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Přehled obcí, které k 1.1.2018 ponechávají oddělitelný majetek v JVS  

 

obec okres obec okres 

Chyšky PI Drachkov ST 

Putim                                             TA   

    

 
 
 
 
 
Vybrané údaje z výkazu zisků a ztrát (tis. Kč) 
Výnosy  2016 2017 

Výnosy celkem  292 834 384 518 

Z toho: tržby za vlastní výkony a služby  258 796 283 050 

            tržby z prodeje majetku   15 335 87 735 

            ostatní výnosy  18 703 13 083 

    

Náklady  2016 2017 

Náklady celkem  294 841 379 939 

Z toho: spotřebované nákupy a nakupované služby  129 232 134 066 

Osobní náklady  43 460 43 756 

Odpisy  94 598 98 522 

Ostatní náklady  7 560 9 774 

Poskytnuté příspěvky  4 209 4 209 

Hospodářský výsledek celkem  -2 006 + 4 579 

 
 

Vývoj stavu dlouhodobého majetku (mil. 
Kč) 

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 

Nehmotný majetek 36,7 37,6 37,8 

Pozemky 13,0 13,5 14,7 

Budovy, haly a stavby 3 012,9 3 048,6 3 128,9 

Samostatné movité věci 469,8 482,9 487,3 

Nedokončené hmotné investice + zálohy 39,5 60,9 37,1 

Drobný dlouhodobý majetek 0,9 0,9 0,9 

Ostatní dlouhodobý majetek 1,2 1,9 5,3 

Dlouhodobý majetek v poř. hodnotě celkem 3 574 3 646,3 3 712,1 

V tom:    

Neoddělitelný majetek Vodárenská soustava 3 462,4 3 548,3 3 614,5 

Oddělitelný majetek ponechaný obcemi v JVS 27,9 28,3 24,2 

Neoddělitelný majetek – sídlo JVS a související nehm. maj. 15,6 15,2 16,2 

Ostatní majetek 68,1 54,5 57,2 
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Vybrané údaje z rozvahy (tis. Kč) 

Aktiva  31.12.2016 31.12.2017 

Aktiva celkem  2 349 002 2 352 343 

Dlouhodobý majetek  2 136 164 2 108 945  

Krátkodobý majetek  212 838 243 398 

 toho krátkodobý finanční majetek  187 117 218 914 

    

Pasiva  31.12.2016 31.12.2017 

Pasiva celkem  2 349 002 2 352 343 

Vlastní zdroje   2 317 484 2 315 719  

Cizí zdroje  31 518 36 627  

z toho úvěry  4 825 3 045 
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Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 
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Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2017 
 
 
Tato příloha je členěna tak, že údaje uvedené pod jednotlivými písmeny se vztahují ke stejným 
písmenům § 30 vyhlášky 504/2002 Sb., k provedení zák. 563/1991 Sb., o účetnictví. 
 
a) účetní jednotka: 
 
Jihočeský vodárenský svaz, se sídlem S. K. Neumanna 19, České Budějovice, 
IČO 49021117, právní forma – zájmové sdružení právnických osob 
 
Předmět činnosti: 
hlavní činnost - výroba a dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele, odvádění 
a čištění odpadních vod a ostatní odborné činnosti s tím související, spolupráce s jinými 
subjekty v oblasti vodohospodářské strategie, poskytování odborné pomoci členům sdružení, 
vytváření podmínek a zdrojů pro podporu investičních akcí členů sdružení, zejména 
vodohospodářských staveb a zařízení v majetku obcí. 
další činnosti – provozování vodovodů, pronájem vodohospodářského majetku, 
vodoinstalatérství, výroba elektrické energie 
 
Statutární orgány k 31. 12.2017: 
 
Představenstvo: 

Antonín Princ – předseda 
Mgr. Juraj Thoma - místopředseda, zástupce okresu České Budějovice 
Ing. Jiří Fišer -  místopředseda, zástupce okresu Tábor 
Ing. Arch. Robin Schinko - zástupce okresu Český Krumlov 
Milan Jungvirt - zástupce okresu Strakonice 
Ing. Bohumil Komínek - zástupce okresu Jindřichův Hradec 
Ing. Martin Malý - zástupce okresu Prachatice 
Ing. Miroslav Sládek - zástupce okresu Písek 
 
 
Dozorčí rada  
Ing. Tomáš Franců - předseda, zástupce okresu Písek 
Mgr. Ing. Martin Doležal – místopředseda, zástupce okresu Tábor 
Mgr. Jiří Šabatka - zástupce okresu České Budějovice 
Ing. Jaroslav Houba, CSc. - zástupce okresu České Budějovice 
Gustav Had - zástupce okresu České Budějovice 
Mgr. Bc. Antonín Krák - zástupce okresu Český Krumlov 
Milan Štindl - zástupce okresu Český Krumlov 
Mgr. Pavel Talíř - zástupce okresu Český Krumlov 
Zdeněk Mráz - zástupce okresu Jindřichův Hradec 
Milan Garhofer - zástupce okresu Jindřichův Hradec 
MVDr. Petr Nekut - zástupce okresu Jindřichův Hradec 
Ing. Tomáš Korejs - zástupce okresu Písek 
Ing. Ivan Radosta – zástupce okresu Písek 
Ludvík Friedberger - zástupce okresu Prachatice 
Ing. Karel Matějka - zástupce okresu Prachatice 
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Mgr. Vladimír Pešek – zástupce okresu Prachatice 
Ing. Jiří Šimánek - zástupce okresu Tábor 
Mgr. Blanka Řezáčová - zástupce okresu Tábor 
Pavel Ounický - zástupce okresu Strakonice 
Václav Heřman - zástupce okresu Strakonice 
Ing. Jiří  Rod – zástupce okresu Strakonice 
 
b) Zakladatelé, registrace: 
 
Sdružení bylo zaregistrováno 23.6.1993 pod poř. číslem 10/1993 Okresním úřadem České 
Budějovice, do 31.12.2013 registrováno pod č. 5/ZSCB/2003 Krajským úřadem Jihočeského 
kraje. Od 1.1.2014 je Jihočeský vodárenský svaz zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích pod č. 6331, vložka L. 
Hlasovací práva společnosti jsou rozdělena mezi 263 obcí - členů JVS. Každá členská obec 
má jeden základní hlas a další hlasy za každé celé dva tisíce registrovaných voličů.  
Zakladatelem jsou města a obce Jihočeského, Středočeského kraje a kraje Vysočina. 
Seznam členů je přístupný v sídle sdružení a na internetu http://www.jvs.cz. 
Vlastní jmění účetní jednotky činilo k 31.12.2017 2 321 339 608,20 Kč, v tom 1 594 574 
267,99Kč účetní hodnoty majetku vloženého privatizačním projektem a obcemi a 726 765 
340,21 Kč přijatých dotací na pořízení dlouhodobého majetku. 
 
 
c) účetní období, účetnictví:  

 
Účetním obdobím je kalendářní rok 2017. Vykazování aktiv, pasiv a hospodářského výsledku 
je prováděno zejména podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky MF č. 504/2002 Sb. a 
vnitřních účetních směrnic účetní jednotky. Účetní jednotka vede účetnictví s využitím 
účetního software IIS EKONOM od společnosti IIS Tábor, s.r.o., Bílkova 1003, Tábor, IČ 
43832831. Účetní směrnice a  doklady jsou uloženy v sídle účetní jednotky.  
 
d) účetní zásady, účetní metody 
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách a je rovnoměrně 
odepisován podle odpisového plánu.  
Účetní jednotka drží zásoby vlastního materiálu v celkové hodnotě 9 661 363,67 Kč (vykázáno 
v rozvaze na účtech skupiny 112) a na podrozvahových účtech skupiny 983 sleduje hodnotu 
materiálu třetích osob (v konsignačních skladech) v celkové hodnotě 1 493 627,44. 
Účetní  jednotka provedla krácení odpisů podle § 38, odst. 10) vyhlášky 504/2002 Sb. u 
majetku pořízeného z dotací v celkové výši 12 062 986,86 Kč a účtovala jej na výnosový účet 
skupiny 649. Účetní jednotka v období 2005-2017 pořizovala a zařazovala do užívání 
dlouhodobý hmotný majetek, jehož financování bylo částečně z přijatých dotací. Veškerý takto 
pořizovaný majetek je vodovodem ve smyslu §2, odst. 1) zák. 274/2001 Sb. K tomuto majetku 
má účetní jednotka jako jeho vlastník povinnosti dané zákonem 271/2001 (zajištění plynulého 
a bezpečného provozování, zpracování plánu obnovy majetku). K zajištění obnovy majetku je 
účetní jednotka dále zavázána i podmínkami smluv a rozhodnutí o poskytnutí dotací. Tento 
majetek bude účetní jednotka obnovovat v celém rozsahu a nemá žádný příslib dotace na jeho 
budoucí obnovu. 
Účetní jednotka sleduje na podrozvahových účtech skupiny 988 tvorbu a užití zdrojů na 
obnovu vodovodu ve smyslu zák. 274/2001 Sb. 
V roce 2017 bylo vytvořeno 102 080 210,21 Kč a použito 68 272 674,41 Kč na obnovu vodovodu. 
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přehled krácených odpisů (Kč), účtováno do výnosů úč. 649 a snížením účtů 901 
 
 

stavba akce účet 
dotace 

odpis z dotace (Kč) 

1132 Zajištění standardů EU - kal. hospodářství 1132 901202 572 602,30  
1132 901201 140 948,26 

1196 Zajištění standardů EU - dodatečné práce 1196 901202 352 926,79  
1196 901201 86 874,29 

1152 Zjištění standardů EU - kvalita dálk. řady 1152 901202 955 970,12  
1152 901201 235 315,72 

Rekonstrukce ÚV Tábor 8078 901201 379 763,46 

Rekonstrukce ÚV Prachatice 6033 901201 47 798,81 

Vodojem Sedlice 7063 901100 492 120,00 

Řad Bukovec Netřebice 2087 901100 792 228,00 

Zásobení Třeboňska I. etapa - Lomnicko 3003 901200 369 207,23 

Zásobení Třeboňska I. etapa - Lomnicko 3003 901203 82 038,72 

Zásobení severního Písecka I. etapa 5047 901700 288 458,00 

ÚV Plav doplnění technologie 1015 901800 359 336,23 

ÚV Plav doplnění technologie 1015 901801 6 108 715,85 

Napojení Oseka a Radomyšle 7075 901802 417 371,94 

Zásobení severního Písecka II. etapa 5052 901204 29 859,15 

Zásobení severního Písecka II. etapa 5052 901803 179 154,92 

CELKEM   12 062 986,86 

 
 
 
e) Způsoby oceňování aktiv a závazků 
 
Účetní jednotka drží veřejně obchodovatelné majetkové a  dlužné cenné papíry 
k obchodování, jejich přecenění na reálnou hodnotu k rozvahovému dni bylo provedeno 
výsledkově na nákladové účty 549 a výnosové účty 649 souvztažně s příslušnými účty 
jednotlivých cenných papírů ve skupině 251 a 253. 
 
 
f) Mimořádné výnosy a náklady 
 
V účetním období nebyly žádné výnosy ani náklady, které by byly mimořádné svým objemem 
nebo původem 
 
 
g) názvy  jiných účetních jednotek 
 
Účetní jednotka nedrží podíl v žádné jiné účetní jednotce. 
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h) položky dlouhodobého majetku 
 
(počáteční a konečný stav, přírůstky, úbytky, oprávky) 

 
 

 
 
i) Odměna auditora 
 
Odměna auditora za ověřování  činí 84 000,- Kč bez DPH, jiné služby nejsou auditorem 
poskytovány. 
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j) názvy  jiných účetních jednotek 
 
Účetní jednotka nedrží podíl v žádné jiné účetní jednotce. 
 
k) přehled splatných dluh pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, přehled splatných závazků veřejného zdravotního pojištění a 
evidované daňové nedoplatky 
 
K 31. 12. 2017 evidovala účetní jednotka následující závazky: 
Pojistné na sociální zabezpečení      813 761,- Kč 
Pojistné veřejného zdravotního pojištění      365 938,- Kč 
Odvod přímé daně ze mzdy       362 703,- Kč 
Celkem         1 542 402,- Kč 
z toho po lhůtě splatnosti:        0,- 
k 31.1.2017 byly tyto závazky vyrovnány 
 
l) počty a jmenovité hodnoty akcií 
 
Účetní jednotka nedrží žádné akcie nebo podíly. 
 
 
m) dlužené částky, záruky 

 
Účetní jednotce v účetním období 2017 nevznikly závazky, u kterých by doba splatnosti 
přesahovala  tři roky od rozvahového dne. 
Účetní jednotka neručí za žádné závazky jiných osob. 
 
 
n) výše dluhů, které nejsou v rozvaze 
 
V rozvaze jsou zachyceny veškeré závazky účetní jednotky. V podrozvahové evidenci jsou 
zaevidovány přísliby poskytnutí půjčky (schválené žádosti obcí), které budou poskytnuty 
v roce 2018 v celkové výši 16 746 100,- Kč a příspěvků obcím v celkové výši 350 000,- Kč. 
 
 
o) hospodářské výsledky 
 
Účetní jednotka v roce 2017 hospodařila s celkovým hospodářským výsledkem  (ziskem) 
4 578 674,07 Kč. V tom je zahrnuta ztráta z hlavní činnosti ve výši   13 123 478,69 Kč a zisk 
z hospodářské činnosti vč. pronájmu ve výši 17 702 152,76 Kč.  
 
 
p) zaměstnanci 
 
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců účetní jednotky za účetní období byl 70,27 ve složení 
25 technických a hospodářských pracovníků  a 45 odborných dělnických profesí. Jeden 
zaměstnanec – ředitel – je zároveň členem představenstva. Osobní náklady za účetní období 
činily celkem:  
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Položky osobních nákladů 
1 A.III. 10  - Mzdové náklady 31 086 106 Kč 
2 z toho odměny statutárních orgánů 2 495 960,-  Kč 

3 A.III.11 – Zákonné sociální pojištění 10 544781,- Kč 
4 A.III.12 – Ostatní sociální pojištění 1 278 861,-  Kč 
5 A.III.12 – Zákonné sociální náklady 812 835,-  Kč 
6 A.III.13 – Ostatní sociální náklady 32 550,- Kč 
7 Celkem (1+3+4+5+6) 43 755 133,-  Kč 

 
q) odměny členům statutárních orgánů 
 
V účetním období byly členům statutárních orgánů vyplaceny odměny v úhrnné výši 2 495 
960,- Kč, v tom členům představenstva 1 508 648,-  Kč a  členům dozorčí rady 987 312 Kč. 
V účetním období nevznikly ani nebyly sjednány žádné závazky účetní jednotky ohledně 
požitků bývalých členů statutárních orgánů. 
 
 
r) účasti členů statutárních orgánů a jejich rodinných příslušníků v osobách, se kterými byl v roce 2017 

uzavřen smluvní vztah 

 
Účetní jednotce není známa žádná účast členů statutárních orgánů a jejich rodinných 
příslušníků v osobách, se kterými v roce 2017 byl uzavřen smluvní vztah. 
 
 
s) zálohy a úvěry statutárním orgánům 
 
Členům statutárních orgánů nebyly poskytnuty žádné úvěry ani zálohy, nebyly přijaty žádné 
závazky na jejich účet. 
 
 
t) způsob zjištění základu daně z příjmů 
 
Základ daně byl zjištěn podle zák. 586/1992 Sb. v platném znění. Základní metodou byly 
úpravy účetního hospodářského výsledku. Nejvýznamnější vliv má rozdíl mezi účetními a 
daňovými odpisy (daňové odpisy jsou vyšší). Významné je také vylučování těch nákladů, 
které nejsou spojeny se zdaňovanými výnosy. 
Za roky 2002, 2003,  2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 účetní jednotka základ daně 
z příjmů právnických osob podle § 20, odst 7) zákona 586/1992 Sb. nesnižovala, za rok 2012, 
2013, 2014, 2015 a 2016 základ daně podle § 20, odst 7) zákona 586/1992 Sb snížen byl. Úspora 
vzniklá snížením základu daně byla využita na financování hlavní činnosti – zajištění 
monitoringu podzemních vod ve veřejném zájmu. 
V letech 2003 až 2017 byla vždy nulová povinnost z daně příjmu právnických osob s výjimkou 
samostatného základu daně připadající na dividendové příjmy ( v roce 2011   4 794 Kč, v roce 
2012 2400 Kč, v roce 2013 2 100 Kč, v roce 2014 1 950, v roce 2015 1 350 Kč, v roce 2016 450 Kč).  
 
Účetní jednotka v letech 2002 až 2007 kumulovala daňovou ztrátu k uplatnění do dalších 
zdaňovacích období v celkové výši 131 013 277 Kč. Tato ztráta bude uplatňována 
v následujících obdobích, za zdaňovací období 2008 bylo uplatněno 49 907 000,- Kč, v roce 2009 
bylo uplatněno 44 120 000,- Kč, v roce 2010 609000,-,  v roce 2011 28 738 425.- Kč.  
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Základní údaje k výpočtu daně z příjmů právnických osob: 
Zdaňovací období 2016 2017 
Zisk před zdaněním      - 1 980 4 597 
Nezdanitelné a vyčleněné výnosy -11 989 - 12 162 
Rozdíly mezi daňovými a účetními odpisy +1 456 -12 035 
Rozdíly mezi úč. a daňovými ZC vyřazeného majetku   
Neodečitatelné náklady +12 813 +19 900 
Uplatněná daňová ztráta   
Vzniklá daňová ztráta   
Základ daně před snížením dle §20 ost. 7) 300 300 
Zdanitelný příjem 0 0 
Sazba daně z příjmu   
Daň   
Slevy na dani   
Splatná daň   
Samostatný základ daně §20b zák. 586/1992 Sb. 3 0 
Sazba daně z příjmu 15%  
Daň 0  

 
Výpočet daňové povinnosti za rok 2017 je předběžný. Účetní jednotka podá řádné daňové 
přiznání do 30.6.2018. 
 
 
u) významné položky 
 
Hospodářský výsledek je ovlivněn přeceněním majetkových a  dlužných cenných papírů 
určených k obchodování z účtové skupiny 251 a 253. Celkem bylo do nákladů účtováno 
224 824,21  Kč (účty skup. 549) V účetním období byly účetní jednotkou přijaté následující 
dotace na pořízení dlouhodobého hmotného majetku:  
 
Účel, projekt poskytovatel částka (Kč) 

Zásobení severního Písecka pitnou vodou, II. etapa Jihočeský kraj 3 368 000,- 
 
Na účtu 314000 je k 31.12.2017 evidováno 1 343 000,-  Kč záloh na poplatky za vypouštění 
odpadních vod a za  odběry podzemních vod. Výše poplatkové povinnosti je stanovena podle 
skutečných objemů vypouštěných, resp. odebraných vod a dosáhla za rok 2017 výše 252 344,- 
Kč (účty 538001 a 538301). Zálohy podléhají vyúčtování a vzniklý přeplatek 1 096 656,- Kč 
bude vrácen v roce 2018. 
Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným 
událostem. 
 
v) přehled o přijatých a poskytnutých darech 
 
Účetní jednotka v účetním období nepřijala žádné dary a příspěvky. 
 
Účetní jednotka poskytla v účetním období následující finanční příspěvky členským obcím: 
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V roce 2017 bylo poskytnuto městysu Stádlec 415 000,- Kč, obci Rakovice 1 050 000,- Kč, 
Vodárenskému sdružení Táborsko 2104633,- Kč, obci Košice 365 000,- Kč, městu Český 
Krumlov 254 048,- Kč, obci Zběšičky 100 000 Kč  (sleva splátky půjčky podle stanov). 
 
w) veřejné sbírky 
 
Účetní jednotka v účetním období nepořádala žádnou veřejnou sbírku ve smyslu zák. 
117/2001 Sb., o veřejných sbírkách. 
 
 
 
 
x) způsob vypořádání výsledku hospodaření předcházejících účetních období 
 
Zisky z let 1993, 1994 a 1995 v úhrnné výši 8 197 183,18 Kč jsou převedeny na účet 911200 Fond 
podpory investičních akcí. Ztráta roku 1996 ve výši 12 321 502,15 Kč je ponechána na účtu 
932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Ztráta roku 1997 ve výši 34 551 556,98 Kč je 
ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Ztráta roku 1998 ve výši 
72 955 607,25 Kč je ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. 
Ztráta roku 1999 ve výši 15 903 319,48 Kč  je ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a 
neuhrazených ztrát. Zisk roku 2000 ve výši 3 610 806,01 Kč je nerozdělen a použit na částečnou 
úhradu ztrát na účtu 932000. Ztráta roku 2001 ve výši 71 886 645,22 Kč  je ponechána na účtu 
932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Ztráta roku 2002 ve výši 75 808 826,48 Kč je 
uhrazena z účtů vlastního jmění-přijatých dotací 901100 a 901300. Zisk roku 2003 ve výši 17 
305 753,92 Kč byl ponechán nerozdělen na účtu 932000 k úhradě neuhrazených ztrát minulých 
let. Ztráta roku 2004 ve výši 1 452 604,62 Kč byla ponechána na účtu 932000 nerozdělených 
zisků a neuhrazených ztrát. Zisk roku 2005 ve výši 117 248,26  Kč byl použit na částečnou 
úhradu účetních ztrát minulých období na účtu 932000. Zisk roku 2006 ve výši 7 584 569,91  Kč 
byl použit na úhradu ztrát minulých let na účtu 932000. Dále valná hromada dne 15.6.2007 
rozhodla o částečné úhradě ztráty minulých let ve výši 105 735 205,52  Kč z účtů přijatých 
dotací č. 901200 a 901300 a  o částečné úhradě ztráty minulých let ve výši 8 197 183,18 Kč Kč 
z účtu fondu podpory investičních akcí č. 911200. Ztráta roku 2007 ve výši 5 293 086,08 Kč byla 
ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Zisk roku 2008 ve výši 
43 399 885,59 Kč byl rozhodnutím valné hromady použit na částečnou úhradu účetních ztrát 
minulých období na účtu 932000. Zisk roku 2009 ve výši 16 428 216,03 Kč byl rozhodnutím 
valné hromady použit na částečnou úhradu účetních ztrát minulých období na účtu 932000. 
Ztráta roku 2010 ve výši 37 524  152,19 Kč byla rozhodnutím valné hromady  ponechána na 
účtu 932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Zisk roku 2011 ve výši  20 579 044,57 
Kč byl rozhodnutím valné hromady  použit na částečnou úhradu účetních ztrát minulých 
období na účtu 932000. Ztráta roku 2012 ve výši 5 612 520,61 Kč byla rozhodnutím valné 
hromady  ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Zisk roku 
2013 ve výši 843 562,00 Kč byl rozhodnutím valné hromady  ponechána na účtu 932000 
nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Zisk roku 2014 ve výši 1 798 256,29 Kč byl 
rozhodnutím valné hromady  ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a neuhrazených 
ztrát. 
Zisk roku 2015 ve výši 6 127 814,81 Kč byl rozhodnutím valné hromady  ponechána na účtu 
932000 nerozdělených zisků a neuhrazených ztrát. Ztráta roku 2016 ve výši 2 005 606,38 Kč 
byla rozhodnutím valné hromady  ponechána na účtu 932000 nerozdělených zisků a 
neuhrazených ztrát. 












