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I Základní údaje o společnosti

obchodní finna:

Sídlo:

IČo:

DIČ:

Právní foľma:

Zźlpis v obchodním rejstříku:

Výše základního kapitálu:

Akcie:

Systém Íízení:

Předseda představenstva:

M ístopředseda představenstva:

Člen představenStVa:

Předseda dozoľčí rady:

Člen dozoľčí rady:

Člen dozorčí rady:

Vodáľna Káľaný' a.s.

Podolská 15/l 7, Podolí, 141 00 Praha 4

29148995

c229148995

akciová společnost

společnost je zapsźna v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka l8857

2.000.000 Kč

10 kusů kmenových listinných akcií na jméno ve jmenovité

hodnotě 200.000 Kč

dualistický systém

Jan Kučeľa

Ing. Michaela Polidarová

Mgr' Maľek Skalický

lng. Luboš Valelrľach, MBA

lng. Viktor Janouškovec

Mgr. Tomáš Stařecký

2, Chaľakteľistika společnosti

2.1 Vznik a existence společnosti

Společnost Vodáľna Kâľaný, a.s. (dále jen,,Společnost") byla založena společností Zdroj pitné vody

Kâraný, a.s.l a vznikla dne 3. ledna 20l3 zápisem do obchodního ľejstříku. Společnost Zdroj pitné

vody Káraný je jediným akcionářem Společnosti.

Společnost byla založena za űčelem provozování vodárenského majetku ve vlastnictví společnosti

Zdroj pitné vody Káraný foľmou tzv. vlastnického modelu provozování. Na zálkladě smlouvy o

nájmu podniku ze dne27. června 2013 společnost Zdľoj pitné vody Kâraný pronajala svůj závod

Spoleěnosti. Tato smlouva nabyla účinnosti dne 6. listopadu 2013 a na jejím zâkladě Společnost

pľovozuje závod společnosti Zdľoj pitné vody Káraný.

Společnost nemâ zÍízenou pobočku' odštěpný ztlvod ani organizačníjednotku v České ľepublice

nebo v zahranič,í.

I Zdrojpitnévody Kźraný,a's., IČo: 26496402,se sídlem Praha4-Podolí, Podolská l5ll7, PSČ l47 oO,
zapsanâ v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka7438 (dâlejen ,,Zdroj
pitné vody Káľaný").
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2.3

2.2 Předmět podnikání Společnosti

Společnost má ke dni sestavení této zpľźlvy jako předmět podnikání v obchodním rejstříku zapsané

následLlj ící činnosti :

- výroba, obchod a slLlžby neuvedené v přílohách l až 3 Živnostenskélio zćtkona,

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady'

- geologické pľáce' a

- pľonájem nemovitostí, bytů a nebytovýcli prostoľ'

Hlavní náplní činnosti Společnosti je výľoba a pľodej pitné vody. Společnost za tíln účelern

disponuje veškerými oprávněními. Společnost pľovozuje závod společnosti Zdľoj pitné vody Káraný

s cílem zajistit plynulost tohoto pľovozu' jakož i plynulost dodávek pitné vody v souladu se

smlouvami uzavřenými se společnostmi PľaŽská vodohospodářská společnost a.s.2, Voda Želivka'

a.s. 1ÚvŽ; 3 a PľaŽské vodovody akanalizace, a.s.a

Současná a předpokládaná budoucí činnost Spo|ečnosti

Současná činnost Společnosti je popsána ve zprttvě představenstva o podnikatelské činnosti

Společnosti za období účetního ľoku 2021, kteľáje přílohou č. l této zpĺâvy.

Y nadchźnejícím období by nemělo dojít k zásadním změnám činnosti Společnosti.

Skutečnosti, kteľé nastaly po ľozvahovém dni a jsou významné pľo nap|nění účelu této zpľávy

Po rozvahovém dni nenastaly Žádné skutečnosti významné pľo naplnění účelu této zprtxy a

Společnost pokľačuje ve výkonu činností shodným způsobem, jakým je vykonávalav roce 2021.

2.5 Infoľmace o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů

Společnost v ľoce2021 nenabyla vlastní akcie nebo vlastní podíly

Financování Společnostĺ

Vývoj finanční situace Společnosti vyplývá z Účetni zźxěrky za rok 20Ż1, kteráje přílohou této

zprâvy. ode dne sestavení účetní závěľky do vypracování téIo zprâvy nedošlo v oblasti financování

Společnosti k významným změnám.

Äktivity Společnosti v oblasti výzkumu a vývoje

Společnost nevyvíjela v roce 2021 žâdné zvláštní aktivity v oblastivýzkumu a vývoje.

2 Pľažská vodohospodářská společnost a.S., lČo: zsesel12, se sídlem Praha 6 - Vokovice' Evropská
866167, PSC 160 00, zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka
5290.
3 Voda Żelivka, a.s' (Úpľavna vody Żelivka, a.s.), lČo: 26496224, se sídlem Praha 10 - Hostivař, K
Horkám 16123,PsČ l02 00, zapsanâ v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vloŽka7431.
a PľaŽské vodovody akanalizace, a.s., lČO: 25656635, se sídlem Pralra l0 - Hostivař, Ke Kablu 97lll, PSČ
l02 00, zapsanâ v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297.
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5. Aktivity Společnosti v oblasti ochľany životního pľostředí

Společnost je provozovateIem majetku sloužícího k Lrmělé infiltľaci vody v ľámci vodního zdľoje

Káľaný, kteľý je zdľojetn pitné vody pľo část StředočeskéIlo kľaje a lrl. m. Pralru. Pľovozování

vodního zdľoje přitom představLţe hlavní předrnět činnosti Společnosti. ZĄem na oclrľaně tolroto

vodního zdroje je tak jednou z pľiorit Společnosti. Společnost tudíž v rámci svých moŽností dbá na

ochľanu toku Jizeľy, jakoŽ i spodní vody. Při své činnosti Společnost aktivně hil1i zájny vodáľenství

a snaŽí se o vytvoření vhodnýclr podmínek pľo dlouhodobou a tľvale uclrŽitelnou výľobu pitné vody

ve vodním zdroji Káraný. V ľálnci své činnosti se společnost zaměřrţe na ochranu tzv. ochľanných

pásem vodních zdľojťl, jakoŽ i na boj pľoti suchu, které postihuje značnou část České ľepubliky.

Aktivity Společnosti v oblasti ochľany pľacovněprávních vztahů

Společnost nevyvíjela v roce 2021 žádné zvltštní aktivity v oblasti ochrany pľacovněpľávních

vztahťl.

Tato výroční zprźtva byla vypracována s péč,ívyŽadovanou zejména zákonem o obchodních koľpoľacích5,

občanským zákoníkem6 a zákonem o úlčetnictví7'

Tato výročnízpráva obsahLlje pľavdivé' Ĺrplné a nezkľeslené infonnace o Stavtl Společnosti avýznanných
skutečnostech v roce 202 l.

Následující přílohy této výľoční zprávy tvoří její nedílnou součást

Příloha č,. 1: Zpĺâva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti za období účetního ľoku 2021

Příloha č. 2: Zpráva o vztazích mezi propojenými osobalni za rok 2021

Příloha č. 3 : Výľočn í zprtxa za rok 2021 o činnosti Společnosti v oblasti poskytování infoľmací

Příloha č. 4: Účetní zttvěrka sestavená ke dni 3 1 . prosince 202l

Příloha č. 5: Návrh na rozdělení zisku zarok2021

Příloha č,. 6: Zprâva nezávislého auditoľa

Y Praze dne 8. červnaŻ022

6.

t_

Jan Kučera
předseda představenstva

c

In Michaela Polĺdarová
stopředseda představenstva

5 Zâkon č. 90l20l2 Sb.' o obchodních společnostech a dľuŽstvech (zźkon o obchodních korpoľacích),
v platném znění.
6 Zćĺkon č,. 89l20l2 Sb., občanský zźlkoník, v platném znění'
7 Zâkon č. 56311991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
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Příloha č. 1 - Výroční zprźny společnosti Vodárna Káraný' a.s' Za rok2021

ZpnÁvł pŘnnsľłvENsTvA o PoDNIKÁTELsxÉ ČnNosTI
SPoLEčNoSTI VooÁnľĺł KÁnłNÝ, a.s.

A o sTAvU JEJÍHo MAJETKIJ ZAROK 202l
Společnost Vodáľna Káraný' a.s., lČo: 29148995, se sídlem Praha4 - Podolí, Podolská 15/17' PSČ
147 00 (dále jen 

',Společnost")' byla zaloŽena společností Zdľoj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen

,,Zdľoj pitné vody Káľaný") a vznikla dne 3' ledna 2013 zápisem do obchodnílro ľejstříku.
Společnost Zdľoj pitné vody Káraný je jediným akcionářem Společnosti.

Společnost byla zaloŽena za účelem pľovozování vodáľenského majetku společnosti Zdľoj pitné vody
Kfuaný ve formě tzv. vlastnického modelu pľovozování. Na základě smlouvy o nájmu podniku ze dne
2'7. č'ervna 20l3 společnost Zdľoj pitné vody Káraný pronajala svůj podnik (zéwod) Společnosti. Tato
slnlouva nabyla účinnosti 6. listopadu 2013 a na jejím zźlkladě Společnost pľovozuje a řídí podnik
(zźuod) společnosti Zdľoj pitné vody Káraný.

Hlavní náplní činnosti Společnosti je prodej pitné vody. Společnost provozuje podnik (závod)
společnosti Zdroj pitné vody Káraný s cílem Zajištění plynulosti tohoto provozu' jakoż i plynulých
dodávek pitné vody v souladu'se smlouvami uzavřenými se společnostIni Pražská vodohospodářská
společnost a's', Upľavna vody Zelivka, a.s. a PľaŽské vodovody a kanalizace, a.s.

ĺl) obecně k hospoĺlaření Společnosti v ľoce 202I

Vľoce 202l společnostZdľoj pitné vody Káraný, a.s. (dále jen 
''Společnost'o) 

dosáhla hrubého zisku
l '808 tis. Kč po zdanění.

Základní údaje o plánovaném a skutečném hospodaření Společnosti v ľoce 202l shľnuje následLrjící
tabulka:

Zisk (před zdaněním)

Výnosy celkem

Náklady celkem

52s

158.',702

158.177

Finanční plân2021(v tis. Kč)

2 2s3

I 60 085

15',7 832

Skutečnost k 31 ' 12.2021 (v tis. Kč)

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, hospodářský výsledek v roce 2021 pÍesáhl plán stanovený
finančním plánem pro tento rok' To lze povaŽovat za úspěch' pľotože V roce 2021 nadâle panovala
makroekonomická krize zpťrsobená pandemií nemoci covid-1 9.

V důsledku koľonaviľové kľize došlo k výraznému poklesu odběľu vody. To je dáno Íim, že zejména
v Praze byl mimořádně utlumen turistický ruch, lázeňství, hoteliérství, pľádelny, práce zkance|áÍí
apod' To vše v součttl vedlo k dľamatickému poklesu objemu dodané vody.

I přesto však bylo hospodaření Společnosti ziskové nad stanovený plán' Stejně tak v důsledku
pandemie nebyl zasaŽen provoz Společnosti. osoby zodpovědné Za pţovozování vodárenského
majetku se střídaly tak, aby nedošlo kjejich vzájemnému kontaktu. Současně se pravidelně sledoval
jejich zdravotní stav ato, zda nebyly v poslední době v rizikových zemích. Stejně tak došlo k zásadní
redukci v počtu návštěvníků v aľeálu úpravny vody.

S ohledem na tyto skutečnosti lze hospodaření Společnosti ve sloŽitém roce 20Żl vyhodnotit jako
velmi úspěšné. Společnost nemusí omezovat její činnost aprovoz majetku je inadále plně zajištěn.

Lze konstatovat, že vztahy mezi Společností a společností Zdroj pitné vody Káraný jako vlastníkem
vodáľenského majetku, jakoŽ i vztahy při prodeji vody jsou nastaveny z pohledu Společnosti
vyvâŽeně' Díky nim je hospodaření Společnosti zdravé a Společnosti Zajišt'ují dostatečnou stabilitu.
Příjmy z nájemného pakZdroji pitné vody Káraný umožňuji investovat peněŽní prostředky do obnovy
a ľozvoje vodárenského majetku.



b) Složení přeĺlstuvenstva Společnosti v roce 202I

Přeclstavenstvo Společnosti v ľoce 202 l pľacovalo ve sloŽení:

Jan Kučeľa, předseda představenstva
ĺng. Michaela Polidarová, místopředseda představenstva
Mgľ. Marek Skalický, člen představenstva

c) Cinnost představenstvĺtSpolečnosti

Představenstvo Společnosti v roce 202l zasedalo zpravidla jednou měsíčně, dále pak podle potřeb
společnosti. Ve své činnosti se představenstvo Společnosti soustředilo zejména na zajištění plynulého
pľovozu pronajatého vodáľenského majetku, na jeho údľŽbu a opľavy a na plnění dalších povinností
Společnosti či představenstva vyplývajících ze smluv uzavřených Společností nebo z pľávních
předpisů. Y roce 2021 se představenstvo dále zaměřilo i na následující otâzky, kteľé rovněŽ
představují hlavní náplň podnikatelské činnosti Společnosti v roce20Ż1:

a) provozování pľopachtovaného vodárenského majetku;
b) zadâvźni veřejných zakázek zejména v souvislosti se zajištěníln údľŽby a opľav pronajatého

vodohospodářského majetku;
c) schválení a dohled nad plněním finančního plánu Společnosti;
d) zajištění fungování Komise pro řešení pľoblematiky ochranných pásem;
e) pracovněpľávnívztahySpolečnosti.

d) Investice Společnosti a opraw maietku

Činnost Společnosti spočívá především v pľovozování vodárenského majetku. Vlastníkem tohoto
vodáľenského majetku je však společnost Zdroj pitné vody Káraný a v|astní majetek Společnosti je ve
vztahu k tomuto vodáľenskému majetku nevýznamný' Bližší údaje o investicích do vodáľenského
majetku jsoLl pľoto uvedeny ve zpľávě o podnikatelské činnosti společnosti Zdroj pitné vody Káraný.

e) Dotace čerpanĺi Společnostĺ

V ľoce 2021 Společnost čeľpala dotaci PEKAR ve výši 5 l0 tis. Kč

Í) Stov maietku Společnosti

V ľámci své podnikatelské činnosti využivá Společnost vodárenský majetek pronajatý od společnosti
Zdroj pitné vody Káľaný. Vlastní majetek Společnosti je v poľovnání s tímto pronajatým majetkem
podstatně menšího význanu. Vprůběhu roku 202l nedošlo kžádným významným změnám na
majetku Společnosti.

g) Pldn činnosti Společnosti v roce 2022

V roce 2022bude pokračovat činnost Společnosti dle systému nastaveného od 6. listopadu 20l3

h) Významné uddlosti po 31. 12. 2021

Po dni 3l. 12. 2021 žâdné význanné události.

Y Praze dne 8. června2022

Jan Kučeľa Michaela Polidaľová
předseda představenstva stopředseda představenstva
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Představellstvo společnosti Vodáľna Káraný, a.S'' Se síclleln Podolská 15llr7, Poclolí' 147 00 Praha 4'

lĆo:zgl48995, zapsané v obclroclníltl rejstříku vedenénr Městským soudem v Pľaze, oddíl B, vložka

l8857 (dále jeIl,.Společnost"), vypracovalo v souladLl S tlstallovel]ím Ş 82 a násl. zźlkona o obchoclních

korpoľacíchl 1dále jen ,,Zákon") tttto zprâvu o vztazíçh nlezi ovládající osobou a osobou ovládanou a

mezi ovládanou osobou a osobami ovláclanými stejnou ovládající osobou (dále jen ,,Zpráva") za

uplynulé účetní období Společnosti, tj. za období od l . 1 . 2021 do 3 l . 12. Ż02l (dále jen ,,Rozhodné
období").

l. SľnurľuRAvZTAHŮ

l.1. ovládaná osoba

Název společnosti:

Sídlo:
lČo:
Právní fornra:

Zźşis v obchodrrím rejstříku

Vodárna Káľaný, a.s.

Podolská 15ll7 , PodoIí, 147 00 Pralla 4

29148995

akciová společnost

zapsaná v obchodníln rejstříku vedeném Městským soudem v

Praze, oddíl B, vloŽka l8857

l.2. Mateřská společnost

Název společnosti:

Sídlo:
IČo:
Právní forma:

Zdroj pitné vody Káraný, a.s.

Podolská 15l17, Podolí, l47 00 Praha 4

2649640Ż

akciová společnost

Zâpis v obchodním rejstříku: zapsaná v obchodníln rejstříku vedeném Městským soudęm v

Praze, oddíl B, vlożka7438
(dále jen ,,Mateřská společnost")

1.3. ovládající osoba

Název: hlavní město Praha
Sídlo: Maľiánské rráměstí Żl2' ll0 01 Pralra l'
tČo: 0006458l

(dále jen ,,Ovládající osoba")

'Zákon č. 9o/zorz Sb', o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném
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1.4. Stľuktuľa vztahů mezi Ovláĺlající osobou a osĺlbami ĺlvládanýnli ()vládajĺcÍ osobou

Společnost spadá do pocllrikateIského seskupení ovláclající osoby (dále .ien '.Seskupcní"')'
Poclľobná stľukttlľa vztahL"l nlezi Ovládající osobotl a jeclnotlivýIni osobatni v SeskLlpení je
rtvedelra v př'íloze č. l této Zprávy'

Společnost v této sotlvislosti tlvádí. žę infornrace o Seskttpení nezbytné pro přípravLr této Zprávy
pŕevzala od Mateřské společnosti, kteľá poskytla Společnosti za tímto rjrčelenl Sezl1am všech osob
příno či nepřílno ovláclaných ovládající osobott; telrto sezIlam získala Mateřská společllost oĺ1

ovládající osoby.

Zaovládané osoby se v sottladtl s ttstatlovením Ş 74 odst. l ZoKpovažují obchodní korporace
ovládané ovládající osobou. Společnost nemá k dispozici bliŽší infoľmace ohledně Seskupení,
neŽ infonnace uvedené vtonrto Seznamll, který jí byl poskytnut ze stľany Mateřské společllosti,
ľesp. ovládající osoby' Společnost zejIrréna llemá infonnace o tonl. zda ovládající osoba tyto
osoby ovIádá prostř'ednictvínl výkonu práv společllíka, akcionářské snrlouvy čijinýnl způsobem'
Z tohoto dťlvoclu byly tyto infoľĺnace pŕevzaty do této zprávy v podobě, v jaké byly Společnosti.
ľesp. Mateřské spoIečnosti poskytlluty (s výjinlkoLl opravy případných zjevných fornrálních
nespľávností). S ohledenr na výše Llvedené pak Společlrost nenrťtže převzít odpověclrlost za
ťlplnost, přesnost a pravdivost illfortnací týkajících se Seskupeĺlí cloclaných ovládající osobou.

2. ÚloHłSpolrčNosľl
S ohledenr lla znění ustalrovelrí Ş 74 odst' 1 ZoKje Společnost nepřínro ovládána ovláclající
osobou, protože ovláclajícíosoba může nepřínro prostřednictvím Mateřské společnosti uplatliovat
ve Společnosti ľozhodující vliv'

Mateřská společrlost je vlastníkem vodohospodářského majetkLl, který slouží k výľobě pitné vody
pro ovládajícíosobu a některé další obce ležící ve Středoěeském kľaji. Tento majetek pronajala
Mateřská společnost Společnosti na základě smlouvy o nájmu podniku uzavřené dne Ż7 . 6.2013.
Společnost tento majetek użívâ za účelenr přípravy a dodávky pitné vody (Společnost je tedy
pľovozovatelem tohoto majetku). odběratelťlm tak pitnoLl vodu dodává Společnost, přičemž
nájenlné za podnik (závod) Mateřské společnosti je závislé na nrnoŽství vody předané
odběmtelům.

3. Zpťlsos A PRoSTŘEDKY ovLÁDÁľĺ SpolpčľosľI

ovládající osoba ovládá, ľesp. mťlŽe ovládat Společnost prostřednictvím výkonu pľáv nrajoľitního
akcionáře Mateřské společnosti na její valné hromaclě. Mateřská společllost je jediným
akcionářem Společnosti.

Seskuperlínení podľobeno jednotnému řízeníovládajícíosobou ve snryslu ustanovení Ş 79 a násl.
ZOK.
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4 PŘrulpo.lpoľÁľÍ tĺčlľĚNÝcH NA PoPUD NEBo v zÁ.lľĺu OvlÁuł.tĺci osoľy NEBo

.llnÝcn osoB v SpsxupoNÍ

4.ĺ. Určení částky 10 7o vlastního kapitálu Společnosti

Dle ustanovení Ş 82 odst. 2 písrn. d) ZoK ná Zprźtva wést ,,přehled jednání učiněných v

poslednín účetnínl období, kteró byla učiněna na popud nebo v zdjnlu ovlťldající osoby nebo jí
ovládaných osob, pokud se tclkovéto jednání ýkalo majetku, který přesahtţe 10 oń vlastłtího

kapitálrł ovládaľlé osoby zjištěného podle ličetní závěľlql za účetní období bezprostředně

předchdzejĺcí ličetnínlu období, za něž se zpracovava zpľcivcĺ o vztazícho'.

Dle Ĺrčetní zâvěrky za ľok 2020, kterâ byla ověřena auditorem a sclrválena valnou lrromadou,

představovalo l0 o/o vlastního kapitálu Společnosti částku ve výši celkem l5,81 mil. Kč.

4.2. Přehled jednánĺ

Spoleěnost v Rozhodném období neučinila na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jiné

osoby v Seskupení Źâdnâ jedntlní, která by se týkala majetku přesahujícího l0 %o vlastnílro

kapitálu Spoleěnosti. Pro úplnost se uvádí, že Společnost se fonnou jednorázových zvýšení

nájemného finančně podílí na nákladech Mateřské společnosti vynaložených v souvislosti

s ľekonstrukcí a modernizací majetku uŽívaného Společností' Tyto invesţiění akce však

podstatIrým zpťlsobem zvýhodňují pľovozování pronajatého majetku, a to zejména snížením

provozn ích nákladťl Společnosti

5. PŘoHLno vZÁJEMNÝCH sMLUv MEZt SPoLnčľosrÍ ł ovlÁpł.lÍcÍ osoľou čl.llľÝnłl
osoBAMI ZE SESKUPENÍ

NíŽe je uveden přehled smluv Ĺlčinnýclr v Rozlrodném období mezi Společností a ovládající

osobou čijinými osobami ze Seskupení:

Smlouva o spolupľáci při dodávkách předané vody a
provozování vodovodů

Pľažská vodolrospodářská společnost a.s'

Želivská provozní s.ľ.o.

Vodáľna Káraný, a.s.

PľaŽské vodovody a kanalizace, a.s.
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Rámcová úprava práv a povinností smluvních stľan při dodávání
předané vody do vodovodu, kteĘýje součástí vodohospodářského
infrastrukturního rnajetku ve vlastlrictví hlavního města Prahy'
stanovení zásadvzâjelnné spolupráce a sjednání dalších
sotlvisejících činností za účelem zajištění kvalitního a plynulého
zásobování odběratelů na űzemí lrlavnílro města Pľahy.

23.10.2013

Cena vody je stanovena nazâkladě příslušných právníclr předpisů'

Smlouva o dodávce vody předané

PraŽská vodohospodářská společnost a.S'

Vodárna Káraný, a's.
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Smlouva o poskytování účetních služeb

Vodárna Káľaný, a.s.

Pražská vodohospodářská spoIečlrost a.s.

Poskytování úěetních sluŽeb Spoleěnosti. Smlouva byla uzavřena
na dobu neurčitou do 3l . 12' 2014. Na základě dodatku č,.'J ze dne
14. 12. Ż020 bylo trvâní smlouvy prodlouženo do 3l. 12.202l.

4. 11.2013

40.000 Kč bez DPH měsíčně

Smlouva o rĺpľavě vzájemných práv a povinností mezi
pľovozovateli vzájemně pľopojených vodovodů

Vodáľna Káľaný, a.s.

PraŽská vodohospodářská spoleěnost a.s.

Zâv azek S po lečnosti dodávat spo lečnosti Pľažská
vodohospodářská společnost a.s. ve sjednaném odběrném místě
vodu předanou v jakosti předepsané platnými obecně zźxazľlýni
právními předpisy, platnými technickými normami a touto
slnlouvou, opľávnění společnosti Pľažská vodolrospodářská
společnost a.s. tuto vodu předanou odebírat a zâvazek Společnosti
zaplatitzatento odběr úplatu. Předrnětem této Smlouvy je dále
úprava vztahű, prâv a povinností smluvníclr stran při dodávce vody
předané.

5.1l'Ż013

Cena vody je stanovena nazétkladě příslušných právních předpisů.



Ztw azek Spol ečĺrosti dodávat spo lečnosti PľaŽská
vodolrospodářská společnost a's' předanou vodu a zźryazek
společnosti PraŽská vodohospodářská společnost a.s. předanou
vodu odebíľat a uhľadit za ní Spoleěnosti sjednanou kupní cenu.

5.12.2018

Dle dodatku ě. Ż ze dne 14. 12. 2020 činí kupní cęna pro rok Ż0Ż1

l3,68 Kč bez DPH za 7 m3 předané vody.

Úĺuł vZNtKLÁ Spolnčľosľl
Spoleěnosti v důsledku ovládání ovládaj ící osobou nevznikla Žâdná íjma'

7. ZuooľocnľÍ vÝHoo' NEvÝHoD A RIZIK PLYNoUCÍCH Z ÚčASTI SPoLEčNosTl v
SBsxupBľÍ

Výhodou účasti Společnosti v Seskupeníje, že ovládající osoba, kteráje zârovęřl odběľatelem

pitné vody připľavené a dodávané Společností, mâ zájem na dodávkáclr kvalitní pitné vody za
trvale udľŽitelných podmĺnek. ovládající osoba proto nepľosazuje vyplácení podílu na zisku

Spoleěnosti pľostřednictvím Mateřské společnosti. Spoleěnost, resp. Mateřská společnost tak

molrou peněžní prostředky používat na zajištění svýclr provozních potřeb a investic do obnovy

vodárenského majetku' Díky tomu tak Společnost nemusí navyšovat cenu vody, nenĹli to z jinýclr

dťlvodů nezbyné.

Další výhodou plynoucí pľo Spoleěnost z úěasti v Seskupeníje vyšší bonita Společnosti,jakoŽ i

stabilita vlastnické struktury Společnosti. Tyto skutečnosti se pozitivně projevují zejména při
jednáních s obchodními paľtnery Společnosti.
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7

Smlouva o nájmu podniku společnosti Zdroj pitné vody
Káraný, a.s. (včetně souvisejících dílčích dohod)

Zdroj pitné vody káraný' a.s.

Vodárna Káraný, a.s.

Pronájem podniku Zdroje pitné vody Káraný jako pľonajímatele
Společnostijako nájemci (smlouva je uloŽena ve sbírce listin
obchodního ľej stříku).

2''t. 6.20t3

Nájemné za rok 2021 činilo celkem 50 633 024,- Kč,'



V poľovnání sovládající osobott odebírají ostatllí odběľatelé od SpolečIlosti výrazně lnenší
množství pitné vody' Příjmy ZprovozLl vodárenského majetku jsou tak závislé na jediném

význanrném odběrateli. Toto riziko však bylo vypořádáno smlouvotl tlzavř'ęnou se společnostnri
Pražská vodohospodářská společnost a.s., Želivská pľovozIlí S.r.o. a Pľažské vodovocly a

kanalizace, a.s. Touto smlouvou byl s Ĺlčinností od 6. 11.Ż013 zajištěn vyváżený a garantovaný

odběr pitné vody od Společnosti ovládající osobou.

Zvýše uvędeného tak vyplývá,że zűčasti v Seskupení pľo Společnost převládají výhody.

Y Praze dne 3l 'bŕezna2022

Vodáľna Káľaný, a.s.

Podpis: Podpis:

Jméno: Jan Kučera Jméno Michaela Polidaľová
Funkce: předseda představenstva Fu ístopředseda představenstva

A/^
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P íloha č. ĺ7právy
P ehled ovládan ch osob

P ehled společnostíovládan ch hl. m. Prahou k 3r. ĺz. zozr

% podíl HMP
na ZK

Sídlo lČo P edmět podnikáníobchodnífirma

tooo/o Praha 9,
Sokolovská
zt7l4z, :.go zz

oooo5886 provozovánítramvajové dráhy, speciálnídráhy (metro) a lanové dráhy (Pet ín a Zoo) a

pĺovozování drážní dopravy v hlavním městě Praze

opravy silničních vozidel
provozování autoškoly
psychologické poradenství a diagnostika
hostinská činnost
poskytován í zdravotních služeb

provozování stan ice technické kontroly
provozování stanice mě ení emisí
provádění staveb, jejich změn a odstra ování
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci

technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o

největší povolené hmotnosti p esahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k p epravě zví at nebo věcí, -

osobní provozovaná vozidly určen mi pro p epravu více než 9 osob včetně idiče, - nákladní

provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nep esahujícĺ

3,5 tuny, jsou_li určeny k p epravě zví at nebo věcí
v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského zákona, a to v

následujĺcích oborech:

o V1iroba mě icĺch, zkušebních, navigačních, optickych a fotografick ch p ístroj a
za ízení

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod

o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

o Údržba motorovych vozidel a jejich p íslušenství

o Ubytovacíslužby
o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová
společnost



o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch studií a posudkti
o Mimoškolnív1ichova a vzdělávání, po ádání kurz , školení, včetně lektorské

činnosti
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních za Ízení, po ádání

Kulturních produkcí, zábav, v stav, Veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobn ch
akcí

o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmětr! kulturnípovahy, v 'robk .1emné
mechaniky, optick ch p ístrojri a mě idel

opravy ostatních dopravních prost edk a pracovních stroj
klempí ství a oprava karoserií

zá mečn ictví, nástrojá ství
vyroba, instalace, opravy elektrickych stroj a p ístroj , elektronickych a teIekomunikačních
zaŕízení
montáž, opravy, revĺze a zkoušky elektrickych za ízení
provozování drážní dopravy na dĺáze trolejbusové
provozován í dráhy trolejbusové
revize, prohĺídky a zkoušky uĺčen ch technickli ch za ízení v provozu

Kolektory Praha, a.s. tooo/o Praha 9, Pešlova 3,
čp.34r, r9o oo

z67t4tz4 montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickych za ízení
zámečn ictví, nástrojá ství

vyroba, instalace, opravy elektrick1ich strojri a p ístrojr3, elektronickych a telekomunikačních
za ízení
činnost Účetních poradcrj, vedení Účetnictví, vedenĺ da ové evidence
projektová činnost ve v stavbě

Kongresové centrum Praha, a.s. 45,6520/o Praha 4, Nusle,

5' května 164o|65,
14O OO

63o8o249 - za1išťování kongresr3, sympozií, veletrh , vystav a dalších obdobnych společenskych akcí
- za jišťování uměleck ch a kulturních akcí
- hostinská činnost
- v roba, obchod a služby neuvedené v p ĺlohách r až 3 živnostenského zákona
- pronájem nemovitostí, bç a nebytov ch prostor

obecní drim, a.s. tooo/o Praha r, Staré
Město, náměstí
Republiky ĺo9o/5,
11-O OO

z7z5:.9:.8 v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách l' aŽ 3 živnostenského zákona
o Vydavatelské činnosti, polygrafická vyroba, kniha ské a kopírovací prace

o Vyroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukovych a zvukově_
obrazovych záznam a v1iroba nenahran ch nosič Údaj a záznamrj
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o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod
o Ubytovacíslužby
o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí

o Pronájem a p jčovánívěcí movit1ich

o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení

o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních za ízení, po ádání

kulturních produkcí, zábav, vystav, veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobn1ich

akcí
hostinská činnost
pronájem nemovitostí a nebytov ch pÍostor

tooo/o Praha 7,
Holešovice,
Dělnická zr3lrz,
L7O OO

oz7g5z8t vyroba obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského zákona,

o Vydavatelské činnosti, polygrafická vyroba, kniha ské a kopírovacĺ práce

o Poskytovánísoftware, poradenství v oblasti informačních technologiĺ, zpracování

dat, hostingové a souvisejícíčinnosti a webové portály

o Velkoobchod a maloobchod

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Pronájem a p jčovánívěcí movit1ich

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odbornych studií a posudkri

o P íprava a vypracovánítechnickych návrhl3,9rafické a kresličské práce

o Vyzkumav vojvoblastĺ p írodníchatechnickychvěd nebospolečensk chvěd

o Služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně hospodá ské povahy

o Mimoškolnív chova a vzdělávání, po ádáníkurz , školení, včetně lektorské

čin nosti

o Reklamníčinnost, marketing, mediálnĺzastoupení

o V1iroba elektronick ch součástek, elektrickych za ízenÍ a vyroba a opravy

elektrick ch stroj , p ístroj a elektronick1ich za ízenípracujících na malém napětí

o Činnost informačních a zpravodajsk ch kancelá í

o P ekladatelská a tlumočnická činnost
o Provozování kulturních, kulturně_vzdělávacích a zábavních za ízení, po ádání

kulturních produkcí, zábav, v stav, veletrhr1, p ehlídek, prodejnĺch a obdobn ch

akcí
o Poskytovánítechnickychslužeb

o Poskytování služeb pro právnické osoby a svě enské fondy

operátor lCT' a.s
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poskytování služeb elektronick ch komun ikacĺ

Prague City Tourism a.s. t-ooo/o Praha 5, Smíchov,
Arbesovo náměstí

7o14, t5o oo

o73rzB9o - vydavatelské činnosti, polygrafická v roba, kniha ské a kopírovací práce
- v roba, rozmnoŽování, distribuce, prodej, pronájem zvukovych a zvukově-obrazovych

záznam a vyroba nenahranych nosič Údaj a záznamr]
- zprost edkování obchodu a služeb
- velkoobchod a maloobchod
- činnost informačních a zpravodajsk1ich kancelá í

- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch studií a posudk
- reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení
- p ekladatelská a tlumočnická činnost
_ provozování cestovní agentuÍy a pr vodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
- mimoškolnív chova a vzdělávání, po ádání kurzrj, školení, včetně lektorské činnosti
- provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních za ízení, po ádání kulturních

produkcí, zábav, vystav, veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobn ch akcí
- poskytování služeb osobnĺho charakteru a pro osobní hygienu
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

- nákup, prodej, správa a ÚdrŽba nemovitostí
- pronájem a prijčovánívěcí movit ch
- fotografické služby
- služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně hospodá ské povahy
- skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Pražská energetika Holding a.s. 5to/o Praha ro, Na
Hroudě a4g2, roo
o5

z64z8o59 správa podíh3 v dce inych společnostech a dalšího vlastního majetku

Pražská plynárenská Holding a. s rooo/o Praha 4, Michle, U
Plynárny 5ool44,
14O OO

z644zz7z správa majetkovrich Účastí v obchodních společnostech a dalšího vlastnĺho majetku (p edmět
činnosti)

Pražská vodohospodá ská společnost a.
s.

t ooo/o Praha 6, Evropská
866167, Vokovice,
16o oo

z5656ttz projektová činnost ve v stavbě

činnost Účetních poradc , vedení Účetnictví, vedení da ové evidence
vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského zákona
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o Provozování vodovodrj a kanalizací a Úprava a rozvod vody

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod
o Poskytovánísoftware, poradenství v ob|asti informačních technologií, zpracování

dat, hostingové a související činnosti a webové portály

o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch studií a posudkr3

o Služby v oblasti administrativnísprávy a sluŽby organizačně hospodá ské povahy

provádění staveb, jejich změn a odstra ování

tooo/o Praha 9, Pod
Šancemi 444lr,
1go oo

6o:94:-zo opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstralăování

sĺlničnímotorová doprava - nákladníprovozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o

největší povolené hmotnosti p esahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k p epravě zví at nebo věcí, -

nákladníprovozovaná vozidly nebo jízdními soupĺavami o největší povolené hmotnosti

nep esahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k p epravě zví at nebo věcí

v;iroba tepelné energie

v roba elekt iny

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnymi odpady

v roba, obchod a sluŽby neuvedené v p íIohách r aŽ 3 živnostenského zákona,

o PoskytovánísluŽeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníká ství, lesnictví a myslivost

o Vydavatelské činnosti, polygrafická vyroba, kniha ské a kopírovací práce

o Vyroba, rozmnožování, distribuce, pĺodej, pronájem zvukov ch a

zvukově/obrazovych záznam a v roba nenahranych nosič Údajr3 a záznam

o V roba hnojiv

o Vyroba kovovych konstrukcía kovoděln ch v,irobkri

o Povrchové Úpravy a sva ováníkovrj a dalších materiál

o V roba elektronickych součástek, elektrick)ich za ízení a v roba a opravy

e|ektric ich strojri, p ístroj a elektronick1ich za ízenípracujĺcích na malém napětí

o V roba strojr3 a za ÍzenÍ

o Vyroba a opravy zdroj ionizujícího zá ení

o Vyroba dalších v robk zpracovatelského prr1myslu

o Provozování vodovodrj a kanalizací a Úprava a rozvod vody

o Nakládánís odpady (vyjma nebezpečn'ich)

o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti;

Pražské služby, a.s.

5



o Zprost edkování obchodu a služeb
o Velkoobchod a maloobchod
o Údržba motorovych vozidel a jejich p íslušenství
o Skladování, baĺenízboží, manipulace s nákladem a technické čĺnnosti v dopravě
o Poskytovánísoftware, poradenství v oblasti informačních technologiĺ, zpracování

dat, hostingové a související činnosti a webové poĺtály
o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí
o Pronájem a pl3jčovánívěcí movit1ich
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odbornych studií a posudkri
o P íprava a vypracovánítechnick ch návrhrl, 9rafické a kresličské práce
o Projektováníelektrick chza ízení
o Vyzkum a v voj v oblasti p írodních a technick1ich věd nebo společenskych věd
o Testování, mě enĺ, anal1izy a kontroly
o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení
o Služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně hospodá ské povahy
o Mimoškolnív chova a vzdělávání, po ádání kurzr1, školení, včetně lektorské

činnosti
o Provozovánĺ kulturnÍch, kulturně-vzdělávacích a zábavních zaŕízení, po ádání

kulturních produkcí, zábav, vystav, veletrhrj, p ehlĺdek, prodejních a obdobn ch

o

akcí
Poskytovánĺ techn ick ch služeb

Technická správa komunikací hl. m.
Prahn a.s.

tooo/o Praha 7, Veletržní
t6z3lz4,
Holešovice, r7o oo

o34472.86 v1iroba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského zákona,
o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
o Zprost edkování obchodu a služeb
o Velkoobchod a maloobchod
o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
o Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracovánĺ

dat, hostingové a související činnosti a webové poftály
o Nákup, prodej a správa a Údĺžba nemovitostí
o Pronájem a p jčovánívěcí movitych
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odbornych studiĺ a posudkrJ

o Testování, mě ení, anal zy a kontroly

6



o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení

o Poskytovánítechnick chslužeb
provádění staveb, jejich změn a odstra ování

činnost Účetních poradc13, vedení Účetnictví, vedení da ové evidence

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickrich z ízení

vyroba,instalace,opravyelektrick chstrojriap ístrojri,elektronickychatelekomunĺkačnĺch

zaŕízení
provádění staveb, jejich změn a odstra ování

činnost Účetních poradcrj, vedení Účetnictví, vedení da ové evidence

projektová činnost ve vystavbě

poskytovánítechnick ch služeb k ochraně majetku a osob

montáž, opravy, revize a zkoušky plynov,ich za ízení a plnění nádob plyny

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského zákona:

o Vydavatelské činnosti, polygrafická vyroba, kniha ské a kopírovací práce

o Vyroba kovovych konstrukcí a kovodělnych v robk

o Vyroba elektronick ch součástek, elektrickych za ízení a vyroba a opravy

elektrickych strojr3, p ístĺoj a elektronickych za ízení pracujících na malém napětí"

o V roba stroj a zaŕízení

o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod

Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

Ubytovací služby

Poskytovánísoftware, poradenství v oblasti informačních technolo9ií, zpracovánĺ

dat, hostingové a souvisejícíčinnosti a webové portály

Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí

Pronájem a prijčová n í věcí movitych

Poradenská a konzultační činnost, zpracování odbornych studií a posudkri

P íprava a vypracovánítechnick ch návrh ,9rafické a kresličské práce

P rojektová n í ele ktrickyc h zaŕízení

Testování, mě ení, anal zy a kontroly

SluŽby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně hospodá ské povahy

Poskytován í technickych služeb

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Praha 7,
Holešovice,
Dělnická zl3lrz,
ryo oo

2567254ttooo/oTechnologie hlavního města Prahy, a.s
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TRADE CENTRE PRAHA a.s tooo/o Praha z, Blanická
1oo8/28, 12o oo

oo4o93ĺ6 činnost Účetních poradc , vedení četnictví
v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského zákona:

o Zprost edkování obchodu a služeb
o Velkoobchod a maloobchod
o Nákup, prodej, spĺáva a Údržba nemovitostí
o Pronájem a pr3jčovánívěcí movit ch
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn1ich studií a posudk
o Projektování pozemkovych Úprav

o Služby v oblasti administrativnísprávy a sluŽby organizačně hospodá ské povahy
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zaŕizení, po ádání

kulturních produkcí, zába vystav, veletrhr], p ehlídek, prodejních a obdobnych
akcí

o Provozování tělov1ichovn ch a sportovních za ízení a organizování sportovní
čin nosti

o Poskytovánítechnick chslužeb
poskytovánítělovychovn1ich a sportovních služeb v oblasti plavání
montáž, opÍavy, revize a zkoušky elektrick1ich za ízení
vyroba, instalace, opravy elektrick ch strojr3 a p ístrojri, elektronickych a telekomunikačních
za ízení

VODA Želivka, a.s. go,o353o/o Praha ro, Hostivai
K Horkám 16lz3,
102 00

z6496zz4 provádění staveb, jejich změn a odstra ování
činnost Účetních poradc , vedení Účetnictví, vedení da ové evidence
projektová činnost ve viistavbě
v1iroba, obchod a služby neuvedené v p í|ohách ĺ až 3 Živnostenského zákona:

o Provozování vodovodrj a kanalizací a Úprava a rozvod vody;
o Zprost edkování obchodu a služeb;
o Poskytovánísoftware, poradenstvív oblasti informačních technologiĺ, zpracování

dat, hostingové a související činnosti a webové portály;
o Pronájem a p jčovánívěcí movitych;
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch studií a posudkr3;

o Testování, mě ení, analyzy a kontro|y;
o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení;

B



o Služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně hospodá ské povahy;

o Poskytovánítechnickychslužeb

správa vlastn ího majetku

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ĺlohách r až 3 živnostenského zákona:

o Vydavatelské činnosti, polygrafická v roba, kniha ské a kopírovací práce

o Vyroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukov ch a zvukově-

obrazovych záznam a v roba nenahranych nosičl3 Údajl3 a záznamr]

o Vyroba stavebnĺch hmot, porcelánov ch, keramick ch a sádrov ch vyrobkri

o Umělecko- emeslnézpracováníkov
o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod

o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě

o Ubytovací sluŽby

o Poskytování software, poradenství v oblasti informačnĺch technologií, zpracovánĺ

dat, hostingové a souvisejícĺ činnosti a webové portály

o Nákup, prodej, správa a ÚdrŽba nemovitostí

o Pronájem a p jčovánívěcí movit ch

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch studií a posudk

o Projektovánĺ pozemkovych Úprav

o P íprava a vypracovánítechnickych návrhrj, 9rafické a kresličské práce

o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení

o Fotografické sluŽby

o Služby v oblasti administrativnísprávy a sluŽby organizačně hospodá ské povahy

o Mimoškolnívychova a vzdělávání, po ádání kurz , školení, včetně lektorské

činnosti
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních za ízení, po ádánĺ

kulturních produkcí, zábav, vystav, veletrhr!, p ehlídek, prodejních a obdobnych

akcí
o Provozovánítělov1ichovn1ich a sportovnĺch za ízení a organizování sportovní

činnosti
o Poskytovánítechnick1ichsluŽeb
o Vyroba, obchod a službyjinde neza azené

pronájem nemovitostí, bytr} a nebytov ch prostor

tooo/o Praha 7, Bubeneč,
Vystaviště 67, ĺ7o
oo

25649329V staviště Praha, a.s.
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projektová činnost ve v stavbě
provádění staveb, jejich změn a odstra ování
rozvod tepelné energie

dlstribuce elekt iny

obchod s elekt inou

Zdroj pitné vody Káran , a.s' 97,250/o Praha 4, Podolská
l5|t7, Podolí, :.47

oo

z64964oz. vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r aŽ 3 Živnostenského zákona:
o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí
o Pronájem a p jčovánívěcí movit ch

10



P ehled nep ímo ovládan,ŕch společností k ?1. í.2. zozĺ-vč. soolečnostís kaoitálovou Účastíakciov,ŕch společností ov!ádan'ŕch p ímo či nepŕimo
h!. m. Prahou

Společnost v majetkovém
portfoliu HMP

Nep ímo ovládąné
společnosti a dce iné
společnosti

% podíI
naZK

5ídlo tco P edmět podnikánĺ

Společnosti s kapitálovou
Účastí DP

0/o podíI DP na
ZK

tooo/o Praha 9, Vino ,

M ladoboleslavská
433, 1,9o a7

6or93298 vyroba, instalace, opravy elektrickych stroj a p ístro1ri, elektronick,ich

a telekomunikačních za ízení

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickych za ízení

vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona
ková ství, pod ková ství

obráběčství
klempí ství a oprava karoserií

opravy ostatních dopravních prost edk a pracovnĺch strojri

zámečn ictví, nástrojá ství

zed n ictví

prováděnĺ staveb, jejich změn a odstra ování
projektová činnost ve vystavbě

Pražská strojírna a.s.

Praha 8, Karlín,
Rohanské náb eží
678125, :.86 oo

oo5o6397 vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zá kona:

o Zprost edkování obchodu a sluŽeb

o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické

činnosti v dopravě

o Poskytovánísoftware, poradenstvívoblasti informačních

technologií, zpracování dat, hostingové a souvisejícĺ činnosti a

webové portály

o Pronájem a p jčovánívěcí movitrich

c P íprava a vypracovánítechnickych návrh , grafĺcké a

kresličské práce

o Reklamníčinnost,marketing,mediálnízastoupenĺ

Dopravní podnik hl. m.
Prahy, akciová společnost

RENCAR PRAHA, a.s. z8o/o
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o Služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně
hospodá ské povahy

c Mimoškolnívrichova a vzdělávání, po ádání kurz , školení,
včetně lektorské činnosti

o Provozováníku|turních, kulturně_vzdělávacích a zábavních
zaŕízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, vystav,
veletrh , p ehlídek, pĺodejních a obdobnych akcí

o Poskytovánítechnick chslužeb
o V roba, obchod a službyjinde neza azené

5t ední prrlmyslová škola
dopravní, a.s.

tooo/o Praha 5, Plze ská
z98lzt7a, :"5o oo

z563zt4t a) vyuka, v chova a vzdělávánĺ
- Ve St edníprrlmyslové škole dopravní
- Ve St edním odborném učilišti
- v Učilišti

aa) v rámci odborné v uky učli jsou prováděny:

- v roba, instalace a opravy elektrick ch stroj a p ístro1r1

- opravy motorovych vozĺdel
- aranžérské práce

- malĺ ské práce

- lakyrnické práce

- svá ečské práce

- montáž, opravy, ÚdrŽba a revize vyhrazenych elektrickych
za ízení

b) po ádánívzdělávacích kurs
- klempí ství a oprava karoserií

Nové Holešovice, a.s. z5o/o Praha 9, Sokolovská
4zIzl7, Vysočany,
19O OO

ttgz6384 Vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona,

o P ípravné a dokončovacĺ stavební práce, specializované
stavebníčinnosti;

o Zprost edkování obchodu a služeb;

o Poradenská a konzultační činnost, zpracovánĺ odbornych
studiía posudkr3,

o Projektování pozemkov ch Úprav;

o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí;
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o Poskytovánítechnickychslužeb.

Pronáiem nemovitostí, byt a nebytovych prostor

Nep ímo ovládaná
spoIečnost

96 podíl PREH v
PRE

58,o460/o Praha ro, Na Hroudě
t49z!4, :.oo oo

6o193913 obchod s elekt inou

poskytování služeb v oblastĺ bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci

technicko - organizační činnost v oblasti požárnĺ ochrany

zajištbván í ve ej n ch komun ikačn ích sítĺ a poskytová n í služeb

elektronick ch komunikacív rozsahu osvědčení č.r,zo5ze dne 16. 5.

zoo6 č. j' r.8z93lzoo6-63r vydané Česk m telekomunikačním Ú adem

v roba, instalace, opravy elektrick ch stroj a p ístro1 , elektronick ch

a telekomu n ikačních za ízení

činnost Účetních poradcr3, vedení Účetnictví, vedení da ové evidence

montáŽ, opravy' revize a zkoušky tlakovych za ízení a nádob na plyny

montáž, opravy' revize a zkoušky zdvihacích za ízení

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách l až 3 živnostenského

zákona
silniční motorová doprava
- nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené

hmotnosti do 3,5 tuny včetně,
_ nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené

hmotnosti nad 3,5 tuny
_ nákladní mezinárodnÍ provozovaná vozidly o největší povolené

hmotnosti do 3,5 tuny včetně,

- Vn itrostátní p íleŽitostná osobn í

- mezinárodní p íležitostná osobní
obchod s plynem

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickych zaŕizení

Pražská energetika, a.s.

Společnosti s kapitáIovoU
častĺ PRE

% podĺl PRE v
dce in. spol-

PraŽská energetika
Holding a.s.
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eYello CZ, k.s goo/o Praha ro, Vršovice,
Kubánské náměstí
r39r/rr, roo oo

25o54o40 vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 Živnostenského
zákona
obchod s elekt inou

obchod s plynem

PREmě ení, a.s. tooo/o Praha ro, Na Hroudě
zt4gltg, :.oo o5

25677o63 autorizace pro ově ování stanovenych mě idel
v roba, instalace, opravy elektrick ch stroj a p ístroj , elektronick ch
a telekomunikačních za ízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrick)ich zaŕízení
v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona:

o Vyroba mě icích, zkušebních, navigačních, optickych a

fotografick1ich p ístroj a za ĺzení
o Provozovánívodovod a kanalizací a Úprava a rozvod vody
o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované

stavební činnosti; zprost edkování obchodu a služeb
o Velkoobchod a maloobchod; zasilatelství a zastupovánív

celním ízení
o Poskytování software, poradenstvívoblasti informačních

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a
webové portály

o Pronájem a p jčovánívěcí movit ch
o Poradenskáa konzultačníčinnost,zpracovánĺodborn11'ch

studiía posudkrl

o P íprava a vypracovánítechnick ch návrhri, grafické a
kresličské práce

o Projektován í elektrickych za ízení
o Testování, mě ení, anal zy a kontroly
o Mimoškolnív chova a vzdělávání, po ádání kurz , školení,

včetně lektorské činnosti
o Provozování kulturních, kulturně_vzdělávacích a zábavních

zaŕízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, v stav,

veletrhri, p ehlídek, prodejních a obdobnych akcí
o Poskytovánítechnick chslužeb

t4



o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmětri kulturnĺ

povahy, v1irobk jemné mechaniky, optick ch p ístrojr1 a

mě idel

v roba elekt iny

silnĺčnímotorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenymi pro

p epravu nejv še 9 osob včetně idiče

provádění staveb, jejich změn a odstra ování

distribuce elekt iny

montáž, opravy a rekonstrukce chladicích zaŕízení a tepelnrich čerpadel

vodoi n sta laté rství, tope ná ství

montáž, opravy, revize a zkoušky plynov ch zaŕízení a plnění nádob

plyny

projektová činnost ve v stavbě

vyroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci

realizovaná zezdro1Ůtepelné energie s instalovanym vykonem jednoho

zdroje nad 5o kW

vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona:

o V roba mě icích, zkušebních, navigačních, optick ch a

fotografick ch p ístroj a za ízení'

o Vyroba elektronickych součástek, elektricklich za ízenĺa

v17roba a opravy elektrick ch strojr3, p ĺstro.1 a elektronickych

zaŕízení pracujících na malém napětí

o P ípravné a dokončovacĺ stavební práce, specializované

stavební činnosti

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod

o Poskytovánísoftware, poradenstvívoblasti informačních

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnostl a

webové portály

o Pronájem a pr3jčovánívěcí movit ch

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odbornych

studií a posudk

o Projektování elektrick1ich zaŕízení

tooo/o Praha ro, Uh ĺněves,
náměstí Brat í

Jandusrl 34b4t ro4
oo

485923o7KORMAK Praha a.s

15



o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmětri kulturní
povahy, vyrobkri jemné mechaniky, optick ch p ĺstroj a
mě idel

projektová činnost ve vystavbě
vyroba, instalace, opravy elektrick ĺch stroj13 a p ístroj , elektronick ch
a telekomunikačních za ízení
montáŽ, opravy, revize a zkoušky elektrick;ich za ízenĺ
provádění staveb, jejich změn a odstra ování

PRE servisnĺ, s.r.o. tooo/o Praha ro, Vršovice,
Na Hroudě a4g2l4,
1-OO OO

ozo658or pronájem nemovitostí, bytr3 a nebytov ch prostor
montáž, opravy, revize a zkoušky tlakov ch za ízení a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích za ízení
montáž, opÍavy, revize a zkoušky elektrick ch za ĺzenĺ
vyroba, instalace, opravy e|ektrick1ich strojl3 a p ístrojr3, elektronick 'ch
a telekomunĺkačních za ízení
provádění staveb, jejich změn a odstra ování
sĺlniční motorová doprava _ nákladní provozovaná vozidly nebo.1ízdn ími
soupravami o největší povolené hmotnosti p esahující 3,5 tuny, jsou-li
určeny k p epravě zví at nebo věcí, _ nákladní provozovaná vozidly nebo
jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nep esahující3,5
tuny, jsou_li určeny k p epravě zví at nebo věcí, _ osobní provozovaná
vozidly určenymi pro p epravu nejv še 9 osob včetně idiče
v1iroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona,

o Vydavatelské činnosti, po|ygrafická v roba, kniha ské a

kopĺrovací práce

o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

o Zprost edkování obchodu a služeb; velkoobchod a

maloobchod; zastavárenská činnost a maloobchod s

použitym zboźím
o Ubytovací služby
o Poskytovánísoftware, poradenstvív oblasti informačnĺch

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a
webové po ály
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o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí; pronájem a

pl3jčování věcí movitych
o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch

studiía posudkrl

o P íprava a vypracovánítechnick ch návrhr], grafĺcké a

kresličské práce

o Testování, mě ení, analyzy a kontroly

o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení

o Služby v oblasti administĺativnísprávy a služby organizačně

hospodá ské povahy

o Mimoškolnívychova a vzdělávání, po ádání kurz , školení,

včetně lektorské čin nosti

o opravy a udržba pot eb pro domácnost, p edmětri kulturnĺ

povahy, v robkri jemné mechaniky, optickych p ístrojri a

mě idel

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci

o6çz438 vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách ĺ až 3 Živnostenského

zákona,

o Zprost edkování obchodu a služeb;

o Poskytovánísoftware,
o Poradenstvívoblasti informačníchtechnolo9ií,zpracování

dat, hostingové a souvisejícíčinnosti a webové portály;

o SluŽby v oblasti administrativníspĺávy a služby organizačně

hospodá ské povahy;

o Mimoškolnív 'chova a vzdělávání, po ádání kurz , školení,

včetně lektorské činnosti
pronájem nemovitostí, bytrj a nebytovych prostor

PRE zákaznická, a.s. tooo/o Praha ro, Vršovice,
Na Hroudě a492l4,
100 00

273765:6 distribuce elekt iny

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrick1ich za ízení

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona
o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí;

o Pronájem a prijčovánívěcí movitych;

PRE distribuce, a.s. tooo/o Praha 5, Svornosti

3199/r9a, r5o oo
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o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch
studií a posudk ;

o P íprava a vypracovánĺtechnick1ich návrhrj,grafické a
kresličské práce;

o Testování, mě ení, anal 'zy a kontroly;
o Provozováníkulturních, kulturně-vzdělávacíchazábavních

za ízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, vystav,
veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobn11'ch akcí;

o opravy a ridržba pot eb pro domácnost, p edmět kulturní
povahy, v robkr3 jemné mechaniky, optickych p ístroj a
mě idel

v roba, instalace, opĺavy elektrick ch stroj a p ístroj , elektronick ch
a telekomunikačních za ízení

provádění staveb, jejich změn a odstralăování

VOLTCOM spol. s r.o. tooo/o otev ená lo9z|z,
Praha 6, r-69 oo

44794274 projektová činnost ve v stavbě
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrick ch za ízenĺ
prováděnístaveb, jejich změn a odstraliování
v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona

o Vyroba, rozmnožování, distribuce, prodej, proná.;em

zvukov ch a zvukově_obrazov ch záznam a v roba
nenahran1ich nosič Údaj a záznam

o Velkoobchod a maloobchod
o Poskytovánísoftware, poradenstvívoblasti informačních

technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a
webové portály

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch

studiía posudkti

o Projektování elektrick1ich zaŕízení; služby v oblasti

administrativní správy a služby organizačně hospodá ské
povahy

v roba, instalace, opravy elektrick ch strojr3 a p ístroj , elektĺonick ch
a telekomunikačních za ízení

1B



Společnosti s kapitálovou
ćlčąstĺ PRE distribuce, a.s.

0/o podĺl PRE
distribuce, a.s.
v dce in- spo!.

Praha ro, Vršovice,
Na Hroudě !4g2l4,
100 00

o67t4366 viiroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zá kona:

o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované

stavební činnosti
o Zprost edkování obchodu a sIužeb

o Velkoobchod a maloobchod

o Poskytovánísoftware, poradenstvívoblasti informačních

technologií, zpracování dat, hostingové a souvisejícĺ činnosti a

webové portály

o Pronájem a p jčovánívěcí movit ch

o Poradenská a konzultačnĺ činnost, zpracování odbornych

studiía posudkri

o P íprava a vypracování technickych návrh , grafické a

kresličské práce

o Projektování elektrick ch za ízení

o Testování, mě ení, anal zy a kontroly

o Reklamnĺčinnost, marketing, mediálnízastoupení

o 5lužby v oblasti administrativní správy a sluŽby organizačně

hospodá ské povahy

vyroba, instalace, opravy elektrick ch stroj a p ístro1 , elektronickych

a telekomunikačních za ĺzenĺ

montáŽ, opravy, revize a zkoušky eIektrick\ich za ízení

projektová činnost ve v stavbě

prováděnístaveb, jejich změn a odstralăování

PRE netcom, a.s tooo/o

Společnosti s kapitáIovou
častĺ PRE mě enĺ, a.s.

% podĺl
PREmě ení, a.s-

v dce in. spol.

zBoBo378 v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách l až 3 živnostenského

zákona
o

o

Zprost edkování obchodu a služeb

Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí

PRE FVE Světlík, s.r.o. tooo/o Praha ro, Strašnice,
Na Hroudě zl4g!:g,
100 00

79



o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení
o Vyroba kovov1ich konstrukcí a kovoděln ch v1irobkŮ

o Vyroba mě icích, zkušebních, navigačních, optickych a

fotografick ch p ístrojri azaŕízení
o V roba elektronick ch součástek, elektrickych za ízení a

v roba a opravy elektrick'ich stroj , p ístrojri a elektronick ch
za ízení pracujících na malém napětí

o Velkoobchod a maloobchod
o ÚdrŽba motorovych vozidel a jejich p íslušenstvĺ
o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické

činnosti v dopravě

o Zasilatelství a zastupovánív celním ízení
o Poskytování software, poradenstvív oblasti informačních

technologií, zpracován í dat, hostin gové a souvise.jící čin nosti a

webové portály
o Činnost informačních a zpravodajskrich kancelá í

o Pronájem a prijčovánívěcí movit ch

o Poradenská a konzultační činnost, zpracovánĺ odborn1ich
studiía posudkri

o P íprava a vypracovánítechnickyich návrhri, grafické a
kresličské práce

o Projektováníelektrick}ich za ízení

o V zkum a v11voj v oblasti p írodních a technickych věd nebo
společensk ch věd

o Testování, mě ení, analyzy a kontroly
o Fotografické služby

o SluŽby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně
hospodá ské povahy

o Mimoškolnívychova a vzdělávání, po ádáni kurz , ško|enĺ,

včetně lektorské činnosti
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních

zaŕízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, vystav,
veletrhr3, p ehlídek, prodejních a obdobn1ich akcí

o Poskytovánítechnick1ichslužeb

20



o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmětr3 kulturní

povahy, rni robk jemné mechaniky, optickych p ístroj a
mě idel

v11'roba elekt iny

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona:

o

o

Nakládání s reprodukčním materiálem lesních d evin

Zpracování d eva, vyroba d evěnych, korkovych, proutěnych

a slaměnych v robkr3

Vydavatelské činnosti, polygrafická v roba, kniha ské a

kopírovací práce

Vyroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem

zvukovych a zvukově-obrazovych záznam a vyroba

nenahran ch nosičĺ3 Údaj a záznam
V roba koksu, surového dehtu ajin ch pevniich paliv

V roba kovovych konstrukcí a kovodělnych vyrobk

Vyroba elektronick11'ch součástek, elektrick ch za ĺzení a

v roba a opravy elektrick ch strojri, p ístroj a elektronickych

zaŕízení pracujících na malém napětí
Vyroba stroj a zaŕízení
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované

stavební činnosti
Zprost edkování obchodu a služeb

Velkoobchod a maloobchod
ÚdrŽba motorov ch vozidel a jejich p íslušenství

Poskytování software, poradenstvĺ v oblasti informačn ích

technologií, zpracování dat, hostingové a souvisejĺcí činnosti a

webové portá|y

Činnost informačn ích a zpravodajsk ch kancelá ĺ

Nákup, prodej, správa a ÚdĺŽba nemovitostí

Pronájem a pr3jčován í věcí movit ch

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

SOLARINVEST - GREEN
ENERGY, s.r.o.

tooo/o Praha ro, Strašnice,
Na Hroudě zl49|t9,
100 00

z89z3ąo5
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o Poradenská a konzultační činnost, zpĺacování odbornych
studií a posudk

o P íprava a vypracování technickych návrhrj, 9rafické a
kresličské práce

o Projektováníelektrick ch zaŕízení
o Testování, mě ení, anal zy a kontroly
o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení;

fotografické služby
o P ekladatelská a tlumočnická činnost
o Služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně

hospodá ské povahy

o Poskytovánítechnick chsluŽeb
o V roba mě icích, zkušebních, navigačních, optick ch a

fotografickych p ístrojr3 a za ízení
o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické

činnosti v dopravě

o Zasilatelství a zastupovánív celním ízení

o V zkum a v voj v oblasti p írodních a technick ch věd nebo
společensk ch věd

o Mimoškolnívychova a vzdělávání, po ádání kurz , školení,
včetně lektorské činnosti

o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavnĺch
zaŕízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, vystav,
veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobn ch akcí

o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmětĺ3 kulturní
povahy, v1irobk jemné mechaniky, optickych p ístroj13 a

mě idel

montáž, opravy' revize a zkoušky elektrick ch zaŕízení
činnost Účetních poradcl3, vedení Účetnictvi, vedení da ové evidence
provádění staveb, jejich změn a odstra ování
montáž, opravy a rekonstrukce chladicích za ízenía tepeln17ch čerpadel
projektová činnost ve v stavbě vodoinsta latérství, topená ství
vyroba, instalace, opravy elektrick'ich strojr3 a p ístroj , elektronick ch

a telekomunikačních za ízení

22



FRONTIER
TECHNOLOGIES, s.r.o

tooo/o Praha ro, Strašnice,
Na Hroudě zl4g!tg,
L00 00

2744835 vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského
zákona:

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí

o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení
o Vyroba kovov ch konstrukcí a kovoděln ch v robkr3

o Vyroba mě icích, zkušebních, navigačních, optick1ich a

fotografick ch p ístroj aza ízení
o Vyroba elektronickych součástek, elektrick}ich zaŕĺzení a

v1iroba a opravy elektrick ch strojr3, p ístroj a elektronickych
zaŕízení pracujících na malém napětí

o Velkoobchod a maloobchod
o ÚdrŽba motorov ch vozidel a jejich p íslušenství

o Sk|adování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické
činnosti v dopravě

o Zasilatelství a zastupovánív celním ízenĺ

o PoskytovánÍsoftware, poradenstvívoblasti informačních

technologií, zpracovánĺ dat, hostingové a souvisejĺcí činnosti a

webové portály

o Činnost informačních a zpravodajsk ch kancelá ĺ; pronájem a

p jčování věcí movit;ich

o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch

studií a posudk

o P íprava a vypracovánítechnick ch návrh , grafické a

kresličské práce

o Projektování elektrickych za ízení

o V zkum a vyvoj v oblasti p írodnĺch a technick ch věd nebo

společenskych věd

o Testování, mě ení, analyzy â kontroly

o Fotografické služby
o SluŽby v oblasti administrativnísprávy a sluŽby organizačně

hospodá ské povahy

o Mimoškolnívychova a vzdělávání, po ádání kurz , školenĺ,

včetně lektorské činnosti

4J



o Provozováníkulturních, kulturně-vzdělávacíchazábavních
za ízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, vystav,
veletrhrj, p ehlídek, prodejních a obdobnych akcí

o Poskytovánítechnick chslužeb
o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmětr3 kulturnĺ

povahy, v robk jemné mechaniky, optick1ich p ístrojri a

mě idel

vyroba, instalace, opravy elektrickych stroj a p ístroj , elektronick ch
a telekomunikačních za ízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrick ch zaŕízeni
pronájem nemovitostí, bytr3 a nebytovych prostor
projektová činnost ve v1istavbě

PRE VTE Částkov, s.r.o. tooo/o Praha ro, Na hroudě
zL49llg, Strašnice,
r,oo oo

279662:.6 vyroba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona:

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Nákup, prodej, správa a Údržba nemovitostí
o Reklamníčinnost, marketing, mediálnízastoupení
o V1iroba kovov ch konstrukcí a kovodělnych vyrobk
o V roba mě icích, zkušebních, navigačních, optick ch a

fotografickych p ístrojr3 a zaŕízení
o V roba elektronick ch součástek, elektrick}ich za ízenía

v'y'roba a opravy elektrick 'ch stroj , p ístroj a elektronick ch
zaŕízení pracujících na malém napětí

o Velkoobchod a maloobchod
o Údržba motorovych vozidel a jejĺch p íslušenstvĺ

o Skladování, balenízboží, manipulace s nákladem a technické
činnosti v dopravě

o Zasĺlatelstvĺ a zastupovánív celním ízenĺ

o Poskytovánísoftware, poradenstvívoblasti informačnĺch
technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a
webové poĺtály

o Činnost informačních a zpravodajsk ch kancelá í

o Pronájem a pr3jčovánívěcí movit ch
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o Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch
studií a posudk

o P íprava a vypracovánĺtechnickych návrh , grafické a

kresličské pĺáce
o Projektování elektrickych za ízení

o V zkum a v voj v oblasti p írodních a technickych věd nebo

společenskych věd

o Testování, mě ení, anal zy a kontroly
o Fotografické služby

o Služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně

hospodá ské povahy

o Mimoškolnívychovaavzdělávání, po ádáníkurzl], školenĺ,

včetně lektorské činnosti
o Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních

zaŕízení, po ádání kulturních produkcĺ, zábav, v;istav,

veletrhr}, p ehlídek, prodejních a obdobnych akcí;

poskytován í techn ickych služeb

o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmět kulturní

povahy, v robk jemné mechaniky, optick1ich p ístroj a
mě idel

pronájem nemovitostí, byt a nebytov ch prostor bez poskytování
jin ch neŽzákladních služeb

vyroba elekt iny

PRE FVE Nové Sedlo, s.r.o. ĺoo0/o Praha ro, Na hroudě
zt4gI:9, Strašnice,
100 00

1191r.913 pronájem nemovitostí, bytl3 a nebytov ch prostor

správa vlastn ího majetku

Nep ímo ovládaná
společnost

0/o podíI PPH v
PP

Pražská plynárenská
Holdinq a.s.
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Pražská plynárenská, a. s aooo/o Praha r, Nové
Město, Národní37,
110 00

6or93492 činnost Účetních poradc , vedení Účetnictví, vedení da ové evidence
pronájem nemovitostí, byt a nebytovych prostor

obchod s plynem

vedení spisovny

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona
vyroba tepelné ene19ie a rozvod tepelné energie, nepodléhajĺcí licenci
realizovaná ze zdro1ť': tepelné energie s instalovanym vykonem jednoho
zdroje nad 5o kW

obchod s elekt inou

Montáž, opravy, revize a zkoušky plynovych zaŕízení a plnění nádob
plyny

Společnosti s kapitálovou
ťlčastĺ PP

% podĺl PP v
dce in. spoĺ.

Pražská plynárenská
Distribuce, a.s., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

t ooo/o Praha 4, Michle, U
Plynárny 5oo, r45 o8

274o35o5 distribuce plynu

pronájem nemovitostí, bytr3 a nebytovych prostor

Pražská plynárenská Servis
distribuce, a.s., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

tooo/o Praha 4, Michle, U

Plynárny :.45oIza,
1,4O OO

47tt647t projektová činnost ve v stavbě
prováděnĺ staveb, jejich změn a odstra ování

montáž, opravy' revize a zkoušky plynov ch za ízení a plnění nádob
plyny

montáž, opravy/ revize a zkoušky vyhrazenych elektrickych za ízení

vyroba, instalace, opravy elektrickych strojri a p ístrojŮ, eIektronickych

a telekomunikačních za ízení

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zá kona

Prometheus, energetické
slvžby, a.s., člen koncernu
Pražská plynárenská, a's.

tooo/o Praha 4, Michle, U

Plynárny 5oo, 14o oo
63o72599 montáž, opravy, revize a zkoušky plynovych zaŕízeni a plnění nádob

płyny

v roba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci

realizovaná ze zdroj tepelné energie s instalovanym vykonem jedrroho

zdroje nad 5o kW
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VyÍoba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona
v roba tepelné energie dle licence na vyrobu tepelné energie

rozvod tepelné energie dle licence na rozvod tepelné energie

Pražská plynárenská
Správa majetku, a's., člen
koncernu Pražská
plynárenská, a.s.

tooo/o Pĺaha 4, Michle, U

Plynárny 5oo, r45 o8
2743655t technicko - organizační činnost v oblasti požární ochrany

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci

vyroba, instalace, opravy elektrick ch stroj a p ístrojr3, elektronickych
a telekomun ikačních za ízen í

silničn í motorová doprava - nákladn í provozovaná vozid ly nebo jízd n ími

soupravami o největší povolené hmotnosti nep esahující 3,5 tuny, jsou-

li určeny k p epravě zví at nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly

určen mi pro p epravu nejv1iše 9 osob včetně idiče

opravy silničních vozidel
opravy ostatních dopravních prost edk a pracovních stroj

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečn)imi odpady
v roba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách r. ž 3 Živnostenského

zákona
montáŽ, opravy, revize a zkoušky zdvihacích za ízení
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickych za ízení
montáž, opravy, revize a zkoušky plynovych zaŕízení a plnění nádob

plyny

provádění staveb, jejich změn a odstra ování
činnost Účetních poradcr3, vedení Účetnictví, vedenĺ da ové evidence

speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez pouŽití

toxickych nebo vysoce toxick ch chemick1ich látek a chemick ch směsí

s vyjimkou speciálníochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v

potraviná sk ch a zemědělskych provozech

kominictví
ostraha majetku a osob
hostinská činnost
prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
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lnformačnĺ služby -
energetika, a.s.

aooo/o Praha 4, Michle, U
Plynárny 5oo, 141 oo

z64zo83o v1ikon komunikačních činností na ÚzemíČeské republiky
a) ostatní hlasové služby (sluŽba není poskytovanájako ve ejně

dostu pná)

b) pronájem okruhrj (služba není poskytovaná jako ve ejně dostupná)
c) služba p enosu dat (služba není poskytovaná jako ve e1ně dostupná)
d) sluŽby p ístupu k síti lnternet (služba není poskytovaná jako ve ejně

dostupná)

vyroba, instalace, opravy elektrickych stroj13 a p ístrojri, elektronickych
a telekomunikačních za ízení

vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách l až 3 Živnostenského
zákona

MoNTsERVls PRAHĄ a.s. tooo/o Prachatická zo9,
Praha9-Let any,
r,99 oo

oo55r.899 projektová činnost ve v1istavbě

montáŽ, oPravy, revize a zkoušky plynoviich zaŕízení a plnění nádob
plyny

vodoinstalatérství, topená ství

provádění staveb, jejich změn a odstra ování
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrickrich za ízení
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace _ bez použitĺ
toxickych nebo vysoce toxick ch chemickych látek a chemick ch

p ípravkr3 s v jimkou speciálníochranné dezinfekce, dezinsekce a

deratizace v potraviná skych a zemědělsk1ich provozech, - v

potraviná sk1ich nebo zemědělsk ch provozech, - toxick1imi nebo

vysoce toxick1imi chemickymi látkami nebo chemickri mi p ípravky, s
v jimkou speciálnĺochranné dezinsekce a deratizace v potraviná sk11,ch

nebo zemědělskych provozech
v1iroba tepelné energie a rozvod tepelné energie nepodléhajícílicenci,
realizovaná ze zdroj tepelné energie s instalovan m vri konem jednoho
zdroje nad 5o kW
ostraha majetku a osob
v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách ĺ až 3 živnostenského
zákona
v roba, instalace, opravy elektrick ch stroj a p ístroj , elektronick ch

a telekomu n ikačních za ízen í
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malí ství, lakyrnictví, natěračství
poskytovánítělov chovn1ich a sportovních služeb v oblasti plavání

hostinská činnost
masérské, rekondiční a regenerační služby
vodní záchraná ská sluŽba

S po Ieč n osti s kap itáIovo U

častĺ Prometheus,
energetické služby, a.s., člen
koncernu Pražská
plyn 'renská, a.s.

% podíl
Prometheus,
energetĺcké
služby, a.s.,
člen koncernu
Pražská
plynárenská,
a.s. v dce iné
společnosti

Teplo pro Kbely a.s. 750/o Praha 4, U plynárny

5ool44, Michle, r4o
oo

og783:i7z v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 Živnostenského

zákona

S polečn o st s kapitá lovo u
Účastí PVS

% podíl PVS na
ZK

25656635 projektová činnost ve v stavbě

vodoinstalatérství, topená ství

zámečn ictví, nástrojá ství

opravy silničn ích vozidel
montáž, opravy' revize a zkoušky elektricklich zaŕízení

vyroba, instalace, opravy elektrick ch stro113 a p ístroj , elektronick ch

a telekomun ikačních za ízení
montáž, opravy' revize a zkoušky plynov ch za ízení a plnění nádob

plyny

montáŽ, opÍavy, revize a zkoušky zdvihacích za ízení

silničnímotorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jĺzdními

soupravami o největší povolené hmotnosti p esahujícĺ 3,5 tuny, jsou_li

určeny k p epravě zví at nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo

jízdn ími soupravami o největší povolené hmotnosti nep esahu.lící 3, 5

Pražská vodohospodá ská
společnost a.s. Pražské vodovody a

kanalizace, a.s.
4go/o Praha ro, Hostiva ,

Ke Kablu gTtlt,:.oz
oo
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tuny, jsou-li určeny k p epravě zví at nebo věcí, - osobnĺ pĺovozovaná
vozidly určen11'mi pro p epravu nejvyše 9 osob včetně idiče
činnost Účetních poradcrj, vedení Účetnictví, vedení da ové evidence
vykon zeměmě icklich činností
prováděnístaveb, jejich změn a odstralăování
speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití
nebezpečn ch chemick ch látek nebo chemickych směsí
klasifikovanych jako toxické nebo vysoce toxické, s v jimkou speciální
ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potraviná skych a

zemědělsk ch provozech
v roba, obchod a sluŽby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona:

o povrchové Úpravy a sva ování kov a dalších materiál

o vyroba mě ících, zkušebních, navĺgačních, optick ch a

fotografick ch p ístĺojri a za ízení

o provozování vodovodr] a kanalizací a Úprava a rozvod pitné

vody

o nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

o zprost edkování obchodu a sluŽeb

o velkoobchod a maloobchod
o ubytovací služby
o poskytování software, poradenstvív oblasti informačních

technologií, zpracování dat, hostingové a souvisejĺcí činnosti a
webové portály

o nákup, prodej, správa a ÚdrŽba nemovitostí
o pronájem a pr3jčovánívěcí movit1ich

o poradenská a konzultační činnost, zpracování odborn ch
studií a posudk

o testování, mě ení, analyzy a kontroly
o služby v oblasti administrativnísprávy a služby organizačně

hospodá ské povahy

o mimoškolnív1ichova a vzdělávání, po ádání kurzri, školení,
včetně lektorské činnosti
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c provozování kulturních, kulturně-vzdělávacĺch a zábavnĺch

zaŕízení, po ádání kulturních produkcí, zábav, vystav,

veletrh , p ehlídek, prodejních a obdobnych akcí

o poskytovánítechnick chslužeb

o opravy a ÚdrŽba pot eb pro domácnost, p edmětr) l<ulturní

povahy, vyrobk jemné mechaniky, optick ch p ístro1 a

mě idel

o vyzkum a v voj v oblasti p írodních a technickych věd nebo

společensk ch věd

Společnosti s kapitá'lovou
častĺ Pražskych služeb

% podĺl PS na
ZK

AKROP s.r.o. tooo/o Tuchomě ice, Ke
Špejcharu 39;,252
67

2643233t opravy silničních vozidel
podnikání v oblasti nakládéní s nebezpečnymi odpady
v,i roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona

qz98973 pronájem nemovitostí, byt a nebytovych prostor (p edmět činnosti)

Pražské služby, a.s.

Pražsk EKo servis, s.r.o. tooo/o Praha r, Nové
Město, Revoluční
roSz/8, rlo oo

Společnosti s kapitálovou
častĺ Pražsk ch služeb

0/o podĺl PS na
ZK

CDSw - City Data
Software, spol. s r.o.

tooo/o Praha ro,
Nepĺavidelná 156/z,
102 00

45278482 v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona

Technická správa
komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

Společnosti s kapitáIovou
(lčąstĺÚvŽ

o/o podĺI ÚVŻ na
ZK

z913r8o4 v roba, obchod a služby neuvedené v p ílohách l až 3 Živnostenského

zákona:

o Provozování vodovod a kanalizací a Úprava a rozvod vody

o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečn ch)

VODA Želivka, a's.

Želivská provozní a.s. tooo/o Praha ro, Hostivai K
Horkám :5|z3, :roz
oo
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o P ípravné a dokončovací stavební práce, specializované
stavebnĺ činnosti

o Zprost edkování obchodu a služeb

o Velkoobchod a maloobchod
o Údržba motorovych vozidel a jejich p íslušenství

o Potrubnía pozemnídoprava (vyjma Železničnía silničnĺ

motorové dopravy)

o Poskytování software, poradenstvívoblasti informačních
technologií, zpracovánídat, hostingové a související činnosti a
webové portály

o Rea|itníčinnost, správa a Údržba nemovitostí
o Poradenská a konzultačnĺ činnost, zpracovánĺ odbornych

studiía posudkti

o Poskytovánítechnick chslužeb
o opravy a Údržba pot eb pro domácnost, p edmět kulturnĺ

povahy, v1irobk jemné mechaniky, optickych p ístroj a
mě idel

o Vyroba, obchod a službyjinde neza azené

činnost Účetních poradcri, vedení Účetnictví, vedení da ové evidence,
opravy ostatních dopravních prost edkr3 a pracovnĺch strojri,

vodoi n staIatérství, topená ství,

zámečn ictví, nástrojá ství,

provádě n í stave b, jej ic h změn a odstra lăová n í,

projektová činnost ve v1istavbě

vyroba, instalace, opravy elektrick ch stroj a p ístrojr3, elektronickych
a telekomunikačních za ĺzení,

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrick ch za ízení,

montáž, opÍavy, revize a zkoušky plynov ch zaŕízení a plnění nádob
plyny,

malí ství, lak1irn ictví, natěračství
poskytovánítechnickych služeb k ochraně majetku a osob
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aooo/o Praha ro, K Horkám
ĺ6/z3, Hostiva , roz
oo

ro895868 vyĺoba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského
zákona
provádění staveb, jejich změn a odstra ování

správa vlastního majetku (p edmět činnosti)

Želivská dálniční a.s'

tooo/o Praha ro, K Horkám
16/z3, HostivaŁ roz
oo

ĺo89656z vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona
správa vlastního majetku (p edmět činnosti)

Želivská rozvojová a.s.

S po lečn osti s kapitáIovo u
(lčąstĺ ZPVK

0/o podĺl ZPVK
ną ZK

29r48995 vyroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách r až 3 živnostenského

zákona:

o Úprava nerost , dob vání rašeliny a bahna

o Provozovánívodovodrj a kanalizací a Úprava a rozvod vody

o Nakládánís odpady (vyjma nebezpečn;ich)

o P ĺpravné a dokončovací stavební práce, specializované

stavební činnosti
o Zprost edkování obchodu a sluŽeb

o Velkoobchod a maloobchod

o Nákup, prodej, spráVa a Údržba nemovitostí

o Pronájem a p jčovánívěcí movit ch

o Poradenská a konzu|tačnĺ činnost, zpracování odborn ch
studií a posudk

o Vyzkum a v,y'vo.1 v oblasti p írodních a technickych věd nebo

společenskych věd

o Testování, mě ení, analyzy a kontroly

o Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně

hospodá ské povahy

o PoskytovánítechnickychsluŽeb
podnĺkání v oblasti nakládání s nebezpečn mi odpady
geologické práce

pronájem nemovitostí, bytri a nebytov ch prostor (p edmět činnosti)

ZdĄ pitné vody Káran ,
a.s.

Vodárna Káran , a.s tooo/o Praha 4, Podolská
ĺ5|l7,Podolí, :.47 oo
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Příloha č.3 - Výľoční zprźuy společrlosti Vodárna Kâraĺlý, a.s. zarok2021

vÝRočľÍ zpnÁvł zł Rox zozt o črľľosľr spor,nčľosľr v oľĺ-łsľĺ

PosKYTovÁľÍ INFoRMACÍ

1. Počet podaných žádostí o infoľmace a počet vydaných ľozhodnutí o odmítnutí žádosti

V roce Ż0Żl nebyla podárra żâdnâ žádost o informace, ani vydáno žâdné rozhodnutí o odmítnutí

žádosti.

2. Počet podaných odvolání pľoti ľozhodnutí

V roce 20Ż1 nebylo podáno žádné odvolání proti ľozhodnutí ovyŕízeni Žádosti.

3. Soudní přezkum ve věcĺ přezkoumání zákonnosti ľozhodnutí o žádostech

V ľoce 202l nedošlo k žádnému soudnímu přezkumu rozhodnutí Společnosti.

4. Počet poskytnutých výhľadních licencí

V ľoce 202l nedošlo k žádnému poskytnutí výhradní licence'

5. Počet stížností na postup při vyřĺzování žádosti o informace

V ľoce 202l nejsou evidovány žâdné stíŹnosti na postup při vyřizování Žádosti o informace.





oligk podaciho râzítka

ROZVAHA

V tisÍcích Kč

lČ2 I 1 4 I 9 9 5

obchodni Íirrna nobo jiný náz6V účetnĺ jednotky

Vo{árna Kţ1aný' a,s.

sidlo nsbo bydliště účetni Jednotky
a misto podnikáni, lišĹli se od bydliště

Podo|ská ! 5117

ţ1ha 4 -' Podo|i 
' '

147 00

D.1

o.

c.tv.1.

c.M

c.1.2.4.6

c.L2.4.4

c.L2.4.3

c.I.2.4.

c.ľ2.'.l

c.1.2.

c.ll.

c.

B.|.2.

B.|.1.2.

8.il.1

8.il.

B,

omaë.

Náklady přĺštĺch obdobi ţlěv 381

Časové rożiś6ní aktiv
D.1+...+D.x.

Peněäí prostřgdky v pokladné lś|ţ! 211.213.26'|

Péněäi pÍoslředky
c'M.1+'.'+c.ĺV'X

Jinó pohl6dávky (ń,r 335. 37 1' 373' 374' 375. 376. 378. (-)391AÚ

Králkodobó poskytnuté źlohy
úćtv 3í4AÚ. G)391AÚ

stát - daňové pohĺ€dávky íńfuail w u3 M5 ĺ_Bq1Ať]

Poh|€dávky - ostatní aI)Á1+ +e'ilrÄâ

Pohlodávky z obchodních vŹâhů
'ćfu31ĺÂll !í3Âll 3í5All í-\391All

KÍâlkodobé pohĺgdávky aI)1+ +airý

Pohl€dáVky Ćllí+cĺl2+ĆI3

obóäá akliva ĆIłĆĺ+Ć[+ĆV

HÍptnó ŕÍbvité věci a jojich soubory i'ćtv Ó22 l-\oa2 ţ-\ôs)Al

stâvby účtv021 Ĺna1 Ĺn92A(

PozeÍŤ*y a stavby B.llí 'l +B.ll 1-2

Dlouhodobý hnrctný Ínajat6k
B.tL1+...+B.ll.x

stálá âktiva
B.l.+...+B.lll.

AKTĺVA cELKEM
A.+8.+C.+D.

AKTIVA

079

078

076

075

067

065

064

061

058

o57

046

037

0'ĺ 8

017

015

014

003

001

ěislo
řádku

+543

+543

+25

+25

+869

+8

+4 497

+5 374
+6í 333

+66 707

+66 707

+68 732
+1 161

+ĺ3
+í3

+1 174

+1 174

+68 lM9
BÍutto

-957
-2

-2

-959

-959

-959
Korokcs

+11

+216
+215

+67 490
Netto

Běžné Úć€tnĺ období

+543

+543
+25

+25

+869
+8

+4 497

+5 374
+61 333

+66 707
+66 707

+66 732
+204

+11

+541
+541
+í6
+í6

+1 332
+8

+4 437

+5 777

+42 612

+48 389

+48 389

+48 405

+416
+11

+11

+427

+427
+49 373
Nstto

Minulé obdobĺ

-c

I.AVo6 ço



D.2.

D.1

o.

c.1.8.7

c.il.8.5.

c.ĺ.8.4.

c.ĺ.8.3.

c.ĺ.8.

c.ll.4.

c.x.2.

c.ĺ,

c.t.9.3.

c.r.9.

c.r.8.

c.r.

c.

B'łc.

A,M1

4.il|.1

A.ĺt.

4.t.1.

A.t.

omać,.

Výnosy příštích obdobĺ
účt!/ 384

Výdajg přĺśtích obdobi
účfu 3a3

lasovó roŻišeni pâsiv
D.1.+--.+D.x.

Jiné áuazky
lńłý372.373'377 '379

stát _ daňové ávâzky a dotace
i!ěbt u1. u2. u3' u5' u6' u7

závaá<y zß s,ociâlîiho ab€zpaöenĺ a zdravotního pojiśtění
učtv 336

zâvâ^y kâÍrŕglnancţm ŕłv 331- 333

zâvaź\y ogtatni
c.ll'8'1'+...+c'ĺl.8.7

zâvaźq z obchodÎlich vŹâhťl
lśl\r32'| 325

záuaź<y k ilvěÍovým institucĺm
uč'lrr 221.231.232

KÍälkodobé Ávad\y Ćll1+ +ĆllY

Jině ávazky Í,ř'N37) a73 377 379 47i 479

závâzky - ostatnĺ Cl91+ +C193

oóložgný dâťlouý ńv aząk
i]čhr 4a1

Dlouhodobó uávaEky
C.l-1 .+-.-+C.l x-

Zâvad<y
C.l.+C.lt+C.lll.

cizĺŽťÍote Rłc

Výsledék hospodařenĺ běäého účôtního obdobi (+Ĺ) Aktit _A 1 _A ĺ-A lĺ_Á M a a -D _A Vi

NsÍozdělený żsk nébo n6uhrazgná ztráta minu|ých lgt (+Ĺ)
Íć1ý 4)a Ą29

Výsl6dek hospodařeni minulých let (+Ĺ)

ostâtní r€Ervní Íond
|ÉIv421 422

Fondy a zsku
A.lll.1.+ .+A llĺ.x

základni kapitál
ţ]čtv 41'| rebo 491

základnĺ kapitál
A.ĺ' 1'+' '.+A'|'x'

Vlastní kapitál
A'|-+A.Il'+A'll|.łA.lV'+A.V.+A.V|.

PASIVA CELKEM A+R+ałn

PASIVA

068

067

066

062

060

059

058

055

051

049

045

o44

04'l

040

030

029

o23

021

0'ĺ 9

0'ĺ 8

0'ĺ6

015

004

003

o02

001

čĺsIo
řádku

+íĺ5
+í 073

+471
+824

+2 483

+4í 868

+10 211

+54 562

+37

+37

+54 599

+54 599

+í 808

+9 07í
+9 07í

+12

+12

+2 000

+2 000

+12 891

+67 490
Netto

Běäé úěetni obdobi

+629

+65

+564

+120

+1 420

+187
+321

+2 048

+25 438

+10 01ĺ
+37 497

+127

+127

+37

+í64
+37 66í
+37 66í

+67í
+8 400

+8 400

+12

+12

+2 000

+2 000

+11 083

+49 373
Netto

Minulá obdobi

Př€drnět podnikánĺ:

Shromďďování' úprava a rozvod vody.

PoÁ'

akciová spolgčno8tPÍâvni ÍoĺrÍB
úč6lnĺ jBdnotky;

Sostavenodne: 26,6,2022

lrp. Michela Polidaľová,

Pďpisový 7Ámamíyźckó osoby, která je úč€tníjednotkou ne9p statutámího oÍgánu lţ€tnirednotky, poaámka

.e

Áv \.o1



VÝKAE zlsKu A ZTRÁTY

od 1.1.2021 Do 31.12.2021

V tisících Kč

lĆ2 9 1 4 I I 9 5

obchodni Ílrro nebo Jiný název Účelnĺ lednotky

Vodárna Káraný, a,s.

sidlo nebo bydliśtě účelni Jednotky
a mĺsto podnikáni' ljši-li se od bydliště

Podotská 15117

Praha 4 - Podolí
147 00

otisk podacĺho Íazĺtka

L.2.

L,1

L.

K,

t)

J,

F.5.

F.3.

F.

ĺt.3.

lt.

t11

EI

E.

4.2.2.

D.2.

D.2.

D.'1

D

4.3.

4.2.

L

omaě'

Daň zpţijÎÍ! oólobîâ (+l-|
účtv 592

Daň z Příjír] splatná
úĚtv 59í. 593. 595. 599

Dań z příjÍrÍt
Lí.+'..+L-e

Výsledek hospodařéni pŕed zdâněnim (+Ĺ)

Finanćnĺ Výsledek hospodař6nĺ (+Ĺ)
lV.+V.+Vl.+Vll.-G.-H.J.J.-K

ostatnĺ finanční náklâdy
úĚtv 56ĺ. 5ô3. 564. 565. 566. 567. 568' 569. 598

osĺahí náklâdové úroky a podobné náklady
účfu 562

NáklsdovÓ úÍoky a podobné náklady J.1.+...łJx

' PÍoVoăi Výsledek hospodařeni (+Ĺ)
|'+| x'+ĺ|.+||'x-+|||--A'-B'_c'_D.-E'-F

Jiné PÍovoaĺ nákbdy
úĚlv 543. 544. 545. 546. 547. 54E. 549. 597

Daně a poplatky
'riĚty 

53ĺ' 532' 538

ostatnĺ provoaĺ náklady
F.1.+...+Fx

Jiné provoaí ýinosy
ţatv 644. 646' 647. 64E' 697

ostalní provoĐí výnosy
It1.+...+lt*

Úpravy hodnot dĺouhodobÓho nshíIDlného a h.lDťlého ÍnaFü$ _ tvalé
'iĚtv 

55í . 55/

Úprâvy hodnot đlouhodobého nghÍIDlného a hÍĺDtného ínaioku
E.1 ,1,+8.1 .2,

Úpľat/â hodnot v pÍovoztĺ oblägti E.í'+.-.+EI

oslatnĺ náklady i !52? 524

Nákhdy na 8ociálnĺ u'beąač€nl adÎavolnĺ poiištěni
&tr524.525-526

Náklady na sociáĺnĺ ube4eŕßí|i, ?,j'ţauolní poiiśtění a ostalíll náklady fr21+D22

Mdovó náklady iŕíot521.522-523

osobnl náklady Dí+ łDx

služby úĚlv5íí. 5í2. 5í3.5ĺ8

spotřgba ÍTEtéńálu a gnoÍgir lčfoílí 5o2 5o3

Výkonová sPotřgba A.ĺ'+''-+Ar

rlźby zpÎodëje výţobkú a služeb
'ćfu 

601 602

VYKAŻ ZlsKU A ZTRAÍY

Ćistyobratza účelniobdobĺ= l' + ll' + lll' + |V. +V' +V| + V||-
|+||+ül +ĺV +V.+Vl+Vil

Výsledek hospodâřeni za účetní obdobi (+Ĺ)
M.

Výsledek hospodařenĺ po zdaněnĺ (+Ĺ)
L.

056

055

053

o52

051

050

049

048

o47

045

043

030

029

027

o24

023

o20

0í6

015

014

013

o12

01ĺ

010

009

006

00s

003

001

ěĺslo
řádku

+673

+7

+733

+733

+212

+212

+212

+35

+2 025

+2 060

+6 541

+8 60í
+77 89O

+70 366

+î48 256

+í59 353

sledovaném

+160 086

+1 808

+í 808

+1

+444

+445

+2 253

-84

+1

+83

+83

+2 337

+680

+í58 545

+671

+671

+1

+174

+175

+846

48
+1

+47

+47

+894

+730

+28

+758

+408

+408

+212

+212

+212

+31

+ĺ 639

+í 670

+5 646

+7 316

+78 7'|.7

+70 648

+149 365

+î58 137

minulém

skutečnost v účetnim obdobi

akciováPÍâuni Íorma
účetni

Sestavenodn6: 26,5,2022

Př9dmět podnikání:

shromažd'ovánĺ, ()plava a

Poâ.'. l'Koz 'Nţ

Podpisový źmam íyżcké osoby, která je účetní jednotkou nebo statutámĺho orgánu úć,eIľ]ednolky, pozlámka

lrg. Michaela Polidarová, místpedseda



oli8k podacĺho ľazilks

PŘEHLED o PENĚŽNĺcľl ĺocĺcn

od 1.1.2021 oo, 31.12.2021

v tisícĺch Kč

rt2 I 1 4 I 9 9 5

obchodni ÍirnE nebo jiný název účetnĺ jédnotky

Vg{.á1na ţâ7aný, a,s.

sĺdlo nebo bydliště účetni jednolky

a mislo podnikáni' lišĹlĺ se od bydliště

Podotskg í 5117

Pryh.a 4; Podof i
147 00

R-

F

4.5.

A3

4.2.3.

4.2.2.

4.2.1

A.2.

A''ĺ '5'

4.1.1

4.1

z.

P.

omaë.

stav pôněäich prostř€dků a peněžních skvivalsntů na konci obdobĺ (P+F)
P+F

Ćistó łyšeni, resp' snĺźenĺ penóžních prostředkú (A'--+ B-'-+ c"')

Čistý peněäí tok z provoaí činnosĺi (A'-+ A.3.+ A 4.+ A.5.+ A.7')
A*+ 4.3.+ 4.4.+ A 5.+ 4.7

zaplacgnâ daň z přĺrÍx'l â za doměrty daně

Ża rrĺnulá obdobĺ (_)

vyptaaßné úíoky s vţiirT*ou úÍoků zahmovâných do o€nění dlouhodobého
maĺstku(_)

liilłý penéźú Íokzprovoaí činnosli přod daněním (A'+ Ą2.)
A'+ 4.2.

zíÍŠna slavu ń&b (+l-,

zfrÉna slavu kÎâlkodobých záva*ú z provoaí činnosli (+^)' pasivních účtů

čâsového rożiš€ní a dlouhodobýó úětú pasivnĺch

změna stavu pohledávek z provoai činnosli (+Ĺ), aktivnĺch úětú časovóho
Íożišeni a dohadných úč1Ů âklívních

Změna slavu ngpsněäích sloâk pracovního kapitálu
4.2.1.+...+4.2.4.

tistý peněäĺ tok z provoaĺ činnosti před 7ť'aněîlm â zĺěnami pra@vního kapitálu
(z + 4.1 .) Z+ A.1.

VyúČlované nákladové úíoky (s výjir*ou úÍokÚ âhmovaných do o€nění dlouhodobého
majétku) (ł)
WÚčtovanó vÝnosové Úrokv (-)

odp'3y stálých aktiv (ł) s výjin*ou zustatkové cony píodaných stálých aktiv

Unpřovánl oprâvné poloźky k nabyléÍľU ÍIEjetku (+/-)

Úpĺavy o aapeĺëŻlí ogeĺace
4.1.1.+...+A.1.6.

Účotní żsk nebo áráta přgd zdaněním

stáv peněäích Prostř€dkťJ a psněäích okvivalentú na začátku úě' období

pŔenleo o PENĚŹNĺcH TocĺcH
(cASH-FLOW)

o37

036

o22

0'ĺ9

o17

016

o14

0ĺ3

o'12

01ĺ

010

008

004

003

oo2

001

ěíslo
řádku

_ĺ0 ĺ86

-ĺ9í

-191

-4U

-83

+336

-1

+16 í10

-18 320

-2 211

+2 547

+83

+212

+295

+2 252

-9 995

sledoVâném

-9 995

.4 056

4 056

-418

47

_3 59í

+8 056

-12 752

4 696

+1 105

+47

+212

+259

+846

Ponöżnĺ toky z hlavní výděločnó ělnno8tl (provoznĺ člnnost)

-5 939

minulóm

skutečnost v účétnim období

PřgdĺrÉt podnikánĺ:

shromażďování' úpĺava a rozvod vody

áoit- Ć. }..
Pozt.

Úč8tnĺ iednolky:
Pĺâvníţoĺm akciováspoloěnost

sosłavenodns: 26.5.2022

lrB' Michaela Polidarová, mĺstfredseda představerstva

Podpisový zźâamÍyżckó osoby, která je účetní jednotkou n99! stalutámĺho orgánu ú9nĺ jednolky, pomámka

t
a

,'t/ K0'i,



oti8k Podeciho razĺtka

PŘEHLED o zMĚNÁcH VLAsTNiHo KAPITÁLu

oą 1.1.2021 oo, 31.12.2021

v tisících Kč

rl 2 9 1 4 I 9 I 5

obchodnĺ ÍirÍE nebo jiný názsv účétnĺ jodnotky

V9dá1ną Kâ7ą1ý, a,s.

sidlo nebo bydliště ú€tnijednotky
a mĺsto podnikání, lišĹli se od bydliśté

Podo|ská 15117

Plaha4-Podofi
147 00

M

L.

K,

t.

H,

F

E,

D,

c.

c.2

c.1

B,

A.

Vlâslnĺ kapitál celkgm

zálohy na podĺl na Żjgku (úč6t 432)

zisk l zĺrátâ zâ účgtnĺ obdobi po zdanánĺ

Jiný \^ýsl€dgk minulých obdobĺ (účst 426)

ztrátâ úÖôtnĺch obdobĺ (Úč8t 429 + zü8lat6k nâ stÍáně MD úě,tu 431)

zisk úěgtnlch obdobi (Úěal 428 + ilslâtok nâ stÍâně D úč,lu 431 )

ostátni íondy a żsku ((lćet 423, 427)

R€z8rvnĺ fondy (Účet 421, 422)

Rozdĺly z přgc€néni nsŻahrnutó do výsledku hospodař6ní (úé1y 414,

416, 417 a 418\

Kâpilálovó fondy (účst 41 3)

Äzo ßĺatł'lz')

základnĺ kapitál (c''l + c.2\

Vlagtnĺ akci6 â vla8lnĺ obchodni podĺly (- 252)

základnĺ kapitáĺ A. +Ĺ B'

základnl kapitál ngzapgený (účet 4í9)

záklâdní kâpitál 2ap8âný V obchodnĺm rg.islřĺktJ (úč1y 41 1 
' 
491 )

+11 083

xxx

+9 071

+12

xxx

+2 000

+2 000

Počál6čni

alsiatBk
zvýšéní

+0

xxx xxx

Snĺźeni

+0

+2 000

xxx

+2 000

Konečný

rŮstatgk

+12 891

+1 808

+9 071

+12

Př6drrÉt podnikánĺ:

Shromażd'ovánĺ' úprava a rozvod vody.

óäţ-\
Pom.:

akclová apolečnoltPráVnl forrna

úě€lnl igdnolky:

sggtav€no dné: 2g,6'2022

lrB. Micľnela Polidarová'

Jan

predstiaverstva

ź4,?

Podpiĺový zâűamÍyżckó osoby, která je ,účslni jgdnoll@urebo statulámího oÍgá2rúčetnĺ jednotky, pomâÍĺŕ.z

V





PříIoha k účetní

zaverce

Vodáľna Káraný, a. s.

Za období od ]. 1. 2021 do 31. 12. 2021
Sestavená dle vyhlašfu č.500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů

dne 26. 5.2022

Podpĺsový zâznam statutárního oľgánu :

Č

'O
O

et

(_



I. Popis účetní jednotky

Fiľma:
IČ:
ZaloženilYznlk:
Sídlo:
Pľávní forma:
Spisová značka:

Učetní období:

Vodárna Káraný, a.s.
29148995
3. ledna 2013
Podolská l5l17, Podolí, 14] 00Praha4
Akciová společnost
Společnost byla zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B.
v\ožka 1 8857
l. leden až 31. prosinec

Předmět podnikání

o Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových pľostor
o Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
o Geologické práce

obory činnosti (dle evidence Živnostenského rejstříku):

o Uprava neľostů, dobývání rašeliny a bahna
o Pľovozování vodovodů akanalizací a upľava a ľozvod vody
o Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
o Přípľavné a dokončovací stavební práce' specializované stavební činnosti
. ZprostÍedkování obchodu a sluŽeb
o Velkoobchod a maloobchod
o Nákup, pľodej, správa audržbanemovitostí
o Pronájem a půjčování věcí movitých
o Poľadenská a konzultační činnost, zpracovâni odboľných studií a posudků
o Výzkum a vývoj v oblasti přírodních atechnických věd nebo společenských věd
o Testování, měření, analýzy a kontľoly
o SluŽby v oblasti administľativní správy a sluŽby otganizaěně hospodářské povahy
o Posk}.tování technických sluŽeb

Základni kapitál

Registrovaný ztlkladní kapitál společnosti, zapsaný v obchodním rejstříku je 2 000 000 Kč.
Je emitováno l0 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě
200 000'- Kě. Převoditelnost akcií je omezena. Převoditelnost akcií je podmíněna souhlasem
valné hľomady. Na základě písemné Žádosti akcionáře o udělení souhlasu k převodu akcií je
představenstvo povinno svolat valnou hromadu, a to tak, aby se konala nejpozději do dvou
měsíců od doručení žádosti,je-li to moŽné. Výše uvedené neplatí, má-li společnost jediného
akcionáře, v takovém případě jsou akcie převoditelnévždy.
Splaceno 100 %.

Akcionář

Jediný akcionář je Zdroj pitné vody Káraný, a.s
Podolská l5ll7, Podolí, I47 00Ptaha4
IČ:26496402
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Složení statutáľních oľgánů

Předseda představenstva
Jan Kučeľa
Místopředseda představenstva
Ing. Michaela Po1idaľová

člen představenstva
Mgr. Maľek Skalický

Předseda dozoľčí ľady
Ing. Luboš Valehrach, MBA

člen dozoľčí ľady
Ing. Viktoľ Janouškovec
Mgr. Tomáš Stařecký

Oľganĺzační stľuktura společnosti

Administľativní seľvis a vedení účetnictví zajišt'uje PraŽská vodohospodářská společnost a.s.

na ztĺkladě smlouvy o poskytování sluŽeb.

Informace o auditorské společnosti

Auditoľskou společností Ing. Ladislav Kozák S.ľ.o.' osvědčení o zápisu do Seznamu
auditorských společností vedeného Komorou auditorů České republiky číslo 253, byly
poskytnuty pouze sluŽby související s ověřením účetní zâvěrky společnosti. Jiné sluŽby
nebyly poskytnuty.

Ostatní skutečnosti

Akciová společnost Vodárna Kâraný, a.s. byla za\ožena bez veřejné nabídky akcií jediným
zakladatelem, společností Zdroj pitné vody Kźraný, a.s. Účelem založení a fungování
společnosti je zejména zajištění plynulého a bezpeěného provozování vodohospodářského
majetku společnosti s ohledem na přípravu a dodávku kvalitní a cenově dostupné pitné vody
veřejnosti.

II. Zaměstnanci

K 3l. 12.202l má společnost 1 zaměstnance

V tis. Kč 2021 20Ż0
Mzdové náklady včetně ooN
Dohody o provedení pľáce a činnosti
odměny statutárních oľgánů
Sociální a zdrav otní poj i štění
Náklady na stľavování

1 862
2 363
2 318
2 025

35

858
2 5Ż1
2268
I 638

3l

Současným ani bývalým členům statutáľních oľgánů nebyla poskýnuta, s výjimkou výše
uvedených odměn' žâdna jiĺá plnění.

-)



III. Metody sestavení rĺčetní záĺľěrky

Účetní závěrka byla sestavena v souladu s ťrčetnínri předpisy pľo podnikatele v České
republice platnými pro rok 2021. Účetnictr'í společnosti se řídí ustanoveními vyhlášky
ministeľstva financí číslo 500/2002 Sb.' kteľou se provádějí některá ustanovení zákona číslo
563191 Sb., o účetnictví pľo účetrrí jedrrotky, kteľé jsou podnikateli a Českými účetními
starrdaľdy.
V době zveřejnění této účetní ztněrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný pokles
prodeje ani významný úbytek finančních zdľojů z titulu vlivu pandemie nemoci covid-l9.
Vedení Společnosti zvźňilo potenciální dopady pandemie covid-l9 na její aktivity a
podnikání a dospělo k závěľu, že nemaji významný vliv na předpoklad nepřetľŽitého trvání
podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěľka zpracovźtna za předpokladu, Že Společnost
bude nadále schopna pokľačovat ve své činnosti.

IV. Způsoby oceňování

Částky v účetní zćlvěrcęjsou vyjádřeny v tisících korun českých. Pro ocenění poloŽek účetní
závěrky byly pouŽity následující metody.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Veškerý poŕizený dlouhodobý majetek je veden v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu,
za kteľou byl majetek poţizen a náklady sjeho pořízením související. odpisy dlouhodobého
majetku jsou prováděny metodou rovnoměrných odpisů. odpisový plán je v průběhu
použivâní dlouhodobého majetku aktualizován na zźlkladě očękávané doby Životnosti a
předpokládané zbytkové hodnoty majetku.

Peněžní pľostředky

PeněŽní prostředky tvoří peníze v hotovosti a na bankovních účtech.

Pohledávky

Pohledávky jsou v účetnictví oceněny jmenovitou hodnotou. Rozdělují Se na kľátkodobé
s dobou splatnosti do 12 měsíců včetně a dlouhodobé se splatností nad 12 měsíců.

Vlastní kapĺtál

Vlastní kapitál společnosti se vykazuje ve výši, kteľá je zapsâna v obchodním rejstříku

Zá*azky

Závazky jsou v účetnictví vykazovâny v jejich skutečné hodnotě. Závazky se splatností delší
než 12 měsíců jsou vykazovâny jako dlouhodobé zźxazky.

Uvěry

Ke dni sestavení zâvěrky má společnost uzavřenou úvěrovou smlouvu se společností ŠkoFIN
s.ľ.o. na osobní automobil. Celková výše úvěru činila 624 tis. Kč a stav úvěľu k 3I. 12. 202l
činí 1 15 tis. Kč, k 3l. |Ż. 2020 byl24] tis. Kč.
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Dańz příjmu

Zák|ad daně z příjmu je sestavován na zâkIadě účetního hospodářskélro výsledku. Ten je pro
výpočet daně z příjmu upľavován o tľvalé a dočasné rozdíly (dariově neuznatelné poloŽky),
jako je např. ľozdíl mezi ťrčetními a daňovými odpisy.
Pro výpočet odloŽeného daňového závazku byla pouŽita aktuální zntlmá sazba daně stanovená
zákonem o dani z příjmu pro budoucí období ve výši 19 %.

V. Doplňující infoľmace

obľat

obľat společnosti činí 160 080 tis. Kč a jedná se zpÍevćĺžné části o tržby zpľodeje vody
předané' V ľoce 2020byl obľat l58 545 tis. Kč.

Vlastní kapĺtál

Vlastní kapitál Se skládá Zę základního kapitálu, příplatku mimo zt.kladni kapitál,
kapitálových fondů, ťondů ze zisku a výsledku hospodaření.
K 31' 12.202Ije ve výši 13 336 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním k3l.12.2020
čini 2 253 tis. Kč, po zdanění 1 808 tis. Kč.
K 3l. 12. 2020 je ve výši 1 1 083 tis. Kč. Výsledek hospodaření před zdaněním k 3l. 12' 2020
činí 845 tis. Kč, po zdanění 67l tis' Kč.

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Úč"tní odpisy jsou prováděny ľovnoměľně' na zttkladě předpokládané Životnosti' nerovnají se
odpisům daňovým.

5

Celkem
Stavby
Samostatné movité věcr
Pořĺzovací cena v tis. Kč

I 174
1

aJ

I I 6 I

ĺ.1.202l

0

0

0

přírůstky

0
0
0

úbvtkv

1 174
1
îJ

1 161

31.12.2021

Celkem
Stavby
Samostatné movité věct
Opľávky v tis. Kč

747
2

74s
1. 1.2021

0
0
0

snŹenI

212
0

212
zvYsenr

959
2

957
31.12.2021

Celkem
Stavby
Samostatné movité věci
Pořĺzovací cena v tis. Kč

1 174
1

a
J

I 161

1.1.2020

0
0
0

příľůstky

0
0

0
úbytky

1 174
I

a
-)

I 161

31.12.2020

Celkem
Stavby
Samostatné movité věci
oprávky v tĺs. Kč 1. r.2020

53s
1

534

0

0

0
snĽenr

212
I

211
zvYsenr

747
2

745
3t.12.2020



Hmotný majetek v evidenci

Hmotný majetek v pořizovacíclr cenách do 40 tis. Kč je veden v opeľativní evidenci.
K31.12.2021je stav tolroto majetku 1 051 tis. Kč, k 31' 12.2020 to bylo 580 tis. Kč

Nehmotný majetek v evidenci

Nehmotný majetek v pořizovacíclr cenách do 60 tis. Kč je veden v operativní evidenci.
K3l.12.202l i k 3l. l2. 2020 je stav tohoto majetku l07 tis. Kč.

Pohledávky

Pohledávky jsou vykázćtny v nominální hodnotě

Celkem 67 269 48 930

Významnou pohledávkou je pohledávka za společností PľaŽská vodohospodářská společnost
a.s. za vodu předanou Ve výši 13 662tis. Kč a dále za společností Zdľoj pitné vody Káraný,
a.S. ve výši 47 665 tis. Kč, za technické zhodnocení majetku, tyto pohledávky budou
zaplaceny v roce 2022. Mezi daňovými pohledávkami je významný nadměľný odpočet DPH
za listopad a prosinec 2021 ve výši l 640 tis. Kč, splatný V roce 2022 a DPH, která byla
nárokována v daňovém pÍiznáni zaledęn2022, podle data přijetí faktuľ ve výši 2 8l2 tis. Kč.

Dotace

V průběhu roku 2020 byla společnosti pţiznâna dotace od společnosti Technologická
agentura České ľepubliky. Jędná se o dotační titul s názvem PEKAR, projekt je realizovaný
za účelem komplexního zhodnocení moŽností odstľanění stopových xenobiotik na zdroji
Karaný pomocí sorpčních metod instalovaných bezprostředně za pískovou filtľaci včetně
posouzení moŽností regeneľace sorbentu v letech 2020-2023 v celkové částce 1 655 tis. Kč,
ztoho na ľok 202l ptipadá 5l0 tis. Kč.

Závazky

Zćxazky nejsou krýy věcnými zárukami a nemají splatnost delší neŽ 5 lęt

v tĺs. Kč
Z obchodních vztahů (včetně záloh)
Daňové pohledávky
Dotace TACR
Přechodné účty aktiv

v tis. Kč
Z obchodních vztahů
K zaměstnancům (statutáľní oľgány)
S ociální a zdrav otní poj ištění
Daňové zźxazky
Závazky z úvěrové smlouvy splatné do 1 ľoku

2021
61 341
4 497

888
543

2021
41 868

824
411

r 073
115

0

2020
42 620
4 437
| 332

54t

2020
25 438

321
187

1 420
r20
629Přechodné

6

Celkem
IV

44 351 28 115



}i{ezi významné, zâvazky z obchodních vztahűpatÍí zćwazky za společností Kunst, spol. s r.o.
za rekonstrukci pískových filtľů Fl3-l8 vcelkové výši 8026 tis' Kč, za společností Zdľoj
pitné vody Káľaný, a.s.za nájemné ve výŠi 4775 tis. Kč, za společností PovodíLabe, státní
podnik za odebranou Surovou vodu ve výši 7 302 tis. Kě, za společností EKOSAT za výměnu
čeľpadla Ml ve výši 6 663 Kč, za společností PľaŽské vodovody a kanalizace, a.s. za
odebľanou elektřinu' za \aboratorní výkony a provozování v celkové výši 3 960 tis. Kč. za
společností CELIO a.s. za demolici a likvidaci azbestových budov a za společností ESAP
Chornutov ve výši 3 988 tis. Kč za výměnu PLC automatů. Všechny závazky budou uhrazeny
v pľůběhu roku2022.

Dlouhodobé záxazky

Kromě odloŽeného daňového zźxazku (viz níže) společnost j iné dlouhod obé zâvazky nemá.

opľavy aűdrźbamajetku

opravy audržba pľonajatého majetku vtomto ľoce byly pľovedeny ve výši 13 599 tis. Kč,
v ľoce 2020by|y provedeny ve výši |4 |4Ż tis. Kč.

odložený daňový záv azek

odloŽený daňový zźwazek za rok 202| vyplývá z rozdi|u mezi účetními a daňovými odpisy u
nov ě zaţazeného maj etku.

v Kč 2021 2020
Zůstatková cena dlouhodobého majetku účetní
Zűstatkovâ cena dlouhodobého majetku daňová
Rozdíl zaokrouhlený na celé tisíce dolů
Sazba daně z příimů
Celkem odloŽený daňový závazek
Stav odloŽeného daňového ztĺvazku
Zvýśení odloženého daňového záv azku

Daňz příimu v tĺs. Kč
Zisk před zdaněním
Daňz příjmu
o đIožęnâ daňový zźx azęk
Zisk po zdanění

Daňz příjmu
Zaplacené zâlohy na daň

214 824
t7 2s6

r97 000
t9%

37 430
36 670

760

2021
2253

444
1

1 808

444
489

427 104
233 680
193 000

19%
36 670
35 9i0

760

2019
846
174

1

671

174
431

Daňový přeplatelďnedoplatek k 31. 12. 45 257

Významné událostĺ po 31. 12.2021

Vedení Společnosti zvâžilo potenciální dopady aktuálních opatření vůči Ruské federaci a
jejím představitelům z důvodu invazę ľuských vojsk na Ukľajinu na své aktivity a podnikání a
dospělo kzáxěru, Že nemají významný vliv na předpoklad nepřetrŽitého tľvání podniku.
Vzhledem k tomu byla účetní zâvěrka zpracovâna za předpoklađu, že Společnost bude nadále
schopna pokračovat ve své činnosti.

Pľaha 26.května2022
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ąDÁRNA
Káraný, a.s.

Příloha č. 4 - Výroění zprávy společnosti Vodárna Kârarlý, a.s. za rok2021

Návrh na ľozdělení zĺsku společnosti za rok 202l.

částka ve výši 2 253 002' 53 Kč před zdaněním a ve výši 1 807 832' 53 Kča

po zdanění bude ponechána jako neľozdělený zisk společnosti

*****'í'ś*'í'í'ś'ś**'í'íťí'í*'í'í'í*'ś'ś'ś****'ś'í***'ś'í'í'í'í'ś'í'í'í'í*****'ś'ś**'(*'ś*'ś'ś'ś*Żţ**'ś*'ś*'ś*'í'í'ś'í'śrţ

Sídlo: Podolská l5ll7; l47 00 Praha 4 - Podolí Y telefon: 22I 40Ż292Y mobil: 603 703 333
Zapís oR od 1 .3.2OI3 veden u MS v Praze odd.B, vl. 18857 Y IČ: Ż9148995; DIČ: CZ29148995
Bankovní spojení: UniCredit Bank, Želetavská 1525, l4O 92;Praha 4; ě. il:2lO845]43ll27OO
www.vodarnakarany.cz e-mail: sandova@vodarnakarany.cz





Ing. Ladislav Kozák s.ľ.o.
auditoľská společnost opľávnění Komoľy auditorů č. 253

Pľaha

ZP RAVA I{EZAVISLEHO

AUDITORA
o ověření účetní zźryérky

společnostĺ

Vodáľna Káraný, a.s.

se sídlem Podolská 15117, Podolío 147 00 Praha 4
za űč,etní období od 01. 01 .2021 - 3l. 12.2021

Přílohy: Rozvaha
Yýkaz zisku a ztrtú.

Příloha k účetní zëxěrce v plném ľozsahu
Přehled o změnách vlastního kapitálu
PeněŽní toky

Pľaha dne 20. l0.2022



Ing. Ladislav Kozák s.ľ.o.
auditoľská společnost oprávnění Komoľy auditorů č.253

Pľaha

ZPRAVA NĺEZAVISLBHo AUDITORA

Příjemce: Akcionář společnosti Vodárna Káľaný, a.s.

Výrok űuditoľo

Pľovedli jsme atrdit přiloŽené účetní závěľky společnosti Vodáľna Káraný, a.s. (''Společnost")
sestavené na zâkIadě českých Ĺrčetních předpisů. kteľá se skládá ztozvahy k 3I. 12.202l,výkazu
zisku a ztrâty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněŽních tocích za rok
končící 3l. 12. 202l, a přílohy této účetní ztxěrky, která obsahuje popis pouŽitých podstatných
účetních metod a další vysvětlující infoľmace. Úĺaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 1 přílohy
této účetní zâvěrky.
Podle našeho názoru účetní ztxěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Společnosti
k3l.I2.202l a nákladů a výnosů, výsledku jejího hospodaření apeněžnich toků zarok končící
3l.12.202l v souladu s českými účetními předpisy.

Zóklad pľo výľok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komoľy auditoľů České
ľepubliky (KA ČR) pľo audit, kterými jsou mezinárodní standardy pľo audit (ISA) případně
doplněné a upľavené souvisejícími aplikačními doloŽkami. Naše odpovědnost stanovená těmito
předpisy je podľobněji popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní zâvěrky. Y
souladu se zákonem o auditoľech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České
republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající
z uvedených předpisů. Domníváme Se, Že důkazní infoľmace, kteľé jsme shromáždili, poskytují
dostatečný a vhodný zâklad pľo vyjádření našeho výľoku'

ostatní informoce uveĺIené ve výľoční zprúvě

ostatními informacemi jsou v souladu s Ş 2 písm. b) zâkona o auditorech infoľmace uvędené ve
výľoční zpľávě mimo účetní zźxěrku a naši zpttxu auditoľa. Za ostatni informace odpovídá
představenstvo Společnosti.
Náš výľok k účetní zéněrçę se k ostatním infoľmacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich
povinností souvisejících s auditem účetní zâvěrky seznámení se s ostatními infoľmacemi a
posouzení' zda ostatní informace nejsou ve významném (mateľiálním) nesouladu s účetní
závěrkou či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během pľovádění auditu nebo zda se
jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nespľávné. Také posuzujeme,zdaostatní
informace byly Ve všech významných (materiálních) ohledech vypľacovány v souladu
s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují
poŽadavky právních předpisů na foľmální náležitosti a postup vypľacování ostatních infoľmací
v kontextu významnosti (mateľiality), tj. zđapÍípadné nedodľžení uvedených požadavků by bylo
způsobilé ovlivnit úsudek činěný na zák|adě ostatních informací.



[ng. Laĺlislav Kozák s.r.o.
auclitoľská společnost opľávnění Komory auĺlitoľů č. 253

Pľaha

Na základě pľovedených postupů, do míľy, již dokažeme posoudit, uvádíme, že

. ostatní infoľmace, kteľé popisují skutečnosti' jež jsou téŽ předmětem zobrazení v účetní
zâvěrce,jsou ve všech významných (mateľiálních) ohledech v souladu s účetní závěľkou a

o ostatní infoľmace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zdanazâkladě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli
při provádění auditu' ostatní informace neobsahují významné (mateľiální) věcné nesprávnosti. V
rtlmci uvedených postupů jsme v obdľŽených ostatních infoľmacíchžádnévýznamné (mateľiální)
věcné nesprávnosti nezj istili.

oĺIpovědnost představenstva SpoIečnosti za účetní zdvěľku

Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věľný a poctivý
obrazv souladu s českými účetními předpisy azatakový vnitřní kontľolní systém, kteľý povaŽuje
za nezbytný pľo sestavení účetní zéxěrky tak, aby neobsahovala významné (mateľiální)
nespľávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní zâvěrky je představenstvo Spo1ečnosti povinno posoudit,zdaje Spoleěnost
schopna nepřetľŽitě trvat, a pokud je to ľelevantní, popsat v příloze účetní zâvěrky zćiežitosti
týkĄicí se jejího nepřetľŽitého tľvání a použití předpokladu nepřetrŽitého tľvání při sestavení
účetní zâvěrky, s výjimkou případů' kdy představenstvo plánuje zľušení Společnosti nebo
ukončení její činnosti' ľesp. kdy nemá jinou reálnou moŽnost' nežtak učinit.

odpovědnost audÍtora za ĺludit účetní zóvěľky
Naším cílem je získat přiměřenotr jistotu, Žę ,íč,etni zćxěrkajako celek neobsahuje významnou
(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zpľźwu auditora obsahující
náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou' Že audit pľovedený
v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní ztwěrce odhalí případnou
existující významnou (materiální) nespľávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvođů
nebo chyb a považují se Za významné (mateľiální), pokud lze ľeálně předpokládat, že by
jednotlivě nebo v souhľnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí' ktęľá uŽivatel'é účetní zâvěrky
na j ej ím zak|adě přij mou.
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během
celého auditu odborný úsudek azachovâvat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

o Identiťrkovat a vyhodnotit ţizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky
způsobené podvodem nebo chybou' navľhnout a provést auditorské postupy reagující na tato
rizika a ziskat dostatečné a vhodné důkazní infoľmace, abychom na jejich zźlkladě mohli
vyjádřit výrok. Riziko, Že neodhalime významnou (mateľiální) nespľávnost, k níŽ došlo v
důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti
způsobené chybou, pľotoŽe součástí pođvodu mohou být tajné dohody' falšování, úmyslná
opomenutí, nepľavdivá prohlášení nebo obchźvęni vnitřních kontľol představenstvem.

o Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti ľelevantním pro audit v takovém
ľozsahu, abychom mohli navľhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti,
nikoli abychom mohli vyjádřit ntĺzor na účinnost vnitřního kontľolního systému.
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Ing. Ladislav Kozák s.ľ.o.
auditoľská společnost opľávnění Komoľy auditorů č. 253

Pľaha

Posoudit vhodnost pouŽitých účetních pravidel' přiměřenost pľovedených účetních odhadťr
a informace, kteľé v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní
zźxěrky.

Posoudit vhodnost pouŽití předpokladu nepřetrŽitého tľvání při sestavení rĺčetnĺ zâvěľky
představenstvem ato,zdas ohledem na shľomáŽděné důkazní infoľmace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, kteľé mohou významně
zpochybnit schopnost Společnosti trvat nepřetrŽitě. JestliŽe dojdeme k zźxěru, že takovźĺ
významnâ (mateľiální) nejistota existuje' je naší povinností upozoľnit v naší zprávě na
infoľmace uvedené v této souvislosti v příloze účetní ztněrky, a pokud tyto infoľmace nejsou
dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Společnosti
trvat nepřetľŽitě vycházeji z důkazních infoľmací, které jsme ziska|i do data naší zprâvy.
Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, Že Společnost ztratí
schopnost trvat nepřetržitě.

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní zźxěrky, včetně přílohy, a dále to,
zda účetnÍ zâvěrka zobtazuje podkladové transakce a události způsobem' kteľý vede k
věrnému zobrazeni.

Našĺ povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném ľozsahu a načasování
auditu a o významných zjištěních, kteľá jsme v jeho průběhu učinili' včetně zjištěných
významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

Ing. Ladislav Kozák s.ľ.o.
|0221 Praha 10, PraŽská 810/16
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