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NÁvau ue usuesruí:

Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí
Usnesením č.

l. Deleguje
pí Ludmilu Svatkovou, místostarostku města, na valnou hromadu společnosti Vodárenská
společnost Táborsko s.r.o., se sídlem Tábor, Kosova 2894, PsČ 39o 02, lČ: 26069 539, která
se koná dne 25' 6'2o2o;
ll. Ukládá
delegovanému zástupci města na této valné hromadě hlasovat pro schválení programu valné
hromady a dále hlasovat pro návrhy:
1. Valná hromada společnosti v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a

čl' 8 odst' 2, písm' c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje jednateli
předloženou Výroční zprávu společnosti za rok 2oL9 a řádnou účetní závěrku společnosti
za rok 2oI9, která vykázala zisk po zdaněníve výši 43'726.849,80 Kč.

2. Valná hromada společnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních
korporacích a čl. 8 odst. 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení
zisku po zdanění dosaženého za rok 2019 ve výši 43'726.849,80 Kč tak, že 5% zisku, tedy
částka ve výši 2'186.342,49 Kč bude převedena na účet 42L _ zákonný rezervní fond a
95%ozisku, tedy částka 4I'54o.5o7,31 Kč bude převedena na účet 428 - nerozdělený zisk
z minulých let.

3. Valná hromada společnosti schvaluje jako auditora pro ověření účetní závěrky ke dni
3LL2.2o2o (za hospodářský rok 2o2o) společnost AUDlToRlA s.r.o', lČ 28IL292O,
se sídlem České Budějovice, Klavíkova L8z8/Lo, PsČ 37o 04 (auditorské oprávněníč. 5a3).

DŮvooovÁzpaÁve:
(k předklódaným usnesením valné hromady VST s.r.o.)

a Kboduč.7o2

V roce 2019 byly dosaženy všechny cíle, které si společnost při plánování vytýčila. Byly
zajištěny dostatečné prostředky na obnovu vodohospodářské infrastruktury VST, společnost
zajišťovala kvalitně a bez problémů všechny zákonné povinnosti vlastníka, byť byla cena pro
vodné a stočné vyhlášená od 1.10.2019 zvýšena pouze o částku 90 Kč za rok včetně DPH
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NÁzrvz Valná hromada VST dne 25.6. 2020

Rada města
Mgr. lng. Martin DoleŽal, starosta města
lng. Milan Míka, ředitel VST do 3L.L2'21L9
lng. Lubor Tomanec, ředitel VST od 1''L.2o2o

PŘeoruoÁ:
Zpnacovat:



u pevné složky ceny pro vodné z důvodu zajištění prostředků na obnovu vodovodů ve výši
požadované sFŽP. Všechny ostatnísložky ceny zůstaly beze změny.

Rok 2019 byl rokem významných investičních akcí i pokračujících příprav koncesního
řízení pro výběr provozovatele vodohospodářského majetku VST pro roky 2o22-2o3l'

Provozovatel vodohospodářské infrastruktury - společnost Črvnr a.s. _ doložil včas
a řádně plnění všech povinností plynoucích z koncesní smlouvy' Na základě schválení
čtvrtletních zpráv a roční zprávy o provozování konstatovalo vedení VST, že nedošlo
k neplnění či porušení konkrétních výkonových smluvních ukazatelů, a tudíž nebyl důvod
k udělení pokutových bodů. V souladu s koncesní smlouvou byla cena vodného a stočného
pro příští období stanovena finančními nástroji, kde se i v kalkulačním období 2018-2019
opět uplatnily všechny mechanizmy stanovení ceny zakotvené v koncesnísmlouvě'

l v roce 2019 se v oblasti stavební činnosti, zejména pak obnovy vodohospodářského
majetku, pokračovalo ve všech třech městech ve významných stavbách. Z těch důležitých je
nutno na území města Tábor zmínit zejména realizaci 1. části ll. etapy rekonstrukce
vodovodů a kanalizací ulice Budějovická, opět v koordinaci s investicemi ostatních správců
sítí a městem Tábor a dále rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Parkánech. V Sezimově
Ústí rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Prokopa Holého, rovněž v koordinaci
s rekonstrukcí povrchů, jejichž investorem bylo město Sezimovo Ústí, v Plané nad Lužnicí pak
přeložka vodovodu DN 300 v Chýnovské ulici. Zcela v souladu s harmonogramem probíhala
také hlavní část intenzifikace kalového hospodářství na lČoV Tábor, která bude dokončena
V roce zo2o. Jejím cílem je zajistit vyšší účinnost a stabilitu vyhníváníkalu.

Hospodářské cíle roku 2019 byly splněny. Kladný výsledek hospodaření není vyplácen
společníkům, ale je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí
a technologií.

Nájemné hrazené provozovatelem v kalkulačním období 2oL8-2oL9 dosáhlo výše 119,4
mil. Kč bez DPH. Pro období 2oL9-2o20 bylo stanoveno na částku 12l,2 mil. Kč, které
v dostatečné míře zajistí pokračování tempa obnovy infrastruktury VST.

V průběhu roku 2oL9 došlo z důvodu stále sloŽitějších administrativně-technických
podmínek a navyšování počtu investičních akcí jak ve fázi přípravy, tak samotné realizace,
k navýšení počtu zaměstnanců společnosti o jednoho pracovníka. Byla zřízena funkce
technického náměstka, jehož odpovědností je především činnost společnosti v oblasti
přípravy a realizace investičních akcí, kontrola činnosti provozovatele, dodržování povinností
provozovatele při realizaci údržby a navrhováníopatření z vyhodnocování periodické údržby,
poruch a havárií a řídítaké činnost techniků společnosti'

Reálné finančnítoky VST V roce 2019 byly stabilní, zajištěné přÚmy, zejména z nájemného
od provozovatele, pokrývaly bezpečně plánované finanční výdaje v průběhu celého roku.
V účetní závěrce se na rozdíl finančních toků (Cash flow) projevují zákonné požadavky na

uplatňování nákladů u pořízeného majetku. Většina investic (nákladů) VST jsou investice do
majetku, zařazeného ve 4. odpisové skupině, kde je doba odepisování 20 let. Znamená to
tedy, že uhrazená cena takovéto investice se V roce zařazení do majetku (ať už jde o jeho
pořízení nebo zhodnocení) uplatní v nákladech účetní závěrky sice jen jednou dvacetinou,
avšak ve stejné výši je uplatňován i následujících 20 let. Účetní závěrka společnosti vykazuje
za rok 20L9 výsledek hospodaření za účetní období ve výši 43.726'849,80 Kč' Z pohledu
daňové povinnosti uzavřela VST rok 2019 daňovým ziskem ve výši 12.557.689 Kč. Společnost
tak uhradí za rok 2019 daň z příjmu v celkové výši 2.385'830 Kč. Pro účely daňového přiznání
jsou účetní odpisy nahrazeny daňovými.
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Přestože účetní zisk ve výši více než 43 mil. Kč může vzbudit představu o příliš vysokých
příjmech společnosti a kumulaci reálných finančních prostředků na účtech VST, není tomu
tak. Účetní zisk je vytvořen, jak je výše popsáno proto, že zatímco na straně příjmů se do
roku 201-9 počítají všechny přrjmy společnosti z nájemného od provozovatele a případných
příspěvků na investice (výše těchto příjmů je nezbytná pro schopnost společnosti splácet
vysoký investiční úvěr, hradit faktury dodavatelům za probíhající akce a zajišťovat provoz
společnosti), na straně druhé jde z plateb v daném roce do přímých nákladů jen minimum
(opravy a provoz společnosti)' Většinu nákladů tvoří odpisy majetku (nízké uŽ jen proto, že
stále ještě velká část majetku byla pořízena v období před rokem 1989 za řádově nižší
pořizovací náklady), v současné době pořizované investice se budou do nákladů dostávat
postupně až v následujících letech poměrnou částí dle odpisové skupiny. Daňový zisk je
vytvářen ze stejného důvodu. Nejlépe skutečnost, že účetnízisk nekoresponduje s peněžními
toky, ukazuje porovnání zůstatků na běžném účtu společnosti. Zatímco rok 2018 byl uzavírán
se zůstatkem 63'649.697 ,87 Kč, k 31.12 .2oL9 byl zůstatek 39.328.659,47 Kč'

o Kbodu č.3
Podle zákona o auditorech č' 093/2009 sb. (9 rz1 přísluší valné hromadě jmenování

externího auditora VsT, k provedenípovinného auditu.
Doporučením jmenování externího auditora pro rok 2020 se zabývali na svém jednání

jednatelé společnosti. Po projednání jednatelé společnosti doporučují valné hromadě pro
účetní rok2o2o schválit externím auditorem VST, společnost AUDlToRlA s. r. o'

Externí auditor AUDlToRlA s. r. o. působí v oblasti auditu a poradenství. Společnost
AUDlToRlA s. r. o. navazuje na činnost auditorské společnosti BRÁZDA-AUDlT CZ s.r.o.,
jejíchž služeb využívala VST, kdy se podrobovala dobrovolnému auditu.

Na základě výše uvedených důvodů předkládají jednatelé společnosti valné hromadě
návrh jmenovat společnost AUDlToRlA s. r. o., lČ 281'L2920, se sídlem České Budějovice,
Klavíkova L828/Io, PsČ 37o 04, externím auditorem Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o.,
pro rok 2020.

PŘÍrcnv:
- Pozvánka na VH dne 25. 6.2o2o
- Výroční zpráva VST s.r.o. za rok 2019
- Daňové přiznání za rok20L9
- 7práva nezávislého auditora k účetní závěrce společnosti 2oL9
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gVST
Vrdlrensra ;ooleÓnosi Tjoorskc V Táboře dne 7 .5 '202a

PozvÁrr'r NA YALNoU HRoMÁDU

společnosti

sesídlemTábor,ř"xiTTffi"JJé:;suť"",'il]'-l"i,Íiita,IČ:26069539,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajskym soudem v Českých Budějovicích

v oddílu C, vloŽce č.Iz029
(dáte jen,'Společnost").

Jednatelé Společnosti tímto v souladu s příslušnými ustanoveními společenské smlouvy Spoleěnosti a
příslušnými právními předpisy

svoláva'jí

32' valnou hromadu Spoleónosti,

která se bude konat dne 25.6.2020 od l0 hodin v sídle Společnosti na adrese Tábor, Kosova 2894,
PSČ 390 02' Česká republika, místnost ě' 2O6a.

Pořad (program) iednání valné hromady:

Uvod
Kontrola usnášen íschopnosti
Schválení programu jednání valné hromady
Volba orgánů valné ňromady
Seznámení s provozními náklady spoleěnosti v roce 20l9
Seznámení s investiční ěinností společnosti v roce 20l9
Schválení výroční zprálvy, účetní záuérky spoleěnosti zarok2O|9 aschválení rozdělení
zisku spoleěnosti za rok 20l9
Jmenování auditora řádné účetní závérky pro účetní rok202O
Rekapitulace přija|ých usnesení valnou hromadou spoleěnosti azávěr valné hromady'

Pro zdůvodnění bodu 3 programu jednání valné hromady jednatelé sdělují, že se jedná o formální
náleŽitost konání valné hromady. Pokud jsou přítomni všichni spolóěníci, mohou navrhovat
k projednání i záležitosti, které nejsou uvedeny v programu jednání.

Pro zdůvodnění bodu 4 programu jednání valné hromady jednatelé sdělují, Že volba orgánů valné
lrrornady vyplýá z $ l88 zákona o obchotlníoh korporacích a ěl. 1l spoleěenské smlouvy a patří mezi
formální náležitosti konání valné hromady. V rámci tohoto bodu piog.urnu jednání uulne hromady
jednatelé navrhují, aby valná hromada zvolila orgány v následujícím slození a přijala následující
usnesení:

,'Valná hromada volí orgány valné hromady v následujícím složení:

Předseda valné hromady: JUDr' Jan Vobr
Zapisovatel: Ing. Lubor Tomanec"
V rámci bodu 5 a 6 programu jednání valné hromady není navrŽeno k schválení Žádné usnesení
V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady navrhují jednatelé schválit účetní závěrku za rok
2019 a přijmout následující usnesení: ,,Valná hromada společnosti v souladu S ustanoveními zákona o
obchodních korporacích a ěl. 8 odst. 2, písm' c) platné společenské smlouvy společnosti schvaluje

t.
2.

J.
4.

5.

6.

7.

L
9.



voDÁRENSKÁ SPoLEČNoST TÁBoRSKo s.r.o.
Kosova 2894, 390 02 T ábot, teÍ.: 381257 669

jednateli předloženou Výroční zprávu společnosti zarok2019 a řádnou účetní závérku spoleěqg.1; .u
rok 2019, která vykžtzala zisk po zdanéní ve výši 43 726 849,80 Kě."

V rámci bodu 7 programu jednání valné hromady navrhují dále jednatelé schválit rozdělení Zisku. po
přezkoumání návrhu dozoróí radou tak, že se vývořený zisk po zdanění za rok 2019 ve vi'si
43726 849,80 Kč převede na úěet nerozděleného zisku spoleěnosti a úéet zákonného ,"."*ního
fondu' Jednatelé, v souladu s dlouhodobou koncepcí ťungování společnosti, nenavrhují za ro( 2919
vyplatit společníkům zisk. Jednatelé navrhují přijmout následující usnesení:

,,Valná hromada spoleěnosti schvaluje v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporaqiglr a
čl. 8 odst' 2, písm. c) platné společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po zdanéní dosaŽeného
za rok 20|9 ve \ryši 43 726 849,80 Kč tak, Že 5Yo zisku, tedy častka ve vyši 2186 342,49 Kč bude
převedena na účet 42| - zákonný rezervní fond a 95Yo zisku, tedy částka 4|540 507,31 Kč bude
převederra na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let."

V rámci bodu 8 programu jednání valné hromady bude valné hromadě jednateli navrŽen auditor pro
ověření úěetní závěrky za rok 2020 a k tomuto navrhuje přijmout následující usnesení.

''Valná hromada spoleěnosti schvaluje jako auditora pro ověření úěetní závérky ke dni 3|.1z.2o)a Ga
hospodářský rok 2020) spoleěrrost AUDITORIA s'r.o.. IČ z81|z9z). se sídlem České BLrdějol'ice'
Klavíkova l828/10' PSČ 370 04 (auditorské oprávnění ě' 543)'"

Ing. Jiří Šimánek
jednatel spoleěnosti

Vodrírenská spoleěnost Táborsko s.r.o'
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1 Ua o dní slop o j ednatelů sp olečno sti

VáŽení společníci, obchodní partneři, kolegové, dámy a pánové,

Vodárenská společnost Táborsko s'r.o' (,'VST-) završuje sedmnáctý rok svého působqni y
roli vlastríka a správce vodárenské infrastrukťury na území aglomerace měst Tábor,
Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. S péčí řádného hospodáře se VST stará nejen o obnovu a
rozvoj vodovodní a kanalizační sítě v regionu, ale zajišťuje také její evidenci a vykon{y{
dozor nad činností provozovatele infrasťrukfury'

V uplynulém roce 2079 byla završena příprava na důležitý krok do budoucna - administrace
a sestavení podkladů koncesního řízení pro výběr Provozovatele vodohospodářského
majetku VST na období 2022 _ 2031' Přípravy jsou tedy u konce a v roce 2020 proběhne
soutěž' Její výsledky jsou očekáviány na podzim'

Provozovatel vodohospodářské infrastrukťury - společnost ČEVAK a's' - doložil včas a
řádně plrrění všech povinností plynoucích z koncesní smlouvy. Na záktadě schwálení
čtvrtlefurích zptáv a roční zptávy o Provozování konstatovalo vedení VST, že nedošlo k
neplnění či porušení konkrétních výkonových smluvních ukazatelů, a fudíŽ nebyl důvod k
udělení pokutových bodů. V souladu s koncesní smlouvou byla cena vodného a stočného
pro příští období stanovena finančními nástroji, kde se i v kalkulačním období 20Ía-2O19
opět uplahrily všechny mechanizmy stanovení ceny zakotvené v koncesní smlouvě. Pro nové
kalkulační období došlo k mírnému zýšení ceny Pro vodné a stočné, a to v kategorii pevné
složky na vodném z důvodu zajištění prostředků na obnovu vodovodů ve výši požaďované
sFŽP. Podrobnější údaje z Provozoviíní vodovodů a kanalizací jsou rovněž součástí této
zprávy.

I v roce 2019 se v oblasti stavební činnosti, zejména pak obnovy vodohospodářského
majetku, pokračovalo ve všech třech městech ve významných stavbách. Z těch důležiých je
nutrto na území města Tábor zmínít zejména realizaci 1.části Il'etapy rekonstrukce vodovodů
a kanalizací ulice Budějovická, opět v koordinaci s investicemi ostahrích správců sítí a
městem Tábor a dále rekonstrukce vodovodu a kanalizace Na Parkánech. V Sezimově Ústí
rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulíci Prokopa Holého, rorměž v koordinaci
s rekonstrukcí povrchů, jejíchž investorem bylo město Sezimovo Úsí, v Plané nad Lužnicí
pak přeložka vodovodu DN 300 v Chýnovské ulici' Zcela v souladu s harmonogramem
probíhala také hlavní část intenziÍikace kalového hospodářství na AČoV Tábor, která bude
dokončena V roce 2020. Jejím cílem je zajistit vyšší účinnost a stabilitu vyhnívání kalu'
Informace o plnění pliánu investic jsou uvedeny v závěru čtvrté části zprávy.

Hospodářské cíle roku 2019 byly splněny. Kladný výsledek hospodaření není vyplácen
společníkům, ale je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastrukfury, do obnovy sítí a
technologií.

Nájemné hrazené Provozovatelem v kalkulačním období 2018 - 2019 dosiáhlo výše 119,4 mil'
Kč bez DPH' Pro období 2079 _ 2O2O bylo stanoveno na částku 727,2 mi7. Kč, které
v dostatečné míře zajistípokračování tempa obnovy infrastruktury VST'
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Jednatelé společnosti po celé období aktivně pokračovali ve spolupráci při sr|aze o mtnirnálrtí
zvyšováni Ceny Pro vodné a stočné. Výsledkem byla skutečnost, Že cena Pro vodné a stočné
vyhlášená od 1'10'2019 byla zvýšenaPouze o částku 90 Kč za rok včetně DPH u pevné složky
ceny Pro vodné' Všechny ostatní složky ceny zůstaly beze změny'

V pruběhu roku 2019 došlo z důvodu stále složitějších administrativně-technických
podmínek a navyšování počtu investičních akcí jak ve Íázi pÍípravy, tak samobré realizace,
k navýšení počtu zaměsktanců společnosti o jednoho pracovníka' Byla zÍízena funkce
technického náměstka, jehož odpovědností je především činnost společnosti v oblasti
přípravy a realizace investičních akcí, kontrola činnosti provozovatele, dodržování
povinností Provozovatele při realizaci údržby a navrhování opatření z vyhodnocování
periodické iďtžby, poruch a havárií a řídí také činnost techniků společnosti.

Díky úsilí všech zaměsfuranců společnosti, rozhodování jednatelů společnosti a konfuoLní
činnosti dozorčí rady bylo dosaženo dobrého fungování společnosti a spolehlivosti naší
vodárenské infrastrukfury' Také V roce 2019 poskytovala naše společnost prostřednictvím
svého Provozovatele kvalitní sluŽby více než 45 000 oclběrateiů. V součinnosti s projektanty,
investory a odbomými poradci řešila řadu technických, provozních a právních záležitostí
spojených s fungoviíním sítí, technologií a společnosti samotné' Dobré výsledky hospodaření
ďokazují, že spolupráce s provozovatelem vodohospodářského majetku je díky koncesní
smlouvě a korektním vztahům dobře nastavena a stav vodohospodářské infrastruktury nám
umožní i v roce 2020 poskytovat konstanfirě kvalitní služby.

Y závěru bychom chtěli poděkovat zaměstnancům společnosti, Provozovateli, obchodním
parbrerům a všem ostatrím, kteří k dobrému ýsledku minulého roku ýznaÍnnou měrou
přispěli. Velký dík patří letos zejména dlouholetému řediteli lng. Míkovi' I^g. Milan Míka
působil ve funkci ředitele společnosti 16 let, a svou práci vykonávaI vždy spolehlivě a na
profesionáIrrí úrormi. Přejeme mu tímto hodně úspěchů v jeho nové profesní kariéře.

Ing. Štěpan Pavlík Mgr. Ing. Martin Doležal Ing. Jří Šim,L'et

jednatelé společnosti
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2. Základní údaje o společnosti

obchodní firma: Vodárenská společnost Táborsko s'r'o.

Sídlo: Tábor' Kosova 2894,PsČ 39O 02

Identifikační číslo: 260 69 539

Dafum vzniku: 10. prosince 2003

Právní forma: Společnost s ručením omezeným

Předmět podnikání:

- Provozoviání vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu

- zprosťředkováníobchodu

- zprosťředkoviáníslužeb

- inženýrská činnost ve výstavbě

2.l. Společníci:

Město Tábor
Tábor, Žtžkovo ném.2l2,PSČ 390 01

Identifikační číslo: 002 53 014

Vklad: 252787 910 Kč
Splaceno: 100%
obchodní podíl: 252787910 l 329 4199IO

Zástavni právo: Podíl zástavce Města Tábor ve výši 25278791'01329419910 na Vodárenské
společnosti Táborsko s'r'o./ IČ 26069539 odpovída|ící vkladu do základního kapitálu
Sptrlečntrsti ve výši 2527E7 910 Kč je zastaven Ve pfospěch České spořltetny, a.s', Praha 4,
olbrachtova 7929162, PSČ 140 00, IČo: 45244782 na základě Smlouvy o zastavení podílu ve
společnosti s ručením omezeným č. Zo4l1'191l15ÁCD uzavřené pro zajištění pohledávek ze
smlouvy č' 1791'l15lLCD, o poskytnutí úvěru ze dne 8.3.2016.

Sjedrrává se:

Zákaz zattženi a zcizetipodílu ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s., IČo: 4524782,
na základě smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezen1ím č.

Zo4l1'191'l15lLCD, na dobu trvaní zástarrního práva dle specifikované smlouvy o zastavení
podílu ve společnosti s ručením omezeným.

Dafum vzniku zástavního práva: 29.listopadu 20L8
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Město Sezimovo Ústí

Sezimovo Ústí' Dr. E. Beneše 2I,PsČ391 01

Identifikační číslo: a\z 52 859

Vklad: 31 31D 000 Kč
Splaceno: 100 %

obchodní podíl: 31 31 0000/3 29 479910

Zástavní právo: Podíl zástavce Města Sezimovo Ustí ve výši 31310000132941991o na
Vodárenské společnosti Táborsko S.r.o./ tČ zaoagsg9 odpovídající vkladu do základního
kapitálu Společnosti ve výši 31 310 000 Kč je zastaven ve prospěch České spořitelrty, d.S.,

Praha 4, olbrachtova 1929162, PsČ 140 00, tČo: +szq+782 na základě Smlouvy o zastavení
podílu ve společnosti s ručením omezeným č.Zo5l719u75lLCD uzavřené pro zajištění
pohleclávek ze smlouvy č.179111S/LCD, o poskyťnutí úvěru ze dne 8'3'201'6'

Sjecinává se:

Zákaz zanŽení a zcizenipodílu ve prospéch společnosti Česká spořitelrra, a.s', IČo: 45244782-,

na základé smlouvy o zastavení podílu ve společnosti s ručením omezeným č'
Zo5l7191,l15lLCD, na dobu trvání zástar,.ního práva dle speciÍikované smlouvy o zastavení
podílu ve společnosti s ručením omezeným.

Dafum vzniku zástavního práva: 29. listopadu 2018

Město Planá nad Lužnicí
Planá nad Lužnicí, Zákostelní7z},PsČ 397 77

Identifikační číslo: 002 52 654

Vklad: 45 3z2 000 Kč
Splaceno: 700 o/o

obchodní podíl: 45322000 / 329 41997a

Zástavní právo: Podíl zástavce Města Planá nad Lužnicí ve výši 45322OOO13294L991O na
Vodárenské společnosti Táborsko S.r'o., tČ zeooqsz9 odpovídající vkladu do základnflro
kapitálu Společnosti ve výši 45 322 000 Kč je zastaven ve prospěch České spořitelny, á.S',

Praha 4, olbrachtovaL929l62,PsČ 140 00, tČo +sz++782na základě Smlouvy o zastavení
ptldílu ve společnosti s ručením omezeným č. Zo6l1'I91l15/LCD uzavřené pro zajištění
ptlhleclávek ze smlouvy č.7191'/15/LCD, o poskytrrutí úvěru ze dne 8.3.2Ot6.

Sjednává se:

Zákaz zattŽení a zcizentpodílu ve prospěch společnosti Česká spořitelrra, a.s., IČo: 45244782,

na základě smlouvy o zastavení podílu Ve společnosti s ručením omezeným č.

Zo6lL19u15lLCD, na dobu trvání zástarmího práva dle specifikované smlouvy o zastavení
podílu ve spoiečnosti s ručením omezeným'
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Datum vzniku zástavního práva: 29. listopadu 2018

2.2. Učel založeniz

Města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jako společníci zaloŽila společenskou
smlouvou společnost Vodárenská společnost Táborsko S.r.o' na dobu neurčitou. Předrnětem
její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, zprostředkoviíní
služeb, inženýrská čirrnost ve výstavbě a zprostředkování obchodu. Základru kapitál
společnosti č:r:rí329 419 910 Kč'

Majetkové podíly společníků ve spoiečnosti odpovídají podílu vloženého majetku a činí
pro Město Tábor 76,7"/", Město Sezimovo Úst- 9,5% a Město Planá nad Lužnicí 73,8"Á'
Spoiečníky VST jsou teďy ze 100% uvedená tři města' Jeclnatelé společnosti jsou statutárním
orgánem VST a zastupujíjednotlivá města'

2.3. Činnost

Hlavním cílem je obhospodařoviíní a spravoviíní vodohospodařské infrastrukfury na :uzemi
měst Tábor, Sezimovo Úsú a Planá nad Lužnicí.

Hlavní příjem společnosti tvoří nájemné, které vypl ácí provozovatel vodohospodářského
majetku jejímu vlashríkovi. Z těchto příjmů zajišťuje VST provoz společnosti a financování
investíc do vodohospodářské infrasťrukťury aťuž se jedná o oPravy/ rekonstrukce či nové
investice.

3. orgány společnosti, organizační struktura

3.1-. Valná hromada

a Je nejvyšším orgánem společnosti. Rozhoduje o všech zásadních otázkách týkajících

se společnosti samé i její činnosti.

Pro přijetí rozhodnutí je zapotřebí1'OO% lrlasů všecl'r společníků společnosti

3.2. fednatelé společnosti

Společnost má tři jednatele' kteří jsou statutárním orgánem společnosti

o
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a Jednatel rozhoduje o všech otázkách, které nejsou podle společenské smlouvY,

zákona nebo rozhodnutí valné hromady vyhrazeny valné hromadě

o

o

a Složení v roce 2019

o Ing. Jiří Fišer _ Město Tábor _ ďo27.3.2019

o Ing. Štěpan Pavlík _ od21'.3.2019

o Mgr. Ing. Martin Doležal _ Město Sezimovo Ústí

o Ing' Jří Šimanet - Město Planá nad Lužnicí

3.3. Dozorčí rada

o

Dozorčí rada je kontrohrím orgánem společnosti

Dozorčí rada dohlíží na činnost jednatelů a uskutečňování podnikatelské činnosti

společnosti. Členové dozorčí rady jsou oprávněni účasfurit se vahré hromady. Musí

jim být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají

Složení v roce 2019

o Martin Klíma _ Město Sezimovo Ústí, předseda

o Ing. Tomáš Fiala _ Město Tábor _ ďo213.2019

c 1an Škrdleta _ Město Planá nad Lužnicí _ do 21-3.2O1g

o IUDr' Ladislav Novotný - Město Tábor _ ďo 28.6.2019

o Ing. Radek Šruma _ oď2'l'.3.2O19

o IUDr' Miloš Tuháček _ oď21'.3.2019

o Ladislav Šedivý _ aď28.6.2O79

3.4. Organizačnístruktura

Ředitel _ }e jmenoviín jednateli společnosti. Na základě plné moci řídí běžný chod
společnosti.

Technický nóměstek - odpovědný za činnost společnosti v oblasti přípravy a realizace
investičních akcí, přípravy' realizace a vyhodnocování pliínu financování
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obnovy. odpovědný Za činnost společnosti v oblasti kontroly čirrr_rosti

Ptovozovatele a vyuŽívání nástrojů pro evidenci a vyhodnocování sta\ru
vodohospodářského majetku, dodržování povinností provozovatele Při
realizaci uďržby a navrhování opatření z vyhodnocoviíní periodické wďržbY,
poruch a havárií. Řídí činnost a zaďáváúkoly technikům společnosti'

účetní _ Vede podvojné účetnictví společnosti v rozsahu zákona č. 56317991 Sb'
v plaťném znéni a ostatních plaforých prováděcích předpisů, vede účefurí
evidenci majetku, vykonává sekretářské práce vztahujícíse k činnosti VST

Technik TDI ' Pracuje na zajištění uzemních rozhodnutí a stavebních Povolení na
investiční akce, provádí technický dozor investora na investičních akcích,
komunikace s provozovatelem při běžných provozních záležitostech

Technik Proooz, Dotace - DohIíží na činnost provozovatele, komuniku;'e
S Provozovatelem pÍíbéžných provozních záIežitostech' zajišťuje administraci
dotačních akcí'
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4. Zpráoa o podnikatelské činnosti

Cinnost společnosti je zaměřena na efektivní správu vodohospodářského majetku, zejrnéna

na přípravu a realizaci investičních akcí financovaných především z nájemné\6 od

Provozovatele a z případných příspévků na investice od jednotlivých společníků' Nájemné
V roce 2019 zaplacené provozovatelem VST činilo 1I9 875 692 Kč. Společnost kontrolÚe
činnost Provozovatele a v neposlední řadě směřuje úsilí společnosti k získávání finančních
prostředků prostřednictvím dotačních titulů ať.ržv rámci Č& nebo EU.

4.L. Rozhodnutí valné hromady

V roce 2019 se konaly dvě valné hromady'

29' valrrá hromada, která se konala dne 14. března 2019

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a č1. 8 odst. 2, písm.
i) platré společenské smlouvy společností odvolala z funkce jednatele pana Ing.

Jiřilro Fišera a zvolila nového jednatele společnosti Irrg. Štěpana Pavlíka' nar'
17.2.7971, bytem Soukenická L995,Tábor, PSČ 390 01;

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a č1. 8 odst. 2, písm.
q) platné společenské smlouvy společnosti odvolala z funkce členy dozorčí rady
společnosti Martina Klímu, 1ana Škrdletu, konstatovala, že panu Tornášovi
Fialovi uplynulo funkční období a zvo|7la nové členy ďozorčí rady podle návrhů
jednatelů tak, jak byly v zasfupitelstvech měst Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad
Lužnicí schváleny, a to pana Martina Klímu, Lrg. Radka šrumu a rUDr. Miloše
Tuháčka

a

30. valná hromada, která se konala dne 26. čerrrna 2019:

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm.
c) platrré společenské smlouvy společnosti schvaluje jeclnateli přeclloženou

Výročrrí zprávu společnosti za rok 201'8 a řáclnou účebrí závěrku společnosti za
rok 2018, která vykázaLaziskpo zdanění ve výši 41727 690,28Kč;

Schválila v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst.

2, písm. c) plabré společenské smlouvy společnosti, rozdělení zisku po zdanění
dosaženého za rok 2018 ve výši 4I L27 690,28 Kč tak, Že 5"/" zisku' tedy částka ve
výéi2 056 384,51 Kč bude převedena na účet 421_ zákonný rezervní fond a 95%

a

a

a
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a

a

a

zisku, tedy částka 39 071 305,77 Kč bude převedena na účet 428 - nerozd51gny
zisk z minulých let;

Schválila jako auditora Pro ovéření účebrí závérky ke dni 31'.7z-2)7g
(za hospodářský rok 2019) společnost AUDITORIA S.r'o', tČ zslirzqzO, se sídlem
České Budějovice, Klavíkova L8}8/7D,PSČ 370 04 (auditorské oprávnění č.543;;

Konstatovala, že lUDr. Ladislavu Novofurému uplynulo funkční období a
v souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích a čl. 8 odst. 2, písm.
q) platné společenské smlouvy společnosti zvolila nového člena dozorčí rady
podie návrhu společníka města Tábor tak, jak byl Zastupitelstvem města Tábora
navržen, a to pana Ladislava Šedivého;

V souladu s ustanoveními zákona o obchodních korporacích schválila vzory
smluv o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti a jednatele společnosti a
oclměňování jednatelťr a dozorčí rac{y společnosti tak, jak byly valr"ré fuomadě
předloženy a dále schválila

c Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností
Táborsko s.r.o. a IUDr' Milošem Tuháčkem, která byla uzavÍena dne 14. 3.
2079

o Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností
Táborsko S'r.o. a Panem Ladislav Šedivým, která bude uzavřena v podobě
vzorové smlouvy o ýkonu funkce člena dozorčí rady s novým členem
dozorčí rady poté, co byl dne 26. 6. 2019 zvolen členem dozorčí rady
společnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r'o.,

o Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi Vodárenskou společností
Táborsko S.r.o. a Ing. Radkem Šrůmou' která bylauzavÍena dne 14.3.2079

c Smlouvu o výkonu funkce přeďsedy dozorčí rady mezi Vodárenskou
společností Táborsko s.r.o. a Panem Martinem Klímou, která byla uzavřena
dne 14. 3.2019

o Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Táborsko
S'r.o'/ a In8. Štěpá''em Pavlíkem, která byla uzavřena dne 14. 3.2079

o Smlouvu o výkonu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Táborsko
s.r.o. a Mgr' Ing. Martinem Doležalem, která by|auzavÍena dne 74.3.2O7g

o Snrlouvu o výktrnu funkce jednatele mezi Vodárenskou společností Táborsko
s.r.o. a lrrg. }iřím Šimánke^, která byla uzavřena dne 14. 3.2019.
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4.2. Základní údaje o vodohospodářském majetku

Města Tábor' Sezimovo Úsfi a Planá nad Lužnicí jsou v současné době téměř zcela
zásobována zvodárenské soustavy jiŽní Čechy, scenťrálním zdrojem, kterým je úpravna
vody Plav' odebírající Surovou vodu z přehradní nádrže ňÍmov na řece Malši. Zátožním
zdrojem je náďrŽ )ordán, s úpravnou vody Rytíř. Dodávka vody je prováděna V Souladu S

Dohodou vlastníků provozně souvisejících vodovodů o jejich vzájemných právggh a
povinnostech, která byIa uzavŤena mezi VST s'r.o. a Jihočeským vodárenským svazern dne
7.9.2007. Lokálním zdrojem, byť malé vydatnosti, je zdroj ZavadLIka. VST zásobuje pihou
vodou 44569 obyvatel.

Provoz veřejného vodovodu a kanalizace ve městech Tábor - Sezimovo Ustí _ Planá nad
Lužntcí, zajišťuje ČEver a'S' na základě uzavřené ,,Smlouvy na zajištění provozování
voclohospoclářské infrastrukfury společnosti VST S'r'o' na dobu deseťi |et" ze dne 30'6'2o11

Přeclmětem smlouvy je soubor nemovitostí a movitých věcí tvořící infrastrukturní
vodohospodářský majetek nacházející se v aglomeraci města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá
nad Lužnicí. Smlouva je pruběžně doplňována písemnými dodatky, kterými se upřesňuje
výše nájemného, ceny vodného a stočného, zrnény v pronajatém majetku a další skutečnosti
u kterých dochází ke změně v pruběhu hospodářského roku. Pravidla Pro cenotvorbu jsou
per,ně zafuxovánave finančním modelu dle metodiky oPŽv, který je součástí smlouvy.

Vodovodní síť ve městech Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí je provozována dle
samostatrrých Provozních řádů vodovodů, samostatně schválených.

Stoková síť ve městech Táboře, Sezimově Ústí a Plané nad Lužnicí je provozována dle
samostabrých provozních řádů kanalizace jednotlivých měst.

Rovněž technologické celky, jako čistímy odpadních vod a úpravny vod jsou provozovány
dle svých provozních řádů.

,,Kanalizační řád pro aglomeraci měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí" je schválen
rozhodnuťím Městského úřadu, odboru živoťního prostředí v Táboře dne 31-.12.2012 pod č.j.:

METAB 587 O 6 l 2012 l oŽv 5 a.

Délka vodovodní sítě Tábor včetrtě příměstských oblastí je cca 161,3 km, materiálem je

převážně litinové a polyetylenové potrubí, ďáIe potom poťrubí ocelové a azbestocementové.
Profily trubních řadů jsou v rozsahu DN 25 _ DN 500mm. Ve spotřebišti je evidováno 5.431

vodovodních přípojek.

Délka vodovoclní sítě Sezimovo Ústí je cca 28'63 km, materiálem je převážně Litinové
potrubí a dále potom potrubí polyetylenové a azbestocementové. Profily trubních řadů jsou
v rozsahu DN 25 _ DN 300mm. Ve spotřebišti je evidováno 1 499 vodovodních přípojek.
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Délka vodovodrrí sítě Planá nad Lužnicí je cca 27,41km, materiálem jepÍevážně litinové
potrubí a dále potonr potrubí polyetylenové a ocelové' Profily ťrubních řadů jsou V rozsahu
DN 25 - DN 250mm' Ve spotřebišti je evidován o 7 207 voclovodních přípojek'

Města Tábor' Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí jsou odkanalizována na většině aglorng11g.
jednotnou stokovou soustavou, odvádějící odpadní vodu na centrálrrí AČoV, Čov rtototy
a Čov ZáIuži' oddíI]1á kanalizační síť je v příměstské části Tábora _ ZáIuží, Plané nad
Lužnicí - Břehy, v lokalitě Klokot pod tankodromem a v Zárybničné Lhotě' Vzhledem ke
konfiguraci odkanalizovaného území je nutné odpadní vody na Čov částečně přečerpávat.
Na čistímy odpadních vod v aglomeraci VST je napojeno 45 481obyvatel.

Délka stokové sítě Tábor a příměstských částí je cca 144 km' materiálem je převážně
betonové potrubí, kameninové potrubí, clále sklolaminátové poťrubí, PP, PE a PVC a litina.
Nezaneclbatelný podíl mají rovněž klenuté zděné profily' Profily sběračů jsou od DN 150 do
DN 1200mm, ťlaková kanalizace PE 40 - 160mrn' Významná je více než kiIometr dlouhá
ražená kanalizační štola od prostoru pocl sladovnou u }ordánu do Údohi ulice'

DéIka stokové sítě Sezimovo Ústí je cca 2g,41l<rrr, materiálem je převážnó bctonové potrubí,
dále kameninové potrubí, sklolaminátové potrubí,PE, PP a PVC. Profily sběračů jsou od DN
150mm clo DN 1000mm' tlaková kanalizace PE 90mm a PE 110mm.

Délka stokové sítě Planá nad Lužnicí je cca 24,78 krrl, materiálem je převážně betonové
poťrubí, dále PVC, kameninové poťrubí, PE a ocelové potrubí na tlakové kanalizaci. Profily
sběračů jsou od DN 150mm do DN 1000mm, tlaková kanalizace PE 50mm _ 110mm.

Skupinový sběrač Planá _ sÚ _ ra (,,A" + ,,PP") je cca 17,6Í<n dlouhý, materiálem je
převážně betonové potrubí, klenutý kanál a v části kanalizačního sběrače v Plané je ocelové
potrubí. Profily sběračů jsou od DN 300mm do DN tDOOmm.

V Táboře a příměstských částech je evidoviíno 5 191 kanalizačních přípojek, v Sezimově Ústí
4 563 kanahzačních přípojek a v Plané nad Lužnicí 1 101 kanalizačních přípojek.

4.3. Majetek zaÍazený v roce 2019

V roce 2019 došlo navýšení hodnoý majetku VST zejména zaÍazením dokončených
investičních akcí I- etapa Budějovická ulice a kanalizace Parkiíny v Táboře' rozsáhlé oPravy
mosfu před RČoV na Mělké, Švermovy ulice v Sezimově Ústí a obnovy hlavního
vodovodního přivaděče do Plané nad Lužnicí v ulicích Chýnovská a Flusova. Některé
majetkové položky by\y zaÍazeny zcela nově, u některých stávajících majetkových položek
došlo k technickému zhodnocení'
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Níže je uveden výčet dle jednotlivých lokalit:

Společný maietek:

l\ove zarazeÍ\v

-

Technické zhodnocení

Tábor:

Nově zaÍazenÝ

-

Technické zhodnocení

Název etkového čísla Hodnota maietku
Štola |ordán - Úaoni 1763 589 Kč.

Název maietkového čísla Hodnota majetku
Zahušťova cí zaÍízeni- elektro část Čov Klokoý 318 500 Kč
Zahušťovaci zalízeni- strojní část ČoV Klokoty 1 758 118 Kč

Název maietkového čísla Hodnota maietku
V Kopci kanalizace 1Kč
V Kopci vodovod 1Kč
Vodovodní přípojka CSOV Měšice Průhon 90 699Kč
Vodovodní přípojka Čsov Čelkovice 69 012 Kč
Nad řekou Tábor prodloužení vodovodu 35 120 Kč

Název maietkového čísla Hodnota maietku
Bu děj ovická-kanalizace 7 309 651 Kč
Purkyňova-kanalizace 729 080Kč
Budějovická-vodovod 5 039 167 Kč
Purkyňova-vodovod 572248Kč
Zahrádka-vodovod 238137 Kč
K Větrovům kanalizace Čelkovice 1Kč
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V ohradách kanalizace Čelkovice 1Kč
K Větrovům vodovod Čelkovice 1Kč
V ohradách vodovod Čelkovice 1Kč
Kaplířova-kanalizace 7 898 456Ké
Husova-kanalizace 48 400 Kč
Flusova-vodovod 48 400 Kč
Čelkovická-vodovod 2482428Kč
Čekovická-kanalizace 10703 557 Kč

Sezimovo Ústí:

Technické zhodnocení

Název maietkového čísla Hodnota maietku
Svermova-kanalizace 3 u7178Kě

Planá nad Lužnicí:

Technické zhodnocení

VST s.r.o.:

Název majetkového čísla Hodnota maietku
CITROEN C4 CACruS 2719a1Kč

Název maietkového čísla Hodnota maietku
Břehy 4 Šípková kanďizace B 217 274Kč
Břehy 4 Šípková vodovod B I39 997 Kč
Kaprová-vodovod 46 699Kč
Chýnovská (Planá) - vodovod 5 431 041 Kč
Husova-vodovod 4720 437 Kč.
Kaprová-kanalizace 44729 Kč

Nově zaÍazenÚ.-
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Technické zhodnocení

Niízev maietkového čísla Hodnota maietku
oceloý rnost u eČov t8159 363 Kč

Celkem bylv roce 20t9 zaÍazen majetek v celkové hodnotě 65 585 187 Kč.

Inventura, provedená stavu k 31.12.2019, nevykázaLa tozdtry mezi účetrrím ,a ýzickým
stavem-
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4.4. Příjmy a ýdaje společnosti

4'4.'l'. Rozbor hospodaÍení za rok 20]-9

Výsledovkďrozpočet 2019
z0L9

2018Skutečnost Rozpočet

A)

emne z L19 875 692 118 584 415 72O n6757
z mu 119 875 692 118 584 415 12U- n6757

Zúčtování zákonn ÍeZerv 0 0 0

Zučtování ra 0 0 0

Ostatní z 699 752 1 750 000 2118262
Finanční 2 191 478 2 000 000 z 134218
Mirnořádné 0 11 600 000 0

ostatní 489123D 15 350 000 4 252480

celkem 124766922 133 934 415 124 989 237

B) Náklad
V 413960 s00 000 812'1,45

etku 1 572 692 z 473 000 4 226 097

ch 83 084 81 428 87 428
Daň z nemovitosti 3 455 4719 4719
Nákl lcl s 1 458 040 1 100 000 '1.643839

Reklama 0 20 000 17 800

Ostatní náklad 1. 436 669 1 430 67A 7 692022
Provozní 4967 900 5 609 877 I 478 0s0

kanceláří '143 490 146 026 734 576
Kancelářská 325 044 258 381 137 427

0 0 0

N na IT S 245 744 300 000 334 420

Komunikační 66 446 64680 62 437

N na 58611e925b. 7 932 20 600 7 228
a audit a ostatní 342 008 515 000 341 380

ostatní 0 0 0

Administrativní 1 130 663 13D4687 1017 468

zákoníkuMzdové 2306 747 2193 668 7 867 930
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Smluvní manda 277 349 204 000 204 000

Finanční náklad bank
3 889 061

Komentóř k tlýsl.ed.ot,ce hospodaření VST s.t.o. :

ZákJaďní příjem tvoří nájemné od provozovatele. }eho výše pro rok 2019 zohledňovala
veškeré nutné náklady na splácení dlouhodobého investičního úvěru, potřebné prostředky
na obnovu vodohospodářského majetku společnosti a zároveň byla v souladu se SFŽP
schválenou závaznouhodnotou nájemného dle oPŽP QOO7 _ 2013). Rozdíl mezi Skutečností
a Rozpočtem je způsoben tím, že plén hospodaření VST je stanovoviín pro hospodářský rok
VST, tedy od 1.1, nájemné se stanovuje v cyklu kalkulačního období, tedy od 30'9. Do roku

La

879 759 833 869Zákonné sociální, zdravotní a ostatní zákonné poiištění 739 394
7Zr 289školení, semináře 133 423 16 663

29 035 20 000Cestovné a stravné 91 083

116 50r 110 000Sociální náklady (gz5, 586 l 7992 sb.) 100 013

Personální náklady 3 682 218 3 486 826 3 019 083

0Leasing 0 0

3 s00Silniční daň 3750 3 500

769't6Provoz autoparku 109 176 743 526

29 397Pojištění autoparku 33 887 18 339

109 807Náklady na autopark 1"46 812 165 364

Uroky z kontokorentního úvěru 0 0 0

Uroky z investióníclr úvérů 3 167 277 3 )01 352 3 799 269

744 939 90 000 89 792

Finanční náklady 3 612216 3 391.352

ostatní daně a poplatky (sz5,58611992 Sb') 0 0 0

Mimořádné poradenství (konces. Ťízení + administr. FS) 479 736 1 500 000 7 797 728

Mimořádné náklady 0 0 7 460 401,

ostatní náklady 419 736 1" 500 000 2652129

odpisy dlouhodobého maietku 56 877 822 56 566 397 55 073 818

Tvorba rezerv na opravy majetku 0 0 0

Odpis investic 0 0 0

odpis pohledávek 0 0 0

Odpisy a tvorba rezerv s6 8LL 822 56 566 397 55 073 818

Náklady celkem 70 77'1366 72't68 886 74294973

C) Hospodářský výsledek před zdaněním 53 995 556 61.76s 529 50 694263
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2026 jc dalším zcirojem finanční podpora investiční péče o vodohospodářský majetq( 94
Iihočeského vodárenského svazu. Náklady tvoří odpisy dlouhodobého majetku' frrrarrčrrí
náklady na úroky z investičních úvěru, provozní náklady (zejména oPravy maietku a
pořízení fakfuračních vodoměrů), admínisťrativní náklady (kromé poradenství daňového,
právního a poradenství v rámci řešení problematiky koncesního smlurrního vztahu i náklady
na IT, pronájem kanceláří a běžnou kancelářskou spotřebu), personální náklady, ostatrrí
provozní naklady a náklady na autopark. V roce 2019 pokračovaly práce na přípravě
koncesního Íízení pro výběr Provozovatele na roky 2a?2 _ 2031. Tyto náklady se projeví
rovněž v následujícím roce.

Účet'i závérka společnosti vykazuje za rok 2019 výs?edek hospodaření za učetníobdobí ve
výši a3 726 849,80 Kč' Z pohledu daňové povinnosti uzavřela VST rok 2019 daňovým ziskem
ve výši 72 557 689 Kč' Společnost tak uhradí za rok 2019 daň z příjmu v celkové výši
2 385 830 Kč' Pro účely daňového piiznárujsou účetní oclpisv nahrazeny daňovými'

V jednotlivých položkách skutečnosti roku 2019 jsou výraznéjší rozďíIy oproti ptánu jen v
následujících položkách:

_ ostatní ptovozní výnosy + Náklady související s majetkem - Rozdíly skutečrrosti a
plánu v těchto položkách ovlivnil vyšší objem vody přev zaté a předané do lokalit
Slapy + Radimovice u Želče, Úshašice, Turovec a lokaliý Hůrka. V provozních
výnosech se projevilo vypořádiání s městem Planá nad Lužnicí týkající se společné
investiční akce v ulici Ve Vilách a dále nabytí darem vodovodu v Táboře _ Zahtádka
a v lokalitě Břehy, kde Společnost nabyla infrasťrukturu vodovo,du a kanalizace pro
veřejnou potřebu.

- Mimořádné ýnosy _ očekávaným mimořádným výnosem roku 2019 pak měto být
vrácení neoprár,něně vyměřeného odvodu Za Porušení rozpočtové kázně ze strany
finanční správy jIž v roce 2016' Proti rozhodnutí Finančního úřadu se VST úspěšně
bránila žalobou u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Rozhodnutí xra;skétro
soudu následně zamíkrutím kasační stížnosti potvrdil Nejvyšší správní soud
rozsudkem 5 Afs 13u2O17'30 dne 1'4.71'.2019. Tímto rozsudkem, proti kterému již
není odvoláni, je zajištěno navrácení odvodu zpět do společnosti. Vzhledem ke
lhůtám pro vydárrí nového rozhodnutí o odvolání, které má odvolací Finanční
ředitelství však k němu dojde ažv rcce2O2o.
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Plán investic 2019

N áz ev Lokalita
Celkové

plánované
niiklady

Realizováno
do 31. 12.

2018

Nákladyna
rok201.9 -

Plám

na
rok26tg-

Crlkovéhodnoý 557 082 46994 1L8 398

Planá CTPark - Vodovod D\i300 Průmyslová SP zozo 0 382

ACOV - rekonstrukce kalové hospodářství SP 26rOO 1 085 21 816 21,8'16
Zeílení ocelové konstrukcemostu k AČoV SP 18 300 18 155 4

Statická stabilizace čp.1 19 ČsI-A. Planá SP 400 2 9

Porušgú stati\y Tábor Údotn' rzss SP 1 600 785 981 981
Zpracováni dstírans\ich kalů na AČoV SP 182 600 0 1735 1,

AČoV _ šnekovéčerpaďo SP 7069 0 1,069 1069
Čovtábor, Klokoty _ zahušťovací zaíízenj SP 2077 0 2077 2077
ACoV Tábor, úprava technologickďto
irystro.ienj

SP 10 000 0 45 45

In-rplementace L\L\ SP 1 230 0 1 005 1 005
ACoV Tábor, oprava zemrúcí ;oustavy
hronrcxvcdťr

SP 454 0 454 454

Voclňanského, VoŽicki V + K 1'ďapa TA 4 000 150 104 104
Rek kan. Orýnovská lvĚice (nové napojaní) TA 4 800 104 35 35
Přiváděcí ř adTáb or - Zá|uží TA 5 400 143 156 1s6
Rekonstrukce K+V Parkány t.et &lkovlckí TA t4'170 rza 12908 42924
Rekorrstrukce kanalízace Parlány 2.ď TA 220il 0 21.772 227

Budějovická u]. - rekonstrukce V + K 1 a Z.ďapa TA 405t0 13 560 13 082 44241

Třebízskďro ul. - rekonstrr-rkceV + K TA 9 000 390 1 a
Přeložka kanďizace Kamenická Ctrýnovská TA 6200 472 1 1

Na Byclžově _ rekonstrukce oK27 U Psů TA 15 000 JN 186 186
Přepojení kanalizace F{cšťálkova do štoly pod
ČD TA 24J'O u 1 815 1 815

Vodovodní PříPoj ka šoV Č-elko,.ice TA 69 J & @
Propoj kanalizace Byďinského Staňkova TA 200 15 1 1

Kanalizace oK 12 Nemocrtice - Kozí stezka
1.ďapa

TA 6 800 923 2 800 287s

KJordánu - Rekonstrukce V+K TA 4 500 110 10 za
Tábor_Úaoni-V+K TA 27 000 0 100 E7

Vodovoclnr přípo;ka ČSoV lvGšice- Průhorr TA 90 5 &5 85
Vodňanskďro, Vožickí V+ K2'etapa TA 12 800 0 90 90
Budejovická r'r]. _ rekonstrtrkceV+ K3.ďapa TA 15 000 0 330 330

Vt)FIcrý staý - bezpečnostní přepad TA 100 0 72 T2
Tábor, Školní niíměstí V+K TA 182 0 r82 182'

Planá_Strkon procllotržorí V+I( okrtžní r-rlice PL 1 300 0 6 65

Planá' přeložý V+Kna mostě PL 2Q 0 151 174
Přeložka voclovodu hJ300 z VSTMdo Plané

PL 10 151 346 9 805 9 805

Přeložka V+KNad Fbjtmanem @ydž - Průb) PL 4 400 243 1, 1

Revitaiizace cgrtra Plané V+K PL 9 320 0 273 273

Llstrašická Planá - Prcxllotžerrí voclovocltr a
kanalízace

PL 2 000 J/ 372 336
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N áz ev Lokďita
Celliové

plánované
náktady

Realizováno
do 3L. 1,2.

2018

Nákladyna
rok2019 -

PLím

na
rok2o19-
Skuleěrost

557 042 46994 118 398

Vilách P'laná - obnova kanalizace PL 4 100 4027 502
C-entrum Plané - Stoka E PL 800 0 800
Rekonstrukce kanalizace
kolonie)

SU@aťova
SÚ 2700 2 010 1

F{clého Rekonstrur]<ce V+K SU 2ro30 2604 20946 27
okrlžní odlehčmí -K komora 15 000 113

IGnalizace SÚDr. E Benďe _ 3 3 500 0
u.lice Pod Vrbou V+K 30 000 0
Wolkerova ulice, V+K 14 000 0

S[l, obnova vodovodu, Zahradrú ulice SU 23cO 0

Komentóř k pt6nu inoestic:

Finanční prosťřeclky investované v roce 2019 na jednotlivých akcích VST jsou patrné
v posleclním sloupci (Náklacty na rok 2O7g - Skuťečnost). V roce 2019 investovala Společnost
do obnovy majetku, sloužící všem třem společníkům, více než 110 mil. Kč' Jde o nejvyšší
roční finanční prostředky investované do obnovy voclohospodářského majetku Společnosti
za posledních deset let. Spolu s obnovujícími opravami, které realizoval provozovatel
z provozních prostředků, byl V roce 2019 obnoven majetek vodovodů a kanalizací za téměř
123 míi. Kč. Byl tak splněn ambiciózní rozsah investičních akcí, který byl pro rok 2019
naplánován.

Na společném majetku probíhala Po celý rok druhá etaPa rekonstrukce kalového
hospodářství AČoV, která bude dokončena V roce 2020. Na AČoV došlo ke kompletní
výměně jednoho ze šnekových čerpadel na nátoku do čistírny, které zajištují dopravu
odpadní vody na hfubé předčištění tak, aby mohla následně celou čistírnou protékat
odpadní voda v gravitačním režimu' V roce 2079 se nezapomnělo ani na druhou
nejvýznamnější čistírnu odpadních vod v Táboře _ Klokotech, kde bylo instalováno nové
zahušťovací zaÍízeni.

V Táboře bylo investováno více neŽ 55 mil' Kč' Úspěšně byla clokončena ve všech směrech
sLožitá a náročná akce ,,Rekonstrukce kanalizace Parkány", která byla rozdělena do dvou
etap. Touto stavbou došlo k přepojení tří kanalizačrrích sběračů přicházejících zjižru
poloviny historického cenťra Tábora' které byly v lravarijním stavu, c{o jerJné nové stoky
kanalizace vedené v ul. Na Parkánech' Druhou významnou akcí na území města Tábora byla
realizace prr'ní části druhé etapy rekonstrukce Budějovické ulice' kdy došlo ke komplefurí
výměně vodovodů a kanalizací mezi křižovatkami s ulicemi Bílkova a Havlíčkova. Stavba
byla realizována v koordinaci Města Tábora a }ňočeského kraje.
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Bezesporu nejvýznamnější investiční akcí roku 2019 vSezimově Ústí bylo doko16"rri
kompletrí rekonstrukce ulice Prokopa Holého a ulice Kláštemí. Stavba byla provázena
rovněž zájmem historiků a veřejnosti, neboť byly v pruběhu prací v ulici Klášterní od}r61gny

a zdokumentovány nálezy až z dob pnmího osídlení této lokality.

VPlané nad Luáricí byl mimo jiné vyménén hlavní vodovodní přivaděč do města, který
vede v ulicích Chýnovská a Husova. Výměnou tohoto velice poruchového úseku, původně
navíc umístěného z velké časti v soukromých zaplocených pozemcích' dojde kvýzrtarnnému
zýšerustabiliý zásobování piforou vodou Plané nad Lužnicí.
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5. Zpráaa o proaozu infrastrukturního majetklt

(a souladu s uzaořutou koncesní smlouaou jsou uaóděny údaje za kalkulaě4i

období 10/2018 - 09/20L9)

5.1- Dodávka vody' odvádění odpadních vod, fakturace

Do veřejného vodovodu VST bylo v daném období dodáno z vodárenské soustavy JVS
celkem 2331 596 m3 vody' objem této vody je měřen na předávacích místech vodárenské
soustavy JVS.

Z tohoto množství realizované vody činilobjem vody fakfurované 2 104 050 m3.

Čistírny odpaclních vod v aglomeraci VST (AČoV Tábor, Čov rauor Klokoty, Čov
Zá|uŽis v hoclnoceném období vyčisťily 5 328 z9z m3 odpadních vod, (z toho AČoV Tábor
4 725 24a m:, ČoV Tábor Klokoty 1192772m: a ČoV Záluží 10 340 m3).

objem odpadní vody fakturované v období 1Ol2O78 - O9l2O19 čini| 2 964 O49 rn3.

5.2 odběratelé, měření' nePlatiči, ztráty vody

V aglomeraci VST je evidováno 8 144 vodovodních přípojek. Počet instalovaných vodoměrů
u odběratelů je 8 038. V oblasti VST zůstává celkem 5 neměřených přípojek, kde se vodné a
stočné stanovuje dle paušálu, 10 přípojek, kde je odběmé místo dlouhodobě opuštěno,
přípojka je uzavřena a vodoměr odebrán a 50 přípojek je evidovaných - uzavřena smlouva,
ale ještě není osazen vodoměr.

V Táboře' Sezimově Ústí a Plané nad Luáricí je evidov áno 7 939 kana\tzačních přípojek.

Voda nefakfurovaná za sledované období byla 195 781 m3. Ztráty vody jsou vyjádřeny
podílem vody nefakfurované a vody k realizaci' ZtÍáty vody meziročně opět mírně poklesly
a rovněž za poslední 3 roky vykazují mírný pokles. Pravidelr:rou denní ana\ýzou ztrát
(vyhodnocování nočních minim, prcvcntirrní kontrolou přístroji, fyzíckou korrtrolou sítě,
kontrolou vnějších podnětu apod.) se ztráty vody daří trvale snižovat.

Specifickým a závažným problémem jsou odběratelé, kteří ve stanovené lhůtě
neuhradí fakturu za dodanou vodu z veřejného vodovodu a odvedenou odpadní vodu. Toto
riziko však nese z koncesní smlouvy Provozovatel a nemá vliv na hospodaření VST'
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5.3 Činnosti prováděné na vodovodní síti vST

K zajištění plynulého zásobení vodou prováděl Provozovabt ČEVAK a.s. předq.r5i^
kontrolu a pravidelrré měsíční odečty předávacích míst z Jihočeského vodárenského svazu.
Průběžné sledování Prutoků a tlaků do jednotlivých oblastí přes vodárenský dispečink
České Budějovice' Dispečer průběžně sleduje vývoj spotřeby a při podezření na výskyt
poruchy bezprostředně vyjíždí četa k lokalizaci poruchy'

obsluha vodovodní sítě byla zaměřena na kontrolu a údržbu armafur, odkalování
rozvodných řadů a dílčí manipulace na síti spojené S oPÍavami poruch na vodovodních
řadech, vodovodních přípojkách a rekonstrukcí vodovodní sítě. Probíhďa preventivní
vyhledávací činnost moŽných úniků vody s cílem omezit ztráty vody v síti. Kontinuálním

Procesem je výměna vocloměrů na přípojkách podle cejchovních lhůt. Poruchovost
vodovodní sítě má hodnotu 53 poruch na 100 km vodovoc{ní sítě'

arll na

Závažné havárie a poruchy

Významné havárie a poruchy

ostatní havárie a poruchy

1

-1r

- 104

5.4 Cinnosti pÍováděné na kanalizační síti vST

Pravidelná údržba se dotýká veškerého Provozovaného majetku, od kanalizační sítě měst
Tábora, Sezimova Úsí a Plané nad Lužnicí, objektu na kanalizační síti - odlehčovacích
komor, čerpacích stanic a dalších objektu na kanalizační síti aŽ po čistímy odpadních vod -
AČoV Tábor, Čov ráuor a ČoV ZátuŽí.

Provozovatel prováděl údržbu a čištění stokové sítě speciálrrí technikou' Čištění kanalizace
bylo prováděno dle provozních potřeb bezprostředně po nahlášení. Provoz všech ČoV
probflral bez závažných problémů'

Poruchovost kanalizační sítě má hodnofu 27 poruchna 100 km kanalizační sítě

Počet Poruch. oPrav na kanalizační síti VST za období 10/18 - 09/19:

Závažné havárie a poruchy - 0

Významné havárie a poruchy - 0

ostatní havárie a poruchy - 57
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6. Vyúčtoaání kalkulace pro vodné a stočné 201-9

n919t111ÍvsecH PoLozEKVÝPoČTU (KALKULÁCE) cEN PRo\oDNEAsToČNEzAKtEtvoÁŘt{í noKzors
n oosnŽeNJe srÚrEČlrosn ÝrÉpťze osoosi

Příloha Ó' 20 k V]/hláŠce á 428l2oo1 $'

Tabulkač. 1
Příjemce \odného a stočného

lt ProloD\atel - názBva lČ
ilt Vasř)ík _ ná.ěVa společnost TáboEko s'r o'

FormulářAaŽ F

lndex 1 aŽX

lcPE souúsející s cenou

Náklady pro uipo€t ceny pro \odné a stočné
NákladoÉ poloŽl!ý ÍVlámá lbda piÍrá \óc'a odpadnÍ

jedn. skuteďlost Kalkulace Ro2díl skutečnost Kalkula€ Rozdil
2 2a 3 4 5 b 7 I

1 Ívlatgriál mil.lG 38,988 46,3 .7.331 7,343 1 .3,1
surcÉ rcda poděmní + oowchoÉ mil Kč o.o44 -0,01

12 pitná oda oíe%tá+odpadní Wda předaná mal.Kó 35.702 40'58í 0
13 .hemikálie mil'Kč 0.008 4.825
1.4 Jsbtní maleÍiál mil.KÓ 3,2U 5,681 7

2. Srergie mil.Kč o,021 4,553
2-1 - elektsid<á eneígie mil.Ké -0,021 -1,28't
2.2 _ oshtní energie (plyn. pemá a kapalná) mil.Kč 0 o.247

It/Ldy mil.Kě 13,9 1 15,039
3'í - přímé mdy mil'Ké 't o, o,672 11 1 1.326
3_2 osbtní osobní náklady mil.Kč o, 3,713

4. ostatní přímé náklady mil.Kě o,632 109,1 106,398
'l odpisy mil.l<č 0

opraw infi-aStukh]mího majetku mil.Kě 1 8,771 3,036
nájem inhastukfu mího majetku mil.lG '19, 0,683 100'í

4.3.1 odpisy ponajatého majetku mil.Kč 44,
4.3.2 opraly infi'asb_.maietku, kteé hradí úasťlík inřasts mil'KČ 0. 1

4.3.3 _ pÍosť. obnolyinfi-. maj. nad rámec4.3.1 a 4.3.2 mil.Kč 43,51
4.3.4 - osLpoloŽ!ý V nájmu nad rámec 4.3. 1' 4.3'2' 4.3.3 mil'Kč 2,'l 10
4.3.5 - isk mil.Kč 0
4.4 posfu ky obnový inÍrasE.majetku mil.Kč 0
5. Proffiínáklady mil'l(č 5,211 o,112 16,1 -,1

5.1 poplatlq/ a v}poušÉní odpadnich Dd mil.lG 0,000 0.
5.2 _ oshblÍ píowaí nákladyaúemÍ mil.Kč 0.6.1 1,301 o,687 -2,1
5.3 _ osbblí prc\oaí náldady\e úasElí eži mil.Kě 0, 9
6. Fmrřní náklaďý mil.Kč -2,O96
7 ostatní výŤtcy mil.Kč 0,o00
8. \^'ýrob.rí rcže mil.Kč I ,l 0,35E 5,
9. Spráníreáe mil.Kč -1,579 7
10. vlastní ryáklaďý vé. prctře{{(ů na obrwu mil.Kě a7 97,'11 -9,7?1 í 1

Hodnob infi-astuktur. m.podle mil.Kč 982.4 1,670 ? 2547
B PoňD\€cí ena SouúS- pÍorcaíhohmorl.maj. mil.l(č 0,000

Počet pracohíků osob 0,000
D \óda piřlá fakh]ro\áná mil.m3 2,'l 4,O77
E - ztoho domáo]osti mil.m3 1,231 1 -0,369
F \óda odpadní od\áděná fakbJÍo\aná mil.m3 2,971 o,144

_ zbho domá€nqsti mil.m3 1 1 {,089
H \óda sráŽkoÉ fakhJÍoEná mil.m3 {,003

\óda odpadní dštěná mil.m3 -0,'r
J Piťlá nebo odpadní Wda pře\atá mil.m3 2,671 -o,321
K PiÍlá nebo odpadní 6da předaná mil.m3
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Řáoet

lGlkulMná Ena prc Edné a stočné

TeÉ iVĚmá

jedn.

\txta pib_tá wda odpadní

skutečnost KalkulaG Rodíl Skutečnost Kalkulae Rň'íl
1 2 2, 3 4 5 b Ť a

11 JEDNoTKo/E l!ÁKrÁDY Kdmr 41 15 44,',t4 -2,98 44,50 44,40 {,
12 Uplné \,lasrlÍ náklady - L^Al mil.l<ě a7382 97.1 13 -9.731 't60.259 155.O22

l<alkulační ásk mil l<č 9,555 2,492 o,coJ 4.688 4.491 c,1

14. _ podíl zWN (orienbční ukaaEl) ,/o 10,93 2,98 7,96 2,93 2,90

15. _ z ř.13 na íoaoj a obnouJ inírast_.majetku mil.l(č 0.000 0,000 0,00c 0,000 0,000 0.000
'16. cetkem Ú\Al + žsk mil.Kč 96,937 100,005 -3.068 164, 7 159.513 5.434
17 \bda bktJm\aná pitná' odpadní+srážko\a mil m3 ?.123 2.20C -o,oT7 3,601 3.460 o.'141
18. CENAprc wdné, sticčné l(ďm3 45,66 45,8 0,20 45,8í 46,1C -0.30
't9. cEÍ{Aprc Wdné, stočné + DPH Kďm3 52,51 52,24 0,23 52,68 53,02 -0,34

Tsb ulka Ó. 2

Tabulka Ě- 3

é'4

Rádek

Kalkulo€ná cena pro \odné a stočÍté

TeÉ ÍrÁěmá

jJn
\óda piřlá \óda odpadní

skuÉlost l<alkulace Rodíl Skutečflost Kalkula€ Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 7 a

21 Pemá sloŽ€ _ (Ú\Al + áSk) mil.l<č 9,58 9.48 0.10 2?,42 22,95 -0,1 3
21 a - podíl Z€ikou'ch Ú\^l a 

'sku "/o 9,920 9,480 0,450 13,740 14.390 -0.540
22. PohÉlivá 3iožka _ (U\Al + ásk) mtl-Kč 47,360 30,529 ,3,1 69 142,131 1 36.566 5,565

22.a - ztoho: UVIJ mil.i<Ě 74,71 f7 )1 -9,20 '138,23 132,72 5.51

22.b kalkulačni'sk mil-t(ó 3.550 2.518 6,C32 3.897 3.845 0,352
a. cena pohÉlile složv Kďm3 41 .150 41.1 50 0.J00 39,470 39,470 0.Doo
24 cena pohybliÉ sloŽiý + DPH Kďm3 47324 47,320 o,o00 45.39C 45,390 0,000
25. Teďln' paramety pewé sloŽ!ý podle s 32 odsl'l (a' b' c) a a a a

NejniáÍ platba a Íok Kďrck 779,OO '1033.0c

Ne\4/šší plaťca a rck Kďrck 47755,OO 83970,0C

Twrba a čerpání prcsředků na obnow inÍrastruialmího majetku

skulečnGt a u€dené období V mi l.Kě_ \,bda piřlá \,bda odoadni
Od rcku 2009 elkem Tbrba 224.744 1 009,890

Čerpani 124.214 't 115.530

za kalendáhí Twrba fi nanďli prcstidkv z wdnéhďsÉlého 17,81C 89.680
rok 201 I hnanční oGfuhr'oshrlÍ 0.00c 0,o0c

Čemání 24,82C 97.81C
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7. Učetní záaěrka společnosti za rok 201-9, Auclit, ostatní

informace

Hiavní činnost zistávástejná jako v předchozích obdobích.

ahovém

Po dafu vyhotovení roční účetrrí uzávěrky nedošlo k žádným událostem, které by měly
významný vliv na údaje v ní uvedené.

Hlavní činnosť zústávástejná pro budoucí období'

lasti
a Pracovně prárrních vztazích

Společnost nevykazuje aktivity v oblasti výzkumu a vývoje'
V oblasti ochrany životního prostředí a V PracovTlěprávních vztazích společnost postupuje
v souladu s platurou legislativou.

Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Součástí výroční zptávy je téŽ zpráva auditora včetně účefirí závěrky

8. Zpráaa dozorčí rady o činnosti za rok 2a1-g

Viz. samostafurá příloha
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Zpráva-DB- y-9T_ o činnosti v 2019 ínávrh)

Dozorčí rada předkládá společníkům společnosti Vodárenská spole{1651
Táborsko s.t.o. zprávu o své činnosti zarck2019

Dozorčí rada v roce 20l9 pracovala ve sloŽení:
o Martin Klíma - Město Sezimovo Ustí. předseda
. Ing' Tomáš Fiala - Město Tábor - do 2l.3.2019
o Jan Škrdleta - Město Planá nad' Lužnicí - do 2l .3.2olg
o JUDr' Ladislav Novotný - Město Tábor - do 28.6.2019
. InB' Radek Šruma - Město Planá nad LuŽnicí - od 2I3.2aI9
o JUDr' Miloš Tuháěek - Město Tábor _ oď2l '3'2019o Ladislav Šedivý - Město Tábor - od 28.6'2019

V roce 20l9 se konalo 6 zasedání dozorčí rady.

Podle ust' $ 20l zákona é' 9a/20l2 Sb' o obchodních korporacích dozorěí rada dohlíŽí na
ěinnost jednatelů' nahlíŽí do obchodních a účetních knih' jiných dokladů a účetních závěrek a
kontroluje tam obsaŽené údaje' Na kaŽdém svém zasedání se proto dozorěí rada podrobně
seznámila s materiály' které projednávali jednatelé společnosti na svých předchozích
jednáních. Členové dozorěí rady mají při své činnosti k dispozici písemné podklady ze
zásadních projednávaných bodů a zároveťl podklady ke kontrole hospodďení společnosti. Na
všech jednáních dozorčí rady je přítomen ředitel společnosti' který prezentuje předkládané
materiály a členové DR od něho pravidelně Žádají detailnější vysvětlení a komentář k
proj ednávané problematice.

Při svó činnosti se dozorčí racla zaměřila přeclevŠím na kontroltr hospoclaření společnosti.
Na kaŽdém svém zasedání sledovala pruběŽné výsledky hospodaření. RovněŽ věnovala
pravidelně pozornost problematice získaných dotací' půjček a úvěru a jejích splácení, dále o
vývoj probíhajících soudních sporu' Zajímala se o vývoj ceny vodného a stočného, prodej
majetku společnosti' Projednala Výroění zprávu za rok 2018' Rozšířila podklady pro svá
jednání o zápisy ze všech uskutečněných porad jednatelů společnosti.

Další oblastí' které se dozorčí rada při své kontrolní činnosti pravidelně věnovala' byly
investiční akce společnosti' Dozorěí rada sledovala přípravu investičního plánu, jeho
průběŽnou aktualizaci i jeho plnění. DohlíŽela, aby investiční akce byly přiměřeně rozděleny
mezi obce regionu.

Dozorčí rada se obsáhle na všech svých zasedáních věnovala přípravě na provozování
voclohospoclářského majetku VST po skončení platnosti stávající koncesní smlour,y, byla
pruběžně informována o vývoji zadávací dokumentace pro koncesní řízení.

Dozorčí rada projednala Roční zprávu o provozování, zajímala Se o periodickou údrŽbu
majetku a o principy systému vyhodnocovžni ztrát vody. Projednala také Plán ťtnancování
obnovy na 10 let' Zajímala se o personální změny ve společnosti' Poděkovala odstupujícímu
řediteli spoleěnosti Ing. Milanu Míkovi za dlouholetý odborný í manažerský přínos a přivítala
budoucího ředitele společnosti Ing. Lubora Tomance. Zajímala se o obsazení nové pozice
technického náměstka.

Dozorčí rada se dáIe zabývala problematikou zajištění sluŽeb zásobování vodou a odvádění
odpadních vod v příměstských ěástech města Tábora. Hlinici a Stoklasné Lhotě. Členové DR



se shodli na nutnosti zohlednění všech ekologických trendů v oblasti zásobování Vodou a
zejména odvádění odpadních vod.

Dozorěí rada se sezniímila a vzafa na vědomí auditorem ověřenou Vyroční zprávu
společnosti zarok20|9. Dozorěí rada ji přezkounrala a nemá ke zprávě Žadné připomirrky'

Dozorčí rada přezkoumala řrídnou úěetní závěrku k 31' 12. z0lr9 a návrh na rozdělení
zisku. Dozorěí rada navrhuje valné hromadě jejich schválení.

V Táboře dne 19. 5.2020

Martin Klíma

předseda dozorčí rady
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NeŽ zaónete vyplňovat tiskopis, přeétěte si, prosím, pokyny.

FinanÓnínru uÍarlrr
'Í_} 

/ Soecializovanérnu finanóním,l úřadu

Uzemirírnu oracttviš[r v' ve'

01 Daňová identlfikačnÍ Óíslo

z ) l ? 9r 3 )
02 ldentifikaóní číslo

c 0 c 9 r 3

03 Daňo'ré

otisk podacího lazítka finarróního úťg6'

Počet příloh ll. oddílu

Počet zvláštních příloh3)

Počet samostatných přiloh3)

-dodďeef'é

Dúvody pro podání dodatečného
daňového pňznáni zjištěny dne

04 Kód rozlišeni typu přiznání

u)

{pE€H|3€

Základni investiční fond podle $ 17b zákona''

Zdaňo'yací cbdobi podle $ 21a oísm.

:AfiO ne

zákona

PŘlzNÁt-tí
k dani z příjmů právnických osob

podle zákona ě' 58611992 sb', o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon,.)
za zdaňovací období nebo za období, za kteÍé se podáVá daňové přiznání

od do

l. ODDíL - údaje o poplatníkovi
05 Název poplatníka

06 Sídlo'])

a) ulice a čislo orientační, óást obce a číslo popisné

I 1,1,2 2 A L,9

l aaSr=

řádné
L

0

1A

a)

c I 0 1 t2 0 1 I

V o s o 2 E 9 4va
b) obec c) PSÓ
T a bcr 3 9 cc 2

Kód

ano áe

ano áe

ano ne

Kód klasifikace Cz_NAcEr)

d) stáťkód státu e) číslo telefonu

07 Kategorie účetní jednotky

08 Pňznání zpracoval a předloŽil poradce')

09 Plná moc poradce k zastupování uloŽena u finančního úřadu dne2)

10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditoreml)

11 Účetn' závérka nebo přehledy o majetku azávazcích a o příjmech a v1idajích, pňloŽeny1),')

12 Transakce uskutečněné se spo|enými osobami?)

13 Hlavní (převaŽující) činnost

')

Kod

L

ano {le

T

Shrcmažďcviní, va a rczwcC

Výs--avba inŽenýr ch sítí prc kapal

25 il04 LlFin 5.104 - ýzoi č. 30
ipíatný 9B zdaňovací obcobí započatá ! rce 2019 a cro aásti zdaóova.ích ,biobi započab;,ch ,/ @e 2c20.

za které |hlita o.o rrdáai 4eórýéhÓ nizftani lolyne ďo 3r' 7rosincg 2020)
l

vp!':- / 
'qĎ+l -iv *dj). w€íx::Ý -



|l. ooDlL - daň z příjmů právnických osob (dále jen 
''daň'')

t/yolni v celých K3
Nazev coloŽky

3L.L2.2)7)
+ ' zLíát-a - nebo rozdi! olez, oiíimy a výdaji]\

I lr)

Radek

Výsiade< h

ke Jni

ínanóní úřad

=3))-a=6

oooiainík

23'l
Čásiky ;reocráv *é*é zkracuiici cříjnry ($ 23 :cst. 3 clsm' a; lod 1 Zá(cna} a hclncta
;'!ep3$éŽních 3ří;rnÚ ($ 23 ocjst. 6 zákona}' ooki-id lejsor: zahrnutY ve výsled{r'i
nospodaření nebo v rozdilu ínezi příjmy a výca.ii na i. '10

30')
Částky. o rteré se podle $ 23 odst' 3 písm. a) záKona, s výiimkou $ 23 odst. 3
pism' ai bodu 1 a 2Zákona, Zvyšuje'/ýSledek hospooařenr nebo j'ozdíl mezl příjmy
avýdaji naí. ic

40

tlýdaje ináklady) neuznáVané 76 yýdaje (náklady) vynaloŽené k dosaŽení' zajištěnÍ
a udrŽení příjmu ($ 25 nebo 24 zákonai, pokud 1sou zahrnuty ve výsledku
nospodaření nebo v rozdíltr mezi příjmy a Výdaii na ř' 10

5a95a

50
Rozdíl. c kten7 odpisy hmotného a nehmotnéno maietku ($ 25 a $ 32a zákona!
llplatněné v úóetnictví př9vyšuií odoisy tohoto Ťajetku StaFovené podle $ 26
aŽ 33 zakcna

DI I Ijotavazáklaall Jané ccile ] 23 rdst. 8 ZáKcna '/ 3řipadě zn Šení oociatnika s likvioaci

a3
,]ást!y, r k::;á s; :odle } 23e, $ 23s. S 23h a $ 3Eía zákona zvyšuje výsieoek
ilosoodaaení lrebo rozdii |nezi oťiimY a Vydaji (i. 1Ů)

73 Mezlsoučet (i.20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62 + 63) :1f:1

100
Příjmy. které nejsou předmětem daně podle $ 18 odst. 2 zákona, pokud jsou
zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a Výdaj' (ř. 'l0)

101
Příjmy' jeŽ u veřejně prospěšných poplatníkÚ nejsou předmětem daně podle
$ 1Ea odst. 1 zákona' pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdítu
mezi oříjmy a výdaji (ř. í0)

1 09.)
Příjmy osvobozené od daně podle $ 19b zákona, pokud .jsou zahmuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaii (ř. 10)

1133)
Pří.jmy osvcbozené od daně podle $ 19 zákona, pokud isou zahrnuty
ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a Výdaji {ř. 10)

111r)
Óástky, o ktelé se podle s 23 cdst. 3 písm. b) zákona sniŽUie Výsledek hosoodaření
nebo rozdíl mezi pří'imy a výdaji iř. 10)

1123\
cástky, o které lze podle $ 23 odst. 3 písm. c) zákona sníŽit Výsledek hospodaření
nebo rozdÍl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)

120 Příjmy nezahrnované do základu daně podle $ 23 odst. 4 písm. a) zákona

130 Příjmy nezahrnované do základu daně podle $ 23 odst. 4 písm. b) zákona

1 404\
Příjmy a částky podle $ 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příimŮ podle s 23 odst.
4 píSm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu dané

150
Rozdíl, o kteý odpisy hmotného a nehmotného majetku Stanovené podle $ 26
až 33 zákona převyšují odpisy tohoto ma'|etku uplatněné V účetnictví 414 3 E 818

1 608)
Souhm jednotlivých rozdílů, o které částky výdajŮ (nákladŮ) VynaloŽených
na dosaŽení, zajišténí a udrŽení gříimu ořevyŠu|í náklady uplatněné V Účetnict'/í

1 61i) Uprava základu datrě oodle $ 23 odst. 8 Zákona V případě zrušeni poolatníka s likvidaci

1621\

153
Částky, o která se podle $ 23e' $ 23g a $ 38ía zákona sniŽuje výsledek hospodaření
nebo rozdÍl mezi příjmy a výdaji (ř' 'l0)

170
Ňlezisoučet
iř. 100 + í01 + 109 +'l10 + 11., + 112 +-12o + 130 + 1.40 f 150 + 160 + 151
+ 162 + 163i

414i33i3



Příloha ě. t tt. oddílu
ld91t!íikaónl aisio Daóo'ié |d--n!ifikaó. ! aisio

C ,7 , t , i , i , t . ) ,: , 3 , -)2 o ) l lJ
ll

A. Rozdélení výdajú (nákladú), které se neuznávají za výdaje (náklady) VynaloŽené na dosažení, zajišténí
a udÉeni příjmů, uvedených na řádku rl0 podle úětovri'ch skupin úětové tÍídy - náklady

B. odpisy hmotného a nehmotného majetku
a) D-aňové od_pisy hmotného a.nehmotn-ého majetku uplatněné jako vr/daj (náklad) na dosaŽení, zajištění a udržení zdanitelnýchpříjmů podle $ 24 odst. 2 písm. a) zákona

Řáoa< itiáz:v ,.t:tov: s'(lc,ny 'vi:i:é :lseinér'r )zaaÓJn:)
Vyol*i v celých

ccoiat,tik ínanóní ÚÉad

1 lL 3i tŽl,-,- t )32

2 )2 fscbní IávLaI| 1319

3 5í ]i na::šn: i-_á,.-|al,.

4

5

6

7

l

I

10

11

12

13 Celkem s0951

Rádek Název poloŽky VypIni v celých Kč
poplatník finanční úřad

1 odpisy hmotného a nenmotného majetku zařazeného do odpisové skuoiny 1 ll 34)a

2 lneobsazeno) X X

2 odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2 L'7 40995

4 odpisy hmotného a nehmotného ma.;etku zařazeného do odpisové skupiny 3 1 6325'/ C

c odpisy hmotného maietku zařazeného do odpisové skupiny 4 33 593232

6 odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5 454541 E

7 odpisy hmotného maletku zařazeného do odpisové skupiny 6

Ó
odpisy hmotného majetku podle $ 30 odst. 4 zákona,
ve zněni účinném do 31. prosince 2007

I odpisy hmotného majetku podle $ 30 odst. 4 až 6 a $ 30b zákona

10
odp nehmotného majetku podle $

íka ve zdaňovacich obdobich
32a zákona, zaevidovaného do majetku
započatých v roce 2004 a 5L2344

11 Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem 9331,1 54C

b} Učetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako vrj'daj (náklad) na dosaŽení, zajištění a udrŽení zdanitelných
příjmů podle $ 24 odst. 2 písm. v) zákona

12



c' odpis pohledáVek zahrnovaný do výdaiŮ ínákladú} k dosaŽent' zaiišténi a udrženi ořiimú a zákonné fezs_,..
a ii1ko'nne opravné polgily ,rytváíe'né iroate zákoira č, 593i1992 Šb,, o rezervách irró zjišténi základu 6]i{
z palrmu' Ve znénl pozdéjších předpisů (dále 1en ,,zákon o rezervách'')

a} odpis;1111az91Ýcn pohledávek zahrnovaný do daňových výdajú (nákladú} a zákonné opravné poloŽky k pohledáv15''
mimo bankovntch opravných poloŽek podle $ 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci

Řaaer Název polcŽ<y
t/yolní 'r celých Kš

coplatník finanční úřa6

1 (neJbsazeno) X x

2 (neobsazenol X X

3 opravne poiožky k pohledávkám za dlt:Žaík1 v rnsolvenóním říz-.ni vytvcřené podle
$ 8 zákona o rezervách tr daném období' zá kteró se podává daňové píiznán'í

4 Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dluŽníky
řízení ($ 8 zákona o rezeruách) ke konci cbdobí, za které se podává

v insolvenčním
daňové přiznáni

3
Sta,r nepromlčených pohiedávek splatných po 31. prosinci
zákcnné oora,rné ooloŽky ($ 8a zákoná o !-ezeruách) ke
se oodává daňové přiznání

1994' k nimŽ |ze b/Óřit
konci cbdobí, z3 kt3ré

5 Ooravné poloŽky k neorcmiÓeným cohledáVkám vytvoiené podle $ 3a zákclra
c :ez=rvách v daném lbdoci. za kierá se podává caňorré gÍ:zláni

pD 3 1. c.fsinci ! J94 ; i 3a za?'J*a 3 :ezzrii:it ke <cnci :blcci. za <te;_á se codavá
7ailv= liizlá"
coravre coloŽKy < ochlecávkám z t;tulu l-ióení za celni dll:n vytvcřené podle
s 8b zák3na l rezeltách y Janén 3bdobi, za k|3í3 s3 cccává Jaácvá cilznáni

3
Stav zákonných opravirých poloŽek k pohledárrkám z titulu íUčení za celni cluh
{$ 8b zákona o rezeruách) ke kcnci období, za které se podá'rá caňové přiznání

10 cpravné- poloŽky k neoromlčeným pohledávkám, vyfuořené podle $ 8c zákona
o rezervách v daném období' za které Se podává daňové pfiznání

11
Stav ?konných opravných poloŽek k nepromlčeným pohledávkám vytvořených
podle $ 8c zákona o rezervách ke konci období, za kt_eré ie podává daňové přizn_ání

12
Uhm hodnot postoupením'

pňznání jako
zákona

13 Pruměmý_stav rozvahové hodnoty neprcmlčených pohledávek z úvěrŮ podle
$ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách

1 4tl ooravné poloŽky k
$ 5 odst. 2 pÍsm, a}

nepromlčeným oohlecjávkám z Úv érŮ' vyfuořené podle
zákcna o .ezervách za dané zdaňovací období

15
Stav zákonných cpravných položek k nepromlčeným pohledávkám z Úvěrů
($ 5 odst- 2 písm. a) zákona o fezervácn) ke konci zdaňovacího období

16
Pruměrný stav poskytnuých bankovních záluk za úvěry podle
$ 5 odst. 2 písm. b) zákona c rezervách

17') lgzervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle
$ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za danézdaňovací obdobÍ

18 S_taV zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za Úvéry
($ 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách) ke konci zdáňovacího období

b) Bankovní rezervy a opravné poloŽky podlo s 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky

c) opravné položky podle $ 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze ní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce

19

Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího obdobÍ
($ 5a odst. 4 zákona o rezervách)

21'\
opravné poloŽky k nepromlčeným pohledávkám z Úvěrů ooskytnutých fyzrctym
osobám na základé smlouvy-o úvěru vytvořené podle'$ 5á oašt. 4'zákóna
r rezervách za dané zdaňovací obdobi

22
Stav zákonných ooravných poloŽek k
ooskytnuých fuzickým osooám na základ

ý "r' póiri edáÝRáň-_ÚGil
úvěru (S 5a odst. 4 zákona

c obdobi

nepromlčen
ě smlouvy o

ke konci zdaňovacího

23 Rezervy v pojišťovnictvi vytvořené podle $ 6 zákona o rezervách v daném období,
za které se podává daňoryé přiznání

24 Stav rezerv
se podává d

V oo.iišt'ovnictví ($ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které
aňové ořiznání

d) Rezervy v _ vyplňují pouze pojišt'ovny

!



!) Rez+rva aa )ora\iy 5el61pg13 nrajetkl '71r,itzná oDc|9 s 7 ZáKona ) .ez.--l-'/ácn

' ]anJ'n zJaáo,/ai]|j-'n 9cdoo;

2a 3l.att rzzery na cpra\^/ t\

zdaáoVacino abdoDi
maj3t:(!j iš 1 z?Kona f r3z3í\/ácn; <-. Konci

t;ll ,lil; -rtrtr
e) Rezerua na c hmotného majetku - všichni

0 ostatní zákonné rezervy - vyplňuií pouze poplatníci oprávnéní k je.jich tvorbé a použití

g} Rezerva na nakládání s elektroodpadem ze solárních panelů - vyplňují pouze poplatníci oprávněni k její tvorbě a použití

D. (neobsazeno)
E. odečet daňové ztráty od základu daně podle $ 34 odst. 1 až 3 zákonas) (vyplní se V celých Kč)

F. odpočty podle s 34 odst. 4 zákona
a) (neobsazeno)
bl Uplatňování odpočtu na podporu vrjzkumu a vrlvoje od ák|adu daně podle s 34 odsL 4 a $ 3,la až s 34e ákona (vyplní se v celých Kč)

c) Uplatňování odpoěfu na podporu odbomého vzdělávání od základu daně podle $ 34 odst. 4 a $ 34f až $ 34h zákona (vyplní se v celých Kč)

27 Re1-.n/a na Jést--oní iinnost rrfrrlřgná codle
cbdobi, za ki":é se oodává da7óvé gítznáaí

$ 9 zákona l rezervách v danám

23
Stav na cěstecn cin ilcst !J za <3na 3 1.eZe11/aCn <3 renci :odoo za
sa píiznán I

29') ?statr-t ;=z:lnry' vyhrořené
JOatsbr

$ 1) zákcra c rezeryicl' v dané,'n zdaňcvacírn

30 aŽ 1lczákcna o rezenrách,r l
pan s

nÍcflzna
Rezerva na

období' za které
ze

31
daňové přiznání

na srezery\J elektrcodpadem
1 c1a7a11 zákona 3 ke konci obdob kteréza serezervách) podáVá

Řáoex

Zdaňovaci období nebo obdobi.
za kteÍá se oodává
caňové přiznánÍ

v né'lŽ caňová ztráta VZnikla
od-do

Celková výše daňové
ztráty vyměřené
nebo oňznávané

za obdo'oí
u,redené ve si' '1

Cást daňové 
^fálY 

z" sl.2
odečtená

v oředcházejícich
zdaňovacích Dodobích

odečtená
v daném

zdaňo'/acím obdcLli

kterou |ze odečíst
' y náSledulicich

zdanoVacích oodobich
l I ) 3 4 l
!

z

3

4

o

7

I ri

9 Celkem

Řaaet

Zdaňovací období nebo obdobr'
za které je podáváno daňové

pňznání, v něrrrŽ vznikl nárok na
odoočet oodle s 34 odst. 4

a $ 34a aŽ $ 34e zákona od - do

celková výše nároku na od-
oočet na podporu vrl'zkumu
a vývoie vzniklá v obdobÍ

uvedeném ve sl. 1

Část nároku na odpoóet ze sl' 2

odečtená
v předcházejicích

obdobích
odečtená v daném

období
kterou lze odečíst
v následujících

obdobích

0 1 2 2 4 5
'I

2

3

4

5 Celkem

Řaaet

Zdaňovací období nebo období.
za Keré je podáváno daňové

pnznání, v němž vznikl nárok na
cdpoóet podle s 34 ]dst. 4

a $ 34f aŽ $ 34h zákona od - do

Celková výše nároku na
odpočet na podporu odbor_

ného vzdělávání vzniklá
v období uvedeném ve sl. 1

Část nároku na odpočet ze sl. 2

odečtená
v pÉedcházejícÍch

obdobích
odečtená v daném

období
kterou lze odeóíst
v následujicích

obdobích

0 1 2 J 4 5
1

2

3

4

5 Celkem

i'1]_:- / r.qŽŤ! :f?\l *i:) ř^Ý .'ý.. s,Ý !



Dil: lZla:.r-;;
G,celková hodnota bezúplatných plnéní, kterou lze podle $ 20 odst. 8 zákona uplatnit jako odeěet od záklaq,,

dané sníženého podle $ 34 zákonaj)

Řáoe< Název oolcŽ<y
v l;elýuh í.Ú

poplatník finanÓni uřac

Celkavá hocaota ÓeZ!clalných 3lnění ooskytnr]tych na
V s 20 3dst. 3 zákcla crl ccječat ze zákiadLj lané sniženého

úÓely 'rymg2..-Á
codle $ 34 zákona

2 Ínecbsazeno} X X

H. Rozělenění celkového nároku na slevy na dani {$ 35 odst. 1 a $ 35a nebo s 35b zákona), kteý lze uplatnit
na ř. 3005}

Řáoet Název ooloŽky
Vyplni v ce|ýcn Kč

poplatník finanční úřa6

1 Sleva podle $ 35 odst. -l písm' a) zákona

2 Sle'la podle $ 35 odst. 1 písm. b) zákona

3 (neoilsazeno) X X

4 Uhrn slev podle $ 35 cdst. '| zákcna \i.1+21

)'l Sieva oodle 9 ]53'i neoo 35Ó') záKon3

Řáaer \lázev coioŽky
Vyrlni v lelých Kó

coolataík f]nalĎní úřac

1t)
Uhrn dan; Zaolace'lých v zahraničí, o které lze sniŽit,laiiovou oovinnosi metodou
úolného zápočtt.i

2.\
Uhrn daní zaplacených v zanraničÍ. Ú nichŽ lze uplatnit metodu pr3stáho zápočtu
{Úhrn částek z ř. 3 sartostatných cříloh k tabulce l)

3n)
Uhm částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze sníŽit daňovou povinnost
metodou prostého zápočtu (úhm částek z ř' 7 samosiatných příloh k tabulce l)

4 Výše daní zaplacených v zahraničí, kterou lze zapopíst metodou úplného
e prostóho zápoótu (součet částek z ř' 1 a 3)

5
Výše daní zaplacených ,r zahraničí, kterou nelze zapoěíst (kladný rozdíl mezi částkami
na i.2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl nrezi óástkarrri rra ř' 4 a |la ř' 320 ll. orjdílu)

l. Zápoéet dané zaplacené v zahraniěí5} Poóet samostatných příloh t-
i,:i

J' Rozdélení něKen/ch položek v případě komanditní spoleěnostia} (vyplní se v celých KÓ)

K. Vybrané ukazatele hospodaření

Rádek Částka přioadající
na komplementáře

cástka přiDadaiící
na komanditisty

Částka za komanditní
společnost jakc celek

(sl. 2 + 3)
0 2 3 4

1 Základ dané nebo daňová zlráíazť.200 (r. 201}

2 Uhrn vyňaých příjmu (základů daně a daňových ztrát)
oodléha1ících zdanění v zahraničí (ř. 210)

3
Nárok na odečet podle $ 34 odst. 4 a $ 34f aŽ $ 34h
zákona (příslušný řádek sl. 2 tabulky F/c)

4 Nárok na odeěet podle $ 34 odst. 4 a $ 34a aŽ $ 34e
zákona (přislušný řádeK sl' 2 tabulky Flb)

5 Hodnota bezúplatných plnění poskytnutých na účely
vymezené v $ 20 odst. 8 zákona (ř 1 tabulky G)

6 (neobsazeno) X X X

7 Celkový nárok na slevy na dani podle $ 35 odst' 1

zákona (ř. 4 tabulky H)

I (neobsazeno) X X X

9 Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst
metodoi] Úolného a oÍostého záoočtu (ř. 4 taoulky l)

Rádek Název poloŽky
Ňlěrná

jednotka
VypIní

poplatnÍk finanční úřad

1 Roční úhrn čistého obratu KC 126254301

2
PrÚměrný přepočtený počet zaměStnancÚ,
zaokrouhlený na celá číslo osoby 4



ili: r-lZ ? 5 r;1;; ;
Vyplni ,r celých K<Řáoer

coolatni( il_ .\
cnan i Úrad

200

Zá<|lad dané pred ůpravou o část Základu oané (caňove Ztráty} pňpada.iic!']a. ko-moiemen|áÍe a o oříjmy podléhaJící zdanění v zairr-arričí, u''riitrŽ ;'eiplatňovino vynéti' 3 ořcd sniŽonim o ooloŽky podle $ 34 a ! 20 odst.7
n-^bo Ddst' 3 zákcna' 'rebo daňová trála úzá úoravc-u ,l Óási základu dané
idaňové 7yár.y) ?ťi?ada}í3í na kJmolem-^ltái3 a l cííjmy oodléhajíc! záanéní
v zairraniĎi' u nichŽ je uolatňová,lo Vy.léri (ř' l3 + 7Ó _ 17c}j,

L2-at 51)

2J1 Část zákiadi, dané nebc daóové zt'ráÍy ofipacající aa <omolernentáře}),i)

21 J]) Uhn vyňaých oíljmu izákiadÚ cané a Jaňový,i zLrát-\ codléhajíc!;h zdanění
v zahlanióí])'1

220

(daňové áráty; přioadající
néní v zahraniói, u nichž 1e
oodle S 34 a S 20 cdsr. 7
úpravě o část základr.r dané

Základ daně po
na komplementá

ebo daňová zlrála po
cí na komplementáře příjmy

- 201

o óást uzáklad danuprave
re a o zdapodléhajíci

ouplatňoVáno poloŽky\!yn
nebo Iodst. n

zda nenrpodléhallcl
chž no 200 21(ř

1255-7 539

Řáaet Vyplní v celých 115

poplatník finanóni úřad

odeÓet .daňové ztráty oodle $ 34 odst. 1 zát<ona.i 0

24O.)

241

242 od:Óel l-ái_:ka na Jda.}a"| }a JaóC1,' vÝZK:Jř1lj a v7icie rodle $ 34 adst. 'ta $ 34a 3Ž s 343 zákxa

243 odeóet iáioku na cdooóet na codoo!-,J cdbromého vzdéiávání podle $ 34 3dst' 4
a $ 34f aŽ Q 34n záicna

250
LZ)) / Jt J

251 Částka podle s
($ 17a zákona)

20 odst. 7 zákona,
dále sníŽit základ d

o níŽ mohou veřejně prospěšní poplatníci
aně uvedený na ř. 250

260 odeč-et _bezúplatných plnění podle $ 20 odst' 8 zákona (nejvýše 10 % z částky
na ř. 250)5)

270
po o u

na a o pflJmy
, sníŽený o

podléhajíci hran u je
UplatňoVán Vynětí le$34a s20

251
odst. 7I na

7255'7 3CA

280 Sazba daně ('r %) podle $ 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona'
ve spojení s $ 21 cdst. 6 zákona L9

23O Daň i. 27o x ř. 28a
100 233533!

300
Slevy na dani podle $ 35 odst. 1 a $ 35a nebo $ 35b zákona
(ne'ivýše do óástky na ř. 29o)r) c

301

310 Daň upravená o poloŽky uvedené na ř' 300 a 301 (ř' 290 - 3oo l 301)5) 2385330

3.19r) SníŽení daně podle $ 38fa zákona

320
7ápočet dané zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř.310:)
(nejvýše do částky uvedené na ř.310 po sníŽení daně na ř.319)

330
Daň po sníŽení na ř. 319 a po zápočtu na ř. 320 (ř. 310 - 319 - 320),
zaokrouhlená na celé Kč nahoruJ) 2385330

331 i)
Samostatný základ daně podle $ 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny
dolu5)

332 Sazba daně (v %) podle $ 21 odst.4 zákona, ve spojení s $ 21 odst. 6 zákona

333 Daň ze samostatného základu daně
zaokrouhlená na celé Kč nahoru

ř. 331 x ř. 332

100 0

334 Zápočet dané zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně
do uvedené na ř

33s Daň ze samostatného základu dané po zápoótu (ř. 333 - 334)'
zaokrouhlená r]a celé Kč nahoru 0

'rJ)a:lr ' ]-Jii! j9?\l ýd ] r.*:v.ln:€:rj/ -

340 Celková daň (ř. 330 + 335) 2385330

360
Poslední známá daň pro Účely stanovení vrýše
$ 38a odst. 1 zákona (ř' 340 _ 335 = ř. 330)

a periodicity záloh podle
23E533,1



ir^
!-.:rrtj:l

l||' oDDíL - bsazeno;

IV. OD L - dodateéné daňové přiznání

V. ODD í dané

PRO NY MNOU UVEDEN DAJE V TOMTO JSOU A PLN
A sTVRzUJl JE sVÝM PoDPlsEM

osoba oprávněná k podpisu

Datum Vlastnoíuóní podpis osoby cprávněné k podpistJ

2 4 4 2 02J Otisk
razítka

VysVětlivky:
!) NehodÍci Se škÍtněte
:)

')
')
')t)

Vyplní finanční úřad
V případě ýykázání ztráty nebo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem minus (-)
Vyplní pouze poplatník. kteý je komanditní Společností
Pokud poplatnikem dané je komanditni společnost. uvede pouze částky připadajíci na komanditisty
Pň podáni dodatečného daňového přiznáni podle s 14l ocÍst.2 nebo 4 zákonai.280i2009 Sb., ciaňový řád, ve zněni oozdéjších předpisú anebo podle
s 38U zákona, oudou na zvláŠtni piiloze uvedeny duvody pro jeho podáni. Při 9lektronickém podáni téchto dodateóných daňornj'ch ořiznáni je souČástí
grogramového vybavení aplikaDe ilektronicKá podánÍ pro íinanční spfáVu textové pole pro vypinění zvláštni přílohy'
Ucefuri závěrka nebo přsirled o ma1etku a záVazcich a cřehled c aříimech a výdajích, iako přÍ|ohá vyzlaóeeá pod poloŽkou 11 v l. oddilu,.je souóásti daňového
ciznání ($ 72 cdst. 2 zákona č. 2B0lzD09 Sb'' caňový řáo' ve zněni oozdéjšich o'récpišŮ;' Pro'účaly 3lektroniďého codáni daňováhó ofiznání se Účetní
závěrkou .ozumi glektrcnick3 )ř;lony vybrané udaje z Řozvahy a Vybnné úáaje z Výkázu zisku a ztřáty' ropřípadě výbrané údaje z Přehledu o změnách
vlastniho kapitilu-.a Vlbrané-údaje ipÍehledu ó penéŽnich tocÍéh, Ktgíé.;viu sou1šásti lrogramovénó výbavání aolikace Elektninická podáni orr finanóni
]qráJ!' -a opis Přílohy účetni závěrky Vkládaný s pouŽiÍin -_gřilchy ]ako sámostatlrý souboi ve fomátu .coc' .docx, 'kt, .xls' .xIsX' 'rtf' 'odf neoo 'iog.
Přehledy o maietku a záVazcich a příjmech a yýdajích e Uěetní závěrky. oro Keé neisou v orogramovám vybavelí aplikace 

=lektÍonická 
oódáni

crc finanÓní sprÍu k disoozici 3l3k|ÍDnlcké ořilohy še zévazné stanovenym usooiádáoim údáiú (s- staňovenou stÍukturtru), lze účinné elaittlontcký eodat
2rosti3dnictvlm =-píilon, 

UmoŽňuii:l.n VloŽeni souboru ve formátu 'doc, doDX. .tJ{t' .xls, .xlsx, .rtř, -gdf aebo .ipg.
3ude-li VyDlněn .Ďkteď z tai(to czn3ó3oych íádkÚ, ;e qUtné '/a smyslu Jíliícn ookyry'J oÍo jejicn yyplnšní rozvájt na zvláštni cřiloza V5cnou 1áDlň Ó3stký
Vykázané na pííslušném řádku' popřípadé 1eji oropoěet. Při elektionickém podáňi daňovéňo pňlnánÍ jsou textová pole pÍo vyplnéni zvláŠtrrrch přiloh
součásti orogramového vybaveni aplikace Elektronická podáni pro ÍinanÓní správu.
Výpočet Vykázané částky nebo uvecení dalších ÚdajŮ k takto oznaóenému řádku s provede na samostatné oříloze. 

-'l'lskopisy 
samosiatných příloh Vydává Ministeís|vo

flnancí' Pro Účely eleKlonictého Dodánl Jaňového oňznáni jsou :lektmnlcké veze těchto |iskopisÚ součásii orogramového vybavsní aplikace Eiextroniďá oodáni
o.o |inanÓnl spíivu.

')

')

))

1

ooplain'k

X

\]yD|1 ý :eir/ci.' Kí
Řadex llázav ooloŽ<Y

ileoosazenol

lnancnl ]rať

X

ile3osazanoi X2 X

Xireibsazgilo)3 X

Vypiní v ceiých KĎ
Řáoet< ltiázev poloŽky

poplatník finanÓni úřa6

Poslední znáíná caň

2 }lovč zjišiěná daň {ř. 34c ll. oddílu)

3 Zvýšení (+), srríŽerrí (_) daně (ř' 2 -ř' 1\

4 Pcslední známá daňavá zt"rát-a

NoVé ziišténá daňová ztráta {i. 220 ll. ocidílu}

c 7l,išení ('t'1, sniŽeni i_) iai.ov4 z-rrái;/ ..ř 5 _ í' 4) I

I

?ádeK

I

Vyplni v :e|yc- KÓ

f]lanÓni úiadccola!!rik

LL)1 6])

Ňáz:v' ccioŽ<7

i Na záio*á:h i] 38a zá<c'la; Zaolacell]

Na zajištění dané sraŽeno oláicem {s 38e záÍ(ona))

3') Uplatňovaný zápoč,et cané vybrané SíáŽkou ($ 36 odst. 3 zákona)

4
(

(+
(ř.1+ř.2+Ý.3-ř.
(ř.1 +ř.2+ř.3-ř

340 ll. oddílu) < 0
340 ll. oddílu) > 0

Nedoplatek
Přeplatek -421 8230

o podepisující osobě: SulÍcí osoby:

a Í / Název

Datum narozenÍ l Evidenčni čÍslo osvědčeni daňového

Fyzická osoba oprávněná k podpisu (jeJi carícý šUbJek! či Zástuoce oÍáVnickcu osobou).
s uvedením rztahu k právnické osobě (naci. iednat--l, oovéřený cracovnik aood.)

a í / Vztah k ické osobě

P ts t uEIn íi sák

]) $ 17 cdst' 3 Zákona



ZPRÁvÁ NEZÁWSLÉHo AIIDIToRA
o ověření řádné účetní závérky ksl. 12.2019

obchodní společnosti

v
se Tábor,

IČ:z6a 69 539

Společnikůmspolečnosti Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Yýrok auditora
F|ovedli jsme audit piiložrné účetní závěrý spoleěnosti Voďrirenslcí společnost Táborsko s.r.o.
ídle !{ké 'Společnosť) sestavené na základě- eest1ictr účetních předpisů, i<tení se skládá , *2ornv
k 3 l '-12' 2019, ýkazu zjsku a ztráty za rok koněící 3l . 12.201 9, přehledu o arrěnách vlastního kapitrílu
zarck končící 31' 12- 2019, přehÍedu openěžních tocích ,^rokkoněící 3l. 12. 2019 aprnonv řtoúěetrí zívěrky, která obsahuJe popls pouzifých podstatných ůěetních metod a datší uyrrrett,r.;lri
informace.

Podle našeho n'ázoru nelni zívěrka podává věrný a poctivý obrzz aktiv a pasiv spotečnosti
|'odárynslcí spotečnost Táborsko ..".o. k 31' lz. žorr'' nrlŘua,n a výnasů a'výstedrku jejího
hospodaření a peněžních toků ze rok končící 31. 12.2a19v soutadu s ěeslcými účetními př"diilí.
Zéktad pro ulrok
Audit jsme f,rovedli v souladu se zákonem o auditorech a starrdar'dy Komory auditorů České republikyp'o 3dj! kterými jsou mezinrirodní standardy pro audít (ISA) případně doptněné a upravené
souvisejícími aplikačnírni doložkami. Nxe ďiovědnost 

't""o"*a'te*ito 
pře{písy ;" p*foóutJipjg v-d$lu odpovědnost auditora za auait účstrí Áierw. V sguladu 

'd "ai*é* o auditorech
1Etic.{m lodexem přijafym Komorou aud,itoru'Česke repubtiky jsme na Spolďnosti nezívislí a splnili
i*". idatrší'etické pYinnosti vyptývající zwedených priapi',i Ď..oroaro" se, Že ďůkazni inroniace,
které jsme shrornáždili, postryq|i oo"tat*eny a vhoáný ;áH;dpro vyjrí&ení naseno vyroku.

ýataí- kformuce uvedené ve ýroční zpróvě
osta&ími infonnacem'"j.:Y'souladu s 5 z pís*. b),a{kona o audítorech iďormace uvedené ve výroční
zpnivě mimo riěetrí ávěrku a naši zpnívrr auditoia. Za ostarrí infornrace Jpo"rua 

't'it 'ta'''r 
orgírrSpolefoosti. - -r - .--- -'

Náš ťťo{ k účebí zá*érce se k ostabrím info1gucful neuáahuje. Přesúq j.e však součástÍ naších
no.vinriosti'9guvisejíeích s ověřením úěetní 

'á'ě'b, 
;;á*eaí s" i 

'*t*'i'*[-infonnacemi 
a posouzení,

ada osteÍ řnfurmace nejsou ve výaamném (naterí*tním) *ourar' - oďt"iJ"I*o" ui s našimiz9lo@i o účétníjednotce áskanými během ověřov&rí orÁr zívěrlcy o"u" 
"au 

oJin'r. qrt" iďormace
ngjevíjako \'ýa}amně {1ryri9]np nespnívné: Také posuzu.;]eme,zÁáosbtní i"f"ů*" úvry-ř''s".ň
významných (mďeríálníc!). ohledcch vxpracovr{ny u soulaju * iff'tus ymi pJ"n'.i pr.+isy. TÍmtoposouzením se rozumí, zda ostatní inřorrnace iplňuj'í požádavlry p**n'n předpňď;'f*;'áň;
"ť"ži_toť 

a'p9Ťop vypracování ostatních infgrmací-vkontextu 
_w-'i''iouti'1rnateriaity1, 

ti. zdepříp"+9 nedodržení uvederrých poádavků by bylo způsobilé o''íiv'nřt ús,'úeť ěiBěÍ}ý #'.iklďě
ostabíeb informací.
Na zíktadě prwedenýo*r posfuprt do mfoJ' již dokážeme posoud{ txádfirre, že ostabní inforrraca,
karé popisqiÍ skuúeěnosti, též př€dmět€u} zgbrazení v rsetní zóvěrce' jsou ve všechjež jsou

ohledech vuýznamných (rnateriálních) souladu s úč,etrí závěrkou a ostffií infor-mace byý vypracovriny
v sguladu s pnívnímipřédpisy.'
Dílo jsme povinni uvést' zda na zíkladě poznatlci a o Spoleěrrosti k nimž jsme dospeli
pfi proviídění auditu, ostatní informace Famcr
uvedených postupri jsme v

-Fr
nespnivnosti ne4iisti li.

oMržených žÁóné věcné



odpověďnost statutórníIu orgónu a úozorčí rudy spopčnoyti 1a.ítčetní 
aúvětku

Statutrárni orgrín Společnosti odpovídát za r"rďu.ni úěeÍrí ávěrky no!áva]!cí ::il:r*tiť obraz

v souladu s ěeskymi rreetnimi préapisy azatakoý vnitřní konfiďn|systénq ktery považuj".*T'byný
pro sestavení účefuií ávěrlcy tak, aby neobsahovala ýzrramné (rnateriální) nesprávnosti 2působené

podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní zitvérÍ<y. je statutrimí organ Spoleěnosti povinen posoudi! '* j? Spole{ngs1

schopna nepřetrfitě tÍvat'' aporua j. to relevaniní, popsat v giíJóze úěetní ávěrky zit|ežitosti ýkající
sejejího nepřotržitého|5'7ái; ilžití předpokbáu'nepřetržiteho t *ání při sestavení ůj9!i 3iverky'
s výjimkou případů' kďy statuární orgán plánuj9 zruiení Spoleěnosti nebo *koněení její ěinnosti'

,"*p. t.ty nemáJinou reálnou možtost, nežtakuěinir
za^oonléd nad procesem účetniho 'rýkaznictví ve Spo1eěnosti odpovídá dozorčí rada'

ofrovědnost auditora rg audit účetní uÍvěrky
Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, ze treetni zitvérka jako celek neobsahuje yýanq'ernou

(materiální) nespnívaost'způsobenou' podvodem nebo chybou a vydat zpráw ild'to.* obsahující

nx vyrotr' prim8rena *m .ii*'oty je velká míra jistoty, ni9mén9 neni zirukou, b audit provedený

v souiad,., s qýše uvedenýmipřediisy ve všech pripadeóh v účetní závěrce odhalí případnou existující

výmamnou (Lateriátní) n"riráuno.i. Nespravnosii mohou vmikat v důsledku podvodů aebo chyb

a'považují s" 
^ýuoraoÁé 

(Áateriální)' pokud lze reálně předpokládat" že by jednotlivě nebo v souhrnu

u.nty onuuoit ekónomícká rozhodnutí, kten{, uživatelé ričětní zitvérlcy na jejím 
"*\|,dé 

pfijmou

Při piovádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy j". 1Tí pwinností uplaaíovat během gelého

auditu odborný úsudek a zachovávát profesní skep1icismus. Dále je naší povirrností:

ldentifikovat a vyhodnotit r,uik'a ýmamné imaterirální) nesprávnosti účetní záxěrky způsobené

;;d;J"* nebo óhybou' navrhnout a provest auditorské postupy reagující ry 9.t: nz'lka a získat

dostateěné a vhodné ňrťaznÍ iďormacé; abychom na jejich zíkladě mohlí vyjádřit vý'Iok' Riziko,

Že neodhalíme r.ýaamnou(maten1átní) n"spjv'ost k níž došto v důstedku podvďu' je větší neŽ riziko

neodhalení význanné (mat"ri'err'o neiprávnosti způsobene chybou' protože so19is{ podvoďu mohou

aýt t"joe oďnooy (koňrze), arsova"i; úmyslná bpomenutí, nepnavdivá prohlášení nebo obctuizení

sffxi:":"iitřním kontrolnÍm systémern Spolďnosti relevanbím pro audit v takovém rozsahu,

abychom mohli nawhnout auditorské postupy 
"'t'oa'e 

s-ohledem na dané okotnosti, nikoti abychom

*ónn r.yi,earit názor na účínnost jejího vniťního kontro}niho systému. i
Posoudit vhodnost použiých *etnicn pravidel přiměřeaost provedených úěetních gdhadů a iaťormaceo

ktere v této souvislosti s'afutáml orgián Spoleěnosti wďl v přílo ze účetní Á::ý'.
Posorrdit v.hďnost použití prcopořtaeu nepřbditého trvání při sestavení účetní ávěrlry

orgánom a to, zda s oHdem na shromďždgné důkaarí iniormace existuj: ť*TTá (materirálnf)

;;J'f,:oú 
"ypíy"nir*i 

z u&ítostí n9-6o podmÍrck' here moh9u qý'naqně zpgchybnit sehopnost

špor"arn'tí 
"JprJt'xte 

trvai. re,rtlize aojoene k závěnr' fu taková r.ýznam!á (ma,teriélq) nejistota

;iffi; j1';#i poni*u*i upozornit 
'n 

*xi zp,nívě na informace B:Y€dené v této souvislosti v příloze

účcbi zinve*y,i p.n'J ú"'informace nejsoů dostateěné, vyjráďit modifikovaný vyrok Nďe ávěry

býkajÍcí ,e ,"ňoprroJ ďpniá*ti nepre#ite tr,vat vych'ázeji i dtt<a"oict informací' beÍÉ jsm€ získali

.í' d'ú" *i aů"y. Ňi"-e"e budgrrs.i uďríIos{i nebo irodmíil'q/ mohou véstk Ůomu' že Sptečnost áratí

řlffislř".f,řffiffL**1 čIeněnj a obsalr úče{ní ávěrlcy, věetně Přítoh.y, a dále to, daúč€t,í
Á"a*"zobrazuje poa{*'a*e t'.*akce a udrilosti způsobenr, který vede k věrnémtl zob'r,amni.

NďípovinnosúíjeinformovatstatutáÍqíorg{4adozorěÍradumimojinéop1ánoranémro.zsahu
a naěasování auditrr a o významných qiišění;h, která jsme v jeho pnrběhu uěinili, věetně 4iištěných

ýnarn*ých nďgstatků ve vnitřrrím kootrolním systérru.

V Čestcých Budějovicích dne 12. 5.2s2o

ALIDITO.RIA s.r.o.
Klavilcsva 182E/10
370 04 České Budějovice
evidenční číslo 543

Ing. Jan BTázda' stafirtární auditor
evidenění číslo 2290



ke dni 3Í'12.2019

26069539

Vodárenská spoleěnost Táborskc

s'dlo nebo btsliště účetní jednotky a mÍsto

Kosova 254, 390 02 Tábor

.o.

a firmáobchodní nebopíÍjmení nrŤ\t
účání'iďnoťry

llší-li se od býdlišté

a b

řádku

c

BěŽné účďní období MÍnuléE
_ obdobÍ

Brutto

I

Korekce

2

Nefto

3

Netto
4

CELKEM 001
za upsaný základní kapitá| 002

aktiva 003
B.l,

8.r.1.

8.t.2.

8.t.2.1.

8.1.2.2.

8.t.3.

8.t.4.

B.t.5.

B.l.5.í.

8.t.5.2.

Dlouhodobý nehmotný majEtek 004
Nehmotné výsledky vyzkuínu a vyvoje 005

práva
006

047 416 416
ostahíocenitelná pÉva 008 452 452

m9
nehmotný majetek

na

zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

010 I 335 -9292 43 555
0íí
012

dlouhodobý nehmotný majetek
hmotný majetek

013 I 005 1 0058.il.
B.ll.í'
8.il.1.1.

8.il.1.2.

B.lr.2.

8.il.3.

8.il.4.

8.1t.4.1,

8,1t.4.2.

8.il.4.3.

B.lt.s.

B'll.5'í '
B.il.5.2.

014
a stavby 015

0't6 I 756 9 756 I 756
417 1 667 169 423 083 1 244086 1 22A 265Hmotné movité věci a jejiclr soubory 018 1 1B 335 -48 837 69 498 76 033oceftovací rozdíl k nabytému u19

020

o21
anftata a

hmotml majetak
022

023
nad e

álohy ne dlouhodobý hmotný majetek

421

Ú26
dlouhodobý nmohý majetek 026 99 016 99 016 48 3038.ilt.

8.1il.1.

8,il1.2.

B.Ir.3.

B.ll.4.

8.n.5.
8.ilt.6.

8.ilt.7.

B.llt.7-1

B.ilt.7.2

Dlouhodobý Íinančnímajelek 027
ov]ádaná nebo ovládaiícíosoba

a _ ovládaná nebo osoba
- podstatný vliv

028

029

030
zápůičíty a ňíéry _ podstatný vliv 031
ostatnídlouhodobé cennépapÍry a podily 032

a úvéry - ostatní 033
ostatní dlouhodobý finančnímajEtek 034

035

036



označení

a b

řádku

c

BéŽné účetní období úč.

Brutto

1

Korekce
2

Netto

3 4

c. aktiva' 037

c,l. I

l

c.1.1. 
l

c.t.2.

c.1.3.

c.t.3.1.

c.t.3.2.

G.1.4.

c.!.5.

Zásoby 038

MateÍiál 039 1 361 1 361 _1 226

NedokonĚená uýíoba a polotovary 040

t/ýroblqy a zboŽí 041

Výmblry a42

LDOZI 043

Mladá a ostatnÍ zvlřata a skupiny OM

Poslrytnuté zálohy na zásoby 045

c.ll.
c.ll.1 pohledávky

c.ll.í.1 Pohledávky z obchodních Vztahů

c.[. - ovládaná nebo ovládající osoba

c.ll.í.3.
c.ll'í.4-
c.11.1.5.

áVky - podstatný vliv

daňová pohledávka

ostatní

c.il.1 5.1 Pohledávky za 3poleěniky

c.il.1 posMnuté zálohy

c.il.1.5.3.

c.11.1.5.4.

c.ll.2.

úěty aktivnÍ

pohledávky

Krátkodobé

c'll.2'í Pohledávky z obďlodnich vztahů

c.il2.2.
c.il.2.3.

c.i.2.4.

_ ovládaná nebo ovládaiÍcí osoba

- podstatný vliv

ostatní

c-11.2.4.1 za spoleéníky

Sociální zabezpečení zdravotní poJÉtěnÍ

c.11.2.4.3.

c.11.2.4.4.

- daňové pohledávky

poskytnuté zálohy

Dohadné účV aktivni

c. Jiné pohledávky

046

447

0rA

049

050

051
-!!1Y,*-'Fi!i::E rffiE*

o52

053

054

055

056

057
31 376058 317

059

ffio
061

062

063

064

005 20 13

066 2 105 2 10s 2 105

067

c.il1.

c.il.1.
c.lll.1.

Krátkodobý fi naněni majetek 068

nebo orládající osoba 069

krátkodobý finaněn í majetek 070

c.lv.
c.M.1.
c.lv.2.

ptostředky 071

pfostředky v pokladÍĚ 072 32 24

prostředky na účEďt 073 39 329 39 329 63 650

D.

D.l.
D.2.

D.3.

rczlišení 074

Náklady příštíďr období 075 1

náklady přlštlch období 076

pfištíoh období W



PASIVA

b

řádku

5

běŽném
účetlÍm
obdobi

v
minulém
účetnírn
obdobi

6
a78

kapÍtál 079
kapitál 080

í kapitál
081 329

podíly (_) 482

A.l.

A.l.í.
AJ.?.

4.t.3. základního
083

a fonďy 084

085
tundy 086

kapitálové fondy 087 81 543 81 sle
zrozdíly Precenen amajetku závazkú )(+t' 088
2rozdíly pňacenění přeměnáchpň obchodních +Á)korporací ( 089

z íchobchodnpřeměn korporací (+l-) 090

4.It.2.2.

4.i.2.1.

4.il 2 5.

4.il.

A.ll.í.
4.il_2.

4.1t.2.1

oceněnzRozdíly I pn obchodnpřeměnách ích +{-korporacÍ ( ) 091
Fondy ze zisku

092 22 2A
Í rezervn{ fondy 093 22247 20 19í

4.1il,

4.fi.1.
a.Itr.2. a ostatní fundy 094

hospodařeni minuhých let 095
zisk nebo aráéneuhrazená letminUlých (+/+ 096 1U 393 113

A.tV.

4.M1.
A.rv.2. výsledek hospodabnÍ letminulých (+/-) 097

A.V béŽnéhohospodabnÍ úČetsl obdobÍího (+/-) 098
A.VI" o zálohové podílu na získu 0s9

zdroie
100

101
na důchocly a podobné 102
na daň z příjrnú í03
podle zvláštních právnÍch

194

B.

B.'t.

8.2.

8.3.

8.4. tezeNy
105

í06
z*vaá<y ,r07

108

109

Ít0
k institucÍm 't11

piŤjatéálúy
112

r obehodních vI{ahú 1t3
k úhraďě 114

ovládaiÍcí osoba 1t5
tÍ6
117

118

1Í9
účty pasivní

120

c.t.

c.r.1.

c'l.1.í
c'l.Í

c.r.2.

c.r-3.

c.t.4.

c.t.5.

c.t.6.

c.1.7.

c.1.8.

c.r.9.

c.r,9.1

c.1.9.2

c.1.9.s,
121



Označení

a

PASIVA

b

Císlo
řádku

Stav v
běŽném
účetním
období

5

minugyn
účetnírn
období

ct

c.il- I
I

c.ll.1. I

I

c.il.1.1.1

c.I.1.L
c.il.2.

c.il.3-

c.il.4.

c.il.5.

c.il.6.

c.rt.7.

c.1t.8.

c.ll.8-1.

c.il.8.2.

c.il.s.3.

c.1t.8.4.

c.il.8.5.

c.lt.s.6.

c.il.8.7.

závazky

dluhopisy

122 .t.8,3,3.60

123

dluhopisy 1?4

dluhopisy 125

k úvěroýn institucím

álohy
z obchodních Vztahů

směnky k úhradě

1ffi 53 010 52 í34
127

128 27 005 5 958
129

_ ovládaná nebo ovládajíď osoba 130

_ podstatný vliv 131

Závazky - ostatní 13? 3 345 -2746

ke společníkům 133

finaniní výpomocí 134

k zarněstnancŮm 135 238 113

ze sociálního zabezpecení a zdravotního po;ištění 136 149 71

_ daňové závazky a dotace 137 2 958 t 932

Dohadné úěý pasivní 138 30

Jiné ávazky 139

D.

D.1.

D.2.

rozlišení 140

přištích obdobi 141

příštích obdohí Ť42

záznam statutáÍnlho orgánu úč€tní jednotky nebo pďpisový
osoby, Kerá ie účebtí iednotkou:

28.4.2029

účetní jednotky: pňedrrrět 1odnikání' úče{ní jednotky:

s ruěenÍm omezerÚm provozování vodovodů a kanalizaoÍ pÍo v€ř€lhou gotňabu

oRld t



ke dni31.12.2019

Jméno a příjmenÍ' obchodní fiÍma nebo iiný
název účatníiďnotky

Kosova z#'39aa2Tžbor

'' . .VodárenskáspoleěnostTáborsko
.' I . :S,f.O.

Sídb nebo bydllŠtě účeřlíjďno{ry a místo
poďtikání lišíJi 3€ d qdiště

Skutečnost v ÚěelnÍm období
označení

a

TEXT

b

Císlo
řádku

běaÉm
1

minulérn

2
t. z prodeje v'ýrobkú a sluŽeb 0í 121 924 122 758
L, a

spotřeba

zboŽí 02 87
03 6 850 I 255

vynaloŽené na prodané zboží a4
materiálu a energie 05 934 1' 125

A.
A.r.

A.Z.

A_3. 06 5 916 B 130
B. slavu zásob vlastní ěinnosti (+/-) 07
c. 08

osobnf nátlady 0s
Í0 2524 20'72

ná a
í1

a zdravotÍtí 1Z 880 732

D:

g.t.

8.2.

a.2.1.

a.22. 13
Upraw hodnoty oblasti

15
nehmďíého a

16 56 81'2 55 074

17

hodnot t8

E.

E-l.

E.í'í.

Ej.2.

E.2.

E.3. hodnotphhdádr ťs
20

z majetku 21
p,

ltt.

uí-1.

ut.2.

l[.3. ptwoznÍ B 2 139 10
náklaďy 24

cena pfodanéhodbuhgdobého maieU<u 25 1 460
mabrál 26

e zŤ 7 I
v FotroznÍ I

28

.F

F.1.

F.2.

F.3.

F.4.

F.5. 29 1'424 I 679
(+Á) 30

.'. 1! ':_ - _:':_]]]Ý
-r.::-...r._ :-.. . :r:..

t



označení TEXT

b

Císlo
řádku

skutečnost V úcetnímobdobí

béŽném
1

minulém

2

}V z dlouhodobého finančního majetku _ podíly 31

lv.1 z podílů _ ovládaná nebo ovládající osoba 32

tv.2. uýnosyz podilů

G. vynaložené na prodané podÍly u

v.1

v.2.

z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35

z ostatního
nebo

36

z 37

H.
souvisejici s 38

vl.

vt.t.

vt.2.

úroky a podobné v'ýnosy 39 67

úroky a
osoba

- ovládaná 40

ostatní rlýnosové úroky a podobné výnosy 41 67 30

t. Úpravy hodnot a ťezerýy ve finanční oblasti 42

J.

J.1.

J.2.

Nákladové úroky a podobné náklady 43 3 467 3 799

úroKy a náklady - ov ná nebo
44

nákiadové úroky a podobné náklady 45 3 467 3 799

WT finanční nýnosy 46 2 125 2 105

K ostatní fi nančnÍ náklady 47 179 116

Finanční výsledek hospdaření (+/.) 48

í pbd zdaněním {+/-} 49

L.

Lí,_

L.2.

z přljmŮ 50

z Příjmú splatná 5,1 2 791

Daň z příjmů odloŽená (+l) 52 7 4776
Výsledek hospodabnf po zdanění (+/-) 53 ::al-ar:': -:l ':': ' 4_3.:ť2,

M.
ptevoc póalu navýsbdku hospodafuni společnikúm (+/_

)
s4

Výsbdek hospodaření za účeElÍ období (+/-) 55 ]: --. itr.,. ' :4872.

Čist'ý obrat za účetní období 56

záznamstatutámího orgránu účetní iednotky n€bo podpisový zázn-am
dne: osoby, která le úč€tni jednotkou

28.4-2020

íorma účetní jednotky: předmět podnikánÍ účetnl pdnotky

s ručením omezeným vo<lovodú a kanalizaci pro vebjnou poťebu
Pozn.



Přehled o peněŽnich tócíeh

ke dni 3t-12.2019
( v celých tisích Kě)

26069539

Jméno a příimení, obchodní frrma nebo iiný název

úóetníjednotky

Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

Sídlo nebo \dliště ričeřrí jeclnofi a místo p'o{'nikání

liŠí-li se od $1dliště

Kosova 254, 390 a?Tábor

31.12.2019 31.12.2018
P Stav peněžních prostředků na zač' úě. oMobí 63 674 78 90{!

toky z hlavní ýdělečné činnosti
z. Učetní hospodářský rnlsledek z béŽné činnosti před zdaněním 53 996 s{t 69s

A.I Úpravy o nepeněŽní opeÍa@ 60 213 60 302
A. 1. 1 odpisy stálých aktlv s ,ryjímkou zůst' ceny st' aktiv, cdprs oohÍedávek (+) 56 812 55 074
A. 1. 2. Zména stavu opr. poloŽek a ÍezeÍV {+A)

I
I -1

A. 1. 3. ás& (dnita) z prodeje st. aktiv (-t+) 1 460
A- 1. 4. Vyúčtované nákl' úroky (+) a \r.ýč't. výnosové úroky G) (-/+) 3 400 3 769
AÍ.5- Uprariy o ostatní nepeněŽní operace (J+)

Čisý peněŽní tok 1t4ZAg tto,ggT
A. ?. Změna polřeby pracovního kapitálu
A. 2, 1. Změna stavu pohledávek z provozni činnosti (+1-) 52 €8
A. 2. 2. zíněna stavu krátkodobých záuazkú z provozní činnosti (+/-) 22722 47 e11
A. 2. 3. Změna sÍavu zásob (+/t -135 5

A* CistýperÉŽní tok z provomí činnosti pbd zdaněním a mim' poloŽkami -l;,'.:Ifl(43. Výdaje z plat'ab úroků mimo kapitalizované Úroky (-) -3 467 -3 79
A. 4. PlŤjaté úroky (+) 67 30
A. 5. Daň z pňjrnů za,běžnou činnost a doměrky daně za min. období (-) -10 269 -9 567
A. 6. Pfiimy a výďaje spoiené s mimořádnými Účetními případy

A.* Cisý peněnŽní tok z provomí ěinnosti ,::,, *B{,7. ;".''145'389
toky z činnosti

B.í tvŤ('aie spoieÉ s pcfízenÍm stálých aktiv -Í17 304 -67 786
B. 2. Př{my z prodeie stálýď aktiv

&* intrestifuí činnosti
z

.n*;'STt&6

c. 1. Zrnána stavu dbuhodobýc*r popř. krátkdobýďr ávazc<ů -30 187 -94 &71
c. 2. Dopady změn v]astního kapitálu na peň. prmtfudky -1 2A42

c.* Cistý peně&rÍ iok váahující se k finančnÍ ěinnosti
F. Cisté zvýšení (snÍŽenÍ} peněárÍch pos{ředků -24313 -15226
R. Stav pen&tÍch prostředků na konci ú&&rlho období

zázlterm sbfutárního orgánu úěeÚtl jednotky nebo podpisový záznam
dne:

28.4.2@O

osoby' která je účehÍiednotkou:

Píávní forma účetní jednotky:

spobčnost s ručéním
omeeeným

I

lHavní predmět podnikánÍ účetrrÍ iednotky:

I

lpmvozování 
vodovodů a kanalízaď pro vebjnou po$ebu

š



I "t
;',J.

I

.íri '':

'i ,,.

, Il, .;i rL

I



Přehled o změnách vtastního tapitálu

ke dni 31.12.2019

( v celých tisíctt l(ě)

lČ
26069539

Jméno a přijmení, obcfiodní 6rma nebo jiný
název účetní lednotky

, Vodárenská společnost Táborsft6
r S.f.O.

sidlo nebo bydliště tlěetni iďnofty a místo
podnikánÍ liší-li se od bydlišlě

Kosova 254' 390 02 Tábor

Položka Text
Stav

31-12.2018
zvýšení (+} Sníženl G)

Stav
3í.12.2o19

A.l. Základnl k4itál 3B 42A 3zg 42Á
A'l.í Základní kapitál 329 424 329 42A
4.t.2, Mastní podíý (-)
4.t.3. Změny základního kapitálu

A.ll. AŽio a kapitálové fondy 8í 543 81 543
4il.1 Ázio
Á-lt.2. l(apitálové fondy 'sí 543 81 5rí3

A ll.2.1 ostatni kapitálové fondy 81 543 81 s43
A.il.2.2. oceňovacÍ mzdily z přecanění maietku a závail<ú &l-)
A.[.2.3. oceňovacÍ rozdíly z přecenění pň pbměnách obch'korp. (+/'
,L11.2.4. Rozdíy a pfumén obchodních korporeeí (+l-)

4.il.2.5. {o:díly z oceněnÍ při přeměnách obchodních korporací (+l-}

4"1il. Fondy ze zbku
4ffi.1. ostabiÍ tez€flrní fondy 20 Í9t 2 056 22 247
Á-lll'.2. Stafutámí a ostatní tundy

A.IV Výsledek hospodařenř minulých bt (+l)
A.lV'í Nerozdělený zisk neho neuhrazená zbáta minulýďr lď (+Í-) 393 í1: 41 121 434 241
AIV.2 Jiný výs{edek ho9podaření minulých let (+A)

ýyplacené podíly na zisku z výsbdku hospďabní minuhich let
)statní úpravy ve výsledku hospoďaření minuÍýdr lét -2Ú57 -2 457

AV. Výsteddt hospodafuní běžného Účetniho obdobÍ
Úýs|edek' hoepodaření ve schvalovacím řÍzen 31 . 1 2.20 1 8 41 124 4112t
ulslodek hospodefunÍ ve s€hvalovacím ňzen 31.í,2.2019 43727 43727

A.VI. Rodtodnutt o zálohové qÍplatě podllu na zisltu (_)

A. WeÚlapÍtál

sesbveno dne: zfutam statutámího orgánu úče&í pdnotky nebo podpísotf
fi/ziďé osoby' která !e účeťri lednotkou:

28.4.2020

Právní forma účeítí jednotky:

společnost s ručením ornezeným potřebu

t4R
a

(r

o



J



vooá"nnNsxÁ sror,nČNosr tÁronsro s. r. o.' KosovA 2894,3woz rÁnon

Příloha k Ucetní verce k 3 1.1 .20 19
,

Uza
podle $ 39 vyhlášlry č. 5oo/2oo2 sb.

(v Kě)

oDsTÁvEc 1
obchodní firma: Vodárenská spolďnost Táborsko 5.r.o'Sjdlol Kosova 2894,3690 02 TáborIC: 26069539
Právní forma Účetrrí jednotky: s' r,o.
Předmět podnikání: Provozování vodovodů a kanalizaď pro veřejnou potřebu
Datum Vzniku účelní jednotky: 10. 12.2003

Rozvahový denl 31, L2.2oL9
okamžik sestavení účetní závěrky; 28.4. 2o2a

Podíly oa základním kapitálu spoIečnosti (podítející se více než zoYo}

Město Tábor
Město Sezimovo Ústí
Město Planá nad LuŽnicí

2527879IO/3294L99L0
3r310000/329419910
4S3ZZOOO[329419910

Změny v obchodním nejstříku za uplynulé účetní období:
14' 3. 2019 změna jednatele a členů DŘ, 26. 6' 2ot9 změna člena DR

členové statutárních orgánů k rozvahovému dni:

]nén-o P qříimení čtenů statutárních oroánů:
Ing. stěpán Pavlík - jednatel
Mgr. Ing. Martin Doležal- jednatel
Ing. Jiří šimánek - jednatel

Jména a Př'iimení členů dozg'.rčích oroánů:
Martin Klíma -_ přďseda aozorčí racy
Ing. Radek Šrůma - člen dozorčí raďy
JUDr. Miloš Tuháček - člen dozorčí rady
Ladislav Šeai*ry - člen dozorčí rady

organizaÚrí struktura :

Horizontální

Yýznamné změny během účetního období:
Žádné

Významné udábsti, ktsró nastaly po rozrrahovérn dnl:
Žaane

ODSTAVEC 2
Podíl ne základním kapitátu v jiných účotních jednoťcách (v nlchŽ má účatní iednotJo více než 2o9o podíl)
Žáane.výttÝsr.r..tt.t!9lE

ODSTAVEC 3
Zaoměstnanci' 9rsá1v společnosti - qgěet, osobní níktady a odměny
PrÚměrný přepočtený počet zaměstnanců běnem Úo: s
osobní náklady: 3.520 tis. Kč
osobní náklacly na ffdÍcí pracovnílqy: 0
C|enové řídících orsánů: 3
osobní náklady: 0 Kč
olměny členům statutárních a dozorčích orgánů: 197 tis'Kč
Výše vzniklých nebo sjednaných penz5ních iav. ogvat,Íctr č|enů v6menovaných orgánů: 0

oDsTtvEc 4
odmpny vyplacgné pracovnjkům (souhrnné údaje): o,_- Kč
odměn-y statutárním orgánům: o,-- Kč
Výše půjček s uvedením úrokové sazby a hlavních podmínek: Žádné
Poskytnutá zajištění: Žádné

1



R--ňlátné užívání osobních automobilů:1 auto ředitel
Ě*íiáne předání movitých a nemovi!ých věcí: žádné
řňiiti sluŽeb poskytovaných úěetní jednotkoul Zádné
Ěr'atov důcnodového připojištění: 63 tis. Kč
Výše vzniklýcn neoo sieoíi-n}ď p*žu"idň závazkťt bývalých č|enů imenovaných orgánů: 0'-_ Kč

ODSTAVEC 5
ří"tni zásady, mebdy, způsoby oceňování a odpisování

PouŽité obecné účetní zásady: V souladu se zákonem o účretnictví

ffiiiiě účetní métďy; v souladu se zákonem o účetnictví
Zoůsob oceňování: hmotný " nenňói-r 

'ájó|ur. 
uvL ocáněn soudním znalcem při vkladu do společnosti a nov\i majetek

ie oceněn cenou pořizovaď
'VJÉ}řóí;il;iřňil' zahrnované do pořizovacích cen zboŽí: projgkt-y, správní poplajky

Ňaii"?ív iécrrňic*eno znoá'noĚeni hmotného i nehmotného majetku zvyšují jeho pořizovaď.cenu'

Způsob odepisování: Vďkeý majetek je ooepisova-n'ř;ó"he;; ;d'iiovíň pÉnem, kteý byl zpracován na základě reálného

ooořebení majetku'
tá'tutne změny způsoou oceňování, postupů odpisování - nejsou'

ooinvtt v od věrhéňo a poctivého obrazu předmétu účetnictví: nejsou

zatsóv stanovení opravných položek: nebyly tvořeny
ž6a'óo stanovení obrávet< k ňajetku: v souladu s odpisovym plánem'

i!ffi "'il,Já!*'uži"iďJ cizích mcnacrr na českou ryEnu, žaaie operace nebyly účtovány v cizích měnách.

$ffi šá_frřěir-'iáie r'Joňór1v ňáiéttú a závazr$' Ďrouňoaooý majetek já oceněn soudním znalcem pro účely vkladu do

záňáánino kapittílu sporeeňóiti' 
'pcnteoá'r'<y a závazky byly vedeny v nominální hodnotě.

oDsTÁvEc 6
Doptňu|ící informace k rozrraze avÝkazu zbku a ztrát

Doměrky splatné daně z přijmu za minulá Úo: Žáané

Rozpis odloŽeného daň. závazku nebo pohl.:
Výpbčel odloŽeného daňového záv azku:

k 1.1.2019:
zC účďní

1.308,113 tis. Kč

k 31,12.2019:
ZC účetní

1'323.383 tís. Kč

ZC daňová
1.o35.466 tis. Kč

ZCdaíová
963'058 tis' Kč

rozdíl
272'646 tis. Kč,

51.803 tis' Kč

rozdíl
360.324 tis. Kč
68'462 tis. Kě

rozdíl
7'883 lis' Kč

Kě 68.462 tis. Kč

x 0,19

x O,19

od lože ný daňový záv azek:
k 1,1.2019 k 31.12.2019

60'579 tis. Kč 68.462 tis. Kč
zaúčtováníl
ttfiD 592/ D Zr8t Kč 7.BB3 tis.
Konďný zůstatek účtu 4B1 k 31'12.2019

Rozpis rezerv: Rezenry nejsou tvořeny

Dlouhodobé bankovní úvěry vč. úrok.sazeb:
Bankovní úvěr na dofinaňcóvání Fondu soudržnosti vedený u RaiffeisenBank v max. výéi L,292-431 tis. Kč čerpání do 31.3'2012.

Splácení jistiny po urone"ňie"ipáni ,'e:pJzáe:i do 3L3:zoz7. Úrok 1M PRIBoR + i,9oo{o. q9lkem jiŽ č9rpáno do 31.12.2011

8t6.14a Bs. Kč. vroce zorz 
"piac"no 

žb.eoďtii. ře, u.*" 2013 43_8oo tis.-Kč. v.n9c9 201.4 51-000 tis.Kč a vroce 2015

špru"enó is'so-ó fis. Kč. v;;ďňro uvr uué. uě uýši 636.984 tis. refinancován, nyní úvěr u České spořitelny zbývá doplatit

598'612 tis. Kč' V roce 2017 splaceno si.zzo us. rÉ, v roce 2018 splaceno 51.803 tis. a v roce 2019 splaceno 52'025' Zbývá

áóplatit q+s.o96 tis. Kč. v roce 2019 čerpání úvěru Tranže III. Vyčerpáno 14.320 tis. Kč.

Popis zajištění úvěru: Pffjmy od provozovatele
zá;t"ň ňravo t pojít" ;;'pr;;pdli;*tilňíňo^věFite1e. společnosti Česká spořitelna, a.s', lČoi 45zM782, k zajištění veškenich

Bi!Ť'lgsBt"j*l"g*'J'ffi,1T,'tr'i*jJ*uic4 sPAcETouRER sHINE ve výši 532 tis.Kč. V roce 2o18 zaptaceno 23 tis' Kč,

v roce 2019 zaplaceno 96 tis. Kč. Zbývá zaplatit 4l3 us. Kč.
il#řššó-c;.il' 

_Čšk|d;áEř;i*' 
: ď*ňEi c+-cÁčruš ve výši 229 tis.Kč. V ncce 2019 zaplaceno 22 tis. Kč. Zbývá zaplatit

207 tis. Kč.

Přijaté dotac€ na inv' a prov' účetyl Dotace 
treŤ J'ln áTJi'*l!Ť.r'oý tis. Kč'

oÍ'sTAvEc 7
DEležitá informace týlcaiící se maJetku a závazk&
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Ziív9zÍv o9JístnÉho |a ry iistěni:Společnostnemásplatnézávazrý@azdrav.pojiŠténí

Jiné závazkv nezachvcené v rozvaze:
společnost nemá jiné závazky nézachycené V rozvaze

Spolďnost nemá pronajatrl majetelc

ODISTAYECA
|*p1s p"FŤ"! výtazu ziaku a ztnit seďavené podlé přlóhy &3
Nenrrá uplatnění

ODSTAYEC 9

liné neauditorské služby: nejsou

ODSTAVEC T2
Poěat JmenoYiaí hodnota a oeerrění vytlaných akďí, dtuhopisů a cenných p.pírů.
nejsou

StrulGura vlastního kapiÉtu

3

většinovýml společnlky. členy

stav k 1.1.2019 přírůstkv stav k 31.12.2019
013000 4L6 416
014000 452 452
olgooo 9 335
021100 ka 683 683
o21104 23 288 r8 159 41 447
421244 Í 579 962 45 077 1 625 n3C
022000 vecl 724 272 996
a227AO 23L
o22104 89 365 3r9 35 89 611
4222A4 23 392. 1 758
422304 a 7 472 2|d/2
022&4 ltovité věci-dorr. nmstředkv 275 >75
0316$0 3 116 3 116
031004 6 473 6 4]3
o3110() 167 16tr

Celkem I 739 914 65 585 35 I 805 464



Vvménrtelné dluhopisy, cerrné paPíry a práva: Žádné

záuaaaíkapitál k 31. t2,2or9'čiirí éettim :zs.qzó tis' Kč. oslatní kapitál k 3l.lz'1aLg činí celkem 81'543 tis' Kč'

Vtaďní kapitál:
Zisk dosaŽený v rgce 2018 by! rozdělen do7ák. rez' fondu a to ve výši 2.056 lis. Kč zaúčtován jako nerozdělený zisk rninulých

iet a to ve výši 39'Ú7I lis. Kč.

o
Počáteční
zůstatek Zvýšení SnĚení Konečný

zůsHek

Základní 329 420 0 0 329 420
A,

B.
B

0 0 0 0

329 4ZA xx )o( 329 474
c-

0 0 0 0
D.

+ D 329 420 XX )o( 329 4ZA

E 0 0 0 0

20 191 2 056 o 22247
F

ze zisku 0 0 o 0

H 81 543 0 o Br ý3

I z 0 0 o 0

t. 393 112 3S A72 o 432 L84

K. 0, o o 0

* 41 L21 2 599 0 43 727

Celkem a65 394 13727' o 909 121

ODSTAVEC 13
Tržby proďeF zboží' výrobků a služeb

Rozbor Položlry -ZÍlmvací výdaie*:
Zhzwací náklady jsou iíž odepsány a vyfuzeny
Výdaje na výzkum a v'ývoj: nejsou

v Táboře dne: 28. 4. 2o2o

osoba odpovědná za účetnictví: B'Štumfolová

M
podpisový záenam

Výncv
-ň}emsko 

v tis. Kč
Tňbv z oroďele zboží o
Tržbv z oroďeie služeb LzL 924
Celkem 2Í 924

oRt{
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