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Obchodní firma :  Vodohospodářská společnost ČERLINKA s.r.o. 
 
Datum vzniku:   19. listopadu 1992 
    zápis v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
    soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3781 
 
Firma založena :  Městem Litovel a Uničov a Obcemi  Červenka,  
    Mladeč, Pňovice, Žerotín, Strukov, Hnojice 
    majetek předán Fondem národního majetku od 
    původního vlastníka Vodovody a kanalizace  
    Olomouc s.p. 
 
Později vstoupily:  Obec Medlov a Obec Haňovice 
 
Obchodní podíly :  20.000 Kč — 500.000 Kč 
 
Nejvyšší orgán :  Valná hromada 
 
Jednatel :   Ing. Zdeněk Potužák 
 
Prokuristka :   Ing. Helena Stoupová 
 
Identifikační číslo :  47150904 
 
Daňové identifikační číslo : CZ47150904 
 
Sídlo :    Cholinská 1120, 784 01 Litovel 
 
Právní forma :   Společnost s ručením omezeným 
 
Základní kapitál :  760.000,- Kč 
 
Předmět podnikání :  Provozování vodovodů a kanalizací 
    Provádění staveb a jejich změn 
    Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 
    odpady 
   
Telefon :   585 342 366 
 
Fax :    585 341 506 
 
E-mail :    cerlinka@cerlinka.cz 
 
Internet :   http://www.cerlinka.cz  
 
Zapsaná :   Krajským soudem v Ostravě  
    oddíl C, vložka 3781 
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Úvodní slovo prokuristky společnostiÚvodní slovo prokuristky společnostiÚvodní slovo prokuristky společnostiÚvodní slovo prokuristky společnosti    
 
Vážení společníci, dámy a pánové. 
 
 Výroční zpráva Vodohospodářské společnosti ČERLINKA s.r.o. prezentuje 
nejvýznamnější činnosti a hospodářské výsledky za rok 2012. 
 

 Rok 2012 byl pro naši společnost výjimečný. Naše společnost ke konci 
roku slavila výročí 20-ti let své činnosti. Společenský večer na  oslavu tohoto  
výročí proběhl za účasti zástupců obcí, které jsou společníky, zaměstnanců a 
významných spolupracovníků. 
 

 Myslím, že máme být na co pyšní, protože ekonomická i provozní činnost  
společnosti jsou dlouhodobě stabilní, vztahy s odběrateli, dodavateli i zástupci 
obcí   jsou  dobré a společnost tak plní  své  poslání -  kvalitně provozovat 
vodovody a kanalizace pro obce. 
 

 Další, již jedenáctou obcí, pro kterou naše společnost provozuje její 
vodohospodářskou infrastrukturu se stala obec Vilémov, kde  začala naše 
společnost na základě provozní smlouvy provozovat kanalizaci a ČOV. 
 

 V roce 2012 měla společnost naplánován zisk ve výši 1 500 000,- Kč, 
ovšem vzhledem k vyšším výnosům ze stočného a  neprovedení některých oprav 
kanalizace,  byl tento plán překročen na konečné  2 780 104,- Kč. Obrat 
společnosti se meziročně zvýšil o 8,6%  a o 3,4% oproti plánu. Zásluhu na tom 
má především zvýšení tržeb za stočné u společností Orrero a.s, Veseta spol. s r. 
o. a Sladovny SOUFFLET ČR a.s. 
 

 Náklady se meziročně zvýšily o 4,1% a oproti plánu o 1,3%. Hlavní podíl 
na meziročním navýšení má nárůst spotřeby el. energie na ČOV Litovel po její 
intenzifikaci a zvýšený objem oprav vodovodů.  
 

 Nejdůležitější stavbou v roce 2012 byla  „Rekonstrukce – zkapacitnění 
vodovodního přivaděče pro město Litovel“, na kterou naše společnost dostala 
dotaci 90%. Z plánu rekonstrukcí, oprav a nákupu techniky, který byl schválen  
valnou hromadou, byla do roku 2013 přesunuta pouze stavba propoje vodovodu 
mezi ulicí Žerotínova a Třemi Dvory, protože kvůli složitým jednáním s některými 
majiteli pozemků bylo územní rozhodnutí vydáno až koncem roku 2012.  
 

 Velkou pozornost věnujeme nejen opravám vodovodů a kanalizací, ale i 
preventivnímu vyhledávání poruch na vodovodní síti. Výsledkem je pak  
postupné snižování ztrát  vody. V meziročním srovnání se ztráta vody ve 
skupinovém vodovodu Čerlinka snížila o 1,36 % na 20,98 %. U  vodovodu 
Medlov je ztráta 19,31%, což je v meziroční srovnání ztráta nižší o 2,77% . 
 

 I v  personální oblasti došlo v roce 2012 ke změnám, kdy byl na 
zkrácený úvazek přijat pracovník pro obsluhu ČOV Vilémov. Celkový počet 
zaměstnanců společnosti je  tak 27, z toho je 7 THP pracovníků a 4 pracují na 
zkrácený úvazek. 
 
 Hospodaření společnosti bylo prověřeno auditorem s výrokem  „bez 
výhrad“. Vedení účetnictví  je auditorem hodnoceno trvale  velmi příznivě. 
 
Děkuji zaměstnancům a společníkům za dobrou spolupráci. 
    
Ing. Helena Stoupová,  Ing. Helena Stoupová,  Ing. Helena Stoupová,  Ing. Helena Stoupová,  prokuristka společnosti 
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Ekonomika společnostiEkonomika společnostiEkonomika společnostiEkonomika společnosti    
 
Celková aktiva společnosti oproti předcházejícímu roku klesla o 19.844 

tis.Kč, což ale bylo způsobeno proúčtovaným nárokem na dotaci v roce 2011. 
Hodnota hmotného majetku netto činí k 31.12.2012 53.022 tis.Kč. Jeho 
meziroční zvýšení je díky dostavbě hlavního přivaděče pro město Litovel, dosud 
zařazeného v nedokončeném majetku. Ke konci běžného období se na tento 
přivaděč vynaložilo celkem 21.764 tis.Kč. Z toho bylo prozatím 11.994 tis.Kč  
pokryto poskytnutými dotacemi.  

Aktiva  jsou z  90% kryta vlastním kapitálem společnosti, cizí zdroje 
spočívají převážně v krátkodobých závazcích z obchodních vztahů. Společnost 
také hospodaří s majetkem najatým na základě smluv o provozování 
infrastrukturního majetku ve výši 740.437 tis. Kč v pořizovacích cenách.    
 

 
 

 
 

 
 

UkazatelUkazatelUkazatelUkazatel    Měrná Měrná Měrná Měrná     
jednotkajednotkajednotkajednotka    

  

Celkové výnosy tis. Kč 61.836 

Celkové náklady tis. Kč 59.056 

Hospodářský výsledek tis. Kč 2.780 

Zaměstnanci osoba 27 

Nákladové mzdy tis. Kč 7.098 

Rentabilita nákladů (zisk/náklady) % 4,71 

Rentabilita výkonů (zisk/výnosy) % 4,5 

Ziskovost na zaměstnance Kč 111.204 

Produktivita na zaměstnance Kč 2,290.221 

Podíl mezd k celkovým nákladům % 12,01 

Podíl mezd k celkovým výkonům % 11,48 

Tok peněžní hotovosti vTok peněžní hotovosti vTok peněžní hotovosti vTok peněžní hotovosti v    tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč      

Stav peněžních prostředků na začátku roku 13.175 

Čistý peněžní tok z provozní činnosti 5.461 

Čistý peněžní tok z investiční činnosti - 9.307 

Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 

Čisté snížení peněžních prostředků - 3.658 

Stav peněžních prostředků na konci roku 9.517 

Očekávaná situace vOčekávaná situace vOčekávaná situace vOčekávaná situace v    roce 2013 vroce 2013 vroce 2013 vroce 2013 v    tis. Kčtis. Kčtis. Kčtis. Kč      

Celkové výnosy 58.350 

Celkové náklady 56.300 

Hospodářský výsledek 2.050 

Zisk se výši 2.780 tis. Kč 

bude použit  částečně na 

výstavbu nového 

přivaděče pro Tři Dvory, 

částečně  k odkupu 

vodovodu v  obci 

Haňovice a částečně na 

dokončení instalace 

odstředivky na ČOV 

Pavlínka. 
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 Společnost uplatňuje, na základě rozhodnuti valné hromady, jednotnou 
cenu vodného a stočného v rámci celé oblasti působnosti. Oproti roku 2011 se 
zvýšila jen cena vodného a to pouze o  navýšení nákupní ceny od Moravské 
vodárenské a.s.. Olomouc. Cena stočného zůstala na stejné výši.  
   Ceny byly kalkulovány v souladu s cenovým výměrem Ministerstva 
financí ČR číslo 01/2012 ze dne 28.11.2011. S platností od 1.1.2012 byla 
cena vodného a stočného stanovena následovně :  

 
 
 
 

 Životní prostředí 
 
 V roce 2012 vyprodukovaly ČOV ve správě společnosti 304 tun 
vylisovaného kalu, což je největší podíl v odpadovém hospodářství. Kal se za 
úplatu předával k dalšímu ekologickému zpracování firmě SPRESO v Kralicích 
na Hané. Ostatní odpad, zejména písek z lapáků, shrabky z česlí a komunální 
odpad, byl odvážen firmou A.S.A. na skládku v Medlově. Výkopová zemina je 
ukládána do boxů v areálu společnosti a po vyschnutí se opět využívá k zásypům 
nebo na terénní úpravy v Nasobůrkách. Odpadové hospodářství je jednou 
z činností vyplývajících z legislativních povinností a jako nákladová položka 
značně ovlivňuje výši ceny, hlavně stočného. Na likvidaci a uložení odpadů byla 
vynaložena částka 651 tis. Kč.  

 Ve vztahu k životnímu prostředí se společnost řídí příslušnými zákony a 
nařízeními. Hospodaří s vodou jako s cenným přírodním zdrojem, snaží se 
minimalizovat ztráty ve všech fázích jejího využití a usiluje o její navrácení do 
přírodního koloběhu v co nejčistší formě. 

 

 Personální oblast a zaměstnanci 
 

 Celkový fyzický počet zaměstnanců v průběhu roku 2012 byl 27, z toho 
manuálně pracujících zaměstnanců 20. Počet zaměstnanců odpovídá 
požadavkům společnosti. V rámci vzdělávání společnost investovala do všech 
kategorií zaměstnanců částku 40 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly 
vynaloženy na odborné vzdělávání, které přímo souvisí s pracovním zařazením.  

 Sociální zaměstnanecký program společnosti byl plněn v souladu 
s uzavřenou kolektivní smlouvou a vnitřními směrnicemi společnosti. Rovněž 
ostatní závazky, plynoucí z kolektivní smlouvy, byly oboustranně plněny bez 
výhrad.  

 Ovládací smlouva 
 
 Dle §66a Obchodního zákoníku byla ve společnosti zpracovaná písemná 
zpráva o vztazích mezi ovládající osobou Městem Litovel na jedné straně a 
ovládanou osobou VHS ČERLINKA s.r.o. na straně druhé s tím, že v účetním 
období nebyla uzavřena ovládací smlouva ani nebyly provedeny žádné právní 
úkony a žádná jiná opatření v zájmu ovládající osoby.   
 

  Cena bez DPH DPH 14% Cena celkem s 

Vodné 24,09 3,37 27,46 

Stočné 23,49 3,29 26,78 

CELKEM 47,58 6,66 54,24 

Cena vodného a 

stočného i nadále patří k 

výrazně nižším, ve 

srovnání se 

zveřejněnými cenami 

ostatních vodáren, 

nejen v Olomouckém 

kraji. 
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 Provoz pitné vody Provoz pitné vody Provoz pitné vody Provoz pitné vody  
 
 Množství plánovaných oprav a rekonstrukcí bylo v tomto roce na úseku 
pitné vody nebývalé. Na všech těchto opravách se pracovníci  úseku velkou 
měrou podíleli. Dále zajišťovali běžný provoz vodovodní sítě, odstraňování 
poruch na řádech i přípojkách a práce na zakázku.  
 Výstavba přivaděče a oprava vodovodu na ulici Palackého si vyžádaly 
velké zásahy do stávající vodovodní  sítě spojené s náhradním zásobováním 
obyvatel vodou, což je technicky i organizačně velmi náročné. Přesto máme 
pocit, že odběratelé tyto zásahy takřka nepocítili.    

 

  
Bylo vyměněno 552 vodoměrů s končící platností cejchu. Provádělo se 
preventivní vyhledávání poruch, čištění a pozvedávání poklopů, čištění šachet, 
odkalování a odvzdušnění vodovodů a běžná drobná údržba.  
 V roce 2012 bylo opraveno 64 poruch na vodovodním řádu a 48 poruch 
na veřejných částech přípojek. 
 

Hlavní práce na zakázku:Hlavní práce na zakázku:Hlavní práce na zakázku:Hlavní práce na zakázku:    
• vyhledání poruch pro obce Luká a Bouzov 
• provádění domovních přípojek kanalizace a vody 
• práce UNC, autodoprava, řezání asfaltu 
• prodloužení vodovodu v Hlivicích vč. přípojky pro  místní  farmu 
     
Opravy:                                                                                                                         Opravy:                                                                                                                         Opravy:                                                                                                                         Opravy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
- výměna vodovodního řadu v ulicích Lesní Zátiší, Šmakalova včetně  přípojek 
 vody, kde se jednalo o 565 m vodovodu v TLT Blutop DN 125 a 158 m 
 TLT DN 200     
- výměna řadu na ulici Palackého včetně rekonstrukce přípojek, kde  bylo 
 položeno 383 m nového řadu TLT DN 200 jedinečnou  metodou bezvýko-
 pové technologie „berstlining“ a 96 m  pak bylo provedeno řízeným 
 protlakem PE DN 200 
- oprava vodovodních přípojek v ulici 1.máje, Masarykova při  výstavbě 
 plynovodu 
- výměna šoupat v ulicích Revoluční, Uničovská a Uničovské předměstí v Litovli a 
 také v Medlově  
- výměna hydrantů po provedení revizí v obcích Tři Dvory, Litovel, Březové,  
  Nasobůrky, Mladeč, Žerotín a Pňovice   
- oprava přípojky pro panelový dům č.585 na ulici Vítězná 
- provedení oplocení ČS a VDJ  Zadní Újezd. 
- opravy komunikací po poruchách a po výměnách vodovodních řadů 
- oprava přípojek a výměna hydrantu v obci Medlov v ulici ke kostelu 
- oprava přípojky pro DDM na ulici Žerotínova v Litovli  
- oprava vodovodního řadu včetně přípojek na ulici Kollárova 

 

Prodloužení vodovodního 

řadu v Hlivicích 
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 Provoz kanalizace a ČOV Provoz kanalizace a ČOV Provoz kanalizace a ČOV Provoz kanalizace a ČOV     
 

 Letošní rok byl pro tento úsek oproti roku loňskému klidný a kromě 
běžné činnosti spočíval zejména ve zjišťování a odstraňování vad na předaných 
objektech. 
 Na úseku kanalizací byly stěžejními dvě akce. Jednou byla výměna 
kanalizace v ulici Sušilova, kdy se stávající potrubí z betonových trub o 
průměrech DN 300, 400 a 500 zaměňovalo za plastové potrubí DN 300 ve 
větších hloubce. . Druhou pak sanace spojů  na přivaděči AL v Chořelicích. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

Dále pracovníci tohoto úseku zajišťovali:Dále pracovníci tohoto úseku zajišťovali:Dále pracovníci tohoto úseku zajišťovali:Dále pracovníci tohoto úseku zajišťovali:    
• chod všech ČOV, ČS a kanalizací  
• čištění kanalizací a čerpacích stanic dodavatelsky i pomocí našeho 

hydročističe 
• vývoz a čištění odpadních vod ze septiků a žump  
• poskytování stanovisek územním a stavebním řízením 
• vedení  evidencí souvisejících s provozy ČOV  
• vzorkování volných výustí obcí a průmyslových podniků 
• odborný dohled nad ČOV DCD IDEAL Slavětín 
• odstranění vad a nedodělků po intenzifikaci ČOV Pavlínka a čerpacích 

stanic 
• vyhotovení provozního řádu pro trvalý provoz a zpracování „Vyhodnocení 

zkušebního provozu ČOV Litovel“ 
  
Sanace a opravySanace a opravySanace a opravySanace a opravy    
• oprava kanalizace ul. Sušilova 
• monitoring na ul. Červenská, Vítězná, Novosady a Pavlínka  
• sanace cca 283m stoky „AL“ o průměru DN 1000 v Chořelicích          
• sanace kanalizace cca 116m  DN 300 na sídlišti Vítězná 
• sanace kanalizace cca 231m  DN 300 ve Třech Dvorech 
• generální oprava čerpadel ve vstupní ČS ČOV Pavlínka 
• oprava fekální jímky ve vstupní ČS ČOV Pavlínka 
• výstavba šachty pro měření odpadních vod z Orrera 
• výměna vodících tyčí čerpadel 
• oprava oplocení ČS Pavlínka, Rybníček a  Chořelice 

Sanace a oprava 

kanalizace na ulici 

Vítězná 
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• oprava fekální jímky ve vstupní ČS ČOV Pavlínka 
• výstavba šachty pro měření odpadních vod z Orrera 
• výměna vodících tyčí čerpadel 
• malování a instalace nového zvedacího zařízení na ČOV Červenka 
• výměna nespolehlivých plovákových spínačů hladin na ČS za ultrazvukové 

snímače (ČS 2, 3 a 4 ) v Medlově 
• oprava dmychadla BECKER, výměna vzduchových elementů, úprava 

zvedacího zařízení česlicového koše, nová brána na ČOV Mladeč 
• osazení žebříků do ČS Sobáčov 
• generální oprava čerpadel ve vstupní ČS ČOV Pavlínka 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 InvesticeInvesticeInvesticeInvestice    
 
 Hlavní plánovanou investicí bylo „Zkapacitnění 
vodovodního přivaděče pro město Litovel“, na kterou 
dostala společnost dotaci z Fondu soudržnosti ve výši 
85% a ze SFŽP pak 5% z celkových způsobilých nákladů 
oproštěných o příjmy z projektu.  
 Tato stavba byla v listopadu 2012 dokončena a 
byla podána žádost o kolaudaci. Financování akce ještě 
dokončeno nebylo.  
 

 

 

Finančně náročnou  

investicí je také 

odstředivka na ČOV 
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srovnání opotřebených a nových oběžných kol čerpadel 

zkapacitnění přivaděče pro město Litovel- 2125 m, tvárná litina DN 200 a DN 250  
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Účetní závěrka podává 

věrný a poctivý obraz 

aktiv a pasiv , nákladů a 

výnosů, výsledku 

hospodaření a peněžních 

toků za rok končící 

31.12.2012 
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Dozorčí rada souhlasí s 

návrhem prokuristky na 

převedení výsledku 

hospodaření  za rok 2012 

ve výši 2.780 tis. Kč na 

účet nerozděleného zisku 

minulých let. 



Vodohospodářská spol.

ČERLINKA s.r.o.

Cholinská 1120
LITOVEL
784 01

Označen
í

minulém

a c 2

II. Výkony 04 61 488 56 580
II. 
1.

05 61 487 56 580

2. Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 1 0

B. 08 45 422 41 526

B. 1. 09 21 583 21 064

B. 2. 10 23 839 20 462

+ Přidaná hodnota 11 16 066 15 054

C. Osobní náklady 12 10 315 9 858

C. 1. 13 7 200 6 960

C. 2. 14 136 107

C. 3. 15 2 459 2 307

C. 4. 16 520 484

D. 17 135 99

E. 18 2 503 2 284

      III. 19 137 107

      III. 1. 20 37 40

      III. 2. 21 100 67

F. 22 94 64

F.1. 13 0

F. 2. 24 81 64

G. 25 38 14

IV. 26 37 149

H. 27 471 2 601

* 30 2 684 390

           VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Obchodní firma nebo jiný název účetní 
jednotky         v plném rozsahu

ke dni : 31.12.2012

          (v celých tisících Kč)

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 
místo podnikání liší-li se od bydlištěIČ

47150904

TEXT Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném

Mzdové náklady

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

Spotřeba materiálu a energie

Výkonová spotřeba

b

Služby

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku                                                         

Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Tržby z prodeje materiálu

Daně a poplatky

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Sociální náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu                                                        

Prodaný  materiál

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních nákladů příštích období (+/-)

Provozní výsledek hospodaření

Ostatní provozní náklady



Označen
í

minulém

a c 2

X. 42 95 80

O. 45 77 278

* 48 18 -198

** 52 2 702 192

XIII. 53 78 24
R. 54 0 0

* 58 78 24

*** 60 2 780 216

**** 61 2 780 216

Sestaveno :         Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

V Litovli dne : 10.2.2013

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

1

Skutečnost v účetním období

běžném

Výnosové úroky

TEXT Číslo 
řádku

b

Výsledek hospodaření před zdaněním                              

Výsledek hospodaření za účetní období       (+/-)                    

Ostatní finanční náklady

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

Mimořádné výnosy

Mimořádný výsledek hospodaření

Finanční výsledek hospodaření



Označ Minulé úč. 
období

Brutto Korekce Netto Netto

a c 1 2 3 4

001 106 763 31 736 75 027 94 871

B. 003 84 376 31 354 53 022 46 679

B. I. 004 6 625 1 476 5 149 5 313

 3. 007 379 374 5 25

 6. 010 6 246 1 102 5 144 5 288

B. II. 013 77 751 29 878 47 873 41 366

B. II. 1. 014 398 0 398 353

2. 015 53 973 22 559 31 414 32 695

3. 016 11 341 7 319 4 022 4 012

7. 020 12 039 0 12 039 4 306

C. 031 21 885 382 21 503 47 605

C. I. 032 1 508 0 1 508 1 336

C. I.  1. 033 1 479 0 1 479 1 307

        2. Nedokončená výroba 034 22 0 22 22

        4. 036 7 0 7 7
C. II. 039 0 0 0 0
C. III. 048 10 860 382 10 478 33 094

C. III. 1. 049 7 700 382 7 318 6 411

6. 054 34 0 34 50

7 055 802 0 802 880

8. 056 1 656 0 1 656 1 693

9. 057 668 0 668 24 060

C. IV. 058 9 517 0 9 517 13 175

C. IV.1. 059 11 0 11 77

2. 060 9 506 0 9 506 13 098

D. I. 063 502 0 502 587

D. I. 1. 064 502 0 502 587

Zásoby                                 

Náklady příštích období

Krátkodobý finanční majetek

Peníze

Účty v bankách

Pozemky

Stavby

Oběžná aktiva 

Materiál

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé poskytnuté zálohy

Jiné pohledávky

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Krátkodobé pohledávky

Časové rozlišení

Zvířata

Stát - daňové pohledávky

Dohadné účty aktivní

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Dlouhodobý nehmotný majetek

b

AKTIVA CELKEM

Software

Dlouhodobý majetek        

Dlouhodobý hmotný majetek   

LITOVEL

784 01

AKTIVA Číslo 
řádku

Běžné účetní období

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 
místo podnikání liší-li se od bydlištěIČ

47150904 Cholinská 1120

ČERLINKA s.r.o.

ROZVAHA

(v celých tisících Kč)

Obchodní firma nebo jiný název 
účetní jednotkyv plném rozsahu

   ke dni 31.12.2012 Vodohospodářská spol.



Označení Číslo 
řádku

Stav v běžném účetním 
období

Stav v minulém účetním 
období

a c 5 6

067
75 027 94 871

A. 068 67 962 65 182

A. I. 069 760 760

A. I.      1. 070 760 760

A. II. 073 40 630 40 630

2. 075 40 630 40 630

A. III.    Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostaní fondy ze zisku 078 76 76

A. III.    1. 079 76 76

A. IV. 081 23 716 23 500

A.IV.    1. Nerozdělený zisk minulých let 082 23 716 23 500

A. V. Výsledek hospodaření běžného účetního období 084
2 780 216

B. 085 7 065 29 689

B. III. 102 7 065 29 689

B. III.    1. 103 3 555 2 334

            4. Závazky ke společníkům 107 8 7

5. 108 557 454

6. 109 347 268

7. 110 1 147 24 276

8. Krátkodobé přijaté zálohy 111 45 938

10. 113 1 374 1 388

11. 114 32 24

Sestaveno :         Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 

V Litovli dne : 10.2.2013

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

PASIVA

b

PASIVA CELKEM

Vlastní kapitál 

Základní kapitál  

Základní kapitál

Kapitálové fondy

Ostatní kapitálové fondy

Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond

Výsledek hospodaření minulých let                                 

Cizí zdroje

Krátkodobé závazky 

Dohadné účty pasivní

Jiné závazky

Závazky z obchodních vztahů

Závazky k zaměstnancům

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Stát - daňové závazky a dotace



       Vodohospodářská společnost 

ČERLINKA s.r.o. 

1. Popis účetní jednotky 

Obchodní firma : 

Sídlo : 

IČ : 

DIČ : 

Právní forma : 

Rozhodující předměty činnosti : 

 

Datum vzniku společnosti : 

Provozy :                                                

2012 

Vodohospodářská společnost ČERLINKA  

Cholinská 1120/13, Litovel 

47150904 

CZ47150904 

společnost s ručením omezeným 

provozování vodovodů a kanalizací 

provádění staveb a jejich změn 

19. listopadu 1992 

Litovel, Medlov, Červenka, Mladeč 

 

 

 

 

 

 

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 dis-
pozici. 
 

Hodnotové údaje jsou uvedeny v celých tisících. 

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         66        500         66        500 



 

 

5. Organizační struktura společnosti 
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4. Změny v obchodním rejstříku 
 

Na návrh starosty města Uničov byl na 50. valné hromadě odvolán z dozorčí rady místopředseda Zde-
něk Beňo. Na místě místopředsedy ho nahradila paní Marcela Berger Smrčková a jako nová členka do-
zorčí rady byla schválena paní Iveta Janků, bytem Na Nivách 1364, 783 91 Uničov. Změna v  obchod-
ním rejstříku byla provedena dne 9. května 2012. 

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 

Marcela Berger Smrčková Místopředseda dozorčí rady 

Ing. Libor Zajíček Člen dozorčí rady 

Ing. Jiří Ruprecht Člen dozorčí rady 

Iveta Janků Člen dozorčí rady 

       Valná hromada       

                    

  Jednatel   Pro kuristka   Dozorčí rada   
                   

                    

 Ekonomický úsek   Technický úsek       

                    

                    

 Účetní   Vedoucí prov. kanalizace   Vedoucí provozu vody  

                   

                    

 Mzdová účetní               

                    

                    

 Fakturantka   Elektrikář   Provozní montér  
                   

                    

 Referentka zásobování   Obsluha VHZ   Odečítač  



Osobám, které jsou nebo byly dozorčím nebo statutárním orgánem, nebyla poskytnuta půjčka, úvěr ani 
jiné plnění v nepeněžní formě. Prokuristce byl poskytnut příspěvek na penzijní připojištění ve výši 6 tis. Kč 
a na životní pojištění příspěvek ve výši 5 tis. Kč. 

9. Půjčky a úvěry 

 

8. Osobní náklady 

 

7. Ovládací smlouva 
 

V účetním období nebyla uzavřena smlouva o převodech zisku. Nebyla uzavřena ani ovládací smlouva 
mezi ovládanou a ovládající osobou. Podle § 66a Obchodního zákoníku je ovládající osobou Město Lito-
vel. Je většinovým společníkem — 66% a disponuje většinou hlasovacích práv — 500 ze 760. 

6. Společníci 
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Společník IČO Zástupce společníka 

Město Litovel 299138 Jaroslav Skála 

Obec Červenka 635740 Jaroslav Vlk 

Obec Mladeč 299219 Ing. Václav Arnoš 

Obec Pňovice 635731 Mgr. Ludmila Zavadilová 

Obec Žerotín 299758 Josef Motáň 

Obec Strukov 635634 Jiří Hubáček 

Město Uničov 299634 Mgr. Dalibor Horák 

Obec Hnojice 298921 Libor Kašpárek 

Obec Haňovice 635723 Arnošt Vogel 

Obec Medlov 575666 Ing. Jan Zahradníček 

  
Běžné období Minulé období 

Zaměstnanci    
celkem 

Z toho řídící     
pracovníci 

Zaměstnanci   
celkem 

Z toho řídící  
pracovníci 

Prům.počet zaměstnanců 28 2 29 2 

Mzdové náklady 7.098 838 6.878 770 

Sociální zabezpečení 1.808 209 1.671 193 

Zdravotní pojištění 651 75 636 69 

Ostatní osobní náklady 102 X 83 X 

Odměna členům VH a DR 136 X 107 X 

Odměna statut.orgánu 662 z řádku 2 587 z řádku 2 



A) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 
Oceňován v pořizovacích cenách. Do pořizovací ceny je zahrnuto — cena za DM, doprava, technické pro-
jekty, náklady na přípravu a zabezpečení, ostatní náklady s pořízením související. Vstupní hodnota je 
účetní jednotkou stanovena na 40 tis. Kč u DHM a na 60 tis. Kč u DNHM. 

B) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek vytvořený vlastní činností 
Oceňován ve skutečných výrobních nákladech ve složení — spotřebovaný materiál, průměrné mzdy a od-
vody z nich, doprava dle stávajících kalkulací bez položky zisk. V běžném období nebyl tento majetek vy-
tvořen. 

C) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek získaný bezplatně 
Společnost nezískala v běžném roce žádný majetek bezplatně. 

D)    Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 
Technické zhodnocení zvyšuje pořizovací cenu majetku a je stanoveno od 40 tis. Kč. V běžném roce se 
jedná u hmotného majetku pouze o technické zhodnocení serveru v provozní budově na ulici Cholinská ve 
výši 126 tis. Kč. Opravy jsou účtovány přímo do nákladů. Čtyři největší opravy v běžném roce, dohromady 
za téměř 9 mil. Kč, byly : oprava kanalizační stoky v Litovli na ulici Sušilova a ve Třech Dvorech, oprava 
hlavního vodovodního řadu a veřejných částí vodovodních přípojek v Litovli na ulicích Šmakalova a Lesní 
Zátiší a dále na ulici Palackého. 

E)    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 s dobou upotřebitelnosti delší jak 
1 rok do 5 tis. Kč se účtuje do spotřeby a sleduje v podrozvahové evidenci. Ke konci období činí hodnota 
tohoto majetku 480 tis. Kč. Majetek v podrozvahové evidenci podléhá inventarizaci. 

F)    Zásoby 
Nakupované zásoby oceňuje účetní jednotka 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 se provádí způsobem A 
evidence zásob. Výdej zásob ze skladu je účtován cenami zjištěným aritmetickým průměrem, který se 
přepočítává při každém novém příjmu na sklad. Položka zásob představuje materiál na skladě v hodnotě 
1.479 tis. Kč. Oproti předcházejícímu období se zásoby zvýšily o 172 tis. Kč. 

G)    Nedokončená výroba 
Za nedokončenou výrobu společnost považuje množství nakoupené vody v potrubí a oceňuje ji aktuální 
cenou za vodné v daném roce. V běžném období se účtovalo pouze o změně stavu, která vyplývá ze zvý-
šené ceny vodného.  

A) Účetní odpisy dlouhodobého majetku 
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směr-
nici (příloha 3l). Odpisový plán stanovuje použité sazby pro odepisování dlouhodobého hmotného a ne- 
hmotného majetku ve společnosti tak, aby odpis vyjadřoval reálné opotřebení a dobu využitelnosti jednotli- 

10. Způsoby oceňování 

11. Způsoby odepisování 
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A) Dlouhodobý nehmotný majetek 

Modely a generely vodovodních a kanalizačních řadů jsou zařazeny jako jiný nehmotný majetek a dle zá-
kona č. 586/1992 Sb. se odepisují 72 měsíců. 

B)    Dlouhodobý hmotný majetek 

12. Přírůstky a úbytky majetku 

vých položek majetku. Účetní odpisový plán je odlišný od daňového. Odlišnost je daná tím, že společnost 
užívá majetek podstatně delší dobu, než je doba odepisování daná zákonem. Technické zhodnocení zvy-
šuje vstupní hodnotu majetku a odepisuje se stejným způsobem jako zhodnocený majetek. Pozemky a 
nedokončené investice se neodepisují. Metoda komponentního odepisování nebyla v běžném roce použi-
ta. Daňové odpisy se uplatňují dle zákona č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a za rok 2012 
jejich výše činí 4.999 tis. Kč. 

B)    Účetní odpisy drobného dlouhodobého majetku 
DDM se odepisuje po dobu 36 měsíců. Účetní a daňové odpisy se rovnají. 

C) Opravné položky k majetku 
Opravná položka k majetku nebyla v běžném roce vytvořena. 

                                     Stránka 5 Příloha k účetní závěrce 

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 % Software 36 měsíců 33,33 % 

Přípojky 40 2,50 % Ostatní nehm.majetek 60 měsíců 20,00 % 

Řezací a bourací stroje 15 6,67 % Modely a generely 360 měsíců 3,33 % 

Skupina 
Pořizov.cena Roční odpis Přírůstky Úbytky 

Zůstatková 
hodnota 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

DNHM 124 64 0 0 60 0 0 0 60 0 

Software 167 167 0 0 0 0 0 0 0 0 

Modely a generely 6.122 6.122 204 204 0 0 0 0 5.085 5.289 

Skupina 
Pořizov.cena Roční odpis Přírůstky Úbytky 

Zůstatková    
hodnota 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné 
Minu-

lé 
Běžné Minulé 

Pozemky 398 353 0 0 45 0 0 0 398 353 

Budovy a stavby 53.973 53.926 1.328 1.336 47 60 0 0 31.415 32.696 

Stroje, přístroje 5.281 6.358 531 359 208 554 1.285 100 2.292 2.842 

Dopr. prostředky 2.865 2.111 193 134 788 0 34 0 1.103 507 

Soub.sam.mov.věc 436 436 22 22 0 0 0 0 322 344 



C) Drobný dlouhodobý majetek 

D) Majetek pořízený formou finančního pronájmu 

E) Majetek s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a neuvedený v rozvaze 

F) Významné přírůstky majetku v běžném účetním období 

G) Významný nedokončený dlouhodobý majetek na 042 

Dne 25.7.2012 byla podepsaná Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
 a z Fondu soudržnosti na zkapacitnění vodovodního přivaděče pro město Litovel ve výši 12.661 tis. Kč. 
Tato hodnota se liší od původního Rozhodnutí o 11.399 tis. Kč. O tuto částku byl nárok na dotaci na účtu 
346 snížen. K 31.12.2012 společnost obdržela na běžný účet dotační prostředky ve výši 11.994 tis. Kč. 
Stavba byla ukončena v listopadu 2012, kolaudace proběhne v únoru 2013. 
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Skupina 
Pořizov.cena Roční odpis Přírůstky Úbytky 

Zůstatková 
hodnota 

Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé Běžné Minulé 

Drobný nehmotný 213 216 27 31 10 0 6 0 5 26 

Drobný hmotný 2.759 2.730 212 198 198 186 169 87 305 319 

Popis 
D
ob
a 

Z
bý
vá 

Zvýšená 
splátka 
(záloha) 

Hodnota bez 
leasingové 

přirážky 

Leasingové 
splátky cel-
kem (bez 

DPH) 

Skutečně 
uhrazeno k 
31.12.2012 

Zbývá 
uhradit    

(bez DPH) 

Traktor JOHN DEER 60 4 325 1.627 1.939 1.831 108 

Nakladač LOCUST 60 13 186 931 1.160 950 210 

Ford tranzit s vestavb. 60 28 104 518 712 424 288 

Multikára FUSO 60 43 359 896 1.209 607 602 

Dacia DUSTER 60 48 131 328 462 202 260 

Titul 
Běžné období 

v pořizov.cenách 
Minulé období 
v pořiz. cenách 

DDHM neuvedený na účtu 02220 38 52 

Název majetku Pořizovací cena 

Pozemek v katastrálním území Červenka 45 

Návěs a čelní nakladač s lopatou na traktor 788 

Měrná šachta pro ORRERO 47 

Bourací kladivo COBRA 82 

Prezentační film 60 

Název majetku Dosud vynaloženo 

Odstředivka 1.500 

Přivaděč Červenka—Tři Dvory 387 

Přivaděč pro město Litovel 9.575 



Společnost nemá závazky vůči zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení po splatnosti, 
ani daňové nedoplatky vůči finančnímu úřadu. 

14. Pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení 

A) Pohledávky 
Pohledávky jsou účtovány ve jmenovité hodnotě. Ke dni uzavírání účetních knih se hodnota nejistých po-
hledávek upravuje pomocí opravných položek na vrub nákladů. V běžném období činí pohledávky za od-
běrateli 7.696 tis. Kč. 

B) Pohledávky po splatnosti 

C) Vytvořené opravné položky na pohledávky po splatnosti 
Opravné položky v rámci zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách nebyly v letošním roce vytvořeny. 

D)    Odpis nevymahatelných pohledávek 

E) Pohledávky oceněné reálnou hodnotou 
Pohledávky určené k obchodování, oceněné reálnou hodnotou, společnost nevlastní. 

F) Vydané zálohy 

15. Pohledávky 

Společnost nemá dlouhodobé bankovní úvěry. 

13. Přijaté úvěry 

                                     Stránka 7 Příloha k účetní závěrce 

Počet dnů po splatnosti Běžné období Minulé období 

90 – 180 26 1 

180 – 360 5 13 

Více než 360 374 330 

   z toho přihlášené do konkurzu 374 330 

              vymáhané právníkem 1 0 

  Běžné období Minulé období 

Opravné položky účetní 382 344 

  Běžné období Minulé období 

Odpis nad rámec zák. 586/1992 Sb. 0 1 

  Běžné období Minulé období 

Elektrická energie 759 610 

Ostatní 43 240 



Majetkovou účast v podnicích s rozhodujícím vlivem, cenné papíry, akcie, ani vyměnitelné dluhopisy spo-
lečnost nevlastní. 

A) Provozní náklady 

16. Finanční investice 

18. Náklady 

Stránka 8  

A) Krátkodobé závazky 

B) Závazky po splatnosti 
Společnost neeviduje závazky po splatnosti ani závazky se splatností delší jak pět let. 

17. Závazky 

  Běžné období Minulé období 

Závazky k dodavatelům ve splatnosti 1.234 200 

Sociální a zdravotní z výplat za prosinec 347 268 

Daň z příjmů z výplat a dohod za prosinec 89 64 

Dohadné položky pasivní 1.374 1.388 

Nájemné z provozování infrastruk.majetku 2.302 2.118 

Srážky ze mzdy ve prospěch jiných osob 32 24 

Ostatní 583 477 

  Běžné období Minulé období 

Zálohy SIPO 45 38 

  Běžné období Minulé období 

Spotřeba materiálu 3.686 4.221 

Spotřeba energie 5.768 4.917 

Neskladovatelné dodávky 12.129 11.926 

Opravy a údržba 11.512 8.832 

Služby 12.073 11.569 

Daně a poplatky 135 63 

Prodej materiálu 81 64 

Ostatní provozní náklady 461 2.381 

Odpisy 2.503 2.284 

Pokuty a penále 0 203 



 

 

20. Výnosy 

A) Rozdělení zisku minulého účetního období 
Na zasedání 50. valné hromady společnosti ze dne 9.5.2012 bylo rozhodnuto, že vytvořený kladný výsle-
dek hospodaření ve výši 216 tis. Kč se převede na účet nerozděleného zisku. Fondy ze zisku společnost 
nevytváří. 

B) Finanční náklady 

19. Vlastní kapitál 

                                     Stránka 9 Příloha k účetní závěrce 

  Běžné období Minulé období 

Bankovní poplatky 73 70 

Ostatní 4 2 

  Běžné období Minulé období 

Vlastní kapitál celkem 67.962 65.182 

Základní kapitál 760 760 

Zákonný rezervní fond 76 76 

Nerozdělený zisk minulých let 23.716 23.500 

Hospodářský výsledek  běžného účetního období 2.780 216 

Kapitálové fondy 40.630 40.630 

  Běžné období Minulé období 

Tržby celkem 61.497 56.580 

Tržby za vodné 26.640 26.400 

Tržby za stočné 25.418 23.355 

Tržby za zvýšené znečištění 7.077 5.165 

Tržby z prodeje služeb 2.352 1.660 

Tržby z prodeje materiálu 100 67 

Tržby z prodeje DM 38 40 

Výnosové úroky  95 80 

21. Mimořádné náklady a výnosy 

Titul Běžné období Minulé období 

Mimořádné náklady 0 0 

Mimořádné výnosy 78 24 



A) Nájemní smlouvy 
Nájemní smlouvy jsou průběžně aktualizovány při každém převzetí nové části vodovodu nebo kanalizace. 
V současné době společnost hospodaří s najatým majetkem v pořizovací ceně 740.437 tis. Kč. 

B) Věcná břemena 
Věcná břemena v roli oprávněného společnost eviduje v podrozvahové evidenci ve výši 169 tis. Kč a v roli 
povinného ve výši 30 tis. Kč. 
 

C)    Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za běžné období 
Prokuristka předloží návrh dozorčí radě a valné hromadě, aby byl zisk  roku 2012 ve výši 2.780 tis. Kč 
převeden na účet nerozděleného zisku minulých let. Daň z příjmů nebude za rok 2012 přiznaná, jelikož 
společnost uplatní daňovou ztrátu z předcházejícího roku, která byla vypočtena na 2.140 tis.Kč. 
 

D)    Náklady na odměnu auditora 
Výše odměny za provedení nepovinného auditu zůstává od roku 2004 nezměněna a činí 40 tis. Kč. 
 

E)    Ostatní 
Od roku 2010 společnost provozuje, mimo majetek společníků, také čistírnu odpadních vod ve Vilémově 
 a od 1.1.2012 provádí na základě uzavřených smluv i fakturaci stočného. Náklady společných režijních 
středisek 900 a 940 za rok 2012 se tak rozpočítají dle metodiky uvedené ve Směrnici č.16 pro výpočet 
věcně usměrňovaných cen i na provoz Vilémov a vzniklá ztráta bude přefakturována obci. 
 

F)    Cash flow 
Součástí přílohy je přehled o peněžních tocích zpracovaný nepřímou metodou. 

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky za rok 2012 nedošlo k žádné významné 
události. 

22. Informace o společnosti v rozvaze neuvedené 

23. Významné události po datu účetní závěrky 

Stránka 10  

Pronajímatel Najatý majetek Pořizovací cena Zůstatková cena 

Město Litovel vodovod, kanalizace, ČOV 510.997 479.857 

Obec Červenka vodovod, kanalizace, ČOV 43.140 42.784 

Obec Medlov vodovod, kanalizace, ČOV 135.229 131.638 

Obec Haňovice vodovod 2.657 2.276 

Obec Hnojice vodovod 7.777 7.777 

Obec Mladeč kanalizace, ČOV 40.637 40.637 

Sestaveno : 

                                         V Litovli dne   10.2.2013 

Podpisový záznam statutárního orgánu :  

Auditor : 

                                         Ing. František Rašner 

Zpracovala  : 

                                                   Hana Holínková 



     PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (cash-flow)
ke dni 31.12.2012

                   (v celých tisících Kč)

Členění položek 2012 2011
P. 13 175
Z. 2 780
A.1. 2 681
A.1.1.  

A.1.2. 38
A.1.3. 150

A.1.4.

A.1.5.

A.1.6. Případné úpravy a ostatní nepeněžní operace

A* 5 461
A.2. 25

A.2.1. 1 289

A.2.2. -1 436

A.2.3. 172

A.2.4.

A** 5 486
A.3.

A.4. 85
A.5.

A.6. 78
A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)

A*** 5 649
B.1. -9 345
B.2. 38
B.3.

B*** -9 307
C.1.

C.2.

C.2.1.

C.2.2.

C.2.3.

C.2.4.

C.2.5.

C.2.6.

C*** 0
F. -3 658
R. 9 517

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

        s.r.o. 10.2.2013   Hana Holínková

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci období 13 175

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti (C.1.+ C.2.) 0
Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků  (A***+ B***+ C***) 3 019

Přímé platby na vrub fondů (-)

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně 

Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů

Úhrada ztráty společníky (+)

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýšení 

Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých závazků

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a na peněžní ekvivalenty

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti (B.1.+ B.2.+ B.3) -1 427

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -1 467
Příjmy z prodeje stálých aktiv 40

Mimořádný výsledek hospodaření 24

Čistý peněžní tok z provozní činnosti (A**+ A.3.+ A.4.+ A.5.+ A.6.+ A.7.) 4 446

Přijaté úroky (s výjimkou investičních spol. a fondů) (+) 59
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za minulá období (-)

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mim.položkami 4 363
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných  úroků (-)

Změna stavu zásob (+/-) 135
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do peněžních prostředků a 
ekvivalentů

Změna stavu pohledávek z  provozní činnosti (+/-), aktivních účtů časového rozlišení a 
dohadných účtů aktivních 419

Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), pasivních účtů časového 
rozlišení a dlouhodobých účtů pasivních 1 234

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním 2 575
Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 1 788

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

Vyúčtované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úroků) (+)
-10 -21

Vyúčtované výnosové úroky (-)

Změna stavu opravných položek, změna stavu rezerv 14
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 82

Úpravy o nepeněžní operace 2 359
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných stálých aktiv

2 503 2 284
Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku úč.období 10 156
Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 216

                                                                                                      
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání 

IČ
47150904 Cholinská 1120, 784 01 Litovel

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Vodohospodářská společnost 
ČERLINKA s.r.o.
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Dne 16.11.2012 oslavila 

společnost  za účasti 

všech zaměstnanců, 

zástupců společníků a 

dalších hostů 20 výroční 

od založení firmy. 
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Výroční zpráva společnosti za 

rok 2012 bude připravena  

k nahlédnutí v sídle 

společnosti v kanceláři 

prokuristky nebo účetní a v  

elektronické podobě bude 

k dispozici na internetových 

stránkách  www.cerlinka.cz  ve 

formátu pdf od 1.6.2013. 

 

 

Zpracovala :  Hana Holínková 


