listinné podobě, převoditelné se souhlasem valné hromady
celková hodnota v Kč 1 000,-
1 ks akcie v zaknihované podobě, převoditelná se souhlasem valné hromady

akcie na majitele ISIN CZ00009058657
celková hodnota v Kč 77 509 000,-

- počet kusů 77 509
akcie jsou zaknihované, vedené v Centrálním depozitáři cenných papírů, a. s.,
obchodovatelné na volném trhu RM-SYSTÉMU, a. s., Praha.

Přehled akcionářů k 31. 12. 2018 a k 31. 12. 2019 přesahující 5 % základního kapitálu:

Akcionář 2018 2019
tis. Kč % tis. Kč %

Město Trutnov 270 527 49,3 272 049 49,4
Město Pec pod Sněžkou 110 951 20,2 110 951 20,2
Město Janské Lázně 41 307 7,5 41 307 7,5
Holeček R., Ing., Frýdek-
Místek, Mánesova 475

32 742 6,0 32 742 5,9

Pozn.: Akcie měst jsou vydány na jméno, akcie Ing. Holečka jsou vydány na majitele.

Ovládající osobou ve smyslu § 82 zákona 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a
družstvech (ZOK) je Město Trutnov, se sídlem Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, IČ
00278360, které přímým způsobem vlastní podíl ve výši 49,4 % na základním kapitálu
společnosti. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
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ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou je nedílnou
součástí příloh této výroční zprávy.

Ostatní významné skutečnosti

Změny v základním kapitálu
Ve sledovaném období došlo ke zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Města
Trutnov, a to o částku 1 522 tis. Kč.

Valné hromady
Valná hromada společnosti se konala dne 27. 5. 2019 a zúčastnilo se jí 8 akcionářů, kteří
vlastní nebo zastupují akcie, jejichž jmenovitá hodnota představuje 71,5 % základního
kapitálu sníženého o akcie, s nimiž není spojeno právo hlasovat. Valná hromada projednala
zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu majetku v roce 2018,
zprávu představenstva o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2018 a zprávu dozorčí
rady.

Valná hromada schválila výroční zprávu, roční účetní závěrku a rozdělení zisku za rok 2018.
Ze zisku po zdanění ve výši 10 717 938,27 Kč bylo do sociálního fondu přiděleno 750 000,-
Kč, do stimulačního fondu 500 000,- Kč a fondu obnovy převedeno 9 467 938,27 Kč.  Valné
hromady, konané v letech 2016–2019 neschválily v rámci rozdělení zisku výplatu dividend.
Dividendová politika není stanovena. Valná hromada rovněž zvolila Mgr. Tomáše Eichlera,
místostarostu města Trutnov, členem dozorčí rady. Ing. Hana Horynová na členství v dozorčí
radě rezignovala.

Závislost emitenta na patentech nebo licencích
Společnost není závislá na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

Soudní spory
Společnost je účastníkem soudního sporu, jehož předmětem je návrh na vyslovení neplatnosti
usnesení valné hromady, konané dne 28. 5. 2018. Žalobkyní je OSMA – ČR – OJ024, IČ
01186353. Žalobkyně se domáhá vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady v oblasti
rozdělení zisku. Krajský soud v Hradci Králové, pobočka Pardubice, žalobu zamítl.
Žalobkyně se proti rozsudku Krajského soudu odvolala. Další jednání do konce sledovaného
období neproběhlo.

Informace o výzkumu a vývoji nových výrobků nebo postupů
V této oblasti nevyvíjela společnost žádné aktivity.

Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí
V souladu s hlavním předmětem činnosti společnosti, kterým je provozování vodovodů a
kanalizací společnost vynakládá investiční i provozní prostředky v oblasti nakládání
s odpadními vodami.

Ve shodě s těmito aktivitami, prováděla společnost v roce 2019 realizaci investičního
projektu, podporovaného z prostředků Evropské unie a Státního fondu životního prostředí ČR
(SFŽP). Jednalo se o akci „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“.

Investiční instrumenty
Společnost nepoužívá investiční instrumenty.
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Rizikové faktory v podnikání společnosti
Hlavní předmět podnikání společnosti je přirozeným monopolem a společnost tedy nečelí
konkurenčním tlakům. Rovněž v činnosti speciální mechanizace společnost nemá v oblasti
své působnosti rovnocennou konkurenci.

Rizikovým faktorem lze nazvat kolísání vydatnosti některých vodních zdrojů, které se zvláště
při déletrvajícím období sucha již několikrát projevilo přechodným nedostatkem pitné vody
ve výše položených lokalitách. Vedení společnosti věnuje plynulému zásobování pitnou
vodou trvalou pozornost a průběžně připravuje investiční řešení těchto situací.

Orgány společnosti

Valná hromada její působnost upravuje § 20 a
následující stanov společnosti

Představenstvo
- předseda
Mgr. Tomáš Hendrych místostarosta města Trutnov

- místopředseda
Alan Tomášek starosta města Pec p. Sněžkou

- členové
Ing. Pavel Mrázek starosta obce Horní Maršov
Ing. Jiří Hradecký starosta města Janské Lázně
Ing. Jiří Špetla starosta města Svoboda n. Ú.
Mgr. Lucie Potůčková starostka městyse Mladé Buky

Prokura
Ing. Josef Moravec ředitel společnosti
prokura zapsána do obchodního rejstříku dnem 22. 9. 2004

Dozorčí rada
- předseda
Mgr. Tomáš Eichler místostarosta města Trutnov

- místopředseda
Ing. Petr Jirků zaměstnanec společnosti

- člen
Ing. Zdeněk Virt místostarosta města Pec p. Sněžkou
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Organizační struktura společnosti

Sídla výrobních provozů:

· Vodovody Trutnov, adresa: Trutnov, Úpské nábřeží 106
· Úpravna vody Horní Maršov, adresa: Horní Maršov – Temný Důl č. p. 30
· Kanalizace Trutnov, adresa: Trutnov 3 – Bohuslavice, Kladská ul.
· ČOV Trutnov, adresa: Trutnov 3 – Bohuslavice, Kladská ul.
· Vodovody a kanalizace Svoboda n. Úpou, adresa: Svoboda n. Úpou, Lázeňská 296
· Vodovody, kanalizace a ČOV Pec p. Sn., adresa: Pec p. Sněžkou, Velká Pláň 159
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Personální struktura společnosti

V roce 2019 pracovalo ve společnosti v průměru 80 zaměstnanců. Lze konstatovat, že tento
celkový počet se v průběhu několika let mění jen minimálně. Z celkového počtu je 59 mužů a
21 žen.

Z celkového počtu zaměstnanců je 48 dělníků, 32 TH pracovníků, z nichž 3 jsou řídícími
pracovníky. Pokud bychom za řídící pracovníky považovali rovněž vedoucí provozů a
oddělení, vzrostl by jejich počet na 9.

Počet zaměstnanců celkem                           80 Kvalifikační struktura zaměstnanců
z toho: výroba a rozvod pitné vody 22 vyučení bez maturity 42

odvádění a čištění odpadních vod 20 střední vzdělání (s maturitou)               26
obslužné provozy 38 vyšší odborné 0

vysokoškolské 12

V průběhu roku bylo zajišťováno další vzdělávání zaměstnanců. Zaměstnanci byli průběžně
vysíláni na odborné semináře, školení a přezkušování dle profesí a příslušných norem.
Různých typů odborných školení se zúčastnilo 179 zaměstnanců. U dělnických profesí to byli
zejména řidiči z povolání, jeřábníci a zaměstnanci, kteří pracují s nebezpečnými látkami.
Školení řidičů – referentů se účastnili jak dělníci, tak i TH pracovníci. V neposlední řadě byla
zabezpečována i péče o zdraví zaměstnanců – závodní preventivní péče.

Věková struktura zaměstnanců

Většina zaměstnanců ve věku 50+ pracuje u společnosti více než 20 let. Z toho je zřejmé, že
jde o stabilizovaný kolektiv. Vzájemné závazky zaměstnavatele a zaměstnanců řeší
každoročně kolektivní smlouva, která je mezi vedením společnosti a zástupci odborové
organizace uzavírána vždy koncem února.
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Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku roce
2019

Vybrané údaje o vodovodech

V roce 2019 provozovala akciová společnost vodovodní síť v 7 obcích na základě vlastnění
vodohospodářského majetku a uzavřených provozních smluv. V roce 2019 bylo vyrobeno
3 187 tis. m3 a odběratelům dodáno 1 889 tis. m3, což je v podstatě stejný objem, jaký byl
vyfakturován za rok 2018. Mírně se zvýšil objem fakturované vody domácnostem, objem pro
ostatní odběratele zůstal na stejné úrovni. Délka provozované se proti roku mírně zvýšila (viz
str. 2).

Ukazatel MJ 2016 2017 2018 2019

Počet obyvatel zásobovaných vodou osoba 35 905 35 797 36 217 35 955

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) km 273 279 279 281

Počet vodovodních přípojek ks 6 685 6 698 6 430 6 490

Počet osazených vodoměrů ks 6 559 6 572 6 549 6 285

Počet úpraven vody ks 24 25 29 35

Kapacita vodojemů m3 22 932 22 959 23 355 23 730
Kapacita zdrojů povrchové a podzemní
vody l/s 216 216 204 294

Pokud jde o výrobu vody, fakturaci vodného a související ztráty vodní v trubní síti, pak lze
konstatovat, že proti roku 2018 se situace zlepšila. Došlo ke snížení výroby vody a ztrát
v trubní síti.

Snížení množství vyrobené vody se týká provozu v Trutnově a ve Svobodě n. Úpou. Při
porovnání fakturované vody je zřejmé, že na provoze ve Svobodě n. Úpou se podařilo snížit
ztráty vody v trubní síti výrazněji.

Výše uvedené skutečnosti dokládá následující tabulka:
(v tis. m3)

Ukazatel 2016 2017 2018 2019

Výroba vody - Trutnov 2 452 2 525 2 668 2 495

Výroba vody - Svoboda n. Ú. 479 555 545 471

Výroba vody - Pec p. Sn. 181 205 190 221

Výroba vody celkem 3 112 3 285 3 403 3 187

Voda převzatá 4 4 5 4

Voda určená k realizaci 3 116 3 289 3 407 3 190
Voda fakturovaná 1 899 1 899 1 885 1 889



11

pokračování

Ukazatel 2016 2017 2018 2019
Voda nefakturovaná 1 217 1 390 1 522 1 301

Voda ost. + vlastní spotřeba 154 128 127 120

Ztráty 1 063 1 262 1 396 1 181

Kvalita pitné vody je zabezpečována a kontrolována jak v průběhu výroby a úpravy, tak i
v distribuční síti, v souladu s platnou legislativou.

V roce 2019 bylo odebráno 482 vzorků pro chemický rozbor a 639 vzorků pro
mikrobiologický rozbor. Vzorky jsou analyzovány podnikovou laboratoří, která má osvědčení
o akreditaci.

Vývoj spotřeby (fakturace) pitné vody (tis. m3/rok)

Vybrané údaje o kanalizacích a ČOV

Počet obcí, ve kterých společnost provozovala kanalizační síť, je stejný jako u vodovodní sítě,
tj. 7. Mimo 2 ČOV, které jsou ve vlastnictví společnosti, provozovala společnost ještě ČOV
na základě provozní smlouvy, a to v obci Malá Úpa, a rovněž ČOV „Bobí louky“ v Peci p.
Sněžkou. Společnost odvádí odpadní vody od 28 990 obyvatel. Délka kanalizační sítě se ve
sledovaném roce prodloužila o kanalizační řad v Mladých Bukách a v Trutnově (městská část
Kryblice).
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Údaj MJ 2016 2017 2018 2019
počet napojených obyvatel na veřejnou
kanalizaci

osoba 29 058 28 931 29 949 28 990

z toho: napojených na ČOV osoba 29 058 28 931 29 949 28 990

počet čistíren odpadních vod ks 2 2 2 2

délka kanalizační sítě (bez přípojek) km 173 175 175 164

počet kanalizačních přípojek ks 5 745 5 753 5 970 4 740

množství fakturovaných OV tis. m3 2 386 2 350 2 424 2 421

čištěné odpadní vody tis. m3 6 811 7 339 6 702 7 367

Odvádění a čištění odpadních vod

V roce 2019 bylo vyfakturováno 2 421 tis. m3 odpadních vod. Z tohoto množství bylo
416 tis. m3 vod srážkových. Celková fakturace stočného se proti roku 2018 nezvýšila. Určitá
změna nastala pouze u podílu domácností a ostatních odběratelů. U domácností došlo
k mírnému navýšení fakturace, které souvisí i s mírně vyšší fakturací vodného. U ostatních
odběratelů tomu bylo naopak. Lze to přičíst zejména změnám ve fakturaci stočného
z vlastních zdrojů.

Čištění vlastní kanalizace i kanalizace, kterou společnost provozuje na základě smluv, provádí
vlastní tlakové vozy. Tyto vozy rovněž na základě objednávek vykonávají práce pro cizí
odběratele, a to jak pro domácnosti, tak i pro ostatní odběratele.

Čistírny odpadních vod jsou provozovány dle zpracovaných a schválených provozních řádů
s odpovídajícím technickým vybavením. Společnost nemá povinnost plateb poplatků za
vypouštění zbytkového znečištění. Jakost vypouštěných odpadních vod i kvalitu vodních toků
nad i pod ČOV sleduje vlastní akreditovaná laboratoř.
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Investice v roce 2019

Společnost systematicky věnuje pozornost rekonstrukcím infrastruktury s cílem dosažení
obnovy nevyhovujícího technického stavu majetku, zejména trubních systémů, modernizaci a
intenzifikaci objektů, a to z pohledu technologických i stavebních částí. Každoročně jsou
rovněž vynakládány prostředky k rozšíření vodárenského a kanalizačního dispečinku.

Celkem bylo v roce 2019 provedeno investičních prací a dodávek za 64 848 tis. Kč.
Profinancováno bylo 64 121 tis. Kč. Financování proběhlo jak z vlastních zdrojů společnosti,
tak i s využitím úvěru.

Údaj 2017 2018 2019
vodovodní síť 7 383 10 427 7 622
úpravny vody 89 130 827
kanalizační síť 9 690 256 1 426
ČOV 5 865 3 451 848
Dostavba kanalizace v obci Svoboda n. Ú.
(celkové náklady bez vlivu dotace) 999 14 910 331
dopravní a mechanizační prostředky 3 911 420 8 560
ČOV Bohuslavice – kalová koncovka 1 014 124 44 338
vodárenský dispečink 330 731 117
ostatní 796 401 524
DDHM 235 509 586
DNM, DDNM 771 2 157 0
Celkem 30 069 33 392 64 848

Akce ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka

V hodnoceném roce byla zahájena realizace jedné z velmi významných investičních akcí, a to
akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“. Likvidace kalu je zásadním
problémem každé čistírny odpadních vod. V současné době je kal předáván k likvidaci
specializované firmě, což společnost přijde ročně až na 1 500 tis. Kč. V této oblasti však
dochází k závažným legislativním změnám, které v poměrně blízké budoucnosti, podstatně
zpřísní podmínky pro likvidaci čistírenských kalů. V optimističtějším případě dojde
k prudkému zdražení likvidace kalů, ale hrozí i riziko, že čistírenské kaly nebudou k likvidaci
odebírány.

Společnosti, které kal produkují, musí tedy přijmout taková opatření, která by vyhovovala
legislativním podmínkám, a zároveň by (pokud možno) znamenala ekonomické přínosy
zejména z využití energie, kterou kal obsahuje.

Akciová společnost vybrala takové technické řešení, které nebude klást nároky na výstavbu
nových objektů. Zjednodušeně se dá říci, že vyhnilý, odvodněný kal bude sušen na 90 %
sušiny. Po výstupu ze sušárny se bude sušený kal buď sypat do pyrolyzéru nebo odebírat pro
spálení. Při najíždění bude sušárna napájena z externích zdrojů. Poté již bude zdrojem pro
vytápění odpadní teplo z kogenerace a z pyrolýzy. To znamená, z vlastních zdrojů.
K efektivnějšímu využití energie pomůže i výstavba nového plynojemu (akumulace plynu),
která byla v roce 2018 realizována. Cizí zdroje energie budou využívány pouze jako
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doplňkový zdroj celkové tepelné bilance. Hlavním produktem pyrolýzy bude biochar, který
bude možno poté, co bude certifikován, použít i jako hnojivo na zemědělskou půdu.

Takto koncipované řešení má několik výhod, mezi něž patří i možnost obdržení dotace. Po
složitých jednáních Ministerstvo životního prostředí rozhodlo koncem roku 2018 o jejím
přidělení, a to ve výši 25 % uznatelných nákladů akce. Vzhledem k investiční náročnosti
pořízení tohoto majetku bude možno uvažovat i s možností likvidace kalu z okolních čistíren
za úplatu.

Nezanedbatelným přínosem je samozřejmě i ta skutečnost, že se vlivem změny v procesu
nakládání s kaly, nezvýší tlak na cenu stočného.

Vzhledem k tomu, že realizace této investiční akce začala v dostatečném předstihu, nebude
mít společnost problémy v době, kdy nová zpřísňující podmínky pro likvidaci čistírenských
kalů vejdou v platnost.

Do konce sledovaného období došlo k dodání sušárny kalu a pyrolyzéru, včetně zařízení pro
čištění spalin. Všechny části byly usazeny na stavebně připravené základy. Předání
dokončeného díla je plánováno k 30. 6. 2020.

Za rok 2019 bylo v souvislosti s touto akcí profinancováno 44 282 tis. Kč. Vlastní prostředky
společnosti byly vynaloženy ve výši 15 153 tis. Kč. Zbývající část, tj. 29 129 tis. Kč bylo
uhrazeno z úvěru, který na tuto akci poskytla Komerční banka, a. s. Zhotovitelem akce je
společnost HST Hydrosystémy s. r. o. se sídlem v Teplicích.

Ostatní významné investiční akce

Začátkem roku 2019 byla zkolaudována a dofinancována akce „Dostavba kanalizace v obci
Svoboda nad Úpou“.

K 31. 12. 2019 byly náklady akce a její financování následující:

náklady projektu 16 538 tis. Kč
obdržená dotace (SFŽP, Národní parky) 8 812 tis. Kč
spolufinancování z vlastních zdrojů společnosti 2 326 tis. Kč
zápůjčka města Svoboda n. Ú. 5 400 tis. Kč

Dalšími důležitými investičními akcemi byly tyto práce a dodávky:

Místo název tis. Kč
Trutnov VDJ „park“ – modernizace technologie 7 138 tis. Kč
ČOV Bohuslavice přemístění zahušťovací nádrže 848 tis. Kč
ÚV Horní Maršov výměna česlí na odběrném objektu 827 tis. Kč

upgrade vodárenského dispečinku 653 tis.Kč

strojní investice 9 253 tis. Kč
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Formou různých stupňů projektové dokumentace probíhala příprava na budoucí investiční
akce pro rozšíření kanalizační sítě v okrajových částech měst a obcí, a to na Babí, v Libči a ve
Lhotě (Trutnov), Horním Maršově a Velké Úpě.

Rok 2019 se do určité míry vymykal i v oblasti strojních investic, kterých bylo v porovnání
s minulými lety vynaloženo nezvykle hodně. Jednoznačně zde dominují investice do
dopravních prostředků. Nejdražší byl nákup cisterny na pitnou vodu zn. Tatra pro provoz
vodovodů v Trutnově, za který společnost vynaložila téměř 4 200 tis. Kč. Vzhledem k tomu,
že tato cisterna nahradila automobil, který byl pořízen v 80. letech minulého století, byla tato
investice nezbytná. Dále byly nakoupeny automobily pro provoz vodovodů v Trutnově, ve
Svobodě n. Úpou a v Peci p. Sněžkou. Náhrada za dožitý automobil byla pořízena i pro ČOV
Bohuslavice a pro technologa.

ČOV Bohuslavice – plynojem po dokončení
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VDJ v parku v Trutnově po dokončení
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ČOV Trutnov Bohuslavice – pyrolýza (dodávka)
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Opravy hmotného majetku v roce 2019

Opravy jsou dlouhodobě zaměřovány na udržování provozuschopnosti a funkčnosti nejen
vodovodních a kanalizačních sítí, ale rovněž čerpacích stanic, vodojemů a ČOV. Část oprav a
většina prací charakteru údržby je prováděna vlastními pracovníky.

Opravy, prováděné dodavatelským způsobem dosáhly v roce 2019 objemu 36 393 tis. Kč a
proti roku 2018 se zvýšily o 1 670 tis. Kč. Je to nejvyšší objem dodavatelských oprav, který
byl v historii společnosti realizován. Podstatnou část tvořily opravy stavební, a to 27 798 tis.
Kč (bez oprav komunikací po poruchách na vodovodech a kanalizacích). Na opravy strojní
bylo vynaloženo 6 662 tis. Kč.

tis. Kč
Charakter / účel opravy 2017 2018 2019
stavební opravy celkem 21 345 27 114 27 798
v tom: vodovodní síť 13 549 20 099 11 669

ÚV 320 196 1 625
kanalizační síť 4 518 5 457 12 292
ČOV 509 880 1 262
ostatní 2 449 482 950

strojní opravy celkem 4 942 6 402 6 662
v tom: dopravní prostředky 1 396 2 112 1 998

vodoměry 182 130 159
ostatní 3 364 4 160 4 505

Z vývoje nákladů na stavební opravy je zřejmé, že vynaložené prostředky se každoročně
zvyšují. Po dokončení oprav na VDJ v parku v Trutnově se společnost zaměřila více na
opravy kanalizační sítě, což je z tabulky patrné.

Ze stavebních oprav na kanalizační síti lze jmenovat zejména tyto:
· výměna kanalizace v ulici Lázeňská v Janských Lázních, která si vyžádala 6 584 tis.

Kč
a

· opravu kanalizace v ul. Exulantská a na Komenského náměstí v Trutnově za 2 422 tis.
Kč.

Pokud jde o opravy vodovodní sítě, uskutečnily se, mimo dokončení oprav na VDJ v parku
v Trutnově, tyto významné práce:

· výměna vodovodu v ul. Lázeňská v Janských Lázních za 2 054 tis. Kč
a

· sanace akumulační komory na ÚV v Peci p. Sněžkou, kde práce činily 1 554 tis. Kč.

V rámci strojních oprav jsou finančně nejnáročnější opravy dopravních prostředků, zejména
tlakových vozů z provozu kanalizace, které jsou již na hranici životnosti. Značné finanční
prostředky si rovněž vyžadují opravy technologických součástí na ČOV Trutnov Bohuslavice.
V největší míře jde o čerpadla a o opravy a servis kogenerační jednotky.
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Kanalizace Janské Lázně – ul. Lázeňská

Kanalizace Janské Lázně – ul. Lesní (menší akce)
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Kanalizace Trutnov – ul. Exulantská + Komenského náměstí

Hospodaření společnosti

Hlavními činnostmi společnosti jsou výroba a dodávka pitné vody a odvádění a čištění
odpadních vod. Ostatní činnosti společnosti, které jsou uvedeny v předmětu podnikání, jsou
doplňující k uvedeným hlavním činnostem.

Tržby a výnosy

Údaje o tržbách a výnosech v posledních čtyřech účetních obdobích (v tis. Kč)

Položka 2016 2017 2018 2019
vodné 64 063 67 781 71 051 75 039
stočné 67 969 66 985 68 985 71 586
stavební práce 208 431 476 410
speciální mechanizace 3 237 3 159 3 914 3 812
ČOV Trutnov Bohuslavice 837 1 160 1 393 1 498
laboratoř 4 649 4 659 4 563 5 268
provozování sítí Malá Úpa 878 981 1 041 1 572
pronájem DHM 636 638 606 587
ostatní výnosy 962 883 796 1 199
Celkem 143 439 146 677 152 825 160 971

Tržby za vodné a stočné tvořily ve sledovaném roce téměř 92,0 % z celkového obratu
společnosti. U obou hlavních činností došlo k 1. 1. 2019 ke zvýšení ceny. U vodného to bylo
o 2,- Kč, u stočného o 1,- Kč (bez DPH). Vzhledem k tomu, že objem fakturovaných
hmotných jednotek se proti roku 2018 příliš nezměnil, je zvýšení tržeb jednoznačně dáno
zvýšením cen.
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Provoz speciální mechanizace a laboratoře je pro chod společnosti nezbytný a jsou prioritně
určeny pro výkony v rámci společnosti. Provádějí však i tržby pro externí odběratele, které se
na celkovém obratu společnosti podílejí z 5,7 %.

Náklady

Údaje o nákladech v posledních čtyřech obdobích (tis. Kč):

Ukazatel 2016 2017 2018 2019
Spotřebované nákupy    (50) 25 642 25 511 27 557 28 555
Služby    (51) 34 168 34 302 43 086 46 149
Osobní náklady   (52) 35 603 37 334 39 650 42 841
Daně a poplatky  (53) 403 390 389 406
Jiné provozní náklady  (54) 2 715 2 718 2 473 2 757
Odpisy, rezervy, oprav.  položky   (55) 34 116 29 820 25 299 25 626
Finanční náklady   (56) 825 874 1 429 1 939
Aktivace vnitropodnikových služeb (58) - 25 - 195 - 236 - 114
Daň z příjmu právnických osob  (59) 1 462 2 412 2 460 2 456
Prvotní náklady celkem 134 909 133 166 142 107 150 615

Z tabulky je zřejmé, že největší objem nákladů je v oblasti služeb. Projevuje se zde stále
rostoucí objem dodavatelských oprav. Ostatní náklady v rámci této skupiny jsou poměrně
konstantní. Nárůst osobních nákladů odráží nárůst průměrné mzdy. U účtové skupiny,
zahrnující odpisy, rezervy a opravné položky se projevuje nejen zvýšení odpisů DHM vlivem
investiční výstavby, ale i změny zůstatků účtu rezerv. Rezerva vytvořená na opravu VDJ
v parku byla vyčerpána. V roce 2019 to byla částka ve výši 1 673 tis. Kč. Z rezervy, která
byla vytvořena na opravu vodovodu a kanalizace v Janských Lázních, bylo vyčerpáno
3 861 tis. Kč. Zbývající část, tj. 2 139 tis. Kč bude použita v roce 2020. V roce 2019
společnost žádnou rezervu na opravu DHM netvořila. V oblasti daně z příjmu právnických
osob je zahrnuta pouze odložená daň. Výše odložené daně je stanovena z rozdílu mezi
uplatněnými daňovými pohledávkami a změnou v účetních a daňových zůstatkových
hodnotách DHM.

Hospodářský výsledek

Finanční plán předpokládal, že celkový zisk po zdanění dosáhne objemu 6 462 tis. Kč.
V důsledku toho, že skutečné náklady byly nižší, než předpokládal plán, bylo dosaženo
vyššího zisku, a to 10 355 tis. Kč. Je však třeba poznamenat, že tento zisk nebude postačovat
na splátky poskytnutých úvěrů, které se po 30. 6. 2020 zvýší vlivem zahájení splátek úvěru,
poskytnutého na akci „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“ z 14 000 tis. Kč na
16 250 tis. Kč ročně, bude společnost nucena velmi obezřetně nacházet s finančními
prostředky na účtech.

Výhled hospodaření

Pro období let 2020 a 2021 společnost počítá s nárůstem tržeb, a to jak u vodného, tak i u
stočného, které bude dáno vyšší cenou. Vyšší objem fakturovaného množství se nejeví příliš
reálně. Pokud jde o náklady, je třeba uvažovat se zvýšením osobních nákladů vlivem nárůstu
průměrné mzdy. Odpisy DHM se budou zvyšovat v souladu s objemem dokončených
investic. Lze říci, že pouze dokončení akce „ČOV Trutnov Bohuslavice – kalová koncovka“
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se projeví v nákladech na odpisy částkou mezi 2 000 – 2 500 tis. Kč, ale velmi pravděpodobně
až v roce 2021. Přínosem zde bude snížení nákladů na služby. V souhrnu lze v těchto letech
očekávat zisk ve výši 10 000 tis. Kč (pro rok 2020), případně 15 000 tis. Kč (pro rok 2021).

Cenová politika

Cenová politika je usměrňována tak, aby v souladu s cenovými předpisy byly do cen vodného a
stočného promítnuty pouze ekonomicky oprávněné provozní náklady. I při této snaze je však počítat
s tím, že cena musí pokrýt nutnou obnovu majetku a rozvoj společnosti. Po celou dobu existence
společnosti se cena vodného a stočného pohybuje pod průměrem srovnatelných vodohospodářských
společností. V rámci republiky patří tedy k těm nižším.

Od roku 2017 se cena vodného (bez DPH) zvýšila o 4,- Kč/1 m3, cena stočného pak pouze
o 1,-Kč/1 m3. Rozdílný vývoj cen je dán zejména vyšší potřebou oprav vodovodní sítě a souvisejících
objektů.

rok cena Kč/1m3 rok cena Kč/1m3 rok cena Kč/1m3

bez
DPH

vč.
DPH

bez
DPH

vč.
DPH

bez
DPH

vč.
DPH

2017 vodné 35,82 41,19 2018 vodné 37,82 43,49 2019 vodné 39,82 45,79
stočné 28,53 32,81 stočné 28,53 32,81 stočné 29,53 33,96
celkem 64,35 74,00 celkem 66,35 76,30 celkem 69,35 79,75
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Zpráva dozorčí rady

Výsledky činnosti dozorčí rady jsou předkládány v souladu s ustanoveními zákona č. 90/2012
Sb. Ve složení dozorčí rady došlo ve sledovaném roce ke změně. Namísto Ing. Hany
Horynové, předsedkyně dozorčí rady, která odstoupila z funkce členky dozorčí rady, byl
v rámci řádné valné hromady, jejíž jednání se uskutečnilo dne 27.5.2019 novým členem, a
bezprostředně poté v rámci jednání dozorčí rady i novým předsedou, zvolen Mgr. Tomáš
Eichler, místostarosta města Trutnova. Dozorčí rada se v hodnoceném období sešla celkem
pětkrát. Tři zasedání byla společná se zasedáním představenstva společnosti. Předsedkyně
dozorčí rady a následně její předseda se pravidelně zúčastňovali zasedání představenstva.

Dozorčí rada konstatuje, že ve sledovaném období nezjistila nedostatky v hospodaření
společnosti. Rovněž se nevyskytly závažné provozní problémy.

Dozorčí rada projednala účetní závěrku za rok 2019 včetně zprávy auditora a vyslovila
souhlas se zprávou o vztazích mezi propojenými osobami. Na základě svých zjištění vyslovila
souhlas s roční účetní závěrkou, se stanoviskem auditora a doporučuje valné hromadě tuto
účetní závěrku schválit.

Dále dozorčí rada projednala návrh představenstva na rozdělení zisku z hospodaření v roce
2019. S navrženým rozdělením zisku souhlasí a doporučuje jej valné hromadě ke schválení.

Mgr. Tomáš Eichler
předseda dozorčí rady
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Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě společnosti za rok 2019 odpovídají
skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení
naší společnosti a námi vydaných cenných papírů, nebyly opomenuty či zkresleny.

Trutnov, dne 19. 3. 2020

Ing. Soňa Teichmanová Ing. Josef Moravec Mgr. Tomáš Hendrych
ekonomická náměstkyně prokurista a ředitel předseda představenstva
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Zpráva statutárního orgánu společnosti podle ustanovení § 82 Zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK)

Osoby propojené

1. Ovládaná osoba
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov
IČ: 601 08 711
DIČ: CZ60108711
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1006
Zastoupená: Ing. Josefem Moravcem, prokuristou a ředitelem a. s.
(dále „ovládaná osoba“)

Ovládaná osoba je společností, která se zabývá zejména provozováním vodovodů
a kanalizací, a to včetně služeb poskytovaných pro ovládající osobu.

2. Ovládající osoba
Město Trutnov
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov
IČ: 002 78 360
DIČ: CZ00278360
Zastoupená: Mgr. Ivanem Adamcem, starostou města
(dále „ovládající osoba“)

Ovládající osoba je obcí, která provádí výkon státní správy a samosprávy.

Vztahy mezi propojenými osobami

A) Způsob ovládání

Ovládající osoba má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 49,44 %
základního kapitálu ovládané osoby, tj. 272 049 000,- Kč (272 049 ks akcií o jmenovité
hodnotě 1 000,- Kč).

B) Personální unie

Předsedou statutárního orgánu ovládané osoby je Mgr. Tomáš Hendrych, který je zároveň
místostarostou a členem zastupitelstva města Trutnova.

C) Struktura propojení

Ovládající osoba má akcie, případně obchodní podíly v dalších společnostech, a to:

· TRANSPORT Trutnov, s. r. o., V Aleji 131, Trutnov, IČ: 62063588, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 40 % základního kapitálu této osoby,
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· Společnost Horní Labe, a. s., Starý Rokytník 226, IČ: 46506306, se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 20 % základního kapitálu této osoby,

· Lesy a parky Trutnov, s. r. o., Úpická 469, Trutnov, IČ: 25968700 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou ve výši 100 % základního kapitálu této osoby,

· Technické služby Trutnov, s. r. o., Šikmá 371, Trutnov, IČ: 25968084 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 100 % základního kapitálu,

· MEBYS Trutnov, s. r. o., Horská 5, Trutnov, IČ: 60915013 se souhrnnou jmenovitou
hodnotou 100 % základního kapitálu této osoby,

- SAMKA, a. s. v likvidaci, Kolmá 467, Trutnov, IČ: 60108622 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 2 % základního kapitálu této osoby,

- TEXLEN, a. s. v likvidaci, Horská 52, Trutnov, IČ: 15037045 se souhrnnou
jmenovitou hodnotou 2,4 % základního kapitálu.

D) Rozhodné období

Tato zpráva je zpracována za poslední účetní období, tj. od 1. ledna 2019 do 31. prosince
2019.

Právní úkony mezi propojenými osobami

1) Smlouva o právu provést stavbu a o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
inženýrské sítě na pozemcích p.p.č. 132/3 a 1426/2 v k.ú. Poříčí u Trutnova,
uzavřená mezi
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „budoucí povinný“)
a
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  Ing.
Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako „budoucí
oprávněný“).

· číslo smlouvy 09B267, akce Odkanalizování rodinných domů ve Voletinské ulici,
Trutnov – Poříčí.

2) Smlouva o upsání akcií formou nepeněžitého vkladu, jehož předmětem je
„Vodovodní řad a infrastruktura v oblasti Kryblice, Trutnov“ ze dne 23. 9. 2019
uzavřená mezi
Městem Trutnov, zastoupeným Mgr. Ivanem Adamcem, starostou, se sídlem Slovanské
nám. 165, Trutnov, IČ 00278360 (jako „upisovatel“)
a
Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., společností zapsanou v obchodním rejstříku Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1006, zastoupenou prokuristou a ředitelem a. s.  Ing.
Josefem Moravcem, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, IČ: 60108711 (jako
„společnost“).
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Důvěrnost informací

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního
tajemství ovládající, ovládané i další propojené osoby, a také ty informace, které byly
za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí propojených osob, označeny. Dále jsou
to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být samy o sobě, nebo v souvislosti
s jinými informacemi nebo skutečnostmi, k újmě jakékoliv z propojených osob.

Závěr

Tato zpráva byla schválena statutárním orgánem ovládané osoby, společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a.s. dne 25. 2. 2020, a předložena k přezkoumání dozorčí radě a
auditorovi. Vzhledem k tomu, že ovládaná osoba je povinna ze zákona zpracovávat výroční
zprávu, je tato zpráva do ní vložena jako její nedílná součást.

Veškerá zde uvedená smluvní plnění, uzavřená s osobami propojenými v podnikatelském
seskupení, lze považovat za standardní a oboustranně výhodná. Plněním ovládané osoby
ve prospěch propojených osob nedošlo k újmě v majetku či právech ovládané osoby.
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