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Úvodní slovo 
 

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. působí na trhu 
v oblasti vodárenství již 25 let a pokračuje tak v dlouholeté tradici svých 

právních předchůdců, z jejichž bohatých zkušeností a tradic může stále 
čerpat a na jejichž základech v roce 1994 vznikla. V roce 2018, stejně jako 

v předchozích letech, společnost pokračovala v plnění svého základního 
poslání, kterým je především provozování vodovodů a kanalizací pro 

veřejnou potřebu a dále se snažila tuto činnost zefektivnit. Záměrem 
společnosti je a bude dodávat kvalitní pitnou vodu a čistit odpadní vody po 

celém regionu své působnosti za přiměřené ceny. 
 

Ve společnosti je uplatňován systém řízení kvality podle normy ČSN EN 

ISO 9001:2009 a také systém řízení environmentu podle ČSN EN ISO 
14001:2005.  

 
Hlavním cílem působení společnosti v regionu po celou dobu její 

existence je rozvíjení a udržování spolupráce s městy a obcemi. Zejména 
při záměrech obcí na budování nové infrastruktury, obnovy a rekonstrukce 

zařízení, a to od počáteční myšlenky, přes projekty, inženýrskou činnost až 
po realizaci a následné provozování. Rok 2018 se vyznačil extrémním 

deficitem srážek a nadprůměrnými teplotami. Na mnoha místech jsme 
museli dovážet obyvatelům pitnou vodu do nouzově připravených nádob. 

Také jsme intenzívně spolupracovali s místními spolky obcí a samotnými 
obcemi na řešení sucha. Z toho vzešlo několik projektů – záměrů na 

výstavbu vodovodů, z nichž se již některé začaly realizovat. Extrémní byl i 
pokles hladiny ve vodárenské nádrži, ale v době, kdy píši tyto slova, se již 

hladina blíží k normálnímu stavu. 

Důležitým prvkem je aktivně se zapojovat do veřejného dění v regionu 
svého působení, a to především podporou kultury, sportu a vzdělávání. 

V koordinaci s městy a obcemi se daří provádět efektivní obnovu stávajících 
vodovodů a kanalizací zejména formou souběžného provádění výměn 

potrubí při rekonstrukcích komunikací a jiných sítí a tím výrazně snižovat 
vedlejší náklady těchto výměn. 

 
V roce 2018 jsme připravili několik investičních akcí, zaměřených 

zejména na odkanalizování oblasti v povodí vodárenské nádrže Vrchlice. 
Odpadní vody budou odvedeny mimo povodí do kanalizace v Kutné Hoře a 

následně vyčištěny na centrální čistírně odpadních vod. Zároveň 
s výstavbou kanalizace proběhne výstavba vodovodu. Na tuto akci je 

požádáno o státní podporu z OPŽP, s předpokládaným zahájením výstavby 
v roce 2019. 

 

Kvalitu jak vyrobené pitné, tak i čištěné odpadní vody sleduje společnost 
ve svých akreditovaných laboratořích. Dosažené výsledky laboratorních 

zkoušek kvality pitných vod jsou zveřejňovány na webových stránkách 
společnosti a svědčí o vysoké kvalitě dodávané vody spotřebitelům. 

 
Výsledky hospodaření společnosti dosažené za rok 2018 splnily 

očekávání. Hospodářský výsledek za rok 2018 překročil stanovený plán a je 
vytvořen předpoklad pro následující období k dosažení trvale příznivých 

hospodářských výsledků společnosti a k zajištění dlouhodobých dodávek 



kvalitních služeb v oblasti vodovodů a kanalizace. Za toto patří poděkování 

všem, kteří se na chodu společnosti podílejí. Akcionářům společnosti za 
jejich důvěru, městům a obcím za dobrou spolupráci a za kvalitní výsledky 

práce všem členům orgánů společnosti. V neposlední řadě je třeba 
poděkovat všem zaměstnancům, neboť se zasloužili o splnění 

hospodářských cílů a přispěli k dobrému jménu celé společnosti. 
 

Ing. Jiří Štěpán předseda představenstva 
 

 

  



A Základní údaje o akciové společnosti 

 

Firma 

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.  

se sídlem Ku Ptáku 387, Kutná Hora, PSČ 284 01 

Identifikační číslo 463 56 967 

 

Společnost byla založena k 1. 1. 1994 na dobu neurčitou. 

 

Rejstříkový soud 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, 

oddíl B, č. vložky 2377. 

 

B Údaje o základním kapitálu 

 

Účastnické cenné papíry 

 

Společnost není součástí koncernu a nemá účastnické cenné papíry. 

 

Změna v základním kapitálu 

 

Základní kapitál společnosti ke dni 31. 12. 2018 činí 487 247 000,- Kč.  

V roce 2018 došlo k navýšení základního kapitálu rozhodnutím představenstva ze 

18. 6. 2018 o 2 677 000 Kč, tedy o 2 677 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 

1 000 Kč. Navýšení bylo provedeno nepeněžitým vkladem vodohospodářského 

majetku obcí Vlkaneč a peněžitým vkladem obcí Onomyšl. Dále došlo k navýšení 

základního kapitálu rozhodnutím představenstva ze 7. 9. 2018 o 1 686 000 Kč, tedy 

o 1 686 ks akcií na jméno v nominální hodnotě 1 000 Kč. Navýšení bylo provedeno 

peněžitým vkladem obcí Malešov a Onomyšl. 

V roce 2018 došlo ke snížení základního kapitálu o 41 487 000 Kč na základě 

rozhodnutí valné hromady ze dne 29 1 2018. 

  



 

Ovládající osoby 

 

Společnost není ovládána jinou osobou. 

 

Osoby s více než 5 % hlasovacích práv vlastnící akcie na jméno 

 

Akcionář Podíl na ZK % 

Kutná Hora 49,66  

Čáslav 14,81  

Zruč nad Sázavou 6,74  

Uhlířské Janovice 6,35  



C Údaje o cenných papírech 

 

Akcie společnosti 

 

479 205 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 

1 000,- Kč ISIN: CZ0005123653.  

Akcie na jméno ISIN: CZ0005123653 jsou převoditelné pouze s předchozím 

souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada společnosti je povinna 

odmítnout udělení souhlasu k převodu akcie na jméno ISIN: CZ0005123653 

v případech, kdy nepůjde o převod mezi stávajícími akcionáři, držiteli akcií na jméno 

ISIN:CZ0005123653, nebo stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno 

ISIN:CZ0005123653 a územním samosprávným celkem (obcí) anebo mezi 

stávajícím akcionářem, držitelem akcií na jméno a společností v případě nabytí 

vlastních akcií společnosti. 

 

8 042 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 

1 000,- Kč ISIN: CZ0005123661 

 

Valná hromada společnosti odsouhlasila převod majetku v lokalitě Škvorecka oproti 

nabytí vlastních akcií z důvodu stabilizace akcionářské struktury. Na základě směnné 

smlouvy společnost k datu 6. 6. 2016 nabyla celkem 62 782 vlastních akcií ve 

struktuře 21 295 ks akcií na jméno a 41 487 ks akcií na majitele. Dle Zákona o 

obchodních korporacích musí do 5 let od nabytí vlastních akcií valná hromada 

rozhodnout o jejich převodu, nebo o snížení vlastního kapitálu společnosti. V roce 

2018 bylo na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 29. 1. 2018 41 487 ks akcií 

na majitele zrušeno. 

 

Výkon majetkových práv akcionářů 

 

Valná hromada v roce 2018 rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém za rok 2017, 

z tohoto důvodu společnost neuzavřela dohodu s žádným peněžním ústavem na 

výkon majetkových práv spojených s cennými papíry. 

 

Obchodování s akciemi 

 

Akcie společnosti nejsou veřejně obchodovatelné. 

 

Práva spojená s akciemi 

• Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž 
každých 1 000,- Kč jmenovité hodnoty akcie představuje jeden hlas. 



• Výkon hlasovacího práva akcionáře je omezen nejvyšším přípustným počtem 
hlasů, který činí 15 % z celkového počtu hlasů připadajících na vydané akcie 
společnosti.  

• Akcionář nebo akcionáři, kteří mají akcie nebo zatímní listy, jejichž jmenovitá 
hodnota představuje alespoň 3 % základního kapitálu, mohou požádat 
představenstvo o svolání mimořádné valné hromady k projednání navržených 
záležitostí. 

 

Dividendy 

Valná hromada konaná v roce 2018 rozhodla o nevyplacení dividend a tantiém. 

 

Veřejná nabídka převzetí akcií 

Společnost nepodala žádnou veřejnou nabídku na převzetí akcií jiných společností 

ani nebyla podána třetími osobami nabídka na převzetí akcií společnosti. 

D Údaje o činnosti 

Základní strategie podnikání 

 

Základní strategie podnikání společnosti, stanovená již při jejím založení, 

zůstává shodná i nadále. Stejně jako v minulých letech pokračovala společnost 

i v roce 2018 především v rozvoji svého hlavního předmětu podnikání, kterým je 

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

Společnost navazuje na dlouholeté zkušenosti a tradice založené jejími 

předchůdci a rozvíjí je uplatňováním nových poznatků a technických možností 

současnosti.  

 

Základní cíle 

 

Dlouhodobým cílem společnosti je trvalé zlepšování kvality služeb, zajištění 

stability společnosti a zhodnocování svěřeného majetku. Při této činnosti je kladen 

důraz na neznehodnocování životního prostředí a dodržování nejvyšší kvality 

výrobků a služeb. Společnost má stanovenou Politiku kvality a environmentu a cíle 

kvality. Základními cíli jsou: 

 

• Dodávka pitné vody odběratelům v dostatečném množství a nejvyšší kvalitě. 

• Plynulé odvádění a čištění odpadních vod v souladu s požadavky platné 
legislativy.  

• Rozšiřování vodovodních a kanalizačních sítí k získávání dalších zákazníků. 

• Zajištění dlouhodobé prosperity a efektivity provozování vodovodů a kanalizací. 
  



 

Rozvoj hlavních činností 

 

Společnost směřuje své aktivity především k rozvíjení základní podnikatelské 

činnosti, zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod.

 Směřování činnosti společnosti je vedeno k neustálému zavádění nových 

materiálů, technologií a postupů při opravách, údržbě a rozvoji vodohospodářského 

majetku, s cílem trvalého snižování provozních nákladů, používáním kvalitních 

materiálů s dlouhodobou životností a nižšími nároky na údržbu. Společnost rozvíjí 

svou působnost především ve spolupráci s městy a obcemi nejen při výstavbě 

vodovodů a kanalizací, ale i při jejich obnově.  

 Vedle své hlavní činnosti rozvíjí společnost také stavební činnost, která je 
zaměřená především na provádění obnovy vodovodů a kanalizací a na rozvoj 
spolupráce s obcemi při rozšiřování infrastruktury. 

Společnost tradičně poskytuje laboratorní služby. Laboratoře společnosti mají 
veškerá oprávnění akreditace k provádění rozborů vod pitných, ale i vod odpadních, 
bazénových a dalších. 
 

Výrobní a odbytové možnosti 

 

 Rozhodujícími zdroji v zásobení vodou je úpravna vody U svaté Trojice  
na Vrchlici, která upravuje vodu nakupovanou od podniku Povodí Labe s. p. 
Společnost nakupuje také pitnou vodu od společnosti Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s. z podzemních zdrojů z prameniště v Malči a upravovanou 
povrchovou vodu z nadřazené vodárenské soustavy Střední Čechy (úpravna vody 
Želivka). 

Další rozvoj v zásobení vodou je zaměřen na napojování dalších obcí, a to 
zejména na skupinové vodovody, kde je zajištěna trvale vysoká kvalita dodávané vody 
a provozní spolehlivost, a na rozšiřování působení společnosti v dalších obcích 
v přilehlém regionu. 
  



 

Současný stav 
 

Zdroje vody 

 

Podíl jednotlivých zdrojů vody na celkovém objemu vody k realizaci v roce 

2018. 

 

Údaje jsou uvedeny v procentech 

 

Voda k realizaci podle zdrojů 

  



 

Spotřeba vody 

 

Spotřeba vody přímými odběrateli v letech 2009 - 2018 

údaje jsou uvedeny v tis. m3 

 

Kvalita pitné vody 
 

Voda dodávaná do vodovodů pro veřejnou potřebu provozovaných naší 

společností vyhovuje ve všech ukazatelích požadavkům na kvalitu pitné vody 

stanovených zákonem č. 258/2000 Sb. a jeho prováděcí vyhláškou č. 376/2000 Sb. 

Kvalita dodávané vody, podle jednotlivých ukazatelů, je zveřejněna na internetových 

stránkách společnosti www.vhskh.cz pro každý zdroj provozovaného vodovodu. 

 
Odvádění a čištění odpadních vod 
 

Společnost vlastní deset čistíren odpadních vod a provozuje dalších šest 

čistíren odpadních vod v majetku obcí a provozuje 266 km stokové sítě. 

Úroveň čištění odpadních vod vyhovuje požadavkům nařízení vlády 
č. 61/2003 Sb., ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb. a platným vodohospodářským 
rozhodnutím.  
  



 

Investice 

 

V oblasti investic byly v předchozích letech nejvýznamnější projekty 
spolufinancované ze strukturálních fondů Evropské unie, tj. Kutnohorsko - Čáslavsko, 
rekonstrukce úpravny vody U svaté Trojice a rekonstrukce čistírny odpadních vod 
Zbraslavice. 

V rámci investic společnost obnovuje a modernizuje strojní zařízení čistíren 
odpadních vod a vodovodů. V návaznosti na nově budovaná zařízení doplňuje také 
systém dálkového řízení provozu těchto zařízení.  

 

Dlouhodobé záměry 

Rozvoj hlavních činností a dlouhodobá strategie 

 

Společnost se zaměřuje především na rozvoj hlavní činnosti provozování 

vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Jde zejména o obce, kde je umožněno 

napojení na nově vybudované vodovodní přivaděče s dostatkem kvalitní pitné vody. 

Rozvíjení dalších činností, které s hlavní činností souvisejí tak, aby společnost 
zajišťovala komplexní služby v oboru zásobování vodou a odkanalizování a čištění 
odpadních vod při zajištění trvalé provozuschopnosti zařízení. 

V oblasti odpadních vod je prioritou odkanalizování oblastí v povodí 
vodárenské nádrže Vrchlice. Tyto investice, které se v roce 2018 začaly realizovat, 
by měly dlouhodobě zajistit kvalitní zdroj vody pro celý region.  

V oblasti dodávky pitné vody je připravováno propojení vodovodu Zruč n/S. 

s přivaděčem do Sázavy. Byla vybudována první etapa – vodovod do Kácova. 

Vodovod by měl být budován pro obousměrné využití. Tím dojde k propojení 

vodovodní soustavy zásobené z ÚV Trojice se soustavou zásobenou z ÚV Želivka a 

lepšímu zabezpečení zásobování kutnohorského regionu pitnou vodou. 

Dalším projektem je vybudování vodovodů pro obce Horušice, Horka I., 

Svobodná Ves, Brambory s napojením na skupinový vodovod Sv. Mikuláš. V další 

etapě by navazovalo prodloužení vodovodu a napojení na Skupinový vodovod Vrdy. 

Ve třetí etapě propojení s Čáslavským vodovodem a možností zásobení ze zdroje 

vody z VaK Havlíčkův Brod. 

  



 

Tržby 

 

údaje v tis. Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Vodné 100 921 100 582 98 260 105 851 

Stočné 90 039 90 186 90 036 96 195 

Stavební výroba 5 620 23 819 5 975 4 536 

Ostatní 25 512 63 461 24 806 25 568 

Výnosy celkem 222 092 278 048 219 077 232 150 

 

Souhrnný popis nemovitostí vlastněných společností k 31.12.2018 

 

údaje v % 

 
Pořizovací 

cena 

Vodovody a zařízení vodovodů        50,69 

Kanalizace a ČOV        46,05 

Ostatní nemovitosti          3,26 

 

Organizační uspořádání společnosti 

 

Správa společnosti sídlí na adrese zapsané v obchodním rejstříku jako sídlo 
společnosti v Kutné Hoře, ulice Ku Ptáku 387. 

V sídle společnosti je soustředěna činnost výrobního, technického 
a ekonomického úseku společnosti. Odsud je pomocí telemetrického systému řízen z 
dispečerského pracoviště provoz vodovodů a kanalizací a poruchová a havarijní 
služba. 

  



 

Provoz vodovodů Kutná Hora 

vedoucí pan Marek Wolf 

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tel. č.: 327 588 142 

 

provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:  

Kutná Hora, Hořany, Chlístovice, Malešov 

vodovody v majetku obcí:  

Červené Janovice, Hlízov, Křesetice, Úmonín 

 

Provoz vodovodů Čáslav 

vedoucí pan Petr Konárek 

Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 286 01, tel.č.: 327 313 587 

 

provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:  

Adamov, Bratčice, Čáslav, Drobovice, Horky, Kamenné Mosty, Klucké 
Chvalovice, Kněžice, Kozohlody, Lochy, Neškaredice, Potěhy, Přibyslavice, 
Šebestěnice, Tupadly, Vlkaneč, Zbýšov, Zehuby, Žleby, skupinový vodovod 
Svatý Mikuláš, Habrkovice, Bernardov. 

vodovody v majetku obcí:  

Březí, Církvice, Drobovice, Filipov, Krchleby, Nové Dvory, Močovice, 
Okřesaneč, Skryje,  Štrampouch, Třebešice  

 

Provoz vodovodů Zruč nad Sázavou  

vedoucí pan Stanislav Šaněk 

Zruč nad Sázavou, PSČ 285 22, tel. č.: 327 531 110 

 
provozuje vlastní vodovodní sítě v obcích:  

Budkovice, Čeřenice, Dubina, Hodkov, Laziště, Nesměřice, Pertoltice, Rataje 
nad Sázavou, Sázava, Uhlířské Janovice, Útěchvosty, Utěšenovice, 
Zbraslavice, Zruč nad Sázavou 

vodovody v majetku obcí:  
Čestín, Chmeliště, Jindice, Sázava, Skvrňov 

 

Provoz úpravna vody U svaté Trojice 

vedoucí pan Martin Navrátil 

Kutná Hora, Bylany 85, PSČ 284 01, tel. č.: 327 513 317 

 

provozuje vlastní úpravnu vody U svaté Trojice v Kutné Hoře 



 

Provoz kanalizací a čistíren odpadních vod  

vedoucí pan Radek Jansa 

Kutná Hora - Karlov , PSČ 284 01, tel. č.: 327 513 351 

 
provozuje vlastní čistírny odpadních vod včetně kanalizací: 

Čáslav, Křesetice, Kutná Hora, Malešov, Sázava, Uhlířské Janovice, 
Zbraslavice, Zruč nad Sázavou – centrální, Zruč nad Sázavou – balená čistírna 
90 

kanalizace a čistírny odpadních vod v majetku obcí: 
Chlístovice, Kácov, Kozohlody, Močovice, Vlkaneč, Třebešice, Úmonín, 
Křesetice 
   

Provoz laboratoří 

vedoucí paní Ing. Hana Piskačová 

Zkušební analytická laboratoř č. 1289, 

akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. 

Kutná Hora, Bylany 85, PSČ 284 01 - areál úpravny vody U sv. Trojice, tel. č. 
327 514 137 

specializované pracoviště laboratoří odpadních vod:  Kutná Hora-Karlov, 

tel. č.: 327 315 443 

 

Provoz služeb (stavební a montážní činnost)  

vedoucí paní Helena Tvrdíková 

Čáslav, Vrchovská 1550, PSČ 286 01, tel. č.: 327 313 587 

 

provádí opravy, obnovu a výstavbu vodovodů a kanalizací pro vlastní a pro cizí 
investory  

 

Provoz dopravy a speciální techniky 

vedoucí pan Jiří Karban 

Kutná Hora, Ku Ptáku 387, PSČ 284 01, tel. č.: 327 588 113 

 

zajišťuje provoz speciální techniky, tlakového vozu, cisterny, nákladní dopravy 

 

Patenty a licence 

Společnost nevyužívá patenty ani licence, které by měly vliv na její hospodaření. 

 



Soudní spory 

Proti společnosti je podána žaloba u Okresního soudu Praha-východ o určení 
vlastnického práva k nemovitým věcem specifikovaným v žalobě samotné s tím, že 
každý z účastníků sdružení s názvem Skupinový vodovod Úvaly – Škvorec – Tuklaty 
– Břežany II – Rostoklaty je vlastníkem ideálního podílu o velikosti 1/8 na předmětných 
nemovitých věcech. Žalobci jsou obec Dobročovice, městys Škvorec, obec Květnice a 
město Úvaly. Spolu se společností jsou žalovanými společnost ENERGIE AG 
BOHEMIA s.r.o., obec Tuklaty, obec Břežany II a obec Rostoklaty. 

 

Investice společnosti 

Významnými investicemi v roce 2018 byly: 

 

• Kanalizace Neškaredice v objemu 11 065 tis. Kč, 

• Vodovod Onomyšl v objemu 10 771 tis. Kč, 

• Kanalizace a ČOV Onomyšl v objemu 6 540 tis. Kč. 

• Vodovod a kanalizace Vlkaneč – lokalita na Kovařáku v objemu 6 040 tis. Kč 

• Laboratoř pro výzkumný ústav akademie věd v areálu úpravny vody za 619 tis. Kč 
 

Podstatnými investicemi let 2008 až 2017 byly: 

 

• Byl dokončen projekt Kutnohorsko-Čáslavsko. Celkový objem vynaložených 
prostředků je 495 344 tis. Kč, z toho 373 710 tis. Kč dotace z evropských fondů, 
19 775 dotace státního rozpočtu a dotace od měst ve výši. 7 386 tis. Kč 

• Skupinový vodovod Svatý Mikuláš ve výši 64 484 tis. Kč, z toho dotace 
25 764 tis. Kč 

• Rekonstrukce a intenzifikace ÚV Trojice ve výši 105 059 tis Kč, z toho dotace činila 
71 268 tis. Kč 

Připravované investice společnosti 

 

 Připravuje se vybudování vodovodního řadu Dubina – Želivec, vybudování 

vodovodu Sulovice – Horušice, rekonstrukce přivaděče surové vody ze zdroje vodní 

nádrž Vrchlice na úpravnu vody U svaté Trojice. 

 

Průměrný počet zaměstnanců 

 

 2015 2016 2017 2018 

Vodovody 41 41 40 40 

Kanalizace a ČOV 37 39 41 42 

Stavební práce 9 10 10 10 

Ostatní 50 51 52 53 

  



E Údaje o majetku a finanční situace společnosti 

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

údaje v tis. Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Vlastní kapitál 1 184 283 1 173 372 1 173 571 1 196 222 

Základní kapitál 515 807 523 821 524 371 487 247 

 

Výsledek hospodaření ( po zdanění ) připadající na jednu akcii 

 

údaje v tis. Kč 

 2015 2016 2017 2018 

Výsledek hospodaření (tis. Kč) 8 080 -14 673 8 439 8 093 

Počet akcií (ks) 515 807 523 821 524 371 487 247 

Výsledek hospodaření na akcii (Kč/ks) 15,66 -28,01 16,09 16,61 

 

Výše dividendy 

 

Společnost nevyplácela za poslední tři účetní období dividendy ani tantiémy. 

 

Účast společnosti na podnikání jiných osob 

 

Společnost má podíl na základním kapitálu firmy:  

Obchodní firma:  KAPKA spol. s r.o. 

Sídlo:    Bylany 85, 

284 01 Kutná Hora  

IČO:   62967983 

Výše účasti společnosti na základním kapitálu je 46,77%. 

  



F Údaje o statutárních a dozorčích orgánech společnosti 

 

Prezentace členů představenstva 

 

Ing. Jiří Štěpán *29.8.1961 
Kutná Hora, Růžová 842, 284 01 
předseda představenstva 
vzdělání vysokoškolské – VUT v Brně – fakulta stavební, obor Vodní hospodářství a 
vodní stavby 
 
RNDr. Ivo Šanc, CSc *15. 05. 1955 
Táborská 211, Kutná Hora 284 01 
člen představenstva a místopředseda představenstva od 29. 1. 2018 
vzdělání vysokoškolské 
radní města Kutná Hora 
 
Ing. Zuzana Moravčíková *09. 06. 1957 
Sportovců 9, Šipší, Kutná Hora 284 01 
člen představenstva a místopředsedkyně představenstva do 29. 1. 2018 
vzdělání vysokoškolské 
 
Ing. Jaromír Strnad  *18. 01. 1965 

Malinová 1670, Čáslav 286 01 

člen představenstva 
vzdělání vysokoškolské 

člen zastupitelstva Města Čáslav 

 

Ing. Roman Výborný *05. 09. 1966 
Jiřická 1044, Zruč nad Sázavou 285 22 
člen představenstva 
vzdělání vysokoškolské 
 
Petr Šibrava *18. 03. 1959 
Opplova 480, Sázava 285 06 
člen představenstva 
vzdělání úplné střední odborné 
člen zastupitelstva Města Sázava 

 
Radim Fedorovič *08. 07. 1985 
Koldova 300, Malín,  Kutná Hora 284 01 
člen představenstva 
vzdělání úplné střední odborné 
 
Mgr. Jiří Buchta *21. 08. 1965 
Komenského 246, Uhlířské Janovice 285 04 
člen představenstva 
vzdělání vysokoškolské 
  



Prezentace členů dozorčí rady 
 
Ing. Josef Viktora *05. 02. 1950 
K Jakubu 118/5, Karlov, Kutná Hora 284 01 
předseda dozorčí rady 
vzdělání vysokoškolské 
starosta Města Kutná Hora 
 

Ondřej Havlovic   *03. 12. 1952 

Zbraslavice 178, 285 21 

člen dozorčí rady 

vzdělání úplné střední odborné 

starosta obce Zbraslavice 

 
Ing. Hana Piskačová  *06. 10. 1956 
Pod Hájem 234, Kutná Hora 284 01 
členka dozorčí rady 
vzdělání vysokoškolské 
zaměstnána ve společnosti od roku 1995 
 
Jarmila Břinčilová   *28. 04. 1952 
Kaňk 175, Kutná Hora 284 01 
místopředsedkyně dozorčí rady 
vzdělání úplné střední odborné 
zaměstnána ve společnosti od roku 1971 
 
Radek Jansa   *16. 12. 1975 
Chotusice 248, Chotusice 285 76 
člen dozorčí rady 
vzdělání úplné střední odborné 
zaměstnán ve společnosti od roku 2004 
 
Mgr. Daniel Mikš  *13. 08. 1969 
Jeníkovská 1153/88, Čáslav 286 01 
člen dozorčí rady 
vzdělání vysokoškolské 
člen zastupitelstva města Čáslav 
 

Úvěry a půjčky orgánům společnosti  

 

Společnost neposkytla žádnému členu orgánů společnosti půjčku ani úvěr ani záruku 

na půjčku nebo úvěr.  

 

Účast zaměstnanců na základním kapitálu 

 

Společnost nezvýhodnila zaměstnance společnosti při získávání vlastních akcií. 



G Údaje o osobách odpovědných za výroční zprávu a ověření účetní 

závěrky 

 

Zpracovatel výroční zprávy 

 

Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s. se sídlem 

Ku Ptáku 387, Kutná Hora 

PSČ 284 01 

Identifikační číslo 463 56 967 

 

Ing. Jiří Štěpán 
Růžová 842, Kutná Hora 
PSČ 084 01 
předseda představenstva 
 
Ing. Pavel Šanc 
Fuknerova 405, Červené Pečky 
PSČ 281 21 
ekonomický náměstek  
 

Auditor 

 

Za poslední tři účetní období ověřovali účetní závěrku auditoři: 

 

BD AUDIT, s.r.o., Vocelova 342, Kutná Hora 

Číslo oprávnění 375 

Odpovědný auditor Ing. Libor Balvín 

Číslo osvědčení 1353 

IČO: 264 39 557 

DIČ: CZ26439557 

 


