
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

 3

3.2 Komentář k vývoji fi nančního hospodaření

V roce 2011 výnosy dosáhly 604 465 tis. Kč a plán byl splněn na 100,9 % a oproti roku 2010 byly vyšší o 3 %.

Tržby z výrobních činností se na celkových tržbách podílejí 86,51 % a byly oproti roku 2010 vyšší o 4,5 %. Roční 
plán tržeb za vodné byl splněn na 97,7 % a stočného na 100,2 %. 
Výnosy z ostatních činností v objemu 81 546 tis. Kč. 

Náklady byly čerpány ve výši 569 668 tis. Kč tj. na 102,0 % a oproti roku 2010 byly vyšší o 5,4 %. 

Za rok 2011 byl vytvořen před zdaněním hospodářský výsledek ve výši 34 797 tis. Kč.

3.1  Strategie hospodářské činnosti
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. je akciovou 
společností smíšeného typu tj., že je vlastník a provo-
zovatel vodohospodářské infrastruktury. Hlavní činností 
je provozování vodovodů, kanalizací a čistíren odpad-
ních vod s cílem rozvíjet a udržovat vodohospodářskou 

infrastrukturu v regionu. Akciová společnost má domi-
nantního postavení na trhu v oboru zásobení pitnou 
vodou z veřejných vodovodů odpovídající svoji kvalitou 
normě, odkanalizování a čištění odpadních vod s vyho-
vující účinností.

3.   Zpráva představenstva 
o hospodaření, podnikatelské 
činnosti a stavu majetku  

Údaje o hospodaření společnosti (v tis. Kč)

Údaje o hospodaření společnosti - činnosti  ROK 
  2011 2010
Výnosy celkem 604 465 586 590
v tom:  
 - vodné 219 507 207 689
 - stočné 293 973 284 097
 - ostatní výnosy 90 985 94 804
Náklady celkem 569 668 540 689
v tom:  
 - osobní náklady 102 814 100 678
 - suroviny, materiál, energie, apod. 280 547 286 598
 - odpisy 152 445 131 238
 - ostatní náklady 33 862 22 175
Výsledek hospodaření před zdaněním 34 797 45 901

Hodnota celkových nákladů a výnosů ve výše uvedené tabulce je vykazována dle příslušných účetních nákla-
dových a výnosových položek. 
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Účetní závěrka sestavená podle českých účetních standardů

Auditorem ověřená účetní závěrka v rozsahu rozvahy, 
výkazu zisků a ztrát, výkazu změn ve vlastním kapitá-
lu za dvě účetní období včetně komentáře je uvede-

na v příloze výroční zprávy. Za ověření účetní závěr-
ky za rok 2011 činily náklady na odměnu auditorovi 
79 500,- Kč

3.5 Údaje o fi nanční situaci

Vzhledem k charakteru rozhodující hospodářské čin-
nosti jsou výnosy akciové společnosti limitovány 
množstvím spotřeby dodávaných a odváděných vod 
a jejich cenou. Veškeré závazky jsou zpravidla hraze-

ny ve stanovených lhůtách. Přehled závazků a pohle-
dávek je uveden v „Účetní závěrce sestavené podle 
českých účetních standardů“ za období od 1.1.2011 
do 31.12.2011. 

3.4 Komentář k vývoji zisku

V roce 2011 byl vytvořen hospodářský výsledek před 
zdaněním ve výši 34 797 tis. Kč, odložená daň ve výši 
7 426 tis. Kč a daň z příjmu právnických osob ve výši 
0,- tis. Kč. Výsledek hospodaření za účetní období 
tedy činí 27 371 tis. Kč. Výše hospodářského výsledku 
byla ovlivněna proúčtováním účetní rezervy ve výši 
9 000 tis. Kč z titulu uložení pokuty ÚOHS, a to v sou-
vislosti s realizací veřejné zakázky na akci „Zhotovení 
stavebního díla Modernizace BČOV Pardubice“. Roz-
hodnutí ÚOHS dosud nenabylo právní moci.

Základní ukazatel zisku na akcii (v Kč) činil: 

2011 ………… 21,85 Kč   2010 ………… 29,53 Kč 

Vzhledem k potřebě realizace investic a plnění plánu 
obnovy se v blízké budoucnosti nepočítá s výplatou 
dividend. 

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední dvě účetní období (v tis. Kč)

Změny ve vlastním kapitálu  ROK 
  2011 2010
Základní kapitál 1 252 559 1 252 559
Emisní ážio 8 8
Kapitálové fondy  394 349 394 349
Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 0 223
Zákonný rezervní fond 67 626 65 775
Statutární a ostatní fondy 240 531 207 251
Nerozdělený zisk/ztráta minulých let (kumulované zisky/ztráty) -7 529 -7 529
Výsledek hospodaření běžného úč. období 27 371 36 991
Vlastní kapitál celkem 1 974 915 1 949 627

3.3  Přehled o průměrném přepočteném stavu pracovníků 
a mzdovém vývoji

Průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl ve sle-
dovaném období 237 osob. Oproti roku 2010 došlo 
ke zvýšení stavu o 1 pracovníka v kategorii dělníků.
 
Ve společnosti jsou zaměstnanci zařazováni do tarif-
ních stupňů s rozpětím stanoveným kolektivní smlou-
vou dle Jednotného katalogu Ministerstva práce 

a sociálních věcí ČR. S ředitelem, náměstky a s ve-
doucími jednotlivých provozů společnosti, byly uza-
vřeny smlouvy o mzdě. Zaměstnancům jsou poskyto-
vány další složky odměn v rozsahu a výši stanovené 
kolektivní smlouvou.

Mzdové prostředky byly čerpány v objemu 73 657 tis. Kč.

Kategorie 2011 2010
D + POP 156 155
THP 81 81
CELKEM 237 236


