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Klíčové údaje 
 

1)     Obrat spoléč nosti   68.495 tis. Kč  

2)     Hospoda r sky  vy slédék         547 tis.  Kč  

3)      Mnoz ství  dodané  vody     1.169  tis. m3 

4)      Mnoz ství  vyč is té né  vody   1.482 tis. m3 

5)      Dé lka provozované  vodovodní  sí té       124 km 

6)      Dé lka provozované  kanalizač ní  sí té       101 km 

7)      Poč ét vodovodní čh pr í pojék    4.150 ks 

8)      Poč ét kanalizač ní čh pr í pojék    3.584 ks 

9)      Poč ét smlúv      4.505 ks 

                z toho dosúd népodépsany čh       336 ks 

10)    Poč ét za sobovany čh obyvatél  16.200 osob
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Občhodní  firma : Vodohospoda r ska  spoléč nost Č ERLINKA  

  s.r.o., Litovél 

Datúm vznikú: 19. listopadú 1992 

  za pis v Občhodní m réjstr í kú védéné m 

  Krajsky m soúdém v Ostravé , oddí l Č,  

  vloz ka 3781 

Firma zaloz éna : Mé stém Litovél a Únič ov a občémi   

  Č érvénka, Mladéč , Pn ovičé, Z érotí n,  

  Strúkov, Hnojičé 

  majéték pr éda n Fondém na rodní ho  

  majétkú od pú vodní ho vlastní ka  

  Vodovody a kanalizačé Olomoúč s.p. 

Pr istoúpily : Obéč Médlov, Obéč Han ovičé a Obéč  

  Vilé mov 

Občhodní  podí ly : 20.000 Kč  — 500.000 Kč  

Néjvys s í  orga n : Valna  hromada 

Kontrolní  orga n : Dozorč í  rada 

Jédnatél :  Ing. Zdéné k Potúz a k 

Prokúristka : Ing. Héléna Stoúpova  

IČ O :  47150904 

Sí dlo :  Čholinska  1120, 784 01 Litovél 

Pra vní  forma : Spoléč nost s rúč éní m omézény m 

Za kladní  kapita l : 780.000,- Kč  
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Pr édmé t podnika ní  :  Provozova ní  vodovodú  a kanalizačí  

       Prova dé ní  stavéb a jéjičh zmé n 

       Podnika ní  v oblasti nakla da ní  s nébéz-

       péč ny mi  odpady  

Téléfon :       585 342 366 

E-mail :       čérlinka@čérlinka.čz 

Intérnét :       http://www.čérlinka.čz  

 

Logo :  

 

 

Zdroj pitné  vody :      praménis té  Č érlinka a Zadní  Ú jézd 

Základní  identifikační  údaje 



 

 

Va z éní  spoléč ní či,  da my  a pa nové . 

 

 Vy roč ní  zpra va Vodohospoda r ské  spoléč nosti 

Č ERLINKA s.r.o. za rok 2017 prézéntújé za sadní  úda losti, 

ktéré  sé v nas í  spoléč nosti v tomto ročé úda ly a informačé, 

jénz  na m législativa nar izújé úvér éjnit. 

 

 V ročé 2017 slavila nas é spoléč nost 25.vy roč í  své -

ho vznikú a jsém vélmi ra da, z é jsém si mohla toto vy roč í  

pr ipoménoút s té mi, ktér í  sé na ú spé s í čh nas í  spoléč nosti 

vé ts í  č i méns í  mí roú podí léli. 

 

 Rok 2017 byl spí s é rokém obtí z né js í m, a to proto,  

z é na m népr édpokla dané  poklésly trz by, zéjmé na na stoč -

né m. Na to jsmé múséli v prú bé hú rokú réagovat útlúmé-

ní m né ktéry čh nas ičh pla novany čh č inností . Vélky  problé m, 

ktéry  jsmé múséli a sta lé músí mé r és it, jsoú pérsona lní   

problé my na poziči odéč í tač é. V néposlédní  r adé  na m z ivot  
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 Úvodní slovo prokuristky  společnosti 

néúléhč újé ani  néústa lé sé mé ní čí  vodohospoda r ska  législa-

tiva. 

 I v té to sitúači sé oba provozy snaz ily naplnit hlavní  

na pln  své  pra čé, a toú jé údrz ova ní  své r éné  vodohospoda r -

ské  infrastrúktúry.  Za vs éčhny ú spé čhy jé tr éba na provozú 

vodovodú  vyzdvihnoút dosaz éné  ztra ty 12,3% na skúpino-

vé m vodovodú Č érlinka. Na provozú kanalizačí  pak provédé-

ní  takovy čh ú prav na Č OV Hnojičé, aby odtok z ní  dosahoval 

potr ébny čh limitú . Samozr éjmé  jsmé pokrač ovali v dloúho-

dobé  a systématičké  pra či na obnové  vodovodní čh r adú           

a kanalizač ní čh stok. Do oprav vlastní ho i najaté ho  majétkú 

jsmé v ročé vloz ili 12,5 mil. Kč . 

 

 V ročé 2017 dos lo také  k pérsona lní m zmé na m, 

néboť  jédén zamé stnanéč odés él do starobní ho dú čhodú a 

na jého poziči byl pr ijat pračovní k novy . Čélkovy  poč ét za-

mé stnančú  spoléč nosti sé tédy nézmé nil. Spoléč nost zamé st-

na va  27 pračovní kú , z toho jé 7 THP a  4 pračújí  na dohodú o 

pračovní  č innosti. 

 

 O dobré m hospodar éní  spoléč nosti své dč í  vy rok 

aúditora „béz vy hrad“, kdy jé  aúditorém védéní  ú č étničtví  

hodnočéno trvalé vélmi pr í znivé . O profésní m rénomé  pak 

to, z é si Obéč Mé rotí n vybrala pra vé  nas i spoléč nost pro po-

skytova ní  téčhnologičké  pomoči   s jéjičh nové  vybúdovany m 

vodovodém, kanalizačí  a č istí rnoú odpadní čh vod. 

  

 

 

 

  Ing. Héléna Stoúpova     

                                  prokúristka spoléč nosti                                           
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Dné 16. listopadú 2017 sé v sa lé hotélú Za loz na konala oslava        

k 25.vy roč í  zaloz éní  spoléč nosti. Oslavy sé zú č astnili mimo 

zamé stnančú  a č lénú  dozorč í  rady a valné  hromady i za stúpči 

vy znamny čh občhodní čh partnérú  a  č lénové   obéční čh 

zastúpitélstév. 



 

 Ú drz bú a provoz vodovodní  sí té  zajis ťújé, vč étné  

védoúčí ho provozú, 8 zamé stnančú  spoléč nosti. V prú bé hú 

rokú bylo provédéno né kolik vélky čh oprav hlavní čh r adú         

v Litovli, na Č érvénčé a v Soba č ové , ktéré  spoléč nost évidújé 

jako obnovú infrastrúktúrní ho majétkú.  

 Néjvé ts í  objém oprav byl nétradič né  na Č érvénčé 

dí ky vy mé né  810 m potrúbí  v  úliči Na draz ní . Tato oprava 

vys la, vč étné  projéktovy čh pračí  provédény čh úz  v ročé 2016, 

na ví čé jak 2.100 tis. Kč  a byla provédéna čéla  dodavatélsky m 

zpú sobém. Spoléč nost na ni v létéčh 2015 a 2016 vytva r éla  

finanč ní  rézérvú na zvla s tní m ú č tú ú Č éské  spor itélny.  

 Drúhoú finanč né  néjna roč né js í  opravoú byla vy mé na 

820 m vodovodú takté z  na Č érvénčé v úličí čh Jira skova              

a Tr í dvorska . V té to obči sé prova dé ly i opravy propojú   v úli-

čí čh Wolkérova a Ma nésova a čélkém do oprav na Č érvénčé 

spoléč nost  v ročé 2017 vloz ila 3.836 tis. Kč . Da lé byl vymé né n 

propoj v Z érotí né , 157 m dloúhy  ú sék vodovodú vé Tr éčh 

Dvoréčh a  o 100 m déls í  ú sék v  úliči Koménské ho v Litovli 

dohromady za 1.449 tis. Kč .  Opravovalo sé také  na dvoú mí s-

téčh v obči Soba č ov. Tam sé vy s é oprav vys plhala na 652 tis. 

Kč .  Úlič ka  v Soba č ové  za občhodém sé opravovala nad pla n     

z dú vodú nové  asfaltačé.   

Pitná voda  
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 Mimo pla n byly jés té  vymé né ny  pr í pojky v úličí čh 

Havlí č kova a Podé bradova v Litovli  a da lé vé Mladč i v úličí čh 

Kopa nka a Za hospodoú. 

 Pračovní či provozú pitné  vody zajis ťovali samozr éj-

mé  i bé z ny  provoz vodovodní  sí té , prévéntivní  vyhléda va ní  

porúčh a jéjičh odstran ova ní , vytyč ova ní  vodovodú , č is té ní  

poklopú  a s ačhét .  Da lé sé prova dé lo odkalova ní   a odvzdús n o-

va ní  vodovodú , vy mé ny néfúnkč ní čh hydrantú  a vy mé ny vodo-

mé rú . Byla  také   zdarma poskytovana  vyja dr éní  ké stavébní m  

a ú zémní m r í zéní m, védéna provozné -majétkova  évidénčé        

a dals í  provozní  hla s éní . Provozní  monté r i také  zajis ťovali pra -

čé na zaka zkú mézi né z  patr í : oprava vodovodní  pr í pojky pro 

matér skoú s kolkú Gémérska ,  napojéní  vodovodú pro stavby      

v Hlivičí čh a v Han ovičí čh, vyhléda va ní  porúčh a jéjičh odstra-

né ní   v občí čh Lúka  a Vojté čhov, monté rské  pra čé v aréa lú ZD 

Han ovičé a tradič né , jako kaz dy  rok, vy stavba novy čh pr í pojék, 

pra čé ÚNČ, r éza ní  asfaltú a aútodoprava. 

 Čo sé ty č é vodní ho zdrojé, tak i rok 2017 sé r adí           

k té m sra z kové  podprú mé rny m a hladina podzémní  vody opé t 

pr ékonala své  minimúm. Ani zimní  sra z ky zatí m nédovédly 

stav  vody vy razné ji zléps it.  Kvalita té to vody odpoví da  vyhla s -

čé a rozbory sé prova dí  pravidélné  dlé Pla nú kontrol jakosti. 

Odpadní voda  

 Néjvé ts í  opravoú na ú sékú kanalizačí  v Litovli byla 

sanačé 357 m bétonové  stoky „Č“ v profiléčh DN300, DN600    

a DN 800 na sí dlis ti Gémérska . Sanačé byla provédéna téčh-

nologií  ÚV LINER, pr i ktéré  sé poúz í vají  rúka včé zé skélny čh 

vla kén, kdy po vytvrzéní  ÚV za r éní m vznika  bézés va  sklola-

mina tova   trúbka s vélmi dobry mi méčhaničky mi vlastnostmi. 

Na jédné  č a sti potrúbí  nébyla sanačé z dú vodú s patné  nivélity 

provédéna  a  pú vodní   smlúvní   hodnota opravy sé  za tyto 

néprovédéné  pra čé sní z ila o  252 tis. Kč  . 

 Drúhoú néjvé ts í  opravoú v hodnoté  té mé r  1 mil. Kč  

byla vy mé na dvoú ú sékú  kanalizačé na úliči Havlí č kova, také      

v Litovli. Tato oprava byla téčhničky véličé sloz ita  a z toho dú -

vodú sé zdé, zasé naopak, dofaktúrova valy ví čépra čé za 56 tis. 

Kč . Sanač ní m zpú sobém byla opravéna v Litovli jés té  č a st kana-

lizačé na úliči Rybní č ék za 520 tis. Kč . Tato sanačé byla provédé-

na opé t téčhnologií  ÚV LINER s rúka včém o tloús ťčé 5 mm. Béz-

vy kopovoú téčhnologií  bylo také  opravéno 45m bétonové ho 

sbé rač é na Č érvénčé  v  aréa lú zémé dé lské ho drúz stva.  



 

 Pitná voda  
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1) Č érvénka úličé Na draz ní   —  oprava vodovodú 

2) Litovél úličé Koménské ho  —  oprava vodovodú 

3) Hlivičé  —  prodloúz éní  vodovodú 

4) Litovél úličé Karla Sédla ka  —  oprava pr í pojky 

1 

 

3 

2 

2 

4 
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 Na Č OV  Hnojičé sé provédla takova  opatr éní  a ú pravy 

téčhnologičké  linky, aby odtok z č istí rny vyhovoval povolény m 

limitú m. Pod védéní m téčhnoloz ky sé tédy nas im zamé stnan-

čú m podar ilo to, čo projéktant té to č istí rny nédoka zal. 

 Pračovní či ú sékú kanalizačí  zajis ťovali bézproblé mo-

vy  čhod vs éčh č istí rén, č érpačí čh stanič a kanalizač ní čh r adú  

vč étné  jéjičh č is té ní  dodavatélsky i pomočí  vlastní ho hydroč isti-

č é. Pro obč any, s bydlis té m i mimo région spoléč nosti, zajis ťo-

vali vlastní m traktorém vy voz odpadní  vody zé séptikú  a z úmp.  

Da lé pračovali na postúpné m vyhotovova ní  pasportú   kanali-

zač ní čh a vodovodní čh pr í pojék, védéní  potr ébny čh évidénčí  

soúviséjí čí čh s provozém Č OV, jako jé provozné -majétkova  évi-

dénčé a statistička  hla s éní , vyhotovova ní  stanovisék k ú zémní m 

a stavébní m r í zéní m. Pračovní či s potr ébny m čértifika tém také  

vzorkovali odtoky z Č OV, volné  vy ú sté  a prú myslové  podniky. 

 Pro jédnotlivé  občé pračovní či Č OV zajis ťovali:                         

Litovel — oprava mí čhadél, sérvis diésélagréga tú , navrta va ní     

a  zprovozn ova ní   č érpačí čh  stanič,  opravy  4  ks  kanalizač ní čh  

poklopú  na krúhovy čh objézdéčh, vy mé na frékvénč ní ho mé ni-

č é na č érpačí  staniči na Pavlí nčé, č is té ní  a monitoring kanali-

zač ní ho sbé rač é A,  kontrola za sahú  do kanalizačé pr i prova dé -

ní  révitalizačé sí dlis té  Karla Sédla ka, ú prava révizní čh s ačhtét                                                             

Červenka — oprava kanalizač ní  pr í pojky v matér ské  s kolčé, 

oprava displéjé r í dí čí ho systé mú,  kontrola vy stavby nové  ka-

nalizačé a č érpačí  staničé na úličí čh Tr í dvorska  a Jira skova                                            

Medlov — vy mé na rotorovy čh lopaték dmyčhadla, oprava kys-

lí kové  sondy, vy stavba kanalizač ní  pr í pojky na Zadní m Ú jézdú, 

č is té ní  č érpačí čh stanič, vy mé na hladinovy čh sond                        

Mladeč — č is té ní  Č S, oprava mí čhadla, oprava  č érpadél na Č S  

a oprava č érpadla na č érpa ní  podjézdú pod da lničí  v Soba č ové                                                        

Vilémov — č is té ní  vstúpní  č érpačí  staničé Č OV, opravy domov-

ní čh č érpačí čh stanič, oprava stí ra ní  plovoúčí čh néč istot v DN 

Žerotín — č is té ní  č érpačí čh stanič, oprava r í dí čí  aútomatiky Č S 

Hnojice — vy mé na vstúpní ho č érpadla v Č S, č is té ní  č érpadél      

a č érpačí čh stanič, instalačé spoús té čí ho zar í zéní  pro č érpadlo 

a biofiltr, instalačé zpé tné  klapky mézi úsazovačí  a dosazovačí  

na drz í . 

1) Traktor JOHN DEERE s féka lém  na vy voz féka lií  a kalú  

2) Oprava poklopú  na krúhové m objézdú ú Modré   hvé zdy 

3) Oprava kanalizačé na úliči Havlí č kova v Litovli 

1 

2 

3 

3 



 

 Čélkova  aktiva spoléč nosti  v por izovačí čh čéna čh 

vzrostla oproti pr édčha zéjí čí mú rokú o 560 tis. Kč . Na tomto 

rozdí lú ma  néjvé ts í  podí l na jédné  strané  na rú st péné z ní čh 

prostr édkú  na bankovní čh ú č téčh a zar azéní  nové ho majétkú 

a na strané  drúhé  sní z éní  za sob a kra tkodoby čh pohléda vék, 

réspéktivé dohadny čh poloz ék aktivní čh. Sní z éní  pasí v jé zpú -

sobéno  rozdí lém v čizí čh zdrojí čh. V létos ní m ročé úz  sé névy-

tva r éla z a dna  dals í   rézérva na opravú hmotné ho majétkú, 

č í mz  sé čizí  zdrojé sní z ily o ví čé jak 2 mil. Kč . 

  Hospodar éní  spoléč nosti jé limitova no mnoz ství m 

spotr éby doda vany čh a odva dé ny čh vod, jélikoz  vodné  a stoč -

né  pr édstavújé 87 % z čélkovy čh trz éb. Dals í čh 10,4 % tvor í  

pr í platky za zvy s éné  znéč is té ní  a zby vají čí  č a st jé stavébní  

č innost, sra z kové  vody a  pr í my  prodéj matéria lú.  Poklés pla -

nované ho hospoda r ské ho vy slédkú zapr í č inilo sní z éní  trz éb 

za stoč né  a navy s éní  v poloz čé oprav v Soba č ové  o úlič kú za 

občhodém, kdé byla nútna  oprava  vodovodní ho r adú z dú vo-

dú nové  asfaltačé. I pr ésto vs ak spoléč nost skonč ila s kladny m 

hospoda r sky m vy slédkém. 

Finanční a majetková situace 
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Ukazatel M.j. 2015 2017 2016 

Čélkové  vy nosy tis. Kč   68.092 68.495 70.039 

Čélkové  na klady tis. Kč   66.240 67.948 69.012 

Hospoda r sky  vy slédék tis. Kč   1.852 547 1.027 

Zamé stnanči osoba  28 27 27 

Na kladové  mzdy zamé stnančú  tis. Kč   7.868 8.526 8.286 

Réntabilita na kladú  (zisk/na klady) %  2,80  0,81 1,49 

Réntabilita vy konú  (zisk/vy nosy) %  2,72 0,80 1,47 

Ziskovost na zamé stnančé tis. Kč   66 20 37 

Prodúktivita na zamé stnančé tis. Kč   2.432 2.537 2.501 

Podí l mézd k čélkovy m na kladú m %  11,88 12,55 12,01 

Podí l mézd k čélkovy m vy konú m %  11,55 12,45 11,83 

 V na kladéčh tvor í  néjvy znamné js í  č a st na jémné  hra-

zéné  vlastní kú m vodohospoda r ské ho majétkú vé vy s i 17,5 mil. 

Kč   a  da lé  na klady  vloz éné  do  oprav  vlastní ho  a pronajaté ho 

majétkú. Priority oprav jsoú stanovova ny na za kladé  nalé ha-

vosti potr éby a na za kladé  pla nú oprav a finančova ní , ktéry   jé 

kaz doroč né  aktúalizova n. Na dodavatélské  opravy bylo vynalo-

z éno 12,5 mil. Kč  a dals í čh 3,1 mil. Kč  na opravy provédéné  

vlastní mi pračovní ky. Tr étí  néjvy znamné js í  na kladovoú poloz -

kú jé nakoúpéna  voda od spoléč nosti Moravska  voda rénska  a.s. 

Olomoúč.  Čéna za 1m3 oproti rokú 2016 stoúpla o 0,03 Kč , čoz  

odpoví da  0,3%.  Vy razné js í  méziroč ní  rozdí ly v na kladéčh byly 

smé rém dolú , dí ky ú sporny m opatr éní m, ú éléktr iny a smé rém 

nahorú v oprava čh. Ty sé vs ak kompénzújí  s rézérvoú na opra-

vú HM.                     

Tok peněžní hotovosti v tis. Kč 2015 2016 2017 

Stav péné z ní čh prostr édkú  na zač a tkú rokú 11.499  16.831 14.322 

Č isty  péné z ní  tok z provozní  č innosti  5.548 1.289 1.967 

Č isty  péné z ní  tok z invéstič ní  č innosti  -216 - 3.798 -651 

Č isty  péné z ní  tok z finanč ní  č innosti  0 0 0 

Č isté  sní z éní  (zvy s éní ) péné z ní čh prostr édkú  5.332  - 2.509 1.316 

Stav péné z ní čh prostr édkú  na konči rokú  16.831 14.322 15.638 



 

          Spoléč nost úplatn újé jédnotnoú čénú vodné ho v ra mči 

čélé  oblasti pú sobnosti a ú stoč né ho, vzhlédém k dodrz éní  

podmí nék finanč ní čh analy z v dotač ní čh r í zéní čh SFZ P, 

múséla by t stanovéna samostatna  čéna pro občé Č érvénka, 

Z érotí n a Hnojičé. 

    Čény byly pro rok 2018 stanovény dlé Vy mé rú 

Ministérstva finančí  Č R 01/2017 zé dné 25.11.2016 a v 

soúladú s pí sémny m doporúč éní m ing. Janéč kové , védoúčí  

oddé léní  régúlačé čén MF Č R, ktéré  dopln újé č a st II. odsta-

véč 3 „Vy mé rú“ o stanovéní  vy s é na jémné ho vlastní kú m 

infrastrúktúrní ho majétkú.  Ténto odstavéč také  nové  úkla -

da  spoléč nosti VHS Č ERLINKA úzavr í t dohodú s vlastní kém 

infrastrúktúrní ho majétkú o zahrnútí  zú statkové  hodnoty 

jého majétkú do vy poč tú pr imé r éné ho ziskú na jémčé.  

Vzhlédém k tomú, z é spoléč nost na ú sékú kanalizači néhos-

podar í  s majétkém vé své m vlastničtví , jsoú pro ni tyto 

dohody nézbytné . Forma t „Dohody o rozdé léní  vloz éné ho 

kapita lú mézi vlastní kém a provozovatélém pro vy poč ét 

pr imé r éné ho ziskú z poúz ité ho kapita lú“ pr édépisújé Čéno-

vy  vy mé r MF v pr í lozé č . 3. K 30.9.2017 byla tato dohoda 

úzavr éna s  Mé stém Litovél a s občémi Č érvénka, Hnojičé     

a Z érotí n. 

 V čéné  vodné ho jé néjvé ts í  na kladovoú sloz koú 

na kúp vody od Moravské  voda rénské  a.s. Olomoúč a v čéné  

stoč né ho na jémné  plačéné  vlastní kú m  infrastrúktúry. Mézi 

dals í  vy znamné  sloz ky patr í  opravy, énérgié, ostatní  pro-

vozní  na klady, mzdy a odvody za zamé stnančé.  

 Na čélkové m objémú prodané  pitné  vody sé podí lí  

obyvatélstvo 41% a ostatní  odbé ratélé  (prú mysl a zémé -

dé lství ) 59%. V porovna ní  s pr édčhozí m rokém dos lo           

ú obyvatélstva ké sní z éní  o 0,8 %  a ú ostatní čh odbé ratélú  

ké zvy s éní  o 1,1 %. Čélkové  sé objém faktúrované  vody       

v m3 zvy s il o 0,8%.  

  Ú stoč né ho jé podí l obyvatélstva a ostatní čh odbé -

ratélú  v soúč tú vs éčh čén a vč étné  sra z kovy čh vod 37% kú 

63%.  V porovna ní  s pr édčhozí m rokém dos lo ú obyvatél-
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k na rú stú o 6 %  a ú ostatní čh odbé ratélú  (prú mysl a zémé -

dé lství ) ké sní z éní  o 8%. Čélkové   sé  objém  faktúrované   

odpadní   vody  v  m3  sní z il o 2,3%. Ú pr í platkú  za vys s í  zné-

č is té ní , ktéré  néjsoú régúlovanoú č inností , sé sní z il objém 

faktúračé v korúna čh o 5,8%. 

 Od rokú 2015 mohoú za kazní či vyúz í vat k bézho-

tovostní mú plačéní  QR ko dy. Jdé o spéčia lní  platébní  ko d 

pro bankovní  aplikačé na čhytry čh téléfonéčh, ktéry   spoléč -

nost Č ERLINKA tiskné na svy čh zú č tovačí čh dokladéčh. 

Pomočí  nainstalované  aplikačé pr í slús né  banky sé nač toú 

informačé obsaz éné  v QR ko dú a platébní  pr í kaz sé aútoma-

tičky vyplní  spra vny mi ú daji. Za kazní či sé tak vyhnoú moz -

ny m čhyba m, ktéré  vznikají  pr i pr épisova ní  do platébní ho 

pr í kazú. QR ko d mohoú vyúz í t také  ti za kazní či, ktér í  sičé 

némají  čhytry  téléfon, alé jsoú kliénty Č éské  spor itélny. 

Č éska  spor itélna jim túto moz nost nabí zí  v kliéntské m čén-

trú nové  otévr éné  poboč ky v Litovli. 

 Vodné a stočné 

 2017 2018 

  
Bez DPH S DPH Bez DPH S DPH 

Vodné  24,05 27,66 24,51 28,19 

Stoč né  Litovél 26,22 30,15 27,44 31,56 

Stoč né  Č érvénka 29,27 33,66 30,63 35,22 

Stoč né  Z érotí n 40,00 46,00 40,00 46,00 

Stoč né  Hnojičé 24,77 28,49 26,54 30,52 



 

  Opravy a invéstičé búdoú pokrač ovat podlé pr édém 

stanovéné ho pla nú.  Na ú sékú pitné  vody sé v Han ovičí čh         

ú s kolky opraví  106 m vodovodú protlakém a dals í čh 76 m 

vy kopém, v Médlové   sé opraví  vystrojéní  AT staničé a izolačé 

vodojémú.  V Litovli sé búdé opravovat č a st vodovodú na úliči 

Novosady vlastní mi pračovní ky a vy mé na potrúbí  na kr í z éní  

úlič Palačké ho, Na br éz ní  a Pr í č na  sé provédé provédéna doda-

vatélsky na za kladé  vy bé rové ho r í zéní . 

 Na ú sékú odpadní  vody sé búdé vy kopém opravovat 

č a st kanalizačé na sí dlis ti Karla Sédla ka a sanač ní m zpú sobém 

260m kanalizač ní ho sbé rač é z Čhor élič do Litovlé. Rozpraska-

na  konstrúkčé a ú nik odpadní  vody si vyz a dají  opravú lapa kú 

pí skú na Č OV Litovél. 

Předpokládaný vývoj 
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 Na Č érvénčé sé opraví   50m kanalizač ní  stoky „B“        

v aréa lú zémé dé lské ho drúz stva a v Médlové , z dú vodú zamé-

zéní  odtokú dés ťovy čh vod do splas kové  kanalizačé, sé prové-

dé monitoring té to splas kové  kanalizačé a na slédné  prové r éní  

pomočí  koúr é.  Tato métoda úz  byla ú spé s né  vyúz ita vé Vilé -

mové  v ročé 2013. 

Očekávaná situace v roce 2018 v tis. Kč  

Čélkové  vy nosy 71.166 

Čélkové  na klady 69.166 

Hospoda r sky  vy slédék 2.000 

Ochrana životního prostředí 

 Stéjné  jako v pr édčha zéjí čí čh létéčh sé spoléč nost za-

mé r ila na sniz ova ní  spotr éby éléktričké  énérgié. Oproti pr éd-

čha zéjí čí mú rokú bylo úspor éno na éléktričké  énérgii ví čé jak     

1 mil. Kč . Na ú sporú énérgié v KWh ma  vliv zéjmé na vy mé na 

aéra torú  v aktivač ní  na drz i a ú prava osazéní  kyslí kovy čh sond 

na Č OV Litovél. Ú sporú v  korúna čh zasé pozitivné  ovlivn újé to, 

z é prokúristka pravidélné  pr ihlas újé spoléč nost do é-aúkčí        

na vy bé r néjvhodné js í ho dodavatélé. Dí ky té mto vy bé rovy m on-

liné r í zéní m sé faktúrač ní  čény silové  éléktr iny pro vélkoodbé ry 

i maloodbé ry dloúhodobé  sniz újí .   

 Do oblasti očhrany z ivotní ho prostr édí  patr í  také  li-

kvidačé odpadú , zéjmé na č istí rénské ho kalú.  V ročé 2017 sé na 

provozovany čh  č istí rna čh vyprodúkovalo 2.937 t  vylisované ho  

 Z ivotní mú prostr édí  poma ha  kvalitní  č is té ní  odpad-

ní čh vod. Odpadní  vody vypoús té né  zé vs éčh č istí rén, provo-

zovany čh Č érlinkoú, do r ék, byly v ročé 2017 opé t v soúladú     

s limity stanovény mi v jédnotlivy čh vodohospoda r sky čh roz-

hodnútí čh. V z a dné  lokalité  sé néplatí  poplaték za znéč is té ní      

a prú mé rné   končéntračé vypoús té ny čh znéč is ťújí čí čh la ték 

jsoú ú vs éčh paramétrú  hlúboko pod povolény mi limity. 

 Bé hém rokú byly v Litovli a v Médlové  prova dé ny 

kontroly vypoús té ny čh odpadní čh vod do vér éjné  kanalizačé   

ú vélky čh potravina r sky čh firém sé zamé r éní m na dodrz ova ní  

limitú  stanovény čh v platny čh kanalizač ní čh r a déčh, a také         

z dú vodú kontroly spra vné ho zar azéní  do jédné  zé č tyr  skúpin 

pro faktúrači zvy s éné ho znéč is té ní . 

Stránka 11 



 

kalú, ktéry  sé prostr édničtví m FČČ Litovél odva z él vlastní m 

traktorém do  zémé dé lské ho drúz stva Vy s ovičé pro vyúz ití  na 

zémé dé lskoú pú dú.  

 S ohlédém na splné ní  vy hlédovy čh législativní čh 

poz adavkú  na konéč noú likvidači kalú, sé v soúč asné  dobé  

zpračova va  firmoú KONEKO stúdié, ktéra  ma  vyhodnotit sta -

vají čí  stav a navrhnoút nové  téčhničké  r és éní  kalové  končovky 

vč étné  vyč í sléní  invéstič ní čh a provozní čh na kladú . Čí lém jé 

néjén vyr és éní  strojní ho zahús té ní  pr ébytéč né ho kalú, alé také  
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za sadní  sní z éní  jého objémú.  

 Ostatní  odpad, zéjmé na odpad z lapa kú  pí skú, shrab-

ky z č éslí  a komúna lní  odpad sé vyva z í  na skla dkú v Médlové . 

 Do č innosti v oblasti z ivotní ho prostr édí  rovné z  patr í  

s étr éní  s pitnoú vodoú — sniz ova ní  ztra t, očhrana vodní ho 

zdrojé v Zadní m Ú jézdú a ú drz ba jak vnitr ní ho, tak vné js í ho 

očhranné ho pa sma.  Ú nakoúpéné  vody byly ztra ty vody v ročé 

2017 na historičké m minimú. 

 VHS Č ERLINKA zamé stna va   27 zamé stnančú , z toho 

4 pračújí  na zkra čény  pračovní  ú vazék.  Ténto stav sé úz  né ko-

lik lét némé ní   i pr és zvys újí čí  sé pračovní  a législativní  na roč -

nost. Kvalifikač ní  strúktúra odpoví da  potr éba m spoléč nosti. 

 Pro své  zamé stnančé spoléč nost vytva r í  véličé dobré  

pračovní  podmí nky a poskytújé jim zají mavé  bénéfity vé for-

mé  stravénék,  pénzijní ho pr ipojis té ní  a z ivotní ho pojis té ní , 

č éhoz  vyúz í vají  vs ičhni zamé stnanči na hlavní  pračovní  pomé r.           

K osobní m a pračovní m vy roč í m spoléč nost poskytújé jak fi-

nanč ní , tak vé čné  dary. Vs ém zamé stnančú m byla nabí dnúta 

moz nost  zvy hodné né ho tarifú spoléč nosti T-Mobil pro sébé     

a rodinné  pr í slús ní ky. Zamé stnanči  s dé tmi do 15-ti lét mohoú 

jés té  vyúz í t  pr í spé vkú na létní  ta bory.  Pračovní či s profésí  

„obslúha Č OV“ dosta vají  pr í platky za ztí z éné  prostr édí  a ty dén 

dodatkové  dovoléné . Vs ém provozní m pračovní kú m sé posky-

tújí  očhranné  na pojé nad ra méč vyhla s ky. Z rozpoč tú jé kaz do-

roč né  vyč léné no 60 tis. Kč  na kúltúrní  a sportovní  vyz ití .   

 Ú odborny čh profésí  spoléč nost zajis ťújé s koléní        

za ú č élém údrz éní  nébo zvy s éní  kvalifikačé. Kaz doroč né  probí -

ha  také  s koléní  r idič ú , s koléní  bézpéč nosti pra čé a poz a rní  

očhrany. Zamé stnančú m jsoú vs té pova ny za sady dodrz ova ní  

bézpéč ny čh pračovní čh postúpú , čoz  dokazújé, z é v prú bé hú 

rokú nédos lo k z a dny m pračovní m ú razú m. Zamé stnanči jsoú 

vybavova ní  pračovní mi očhranny mi pomú čkami dlé vnitr ní čh 

smé rnič a dlé z ivotnosti a také  hygiéničky mi potr ébami. 

 Vs ičhni pračovní či absolvújí  pravidélné  prévéntivní  

prohlí dky  a obslúzé Č OV , jés té  nad ra méč, spoléč nost zajis ťú-

jé z dú vodú pra čé v  infékč ní m prostr édí  oč kova ní  proti z loú-

ténčé a énčéfalidité . 

 Dú léz ity  jé také  otévr ény  a vstr í čny  dialog mézi védé-

ní m spoléč nosti a odborovoú organizačí . Úzavr éní  koléktivní  

smloúvy jé kaz doroč ní m zavrs éní m vza jémné  spolúpra čé. 

Mzdovy  vy voj probí hal v soúladú s toúto smloúvoú a v ročé 

2017 sé zvy s ila za kladní  mzda zamé stnančú  v prú mé rú o 5%. 

Z koléktivní  smloúvy mohoú zamé stnanči jés té  vyúz í vat vy ho-

dy dopravné ho poúzé za čénú pohonny čh hmot. 

Zaměstnanci 

1) Túrističky  vy lét do Javor í č ka a na hrad Boúzov 

2) Sportovní  odpolédné na Č OV Litovél 

1 

2 



 

 Zpra va jé zpračovana  podlé §74 odst.1 a da lé §82 az  88 za kona o občhodní čh korporačí čh č . 90/2012 Sb. 

 Mézi ovla danoú a ovla dají čí  osoboú nébyla v pr édmé tné m ročé úzavr éna z a dna  smloúva a nébylo úč iné no ani z a dné  jéd-
na ní  na popúd nébo v za jmú ovla dané  osoby, ktéré  by sé ty kalo majétkú, jéz  by pr ésahoval 10% vlastní ho kapita lú ovla dané  osoby 
a takté z  ani mézi ovla danoú osoboú a osobami ovla dany mi stéjnoú ovla dačí  osoboú. 

 Za ovla dají čí  osobú sé povaz újé Mé sto Litovél, ktéré  disponújé 500 hlasy zé 780. Mé sto Litovél jé vlastní kém infrastrúk-
túrní ho majétkú, ktéry  ovla dana  osoba vyúz í va  na za kladé  smloúvy v ra mči své  podnikatélské  č innosti.  

 Za néjvy znamné js í  lzé povaz ovat smloúvú o provozova ní  infrastrúktúrní ho majétkú zé dné 29.1.2004, ktéra  jé sta lé plat-
na  a úpravújé sé poúzé formoú dodatkú  pokúd jdé o rozs í r éní  objémú najaté ho majétkú nébo o vy s i na jémné ho. 

 Na jémné  sé odví jí  od métrú  kryčhlovy čh vyfaktúrované  pitné  a odpadní  vody a jého vy s é jé stanovéna na za kladé  roč ní ho 
hospodar éní  v jédnotlivy čh občí čh. Na jémné  sé vyhodnočújé kaz doroč né  pr i tvorbé  kalkúlačí  čén pro vodné  a stoč né  a túdí z   z jého 
vy s é néplynoú pro ovla danoú osobú z a dna  rizika. Vy s é na jémné ho pro rok 2017 jé stanovéna na 15,00 Kč  za m3 odpadní  vody a 
1,00 Kč  za m3 pitné  vody vyfaktúrovany  na najaté m majétkú. Smloúva jé zaloz éna na stéjné m prinčipú jako smloúvy ostatní čh s ésti 
spoléč ní kú  s pronajatoú infrastrúktúroú.  

 Dals í  úzavr éné  smloúvy v ročé 2017 : 

       dohoda vlastní kú  provozné  soúviséjí čí čh vodovodú  

   dodaték ké Smloúvé  o na jmú, provozova ní  kanalizačé, spra vé  tohoto majétkú a jého rozvoji na rozs í r éní  najaté 
  ho majétkú o prodloúz éní  kanalizačé v Rozvadovičí čh, v Nasobú rka čh a v Litovli na úliči S argoúnska  

 V ročé 2017 névznikla z a dna  ú jma, s koda ani ztra ta soúviséjí čí  s úzavr ény mi smloúvami, pra vní mi ú kony nébo č inností  
konanoú ovla dají čí  osoboú. Z tohoto dú vodú nébylo zapotr ébí  zajis ťovat ú hrady ú jmy nébo úzaví rat smloúvy o jéjičh ú hradé . 

 

 

              

 

       Ing. Héléna Stoúpova  

                                 prokúristka 

V Litovli dné  5.3.2018 

Zpráva mezi ovládanou a ovládající osobou 
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 Z pla novany čh 9,5 mil. Kč  na rok 2017 sé úskútéč nily 

invéstičé jén za 0,5 mil. Kč  . Ú prodloúz éní  vodovodú  sé z dú -

vodú  protahovany čh spra vní čh r í zéní  zpračovaly poúzé roz-

poč ty  a projéktové  dokúméntačé. Pr í pojka na pitnoú vodú       

k za vodú Véséta byla odloz éna, dokúd Moravska  voda rénska  

a.s. nédoda  garanči kvality súrové  vody vé zdroji. Stavbú hlav-

ní ho vodovodní ho r adú na  úliči Kla s térní  na Č érvénčé proza-

tí m pozastavilo zastúpitélstvo občé. Prodloúz éní  vodovodú       

v Han ovičí čh búdé provédéno v ročé 2018.  

Investice 

Výzkum a vývoj 

 Spoléč nost névynakla da  z a dné  prostr édky na vy zkúm 

a vy voj, jélikoz  v ra mči své  č innosti vy zkúm a  vy voj néprova dí  

na z a dné  ú rovni.  

 Invéstič ní  za mé r na prodloúz éní  hlavní ho vodovodú 

v Rozvadovičí čh a v Mysléčhovičí čh sé v prú bé hú rokú zmé nil 

na zaka zkú pro Mé sto Litovél z dú vodú účéléné ho ú zémní ho 

vlastničtví  vodovodú .  

 Finanč ní  prostr édky, ktéré  nébyly spotr ébova ny sé 

poúz ijí  v ročé 2018, kdy sé pla nújé odkúp vodovodní čh r adú  

vé vlastničtví  občé Č érvénka. S Mé stém Litovél sé provédé 

smé na  s doplatkém, tak, aby vés kéré  vodovody  vé mé sté  Lito-

vél byly  majétkém spoléč nosti. 
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Vodohospodářská spol.

ČERLINKA s.r.o.

Cholinská 1120
LITOVEL
784 01

Označ.

běžném minulém

a c 1 2

I. 001 68 126 69 580

A. 003 54 227 55 112

2. 005 20 896 21 481

3. 006 33 331 33 631

B. 007 -1 1

C. 008 -31

D. Osobní náklady 009 12 387 11 959

1. 010 8 822 8 561

2. 011 3 565 3 398

2.1. 012 2 939 2 846

2.2. 013 626 552

E. 014 2 857 2 841

1. 015 2 851 2 824

1.1. 016 2 851 2 824

3. 019 6 17

III. 020 353 444

1. 021
41

2. 022 247 345

3. 023 106 58

F. 024
-1 558 -903

1. 025

2. 026 215 300

3. Daně a poplatky 027 72 103

4. 028 -2 361 -1 801

5. 029 516 495

* 030 567 1 045

Skutečnost v účetním období

Členění položek dle vyhl. 500/2002 Sb.            VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní 

jednotkyve znění pozdějších předpisů          v plném rozsahu

          ke dni : 31.12.2017

b

Tržby z prodeje výrobků a služeb

Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie

          (v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 

místo podnikání liší-li se od bydlištěIČ

47150904

TEXT Číslo 

řádku

Služby

Mzdové náklady

Náklady na soc.zabezp.a zdrav.pojištění a ost.náklady

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Aktivace (-)

Změna stavu zásob vlastní činnosti

Jiné provozní náklady

Zůstatková cena prodaného materiálu

Rezervy v pro.oblasti a komplex.náklady příš.období

Ostatní náklady

Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouh.nehm.a hmotného majetku

Úpravy hodnot dlouh.nehm.a hmotného majetku-trvalé

Úpravy hodnot pohledávek

Ostatní provozní výnosy

Provozní výsledek hospodaření

Tržby z prodaného dlouhodobého majetku

Tržby z prodaného materiálu

Jiné provozní výnosy

Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku



Označ.

běžném minulém

a c 1 2

VI. 039 16 15

VI.2. 041 16 15

K. 047 36 33

* 048 -20 -18

** 049 547 1 027

** 053 547 1 027

*** 055 547 1 027

**** 056 68 495 70 039

Sestaveno :         Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

V Litovli dne : 31.3.2018

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

společnost s ručením omezeným provozování vodovodů a kanalizací

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 ŽZ

Auditor          :  Ing. František Rašner, osvědčení KAČR č. 1239

Zpracovala    :  Hana Holínková

TEXT Číslo 

řádku

Skutečnost v účetním období

Výsledek hospodaření před zdaněním                              

Výsledek hospodaření po zdanění

Výsledek hospodaření za účetní období       (+/-)                    

Čistý obrat za účetní období

b

Výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

Ostatní finanční náklady

Finanční výsledek hospodaření



Členění položek dle vyhl. 500/2002 Sb.

Označ Minulé úč.obd.

Brutto Korekce Netto Netto

a c 1 2 3 4

001 130 245 42 360 87 885 89 768

B. 003 100 859 42 298 58 561 60 724

B. I. 004 6 547 2 452 4 095 4 307

B.I.2. 006 301 301 2

2.1. 007 301 301 2

4. 010 6 246 2 151 4 095 4 305

B. II. 014 94 312 39 846 54 466 56 417

B. II. 1. 015 76 778 28 994 47 784 46 058

1.1. 016 398 0 398 398

1.2. 017 76 380 28 994 47 386 45 660

2. 018 17 093 10 852 6 241 6 868

5. 024 441 441 3 491

5.2. 026 441 441 3 491

C. 037 29 325 62 29 263 28 947

C. I. 038 1 898 1 898 2 039

C. I.  1. 039 1 867 1 867 2 009

2. 040 24 24 23

4. 044 7 7 7

C.II. 046 11 789 62 11 727 12 586

C. II.1. 047 5 5 5

1.5. 052 5 5 5

1.5.2. 054 5 5 5

2. 057 11 784 62 11 722 12 581

2.1. 058 9 326 62 9 264 8 988

2.4. 061 2 458 2 458 3 593

2.4.3. 064 29 29 273

2.4.4 065 649 649 745

2.4.5. 066 1 780 1 780 2 575

C. IV. 071 15 638 15 638 14 322

C. IV.1. 072 35 35 36

2. 073 15 603 15 603 14 286

D. 074 61 61 97

D. I. 1. 075 61 61 97

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní 

jednotkyve znění pozdějších předpisů v plném rozsahu
     ke dni 31.12.2017 Vodohospodářská spol.

(v celých tisících Kč) ČERLINKA s.r.o.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo 

podnikání liší-li se od bydlištěIČ
47150904 Cholinská 1120

LITOVEL
784 01

AKTIVA Číslo ř. Běžné účetní období

b

AKTIVA CELKEM

Dlouhodobý majetek        

Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná práva

Software

Dlouhodobý hmotný majetek   

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Pozemky a stavby

Pozemky

Hmotné movité věci a jejich soubory

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Oběžná aktiva 

Stavby

Poskytnuté zálohy na dlouh.hm.maj.a nedok.dlouh.m

Zásoby                                 

Materiál

Mladá a ostatní zvářata

Dlouhodobé pohledávky

Pohledávky ostatní

Nedokončená výroba a polotovary

Pohledávky

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

Krátkodobé pohledávky

Stát - daňové pohledávky

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Pohledávky z obchodních vztahů

Pohledávky ostatní

Časové rozlišení aktiv

Náklady příštích období

Dohadné účty aktivní

Peněžní prostředky

Peněžní prostředky v pokladně

Peněžní prostředky na účtech



Označ.
Číslo 

řádku

a c

078

A. 079

A.I. 080 780 780

A. I.1. 081

A. II. 084

A. II.2. 086 40 630 40 630

2.1. 087

A. III.    Fondy ze zisku 092

A. III.1. 093

A. IV. 095

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 096

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 099

B.+C. 101

B.   102

B. I.3. 105

C. 107

C.II. 123

C.II.4. 129

8. Závazky ostatní 133

8.1. 134

8.3. 136

8.4. 137

8.5. 138

8.6. 139

8.7. 140

Sestaveno :         Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

V Litovli dne : 31.3.2018

Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání:

společnost s ručením omezeným      provozování vodovodů a kanalizací

     výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 - 3 ŽZ

Auditor          :  Ing. František Rašner, osvědčení KAČR č. 1239

Zpracovala   :   Hana Holínková

28

Základní kapitál  

Kapitálové fondy

Závazky

Stát - daňové závazky a dotace

8 838 8 908

2 855

16

583

383

106

1 739

1 027

11 269

2 361

2 361

8 908

6 053

40 630

40 630

76

76

35 986

35 986

554

359

208

2 048

27

Minulé účetní období

6

78 499

89 768

780

8 838

5 626

3 212

16

76

76

37 014

37 014

547

8 838

Dohadné účty pasivní

Jiné závazky

Běžné účetní období

5

87 885

79 047

780

40 630

40 630

Krátkodobé závazky 

Závazky z obchodních vztahů

Závazky ke společníkům

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění

Výsledek hospodaření minulých let                                 

Cizí zdroje

Rezervy

Rezervy podle zvláštních předpisů

Základní kapitál  

Kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy

Ostatní rezervní fondy

PASIVA

b

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál 



Příloha v účetní závěrce sestavená ke dni 31.12.2017 
 

I. Základní informace 

1. Popis účetní jednotky  
 

Obchodní název:                                       Vodohospodářská společnost ČERLINKA  

IČ:                                                                  47150904  

Sídlo:                                           Cholinská 1120, 784 01 Litovel 

Právní forma:   společnost s ručením omezeným 

Rozhodující předmět činnosti:  provozování vodovodů a kanalizací 

Datum vzniku společnosti:    19. listopadu 1992 

Provozy :   Litovel, Medlov, Červenka, Mladeč, Vilémov, Žerotín, Hnojice 

 
2. Společníci s podílem na základním kapitálu  20% a více 
 

Obchodní jméno Sídlo  Běžné účetní období Minulé účetní období 

  Podíl (%) Podíl (Kč) Podíl (%) Podíl (Kč) 

Město Litovel                                      Litovel                                                                        64        500         64        500 
 
Ostatní společníci dosahují podílu pouze od 2,6 do 7,7%.  

 
3. Statutární a dozorčí orgány ke dni uzavírání účetních knih 
 

Jméno, příjmení, titul Funkce 

Ing. Zdeněk Potužák                                  jednatel  
Ing. Helena Stoupová  prokuristka 
Mgr. Blahoslav Papajk                              předseda dozorčí rady 
Ing. Marcela Berger Smrčková  místopředsedkyně dozorčí rady 
Ing. Jiří Ruprecht  člen dozorčí rady 
Iveta Janků člen dozorčí rady 
RNDr. Jiří Absolon  člen dozorčí rady 

 
4. Organizační struktura společnosti 

 

 

    Valná hromada 

 

  

 

  

                  

Jednatel  

 
Prokuristka     Dozorčí rada   

 

                

Ekonomický úsek   Technický úsek 

 

  

 

  

                  

Účetní   Vedoucí prov. kanalizace   Vedoucí provozu vody 

       

 

          

Mzdová účetní               

                  

Fakturantka   Elektrikář   Provozní montér 

       

 

          

Referentka zásobování   Obsluha VHZ   Odečítač 

  
 



5. Společníci 
 

Společník IČO Zástupce společníka 

Město Litovel 299138 Viktor Kohout 
Obec Červenka 635740 Ing. Vladimír Navrátil 
Obec Mladeč 299219 Luděk Holínek 
Obec Pňovice 635731 Radovan Štábl 
Obec Žerotín 299758 JUDr. Jarmila Capková 
Obec Strukov 635634 Jiří Hubáček 
Město Uničov 299634 Jan Vlček 
Obec Hnojice 298921 Libor Kašpárek 
Obec Haňovice 635723 Arnošt Vogel 
Obec Medlov 575666 Ing. Jan Zahradníček 
Obec Vilémov 635316 Ing. Vladimír Huf 
 
V roce 2017 nebyly provedeny žádné změny v zápisu do obchodního rejstříku. 

 

II. Způsob vypracování účetní závěrky  

   
Účetní závěrka byla zpracována v souladu se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s  
vyhláškou č.500/2002 Sb. pro  podnikatele a s Českými účetními standardy, dále dle účetní osnovy, která je uvnitř 
společnosti realizovaná prostřednictvím účtového rozvrhu a vnitřních směrnic. Údaje přílohy vycházejí z účetních 
záznamů a z dalších podkladů, které má společnost k dispozici.  
 

Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč. 

 

III. Informace o použitých obecných účetních zásadách, účetních meto- 
dách a jejich odchylkách    
   
1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 

Oceňován v pořizovacích cenách, do kterých je zahrnuto: cena za DHM, doprava, technické projekty, náklady na 
přípravu a zabezpečení a další náklady s pořízením související. Vstupní hodnota je účetní jednotkou stanovena od 40 
tis.Kč u hmotného majetku a od 60 tis.Kč u nehmotného.  

 
2. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností 
  
Oceňován ve skutečných výrobních nákladech ve složení: materiál, průměrné mzdy a odvody z nich, doprava dle 
kalkulací. 

 
3. Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku  
 

Zvyšuje pořizovací cenu majetku a je stanoveno od 40 tis. Kč. Ve vnitřní směrnici společnosti bylo stanoveno, že stejný 
finanční limit platí i v případě technického zhodnocení staveb. V případě, že se jedná o zhodnocení najatého majetku, 
společnost dle § 28 odst.3 ZDP zajistí písemné povolení vlastníka k odepisování tohoto technického zhodnocení a 
zařadí ho a odepisuje na samostatné kartě. Předpokládaná doba životnosti potřebná k výpočtu účetních odpisů je 
potom stanovena stejně, jako původní majetek u vlastníka. Technické zhodnocení pořízené ve stejném roce jako 
zhodnocený majetek, zvyšuje jeho vstupní hodnotu. Opravy jsou účtovány přímo do nákladů.  

 
4. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
 

Za drobný dlouhodobý majetek účetní jednotka považuje nehmotný majetek od 5 do 60 tis.Kč a hmotný od 5 do 40 
tis.Kč a oceňuje ho v pořizovacích cenách. Drobný majetek do 5 tis. Kč se účtuje do spotřeby a sleduje v podrozvahové 
evidenci.  
 

5. Nedokončená výroba 
 

Za nedokončenou výrobu společnost považuje množství nakoupené vody v potrubí a oceňuje ji cenou vodného 
v daném roce. Účtuje se o změně stavu, která vyplývá buď ze snížení nebo zvýšení ceny vodného oproti 
předcházejícímu roku nebo z navýšení objemu vody v nově vybudovaném potrubí.  

 
6. Účetní odpisy dlouhodobého majetku 
 

Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavuje účetní jednotka v interní směrnici. 
Odpisový plán stanovuje použité sazby pro odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve 
společnosti tak, aby odpis vyjadřoval reálné opotřebení a dobu využitelnosti jednotlivých položek majetku. Účetní 
odpisový plán je odlišný od daňového. Odlišnost je daná tím, že společnost užívá majetek podstatně delší dobu, než je 



doba odpisování daná zákonem. Technické zhodnocení zvyšuje vstupní hodnotu zhodnoceného majetku a odepisuje 
se stejným způsobem jako zhodnocený majetek. Pozemky a nedokončené investice se neodepisují. U majetku, který 
není zakoupen jako nový, se při stanovování odpisového plánu zohledňuje stáří majetku.  
 

Druh majetku Odpis.doba Sazba Druh majetku Odpis.doba Sazba 

Kanalizace 80 1,25 % Hledací přístroje 15 6,67 % 
Vodovody 60 1,67 % Počítače 8 12,50 % 
Stavby 100 1,00 % Nábytek 20 5,00 % 
Technologie 30 3,33 % Měřící přístroje 10 10 % 
Přípojky 40 2,50 % Software 36 měsíců 33,33 % 
Řezací a bourací stroje 15 6,67 % Modely a generely 360 měsíců 3,33 % 
 

Drobný majetek se odepisuje po dobu 36 měsíců a účetní a daňové odpisy se rovnají.   
 

7.  Opravné položky k majetku 
 

Opravná položka k majetku se netvoří. Inventarizační komise se   nedomnívá, že by u dlouhodobého  majetku došlo 
k poklesu cen, jenž jsou zachycené v účetnictví. Reálné ceny jsou spíše vyšší.  

 
8. Peněžní prostředky 
 

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a peníze na bankovních účtech Sberbank. Peníze, které 
společnost nepotřebuje na běžný provoz uložila na zvýhodněném spořícím účtu s měsíční výpovědní lhůtou, který je 
úrokován 0,3%. Peníze ve výši daňové rezervy jsou uloženy na vkladovém účtu u České spořitelny. 

 
9. Zásoby 
 

Nakupované zásoby se oceňují v pořizovacích cenách snížených o poskytnuté slevy nebo případné skonto. Ve vlastní 
režii se zásoby nevytváří. Jako vedlejší náklad související s pořízením zásob se zahrnuje do pořizovací ceny poštovné a 
účtované dopravné. Účtování zásob je prováděno způsobem A evidence zásob. Výdej zásob je účtován cenami 
zjištěnými aritmetickým průměrem, který se přepočítává při každém novém příjmu na sklad. Položka zásob 
představuje z více, jak 98% materiál na skladě. Dále je to nedokončená výroba a služební pes.  

 
10. Pohledávky 
 

Pohledávky jsou účtovány ve jmenovité hodnotě. Ke dni uzavírání účetních knih se hodnota nejistých pohledávek 
upravuje pomocí opravných položek na vrub nákladů. Výpočet opravných položek k po-hledávkám: po splatnosti více 
než 360 dnů – ztrátové 100%; po splatnosti 180 až 360 dnů – pochybné  50%;po splatnosti 90 až 180 dnů - 
nestandardní 20% 
Pohledávky se rozdělují na krátkodobé a dlouhodobé s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od 
rozvahového dne. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nevlastní. 

 
11. Vlastní kapitál 
 

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě. Fondy ze 
zisku společnost nevytváří. Na základě zákona o obchodních korporacích dále nepokračuje ani v tvorbě zákonného 
rezervního fondu. Jeho současnou výši však společnost hodlá zachovat, aniž by se zatím použila na jiné účely nebo 
rozdělila mezi společníky. 

 
13. Leasing 
 

Společnost účtuje o finančním leasingu tak, že měsíční leasingové splátky zahrnuje do nákladů. Splátky nájemného 
hrazeného předem se časově rozlišují a proúčtují jednou ročně, vždy k 31.12.  
 

14. Účtování výnosů a nákladů 
 

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Vodné a stočné se fakturuje 
čtvrtletně, takže programový specialista provede průměrný přepočet spotřebovaných m3 u všech odběratelů patřících 
ještě do běžného roku a ten se pak násobí danou cenou vodného a stočného a proúčtuje jako dohadná položka aktivní, 
která se rozpouští ve II.čtvrtletí následujícího roku. Dohadnou položku pasivní tvoří převážně spotřebovaná elektřina. 
Vzhledem k tomu, že byl pro rok 2018 a 2019 v aukci vybrán nový dodavatel, budou všechny tyto dohadné položky 
rozpuštěny v měsíci lednu na základě konečného vyúčtování k 31.12.2017. Nemalou část pasivních dohadných 
položek tvoří také nakoupená pitná voda od Moravské vodárenské a.s., jelikož její fakturace neprobíhá k poslednímu 
dni v měsíci, ale k 15. a propočet za čištění odpadních vod z Žerotína na ČOV Pňovice za 4.čtvrtletí. K drobnějším 
položkám potom patří dopočet spotřeby plynu v provozní budově, dopočet spotřeby pitné vody na ČOV Vilémov a 
odměna statutárního orgánu za 2.pololetí běžného roku. 

 
15. Daň z příjmů 
 

Společnost nebude platit daň z příjmů za rok 2017, jelikož bude uplatňovat vzniklou daňovou ztrátu z let 2015 a 2016. 



Ta pokryje kladný účetní hospodářský výsledek a náklady, které nelze uznat jako náklady k dosažení, udržení                 
a zajištění příjmů i přesto, že u vybraného majetku byl z důvodu daňové optimalizace pozastaven daňový odpis. 
Daňové odpisy se tím snížily o 2.405 tis. Kč. 

 

IV. Dlouhodobý majetek 
 
1. Dlouhodobý nehmotný majetek 
 

Pořizovací cena 

Počáteční zůstatek Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Nehmotný majetek 124 124 0 0 0 0 124 124 
Software 167 167 0 0 0 0 167 167 
Modely a generely 6.122 6.122 0 0 0 0 6.122 6.122 

 

Oprávky 

Počáteční zůstatek Roční odpis Vyřazení Konečný zůstatek 
Zůstatková hodnota 

majetku 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Nehmotný majetek 88 82 6 6 0 0 94 88 30 36 
Software 167 167 0 0 0 0 167 167 0 0 
Modely a generel 1.853 1.649 204 204 0 0 2.057 1.853 4.065 4.269 

 
2. Dlouhodobý hmotný majetek 
 

Pořizovací cena 

Počáteční zůstatek Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Pozemky 398 398 0 0 0 0 398 398 
Budovy a stavby 72.998 72.800 3.382 198 0 0 76.380 72.998 
Stroje, přístroje 9.967 9.687 132 379 308 99 9.790 9.967 
Dopravní prostředky 3.503 3.146 0 358 0 1 3.503 3.503 
Soub.samost.mov.vě 436 436 0 0 0 0 436 436 
Služebnosti 292 0 87 292 0 0 379 292 
 

Oprávky 

Počáteční zůstatek Roční odpis Vyřazení Konečný zůstatek 
Zůstatková hodnota 

majetku 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Pozemky 0 0 0 0 0 0 0 0 398 398 
Budovy a stavby 27.338 25.727 1.656 1.611 0 0 28.994 27.338 47.386 45.660 
Stroje, přístroje 5.014 4.432 671 681 308 99 5.377 5.014 4.413 4.953 
Dopravní prostředky 2.242 2.054 177 189 0 1 2.420 2.242 1.083 1.260 
Soub.samost.mov.vě 201 179 22 22 0 0 223 201 213 235 
Služebnosti 9 4 8 5 0 0 17 9 362 283 

 
3. Drobný dlouhodobý majetek 
 

Pořizovací cena 

Počáteční zůstatek Přírůstky Úbytky Konečný zůstatek 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Drobný nehmotný 135 135 0 0 1 0 134 135 
Drobný hmotný 2.953 2.913 138 60 106 20 2.985 2.953 
 

Oprávky 

Počáteční zůstatek Roční odpis Vyřazení Konečný zůstatek 
Zůstatková hodnota 

majetku 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Drobný nehmotný 134 132 1 2 1 0 134 134 0 1 
Drobný hmotný 2.815 2.716 106 119 106 20 2.815 2.815 170 138 

 
4. Majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a neuvedený v rozvaze 
 

Titul 
Běžné období  Minulé období  

Počát.zůst. Koneč.zůst. Počát.zůst. Koneč.zůst. 

Majetek v podrozvaze v pořizovacích cenách 557 528 548 557 

 
5. Významné přírůstky v běžném účetním období  
 

Název majetku Pořizovací cena  

Zdvojení zásobovacího řadu pro obec Červenka 3.021 



Vrtulové míchadlo na ČOV Pavlínka 110 
Prodloužení hlavního vodovodního řadu v Pňovicích 361 
Služebnosti na stavbu „Zdvojení zásobovacího řadu na Červenku“ 76 
 
Stavba „Zdvojení zásobovacího řadu pro obec Červenka“ byla provedena už v roce 2016, ale kolaudace a zařazení do 
majetku proběhlo v únoru 2017. 
 

6. Nedokončený dlouhodobý majetek  
 

Název majetku Dosud vynaloženo  

Prodloužení vodovodního řadu – Myslechovice, Rozvadovice 65 
Obchvat obce Pňovice - vodovod 130 
Prodloužení vodovodního řadu – Červenka ul. Klášterní 82 
Vodovodní přípojka pro závod Veseta 164 
 

7. Významné úbytky majetku v běžném období  
 

Název majetku Pořizovací cena  

Přenosný vzorkovač EPIC – vyřazení při inventarizaci 122 
Bourací kladivo PIONJAR – vyřazení při inventarizaci 149 

 

V. Pohledávky 
 
V běžném období činí pohledávky z obchodních vztahů brutto 9.326 tis. Kč. Pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 
let společnost nevlastní. 
 
Na nesplacené pohledávky delší než 90 dní po splatnosti, byly vytvořeny opravné položky. Mezi největší dlužníky 
patří Adriana Sienelová – celkem 35 tis. Kč a TENZO a.s. – celkem 19 tis. Kč. Pohledávky těchto dlužníků jsou 
přihlášeny do insolvenčního řízení. Ostatní drobné pohledávky jsou řešeny nejdříve upomínkami, později platebním 
výměrem. 
 

1. Tvorba opravných položek na účtu 391 a 392 
 

Počet dnů po splatnosti Běžné období Minulé období 

90 – 180 6 4 
180 – 360 7 8 
Více než 360 49 23 
Opravné položky celkem 62 35 
 

2. Opravné položky v nákladech 
 

 Běžné období Minulé období 

Opravné položky účetní 27 -1 
Opravné položky zákonné -21 18 
Opravné položky celkem 6 17 
 

3. Odpis nevymahatelných pohledávek 
 

 Běžné období Minulé období 

Odpis nad rámec zák. č. 586/1992 Sb. 4 0 
Odpis v rámci zák. č. 586/1992 Sb. 21 0 
 
V běžném roce je daňový dopad na odpis pohledávky vytvořené v rámci zákona o dani z příjmů nulový vzhledem 
k tomu, že byly daňově zrušeny opravné položky k těmto pohledávkám. Pohledávky byly odepsány, jelikož firmy BKM 
Plus a Danterex už neexistují a náklady na soudní vymáhání by překročily výtěžek z nich.  

 
4. Jiné významnější pohledávky  
 

 Běžné období Minulé období 

Nadměrný odpočet DPH 0 226 
Dohadné položky aktivní 1.780 2.575 

          
5. Vydané zálohy  
 

 Běžné období Minulé období 

Elektrická energie 588 725 
Plyn 61 20 
Poplatky za odběr podzemní vody 160 140 
Poplatky za vypouštění odpadní vody 126 123 



 

VI. Vlastní kapitál 
 
Na zasedání 60. valné hromady společnosti ze dne 25.5.2017 bylo rozhodnuto, že vytvořený kladný výsledek 
hospodaření z roku 2016 ve výši 1.027 tis. Kč se převede na účet nerozděleného zisku.  

 

1. Změny na účtech vlastního kapitálu 
 
 Běžné období Minulé období 

Vlastní kapitál celkem 79.047 78.499 
Základní kapitál 780 780 
Zákonný rezervní fond 76 76 
Nerozdělený zisk minulých let 37.014 35.986 
Hospodářský výsledek běžného účetního období 547 1.027 
Kapitálové fondy 40.630 40.630 
 
Vzhledem k minimálnímu  pohybu na kapitálových účtech společnost nesestavuje samostatný výkaz. Od vstupu Obce 
Vilémov do společnosti se jedná pouze o převod hospodářského výsledku. 

 
2. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za běžné období 
 

Prokuristka předloží návrh dozorčí radě a valné hromadě, aby zisk roku 2017 ve výši  551 tis. Kč byl opět převeden na 
účet nerozděleného zisku minulých let.  

 

VII. Rezervy 
 

Rezerva 
Zůstatek 

k 31.12.2015 
Změna  

v roce 2016 
Zůstatek 

k 31.12.2016 
Změna 

v roce 2017 
Zůstatek 

k 31.12.2017 

Oprava vdv na ul. Nádražní na Července 1.180 1.180 2.361 2.361 0 
 

Opravu vodovodu na ulici Nádražní provedla v běžném roce firma MODOS spol. s r.o. Olomouc a celková cena včetně 
projektové dokumentace byla 2.031 tis. Kč. Nevyčerpaná část rezervy ve výši 330 tis. Kč se zruší ve prospěch nákladů, 
čímž se poníží celkové náklady a dodrží podmínka §7 odst.6 zákona č. 593/1992 o rezervách pro zjištění základu daně 
z příjmů. 

 

VIII. Závazky 
 
V běžném období činí závazky z obchodních vztahů 8.838 tis. Kč, z toho tvoří 5.422 tis. Kč závazky obcím za najatou 
infrastrukturu za poslední čtvrtletí běžného období. Závazky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost nevlastní. 
 

 Běžné období Minulé období 

Závazky z obchodních vztahů ve splatnosti 465 1.533 
Závazky k zaměstnancům 554 583 
Sociální a zdravotní z výplat za prosinec 359 383 
Daň z příjmů z výplat a dohod za prosinec 98 106 
Dohadné položky pasivní 2.048 1.739 
Nájemné z provozování infrastruk.majetku 5.130 4.481 
Srážky ze mzdy ve prospěch jiných osob 27 28 
Ostatní 47 55 
Daň z přidané hodnoty 110 0 

 

IX. Leasing 
 

Popis 

D
o

b
a

 

Z
b

ýv
á

 Zvýšená 
splátka 

(záloha) 

Hodnota bez 
leasingové 
přirážky 

Leasingové 
splátky celkem 

(bez DPH) 

Skutečně 
uhrazeno k 
31.12.2017 

Zbývá uhradit    
(bez DPH) 

Dacia DUSTER 60 0 131 328 462 462 0 
Renault MASTER 60 30 85 424 551 318 233 

 

X. Údaje v rozvaze neuvedené 
 
1. Nájemní smlouvy 
 

Nájemní smlouvy (dle NOZ „Pachtovní smlouvy“, ale podle přechodného ustanovení §3028 se právní poměry vzniklé 
před 1.1.2014 řídí dosavadními právními předpisy) jsou průběžně aktualizovány při každém převzetí nové části 
vodovodu nebo kanalizace.  



V běžném období se najatý infrastrukturní majetek rozšířil u Obce Červenka o prodloužení vodovodu   i kanalizace ve 
směru na Nový Dvůr a u Města Litovel o prodloužení kanalizace v Rozvadovicích  a v Nasobůrkách a dále v Litovli na 
ulici Šargounská.  
 

Pronajímatel Najatý majetek Pořizovací hodnota 

Město Litovel vodovod, kanalizace, ČOV 652.140 
Obec Červenka vodovod, kanalizace, ČOV 93.772 
Obec Medlov vodovod, kanalizace, ČOV 160.364 
Obec Hnojice vodovod 83.795 
Obec Mladeč kanalizace, ČOV 40.932 
Obec Vilémov kanalizace, ČOV 41.589 
Obec Žerotín kanalizace 23.828 
 
Tento majetek není součástí pojistné smlouvy na hospodářská rizika, uzavřené mezi společností VHS ČERLINKA            
a Kooperativou a.s. Pojišťuje si ho pronajímatel. 

 

2. Věcná břemena 
 

Věcná břemena, zapsaná do konce roku 2013, společnost eviduje v podrozvahové evidenci, a to v roli oprávněného ve 
výši 262 tis. Kč a v roli povinného ve výši 30 tis. Kč. Nyní se účtují na účet hmotného majetku bez ohledu na výši 

ocenění a daňově i účetně se odepisují stejně, jako stavby s nimiž souvisí. 

 

XI. Výnosy 
 

Rozdělení tržeb Běžné období Minulé období 

Tržby celkem 68.275 69.863 
Tržby za vodné 27.839 28.077 
Tržby za stočné 31.763 32.784 
Tržby za zvýšené znečištění 7.119 7.532 
Tržby z prodeje služeb 1.307 1.084 
Tržby z prodeje materiálu 247 345 
Tržby z prodeje DHM 0 41 
Výnosové úroky 16 15 

 

XII. Osobní náklady 
 

 
Běžné období Minulé období 

Celkem zaměstnanci 
z toho  

řídící pracovníci 
Celkem zaměstnanci 

z toho 
 řídící pracovníci 

Počet zaměstnanců 27 2 28 2 
Mzdové náklady zaměstnanců 8.526 988 8.286 944 
Sociální zabezpečení 2.161 247 2.093 237 
Zdravotní pojištění 778 89 753 85 
Ostatní osobní náklady  168 X 161 X 
Odměna členům VH a DR 128 X 114 X 
Odměna statut.orgánu 745 z řádku 2 711 z řádku 2 
 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31.12.2017 je 24,8 celkem, z toho 7 TH pracovníků a 17,8 v dělnické 
profesi. 
 

Osobám, které jsou členy řídících, dozorčích nebo správních orgánů nebyla poskytnuta zápůjčka, záloha, úvěr ani 
závdavek, pouze prokuristce byl poskytnut příspěvek na penzijní připojištění ve výši 8 tis.Kč a na životní pojištění        
5 tis.Kč. 
 

Zaměstnancům společnost poskytuje služby za nižší úplatu než je cena obvyklá. Jedná se především o dopravu 
služebními vozidly. Sleva je vymezena ve vnitřní směrnici a v kolektivní smlouvě. 

 

XIII. Ostatní náklady 
 
 Běžné období Minulé období 

Spotřeba materiálu 3.874 3.413 
Spotřeba energie 4.136 5.173 
Neskladovatelné dodávky 12.885 12.895 
Opravy a údržba 12.475 12.619 
Služby 20.651 20.962 
Daně a poplatky 72 103 
Zůstatková cena prodaného DHM 0 0 
Prodaný materiál 215 300 



Ostatní provozní náklady 481 472 
Odpisy 2.851 2.824 
 
Mezi náklady mimořádné svým objemem se řadí dvě nejnákladnější opravy, dohromady za více jak   5 mil. Kč. Jedná se 
o sanaci kanalizační stoky C v Litovli na sídlišti Gemerská ve výši 3.437 a oprava hlavního vodovodního řadu a 
veřejných částí přípojek na ulici Třídvorská a Jiráskova na Července    za 1.694 tis. Kč. Mezi další významné opravy na 
úseku vodovodů patří oprava vodovodního řadu na ulici Komenského v Litovli za 1.000 tis. Kč a v Sobáčově za 653 tis. 
Kč. Na úseku kanalizaci to byla oprava stoky v Litovli na ulici Havlíčkova za 952 tis. Kč a na Rybníčku za 519 tis. Kč. 
 

Pod položkou neskladovatelné dodávky je nákup vody od Moravské vodárenské a.s. V položce služby největší část 
představuje nájemné a v položce ostatní provozní náklady je to pojištění majetku a u vozidel povinné ručení a 
havarijní pojištění. 
 

Při přefakturaci subdodávek ve výši 283 tis. Kč se tyto neúčtovaly do výnosů, ale ve prospěch příslušného 
nákladového účtu, aby nedošlo k neoprávněnému navýšení nákladů ve vyúčtování státem usměrňované ceny za vodné 
a stočné.  

 

XIV. Soudní spory 
 
Firma CAUTUM nedodržela smluvní podmínky při reklamaci úsporného zařízení instalovaného na ČOV Červenka, 
přestože se v bodě V. odst.8  na vrácení kupní ceny ve výši 228 tis. Kč při nedosažení garantované úspory zavázala. 
V roce 2017 bylo zahájeno soudní řízení, ve kterém společnost zastupuje JUDr. Eva Frišová. Podle posledního sdělení 
Obvodního soudu pro Prahu 3 má  společnost  podruhé sdělit své stanovisko k vyjádření žalovaného. Žalovaný se hájí 
tím, že mu žalující strana nesdělila přítomnost jalové energie, která má zásadní vliv na funkci úsporného zařízení. 

 

XV. Cash flow 
 
Součástí přílohy je přehled o peněžních tocích zpracovaný nepřímou metodou a v podrobném členění položek. Změny 
v obsahové náplni ukazatelů oproti předcházejícímu období nebyly provedeny.  
 

Stav peněžních prostředků na konci běžného období je o 1.300 tis. Kč vyšší než v předcházejícím roce, jelikož v roce 
2017 se nepodařilo uskutečnit všechny plánované investice. 

 

XVI. Významné události po datu účetní závěrky 
 
Na základě dodatku ke smlouvě byla 6.1.2018 obcí Červenka předána k užívání další infrastruktura ve výši téměř 12 
mil. Kč, což se týká pouze podrozvahové evidence. Jinak mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní 
závěrky za rok 2017 nedošlo k žádným významným událostem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sestaveno dne : Podpisový záznam statutárního orgánu : 

  
V Litovli dne : 31.3.2018  

  
Auditor : Zpracovala : 

  
Ing. František Rašner, osvědčení KAČR č. 1239 Hana Holínková 

  

 
 

 



   PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

ke dni : 31.12.2017

                   (v celých tisících Kč)

Označ. Číslo ř. Sledované obd.

P. 001 14 322

Z. 002 547
A.1. 003 490

A.1.1.  

A.1.2. 005 -2 361

A.1.3. 006

A.1.4. 007

A.1.5.

A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace 009

A* 010 1 037

A.2. 011 930

A.2.1. 012 633

A.2.2. 013 156

A.2.3. 014 141

A.2.4. 015

A** 016 1 967

A.3. 017

A.4. 018

A.5. 019

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+) 021

A*** 022 1 967

B.1. 023 -651

B.2. 024

B.3. 025

B*** 026 -651

C.1. 027

C.2. 028

C.2.1. 029

C.2.2. 030

C.2.3. 031

C.2.4. 032

C.2.5. 033

C.2.6. 034

C*** 035 0

F. 036 1 316

R. 037 15 638

                 Právní forma : Sestaveno :         Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:     Zpracovala :

        s.r.o. 31.03.2018 Hana Holínková

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

        Výkaz o peněžních tocích (CASFLOW)

1 027Výsledek hospodaření před zdaněním

2 031

Změna stavu pohledávek z  provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a 

dohadných účtů aktivních

Úpravy o nepeněžní operace 1 004

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového 

rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních

Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 

ekvivalentů

Vyúčtované náklad.úroky (s výjimkou úroků zahrnovaných do ocenění DM) (+)
15

2 851 2 824

1 289

-742

004

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

-291Změna stavu zásob (+/-)

62

008
Vyúčtované výnosové úroky (-)

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv

-2 509

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky (+)

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků

Příjmy z prodeje stálých aktiv

-3 839

41

0

Peněžní toky z finanční činnosti

1 289

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.)

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  (A***+ B***+ C***)

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 

Vyplacené úroky s výjimkou úroků zahrnovanýc do ocenění DM (-)

-3 798Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3)

Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+)

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)

14 322

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.)

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

-513

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 

Přímé platby na vrub fondů (-)

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 

Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv -1 794

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -41

Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) (s výjimkou investičních spol. a fondů)

Peněžní toky z investiční činnosti

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním

Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o.

IČ
47150904

16 831Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč.období

Cholinská 1120, 784 01 Litovel

    Minulé období



                 Náklady a výnosy dle společníků za rok 2017

Litovel Litovel Červenka Červenka Mladeč Mladeč Medlov Medlov Žerotín Žerotín Dětřichov Haňovice Hnojice Hnojice Pňovice Strukov Vilémov Voda ČOV Správa Celkem

ČOV voda ČOV voda ČOV voda ČOV voda kanaliz voda ČOV voda ČOV společné společné

Fakturace v m3 1 015 663 962 339 74 678 55 036 27 554 29 976 48 967 50 293 13 389 11 141 4 023 9 504 22 313 15 281 27 596 3 578 14 275 1 168 767 1 216 839

VÝNOSY

Tržby-voda 0 22 898 720 0 1 297 955 0 714 910 0 1 227 536 0 257 407 96 056 232 443 0 351 515 676 407 86 243 0 0 0 0 27 839 192

Tržby-stočné 26 277 489 0 2 179 289 0 575 162 0 1 288 617 0 500 863 0 0 0 568 745 0 0 0 372 559 0 0 0 31 762 724

Tržby-ostatní 7 308 719 0 6 301 0 0 0 36 677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435 477 551 495 334 811 8 673 480

Provoz+finanč 0 0 0 1 417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 494 50 325 426 105 662

Ostatní 0 0 0 0 0 0 97 605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 310 113 915

Voda-společné 0 402 618 0 23 031 0 12 518 0 21 026 0 4 645 1 662 3 961 0 6 406 11 540 1 564 0 488 971 0 0

ČOV-společné 502 339 0 36 952 0 13 601 0 24 193 0 6 620 0 0 0 11 013 0 0 0 7 102 601 820 0

Správa 149 583 141 814 11 003 8 121 4 078 4 429 7 207 7 418 1 969 1 652 598 1 406 3 305 2 250 4 078 527 2 109 351 547

Výnos celkem 34 238 130 23 443 152 2 233 545 1 330 524 592 841 731 857 1 454 299 1 255 980 509 452 263 704 98 316 237 810 583 063 360 171 692 025 88 334 381 770 68 494 973

NÁKLADY

Materiál 1 022 648 945 781 56 360 50 719 24 313 340 226 111 532 37 568 1 235 44 936 8 354 16 253 16 986 426 9 953 9 240 14 101 486 714 586 504 159 609 3 943 458

Energie 3 087 086 13 023 273 005 0 114 098 0 243 797 98 674 31 643 0 0 0 70 702 0 0 0 105 272 15 095 0 14 251 4 066 646

Služby 7 225 496 1 360 838 478 954 3 895 971 104 103 388 347 192 595 57 155 50 684 88 346 3 400 8 964 113 033 8 014 6 421 6 273 55 513 441 447 358 567 711 836 15 555 957

Osobní náklady 2 063 700 1 040 100 178 406 159 614 170 503 202 715 221 399 251 731 32 437 51 199 18 184 26 574 34 090 54 655 56 178 33 674 117 467 1 904 523 2 438 019 3 332 130 12 387 298

Daně a poplatky 0 260 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 640 13 965 23 993 60 858

Provoz.náklady 128 783 1 375 11 400 -2 361 000 0 0 0 141 434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 808 92 050 75 186 -1 833 964

Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0 304 381 0 0 0 0 0 0 0 0 -859 0 256 955 560 477

Nákup vody 0 11 021 745 0 635 657 0 328 321 0 0 0 151 432 39 850 131 343 0 224 757 306 658 45 696 0 0 0 0 12 885 459

Odpisy 659 808 921 614 22 799 62 533 0 85 191 39 542 18 545 742 85 168 50 192 25 050 1 534 0 188 866 68 827 0 208 680 132 012 280 135 2 851 238

Nájemné 15 265 239 388 508 746 780 28 959 165 324 0 428 206 229 189 33 472 0 0 0 145 034 15 281 0 0 24 527 0 0 0 17 470 519

Voda-společné 0 2 595 397 0 148 461 0 80 692 0 135 538 0 29 944 10 717 25 532 0 41 292 74 388 10 087 0 3 152 048 0 0

ČOV-společné 3 022 546 0 222 337 0 81 837 0 145 569 0 39 832 0 0 0 66 266 0 0 0 42 730 3 621 117 0

Správa 2 065 419 1 958 142 151 933 112 130 56 307 61 162 99 509 102 421 27 183 22 814 8 252 19 416 45 628 31 066 56 307 7 281 29 125 4 854 095

Náklad celkem 34 540 725 20 246 783 2 141 974 2 736 044 716 485 1 486 654 1 482 149 1 072 255 521 609 473 839 138 949 253 132 493 273 375 491 698 771 181 078 388 735 67 947 946

Výsl.hospodaření -302 595 3 196 369 91 571 -1 405 520 -123 644 -754 797 -27 850 183 725 -12 157 -210 135 -40 633 -15 322 89 790 -15 320 -6 746 -92 744 -6 965 547 027

V Litovli dne :  10.2.2018 Vypracovala :  Hana Holínková



         Ztráty vody v síti v roce 2017

Voda nakoupená v m3

Odběrné místo leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec prosinec Nákup Fakturace Vlastní Odka- Ztráty

k 17.1. k 15.2. k 15.3. k 18.4. k 15.5. k 16.6. k 14.7. k 15.8. k 15.9. k 16.10. k 16.11. k 15.12. k 31.12. celkem spotř lování v %

Nové Zámky 408 911 754 801 784 689 642 668 1 011 699 665 667 336 9 035 9 502 0 4 -5,21

Sobáčov+Mladeč 984 1 743 1 652 2 173 1 689 2 170 2 113 2 442 2 015 1 916 1 782 2 095 1 155 23 929 20 474 43 256 13,19

Nasobůrky 1 941 4 399 4 098 5 190 3 558 6 338 11 828 5 713 5 892 5 329 4 787 4 956 1 962 65 991 54 015 0 24 18,11

Víska 166 293 291 377 294 421 377 421 442 455 515 582 334 4 968 2 519 0 14 49,01

Chudobín 313 545 552 784 548 879 781 1 011 802 849 847 1 026 566 9 503 5 640 0 156 39,01

Myslechovice 234 431 411 525 395 657 548 564 473 490 468 420 322 5 938 5 992 0 72 -2,12

Unčovice 457 806 1 222 1 002 815 1 155 905 969 899 875 863 833 481 11 282 11 097 0 68 1,04

Nová Ves 101 184 190 533 402 618 553 647 514 438 390 403 250 5 223 4 124 0 21 20,64

Rozvadovice 208 382 342 435 354 463 418 464 443 413 412 381 244 4 959 4 976 0 60 -1,55

Březové 1 177 1 353 451 591 426 546 681 635 546 521 454 445 285 8 111 5 984 1 304 38 9,68

Litovel 20 582 51 781 43 531 45 178 50 554 48 751 12 153 47 319 24 296 45 963 38 361 36 340 25 287 490 096 387 737 3 312 1092 19,99

Tři Dvory 9 214 23 895 21 800 22 322 22 846 24 059 23 894 23 289 23 173 26 267 16 871 20 797 14 472 272 899 253 071 0 125 7,22

Červenka 2 499 4 924 6 549 4 720 5 980 5 680 5 073 5 592 4 811 5 000 4 698 4 893 3 402 63 821 55 036 660 183 12,44

Litovel - uzel 32 295 80 600 71 880 72 220 79 380 78 490 41 120 76 200 52 280 77 230 59 930 62 030 43 161 0

Pňovice 1 169 2 939 2 198 2 426 2 771 2 749 2 853 2 428 2 597 2 681 2 197 2 441 1 340 30 789 27 596 0 138 9,92

Dětřichov 192 139 417 298 326 458 333 376 365 316 292 316 173 4 001 4 023 0 34 -1,40

Strukov 182 445 333 338 375 446 404 412 352 361 345 384 211 4 588 3 578 0 119 19,42

Žerotín 532 1 191 1 113 1 150 1 272 1 337 1 258 1 363 1 196 1 241 1 220 1 505 826 15 204 11 141 0 113 25,98

Hnojice 797 1 712 1 674 1 691 1 995 2 363 1 806 2 063 2 001 1 858 1 837 1 787 982 22 566 15 281 12 45 32,03

Střeň - uzel 2 872 6 426 5 735 5 903 6 739 7 353 6 654 6 642 6 511 6 457 5 891 6 433 3 532 0

Haňovice 486 931 910 1 051 837 1 292 1 091 1 176 1 102 1 121 1 149 1 187 854 13 187 9 504 0 65 27,44

Průmyslová zóna 6 155 14 670 16 440 20 280 1 441 2 357 2 461 2 524 2 157 112 140 16 840 13 400 8 038 218 903 227 184 0 12 -3,79

Celkem 47 797 113 674 104 928 111 865 97 662 103 428 70 172 100 076 75 087 208 933 94 993 94 858 61 520 1 284 993 1 118 474 5 331 2639 12,34

Voda vyrobená v m3  (od 1. do posledního v měsíci)

Medlov 3261 3245 3691 4105 4115 3595 3870 3471 3227 2957 3171 3371 42079 30971 1 058 189 23,43

Zadní Újezd 831 827 939 1045 1047 915 985 884 822 753 807 858 10713 8434 0 22 21,07

Hlivice 292 275 110 324 468 428 510 429 453 552 530 531 4902 3396 0 66 29,38

Králová 611 602 705 870 1241 1364 1544 1343 916 1045 889 791 11921 7492 0 59 36,66

Celkem 4995 4949 5445 6344 6871 6302 6909 6127 5418 5307 5397 5551 69615 50293 1058 336 25,75

refakturace na VHS Teplice

V Litovli dne : 28.1.2018 Vypracovala : Hana Holínková


