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ČOV Hradec Králové



Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové,

je za námi další úspěšný rok působení naší společnosti jako vlastníka vodárenské infrastruktury. 

Úkolem naší společnosti je péče o vodárenskou a kanalizační síť v regionu působení, její evidenci,
údržbu a další rozvoj, dozor nad provozováním a stanovování výše vodného a stočného.

Během roku 2008 byly dokončeny organizační změny, jejichž cílem je efektivní činnost. Došlo
k dalšímu zlepšení komunikace vedení společnosti a statutárních orgánů s akcionáři.

Roční hospodářské cíle byly splněny, společnost dosáhla hospodářského výsledku ve výši
21,819 mil. Kč. V závěru roku byl ukončen proces zrušení veřejné obchodovatelnosti akcií naší
společnosti. Cílem tohoto opatření je posílení municipálního vlastnictví společnosti, zlevnění
a zjednodušení některých vnitřních procesů. 

V závěru roku jsme zahájili rekonstrukci čističky odpadních vod v Hradci Králové. Přes značné úsilí
a stížnost vůči evropskému ombudsmanovi se nám nepodařilo získat evropské dotace. Úspěchem je zajištění dotace Ministerstva zemědělství
ČR ve výši 50 mil. Kč, která nám společně s předplaceným nájemným od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. umožní zajistit
financování projektu ve výši 150 mil. Kč i bez evropských dotací. Nová technologie na čistírně odpadních vod nám dovolí plnit od ledna 2011
přísnější evropské standardy čištění odpadních vod. Výrazně tím přispějeme ke zlepšení životního prostředí v regionu.

V loňském roce jsme zavedli dvousložkovou cenu vodného a stočného, což podporuje zachování regionální, solidární a jednotné ceny ve
všech obcích, kde jsme vlastníky infrastruktury. 

V listopadu jsme po dlouhých diskusích rozhodli o zvýšení ceny vody v roce 2009 kromě inflačního nárůstu o dalších 7,5 %,  abychom byli
schopni dostát zákonu č. 274/2001 Sb., který ukládá povinnost zpracovat plán obnovy a rekonstrukce vodovodů a kanalizací a do 10 let ho
realizovat. Oceňuji, že akcionáři přijali toto rozhodnutí, zásadní pro dlouhodobé zajištění dodávek kvalitní pitné vody i řádného odvádění
a čištění odpadních vod. 

Značnou část roku jsme usilovali o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Téměř třicet let jsme
chránili a pečovali o tuto lokalitu, kde byl kdysi statek s příslušným znečištěním. To bylo odstraněno a dnes je zde skutečná přírodní oáza.
Díky tomu se zalíbila ochráncům přírody, kteří pod záminkou ochrany přírody dosáhli omezení čerpání vody pro zásobování obyvatel kvalitní
pitnou vodou. Zásadní význam těchto zdrojů po obyvatele regionu nám nedovoluje polevit v našem zájmu o jejich další využívání. 

Naše společnost je 34% podílníkem Královéhradecké provozní, a. s., která je provozovatelem vodohospodářských služeb na našich sítích.
V loňském roce nám byla provozovatelem vyplacena dividenda ve výši 10,2 mil. Kč., což výrazně přispělo k našim investičním zdrojům. 

Funkčnost a spolehlivost naší vodárenské infrastruktury, kvalitní vodohospodářské služby, úspěšné řešení řady technických, provozních
a právních problémů potvrdily v průběhu roku 2008, že provozní model je dobrým řešením. Příznivé hospodářské výsledky prokázaly, že
spolupráce s provozovatelem naší sítě je dobře nastavena.

V závěru úvodního slova chci poděkovat všem zaměstnancům za jejich podíl na výsledcích minulého roku, stejně tak všem ostatním, kteří
k dobrému výsledku významně přispěli.

Věřím, že naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť bude bezproblémově sloužit i v příštích letech.

..................................................
Ing. Pavla Finfrlová

předsedkyně představenstva

1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva
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ČOV Hradec Králové



04/2008 – zavedení systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001 

pro 2 hlavní činnosti, kterými jsou správa majetku a investiční a inženýrská činnost ve výstavbě 

06/2008 – Řádná valná hromada

podrobné informace v kapitole 5.1

10/2008 – Schválení plánu obnovy vodovodů a kanalizací,

který zaručí trvale udržitelný rozvoj vodárenské infrastruktury v regionu

11/2008 – Zahájena stavba  ČOV Hradec Králové – rekonstrukce, odstranění celkového dusíku a získání
dotace od Ministerstva zemědělství na její realizaci

12/2008 – Zahájení činnosti pracovní skupiny pro řešení krizové situace narušení dodávek vody velkého
rozsahu v královéhradecké a pardubické aglomeraci

2. Významné události roku 
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ČOV Chaloupky



Obchodní firma

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Sídlo

Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03

Identifikační číslo

481 72 898

Právní forma

akciová společnost

Předmět podnikání

Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých

Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

3. Základní údaje o společnosti
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Vlastníci Vlastnický podíl /%/ Počet akcií /ks/

Základní údaje o společnosti

Základní kapitál

1,668.561.000 Kč

Přehledná informace o vlastnictví akcií na majitele

3. 

Obce 3,26 54.462
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 2,14 35.846
Ostatní 1,36 22.518

CELKEM 6,76 112.826
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Akcie

Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč – 1,555.735 ks s omezitelnou převoditelností (se souhlasem valné
hromady)

Kmenové akcie na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč – 112.826 ks 

Obec Vlastnický podíl /%/ Podíl na hlasovacích právech /%/

Významní akcionáři /10 největších akcionářů s akciemi na jméno/

Hradec Králové 56,44 44,55
Chlumec nad Cidlinou 3,99 5,08
Nový Bydžov 3,09 3,93
Černilov 1,84 2,35
Třebechovice pod Orebem 1,60 2,03
Předměřice nad Labem 1,43 1,82
Skřivany 1,31 1,67
Nechanice 1,25 1,59
Smiřice 1,00 1,28
Smidary 0,89 1,14

Obce s akciemi na jméno CELKEM 93,24 91,39
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ČOV Nechanice



4. Statutární orgány a vedení společnosti
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Představenstvo

Předsedkyně Ing. Pavla Finfrlová náměstkyně primátora Statutárního města Hradec Králové

Místopředseda Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem

Členové Ing. František Barák ředitel společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov
Ing. Josef Malíř   náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové

Dozorčí rada

Předseda Ing. Jiří Seidler ředitel společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. 

Místopředseda Jan Kopelent starosta obce Blešno 

Členové Vladimír Futera starosta obce Skřivany
Mgr. Otakar Kuchař místostarosta města Chlumec nad Cidlinou
Ing. Milan Plšek místostarosta města Smiřice
JUDr. Arnošt Urban zastupitel města Hradec Králové

Vedení společnosti

Ředitel Ing. František Barák

Ekonomická náměstkyně Ing. Ilona Válková

Technicko-provozní náměstek Ing. Pavel Loskot
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ČOV Libčany



Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo  rozhodnutími svého představenstva a dalších
zákonných povinností vztahujících se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly
a cíle patřily tyto:

■ dokončit konsolidaci akcionářské struktury společnosti

■ vyvinout maximální úsilí za účelem dokončení přípravy, zajištění financování a zahájení
realizace rekonstrukce královéhradecké čistírny odpadních vod

■ vytvořit plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění 

■ splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené
reprodukce společnosti 

5.1 Rozhodnutí valné hromady

Dne 11.6.2008 se konala řádná valná hromada společnosti, která schválila:

■ zprávu o podnikatelské činnosti a stavu majetku za rok 2007, 

■ zprávu o řádné účetní závěrce a rozdělení zisku společnosti za rok 2007,

■ záměr konsolidace akcionářské struktury společnosti formou procesu veřejné nabídky na odkup listinných
kmenových akcií na majitele společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. od jejich vlastníků, a to ve
smyslu ustanovení § 161 a odst. 1 Obchodního zákoníku číslo 513/1991 Sb. v jeho současně platném znění,
včetně nálezů Ústavního soudu

■ nabývání vlastních listinných kmenových akcií na majitele formou veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu
akcií za těchto podmínek:

■ nejvyšší množství akcií, které může společnost nabýt: 46 150 kusů o nominální hodnotě
1 000 Kč,

■ doba platnosti usnesení řádné valné hromady: 18 měsíců,

■ nejnižší cena, za níž může společnost nabýt jednu listinnou akcii: 450 Kč,

■ nejvyšší cena, za níž může společnost nabýt jednu listinnou akcii: 850 Kč,

■ doba závaznosti nabídky veřejného návrhu smlouvy o koupi a převodu akcií je 4 týdny od
uveřejnění.

■ konkrétní cenu ve výše uvedeném rozsahu určí představenstvo společnosti.

■ vytvoření zvláštního rezervního fondu dle ustanovení § 161d zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, na vlastní akcie. Zvláštní rezervní fond bude vytvořen ke dni, kdy společnost vykáže vlastní
akcie v rozvaze, a to ve stejné výši. Zvláštní rezervní fond může být zrušen nebo snížen, a to i bez souhlasu valné
hromady, v případě, že společnost vlastní akcie zcela nebo zčásti zcizí nebo je použije ke snížení základního
kapitálu. Jiné využití zvláštního rezervního fondu se nepřipouští. Na vytvoření a doplňování zvláštního rezervního
fondu, vytvořeného na základě usnesení valné hromady, může být použit nerozdělený zisk společnosti a jiné
disponibilní fondy, které může společnost použít dle svého uvážení, a to v rozsahu, který stanoví představenstvo
společnosti.

■ zvýšení základního kapitálu o 9,996.000 Kč upsáním nových kmenových akcií znějících na jméno s omezenou
převoditelností v listinné podobě, které upíše obec Chýšť v počtu 9 996 kusů

5. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2008
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Ukazatel měrná jednotka 2006 2007 2008

Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2008

5.2 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury

Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k 30. 9. 2005 pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a. s.

V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: 

5.2 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury

Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k 30. 9. 2005 pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a. s.

V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: 

Technické parametry vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky

5. 

Délka vodovodní sítě km 1 276 1 280 1 285
Počet vodovodních přípojek* ks 29 803 30 353 30 785
Kapacita vodovodů 1.sec-1 752 752 474
Obsah vodojemů m3 61 617 61 670 61 670
Počet čistíren odpadních vod ks 12 12 12
Kapacita ČOV m3.den-1 72 373 75 392 75 329
Délka stokové sítě km 489 494 496
Počet kanalizačních přípojek* ks 16 228 16 363 16 489

*nejsou v majetku společnosti

Název obce Délka vodovodu Reálná cena Počet připojených % připojených
/km/ /mil.Kč/ obyvatel obyvatel

5.2.1. Reálná cena vodovodů a kanalizací

Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
je reálná cena vodárenské infrastruktury, kterou společnost vlastní a spravuje, 11,795.408 tis. Kč.

5.2.2. Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí 
nad 1.000 obyvatel

Hradec Králové 315 1 553 92 424 98
Nový Bydžov 41 180 6 728 94
Chlumec nad Cidlinou 29 116 5 147 99
Třebechovice pod Orebem 34 124 5 417 97
Smiřice 16 56 3 067 99
Předměřice nad Labem 9 26 1 764 100
Nechanice 25 81 1 662 76
České Meziříčí 22 49 1 601 96
Černilov 19 63 1 940 84
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Přehled vybraných údajů z majetkové evidence vodovodů obcí nad 1.000 obyvatel



5.2.4. Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací

Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací

Ukazatel měrná jednotka 2006 2007 2008

Počet obyvatel zásobovaných 
z veřejných vodovodů ks 147 782 149 054 150 948
Voda vyrobená ve vlastních 
vodohospodářských zařízeních tis. m3 7 456 6 922 6 830
– z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m3 7 286 6 800 6 816
– z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m3 11 122 14

Počet obyvatel bydlících v domech 
napojených na kanalizaci ks 119 600 120 977 121 350
Množství odpadních vod vypouštěných 
do kanalizace (fakturované) tis. m3 8 356 8 306 8 270
– z toho z domácností tis. m3 4 224 4 218 4 117
– z toho od ostatních tis. m3 2 468 2 332 2 296
–   z toho srážkové vody tis. m3 1 664 1 756 1 857

Množství čištěných odpadních vod, 
které byly vypuštěny do kanalizace 
a současně zpoplatněny tis. m3 8 334 8 284 8 236
Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m3 18 088 18 091 15 425
Množství odpadních vod vypouštěných 
do vodních toků celkem tis. m3 19 102 18 126 15 459

5. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2008
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Název obce Délka kanalizace Pořizovací cena Počet připojených % připojených Vlastní ČOV
/km/ /mil.Kč/ obyvatel obyvatel

5.2.3. Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací 
v obcích nad 2.000 obyvatel

Hradec Králové 306 3 075 93 260 98,7 ANO
Nový Bydžov 34 268 7 126 100 ANO
Chlumec nad Cidlinou 27 221 5 164 97 ANO
Třebechovice pod Orebem 26 169 4 783 90 napojena na ČOV HK

Smiřice, Holohlavy, Černožice 28 161 4 895 94 ANO
Nechanice 12 78 1.400 97,7 ANO

Přehled vybraných údajů z majetkové evidence kanalizací v obcích nad 2.000 obyvatel



2006 2007 2008

Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2008

5.3 Investiční a inženýrská činnost

5.3.1. Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/

5.3.2. Významné investiční akce zrealizované v roce 2008

Příprava a zahájení rekonstrukce ČOV Hradec Králové za účelem snížení obsahu celkového dusíku
na odtoku

Hlavním důvodem pro realizaci projektu je přísnější legislativa v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, kterou se ČR zavázala plnit po
vstupu do Evropské unie. Vládní nařízení č. 61/2003 Sb. stanovuje splnění přísnějších limitů dusíku a fosforu ve vypouštěných odpadních
vodách z čistíren odpadních vod (ČOV) pro aglomerace nad 10.000 EO (ekvivalentních obyvatel) do konce přechodného období, tj. 31. 12. 2010.
ČOV Hradec Králové není bez rekonstrukce schopna zajistit požadovaných 10 mg dusíku na litr vypouštěné odpadní vody. ČOV Hradec Králové
byla uvedena do provozu v prosinci 1995. Do té doby vytékaly veškeré odpadní vody z města bez jakéhokoliv čištění do řeky Orlice a Labe.
Jedná se mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 143 tisíc ekvivalentních obyvatel. Odpadní voda z kanalizace města je přiváděna na ČOV
kmenovou stokou, provedenou jako štola o DN 2800 v hloubce cca 28 m. Délka této štoly je 5 200 m. 

Náklady stavby činí 139,8 mil. Kč a budou hrazeny z těchto zdrojů: dotace ze státního rozpočtu ve výši 48,9 mil. Kč, jejím poskytovatelem je
Ministerstvo zemědělství (35 % nákladů stavby), vlastní zdroje VAK HK ve výši 28 mil. Kč (20 %), z čehož 26 mil. Kč poskytne formou
předplaceného nájemného provozovatel Královéhradecká provozní, a. s. Na financování stavby bude rovněž použit zvýhodněný komerční
úvěr, předběžně byla přislíbena i finanční podpora od Královéhradeckého kraje. 

Stavba byla zahájena v listopadu 2008 a bude probíhat do konce roku 2010. 

Číselné údaje o investicích /v tis. Kč/

5. 

Investiční výdaje celkem 169 263 304 242 208 795
Z toho:
– nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 135 670 256 742 158 602
– splátky návratné finanční výpomoci 19 740 19 618 19 311
– splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) 13 853 18 882 18 882
– splátky předplaceného nájemného 0 9000 12 000
– rezerva k použití v příštích letech 

(kladné číslo=rezerva, 
záporné číslo = přečerpání zdrojů v běžném období) 17 935 - 9 579 0

Zdroje financování celkem 187 197 294 663 208 795
Z toho:
– příděl z nájemného 118 000 117 900 137 590
– půjčky od obcí 31 593 33 637 47 364
– systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu 9 114 10 431 500
– úvěry se státní zárukou (bezúročné) 7 873
– předplacené nájemné od provozovatele 60 000
– vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období 54 760 19 341
– počáteční zůstatek – převod z minulého roku 20 588 17 935 4 000
Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích 71 74 77
Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích 29 26 23
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Rozsah rekonstrukce: Požadovaný efekt na denitrifikaci (tj. odstranění dusíku)
bude dosažen zejména doplněním stávající technologie čištění odpadních vod
o postdenitrifikační filtry, které pracují na principu biologického odbourání dusíku
z odpadní vody. Předčištěná odpadní voda prochází přes filtrační medium, které
je pokryté biomasou. V průběhu filtrace  tato biomasa odstraňuje z odpadní vody
dusík. Jedná se o první použití této technologie na území ČR.

Kromě doplnění procesu čištění o postdenitrifikační filtry jsou součástí tohoto
projektu i další úpravy na stávajících objektech a zařízení čistírny, které ovlivňují
účinnost procesu odstraňování dusíku a kvalitu odtoku v ukazateli dusík
z čistírny. 

ČOV Hradec Králové – rekonstrukce energobloku 

Od května do září 2008 probíhala na ČOV HK rekonstrukce energobloku. Od
uvedení ČOV do provozu sloužily pro výrobu elektrické energie a tepla pro
technologické účely dva menší plynové motorgenerátory na kalový nebo zemní
plyn. Po rekonstrukci je k dispozici nová kogenerační jednotka a další původní
repasovaná jednotka slouží jako záloha. 

Palivem pro kogenerační jednotku je bioplyn, který je produkován z čistírenského
kalu ve vyhnívacích nádržích. Nová kogenerační jednotka o výkonu 537 kW je
schopna zužitkovat veškerou produkci bioplynu ČOV HK. V případě bezdeštného
průtoku, kdy jsou na ČOV přiváděny pouze splašky, stačí elektrická energie,
vyrobená kogenerační jednotkou, k pokrytí spotřeby celé ČOV. Odpadní teplo
z kogenerační jednotky pak slouží k vytápění vyhnívacích nádrží. V zimním období
je nutné přitápět vyhnívací nádrže ještě zemním plynem, aby byla udržována
teplota na požadovaných 37°C. Tímto opatřením bylo dosaženo zvýšení účinnosti
o 35% ve srovnání se stavem předchozím. Úspory elektrické energie a zemního
plynu částečně kompenzují nárůst ceny energií. 

Kanalizace Hradec Králové – přeložka a zkapacitnění stoky
CI u letního koupaliště

Důvody pro realizaci této stavby byly dva. Zvýšení kapacity této kmenové stoky
a přemístění její trasy z důvodu plánované výstavby letního koupaliště. Stavba
byla zahájena v letních měsících 2008 s podmínkou jejího zprovoznění do konce
roku. Původní průměr potrubí již nevyhovoval stávajícímu stavu napojených ploch
a zcela znemožňoval další rozvoj území. Pro novou kanalizaci bylo použito
železobetonových trub s čedičovou výstelkou kynety v rozsahu 180°. Zajímavostí
byly 2 úseky pod komunikací, které z důvodu velkých hloubek byly prováděny
nemechanizovaným štítem o průměru 2 m. Celková délka nové kanalizace činila
497 m a zahrnovala průměry potrubí 1400 a 1200 mm. Těsnost potrubí byla
ověřena tlakovými zkouškami, přičemž testovacím médiem byl vzduch. 

ČOV Hradec Králové – poklep na základní kámen

ČOV Hradec Králové – rekonstrukce energobloku

Stoka CI trouby



Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice U Rybáren,
Hradec Králové 

Čerpací stanice U Rybáren patří mezi významné objekty na stokové síti města
Hradec Králové. Byla postavena v roce 1966 za účelem přečerpání cca 50%
odpadních vod z města do Labe. Od roku 1995, kdy byla uvedena do provozu
nová čistírna odpadních vod, plní funkci dešťového oddělovače a přes její
technologii protéká do řeky okolo jedné třetiny dešťových vod spadlých na území
města (Pražské Předměstí, Plotiště a Svobodné Dvory). Důvodem pro celkovou
rekonstrukci tohoto objektu je nutnost jeho obnovy po více než 40letém provozu. 

Předmětem stavby jsou jak stavební tak technologické úpravy spočívající
zejména ve statické stabilizaci budovy, jejím zateplení, výměně oken
a rekonstrukci střešního pláště, sanaci železobetonových konstrukcí
a modernizaci strojní a elektro technologie. Stanice je vybavena 3 ks šnekových
a 3 ks vrtulových čerpadel VSK 12, z nichž jedno bude nahrazeno čerpadlem VSK
8, u kterého lze regulovat naklápění lopatek v rozsahu 570 – 1.875 l/s při
dopravní výšce 5,1 m.

Kapacita čerpací stanice je 3.000 l/s. Stavba má celkové náklady ve výši
35,4 mil.Kč a bude dokončena v srpnu 2009.
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Kromě výše uvedeného dále společnost v roce 2008 připravovala a realizovala obnovu a technického zhodnocení vodovodů a kanalizací
v obcích Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou, Třebechovice pod Orebem, Nechanice a Staré Smrkovice.

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Letců,
Herbenova, Břetislavova, Hradec Králové

Projekt zahrnoval výměnu kanalizace a vodovodu v ulicích Letců, Herbenova
a Břetislavova. Obě vodárenská vedení byla již za hranicí své životnosti. Stavba
byla úzce koordinována s rekonstrukcí komunikace, jejímž investorem bylo
Statutární město Hradec Králové. Byly rovněž vyměněny veřejné části domovních
kanalizačních přípojek a přípojek od uličních vpustí. Kanalizace byla vyměněna
v délce 457 m a vodovodní řad 300m.

Rekonstrukce vodovodu v ul. J. Purkyně, Hradec Králové

Stavba byla úzce koordinována s výměnou horkovodu, jejímž investorem byla
International Power Opatovice, a.s. Původní vodovod byl uložen ve velkých
hloubkách a byl již za hranicí své životnosti. Celkem bylo vyměněno 1.078 m
vodovodního řadu o profilu 300, 150 a 100 mm. Součástí stavby byla i kompletní
rekonstrukce komunikace, kterou z jedné poloviny financovala naše společnost.

Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 20085. 

Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice 
U Rybáren, Hradec Králové 

Rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
v ul. Břetislavova, Hradec Králové

Rekonstrukce vodovodu v ul. J. Purkyně, 
Hradec Králové
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Shrnutí

Do obnovy stávajících vodovodů společnost v roce 2008 vložila finanční prostředky ve výši 37,5 mil.Kč, pro zlepšení jakosti vody pro lidskou
potřebu bylo investováno 0,5 mil.Kč a na přípravu a realizaci rozšíření vodovodní sítě bylo použito 2,4 mil.Kč

Obnova a technické zhodnocení stávajících kanalizací stála v roce 2008 společnost 90,7 mil.Kč, do čistíren odpadních vod bylo investováno
15,6 mil.Kč a finanční prostředky na dostavbu kanalizační sítě činily 10,5 mil.Kč.

5. Zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2008

5.4 Záměry a cíle pro rok 2009

Společnost bude v nadcházejícím období plnit cíle vycházející zejména ze svého investičního programu na na rok 2009 a plánu obnovy
vodovodů a kanalizací, který schválilo představenstvo společnosti v říjnu 2008. Přitom bude klást zvláštní důraz zejména na splnění svých
povinností vycházejících ze zákona o vodovodech a kanalizacích a o vodách včetně souvisejících prováděcích předpisů. Jedná se především
o to, aby kvalita odpadní vody vypouštěné z čistíren o kapacitě vyšší než 10.000 ekvivalentních obyvatel splňovala přísnější limity dusíku
a fosforu. K tomu je nezbytné úspěšně dokončit rekonstrukci a modernizaci ČOV v Hradci Králové a Novém Bydžově s celkovými náklady cca
180 mil. Kč. Společnost bude vyvíjet maximální úsilí pro zajištění těchto 2 projektů, zejména bude hledat optimální formy financování, aby
dopad do služby za čištění odpadní vody byl minimální.

Dalším úkolem, kterým se společnost v příštím období bude intenzivně zabývat, je vytvoření návrhu na legislativní změny právních předpisů
souvisejících s krizovou situací nedostatku vody pro zásobení obyvatelstva velkého rozsahu. Zástupci naší společnosti jsou členy pracovní
skupiny, která byla zřízena v závěru roku 2008 na městě Hradec Králové, Tato skupina má multiodborné zastoupení, které řeší tuto situaci ze
všech možných úhlů pohledu. Na základě aktualizace bilance vodních zdrojů v regionu východních Čech byly zatím učiněny dílčí závěry, které
lze shrnout do konstatace, že za posledních 5 let došlo ke snížení zimních srážek, které mají rozhodující vliv na množství zásob podzemní vody,
o 11-15 %. Vodní zdroje Vodárenské soustavy východní Čechy mají za standardních podmínek asi 20procentní rezervu, avšak za souběžného
výskytu období sucha a snížení kvality některých zdrojů, existuje reálné riziko nedostatku vody pro zásobení obyvatelstva. Pracovní skupina
bude v tomto smyslu usilovat o to, aby za této situace dostal veřejný zájem zásobení obyvatelstva vodou prioritu. 



ČOV Hradec Králové
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6. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2008

6.1. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2008

Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období
Sledovaném Minulém 

a b c 1 2

I. Tržby za prodej zboží O1
A Náklady vynaložené na prodané zboží O2

Obchodní marže O3
II. Výkony O4 171566 150988

1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb O5 167593 147746
2. Změna stavu zásob vlastní výroby O6
3. Aktivace O7 3973 3242

B. Výkonová spotřeba O8 6029 7104
Spotřeba materiálu a energie O9 1059 1010
Služby 10 4970 6094
Přidaná hodnota 11 165537 143884

C. Osobní náklady 12 12090 11082
1. Mzdové náklady 13 8357 7557
2. Odměny členům orgánů společnosti 14 504 504
3. Náklady na sociální zabezpečení a zdrav.poj. 15 2783 2624
4. Sociální náklady 16 446 397

D. Daně a poplatky 17 177 173
E. Odpisy dlouhodobého majetku 18 139229 127730
III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 19 565 366

1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20 565 365
2. Tržby z prodeje materiálu 21 1

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 22 695 137
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23 695 137
2. Prodaný materiál 24

G. Změna stavu rezerv a opravných položek 25 20000 0
VI. Ostatní provozní výnosy 26 443 44
I. Ostatní provozní náklady 27 287 126
VII. Převod provozních výnosů 28
J Převod provozních nákladů 29

* Provozní výsledek hospodaření 30 -5933 5046
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6.1. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT k 31. 12. 2008 – pokračování

Označení Text Číslo řádku Skutečnost v účetním období
Sledovaném Minulém 

a b c 1 2

VI Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31 35 494 20 635
J Prodané cenné papíry a podíly 32 18 151 10 266
VII Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 33 10 200 5 118
1. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35 10 200 5 118
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37
K. Náklady z finančního majetku 38 0 0
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39 0 431
L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40 208 0
M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41
X. Výnosové úroky 42 829 1 424
N. Nákladové úroky 43 0 0
XI. Ostatní finanční výnosy 44 0
O Ostatní finanční náklady 45 728 666
XII. Převod finančních výnosů 46
P. Převod finančních nákladů 47
** Finanční výsledek hospodaření 

(31-32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45+46-47) 48 27 436 16 676
Q Daň z příjmu za běžnou činnost 18 960

1. – splatná 50 0 0
2. – odložená 51 0 18 960

*** Výsledek hospodaření za běžnou čin. 52 21 503 2 762 
XIII. Mimořádné výnosy 54 1 148
R. Mimořádné náklady 55 832
S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti
1. – splatná 57
2. – odložená 58
**** Mimořádný výsledek hospodaření 316
***** Výsledek hospodaření za účetní období 60 21 819 2 762 

Výsledek hospodaření před zdaněním 21 819 21 722

6. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2008
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6.2. ROZVAHA k 31. 12. 2008 – aktiva

Označení AKTIVA Číslo Běžné účetní období Minulé úč. o.
řádku Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Netto 4

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 5 598 778 1 840 564 3 758 214 3 606 551
A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2
B. Dlouhodobý majetek 3 5 582 313 1 840 564 3 741 749 3 578 639
B.I. Dlouhodobý neh.majetek 4 11 252 10 134 1 118 2 514

1. Zřizovací výdaje 5
3. Software 7 11 128 10 134 994 2 227
5. Jiný dlouhodobý nehm.maj. 10
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 11 124 124 287

B.II Dlouhodobý hmotný maj. 12 5 465 187 1 830 430 3 634 757 3 572 554
1. Pozemky 13 50 934 50 934 50 134
2. Stavby 14 4 694 881 1 450 042 3 244 839 3 196 771
3. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 15 543 794 380 388 163 406 172 204
4. Jiný dlouhodobý hmotný maj. 16 122 122 122
5. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 17 175 326 175 326 147 458
6. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek 18 130 130 5 865 

B.III Dlouhodobý finanční majetek 19 105 874 105 874 3 571
1. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem 20 102 507 102 507
2. Ostatní dlouhodobé cenné papíry 21 3 367 3 367 3 571

C Oběžná aktiva 22 16 038 16 038 27 599
C.I. Zásoby 23 123 123 82

1. Materiál 24 123 123 82
C.II. Dlouhodobé pohledávky 25
C.III. Krátkodobé pohledávky 26 2 123 2 123 6 816

1. Pohledávky z obchodních vztahů 27 62 62 237
2. Stát-daňové pohledávky 28 1 759 1 759 6 341
3. Ostatní poskytnuté zálohy 29 295 295 231
4. Jiné pohledávky 30 7 7 7

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 31 13 792 13 792 20 701
1. Peníze 32 47 47 86
2. Účty v bankách 33 8 748 8 748 20 615
3. Krátkodobé cenné papíry 34 4 997 4 997 0

D.I. Časové rozlišení 35 427 427 313
1. Náklady příštích období 36 377 377 313
2. Příjmy příštích obodbí 37 50 50

6. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2008
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6.2. ROZVAHA k 31. 12. 2008 – pasiva

Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období
Běžném Minulém 

a b c 5 6

PASIVA CELKEM 37 3 758 214 3 606 551
A. Vlastní kapitál 38 3 332 339 3 199 399
A.I. Základní kapitál 39 1 646 390 1 636 672

1. Základní kapitál 40 1 668 561 1 658 565
2. Vlastní akcie 41 -22 171 -21 893
3. Změny základního kapitálu 42

A.II. Kapitálové fondy 43 1 419 332 1 316 825
1. Emisní ážio 44 261 316 261 316
2. Ostatní kapitálové fondy 45 1 055 509 1 055 509
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků 46 102 507 -

A.III. Rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku 47 148 177 147 762
1. Zákonný rezervní fond 48 147 728 147311
2. Statutární a ostatní fondy 49 449 451

A.IV. Výsledek hospodaření min. let 50 96 621 95 378
1. Nerozdělený zisk minulých let 51 96 621 95 378

A.V. Výsledek hospodaření běžného období 52 21 819 2 762
B. Cizí zdroje 53 425 862 407 151
B.I. Rezervy 54 20 238 210

1. Ostatní rezervy 55 20 238 210
B.II. Dlouhodobé závazky 56 246 749 230 847

1. Závazky ke společníkům 57 111 130 64 279
2. Dlouhodobé přijaté zálohy 58 39 362 51 000
3. Jiné závazky 59 23 562 42 873
4. Odložený daňový závazek 60 72 695 72 695

B.III. Krátkodobé závazky 61 26 676 25 013
1. Závazky z obchodních vztahů 62 24 861 22 278
2. Závazky ke společníkům 63 330 331
3. Závazky k zaměstnancům 64 510 386
4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 65 204 209
5. Stát-daňové závazky a dotace 66 0 0
6. Dohadné účty pasivní 67 737 1782
7. Jiné závazky 68 34 27

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 69 132 199 151 081
1. Bankovní úvěry dlouhodobé 70 132 199 151 081

C. Časové rozlišení 71 13 1
1. Výdaje příštích období 072 13 1

6. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2008
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Doplňující informace

Změna způsobu vykazování

K datu 23. 3. 2007 byly cenné papíry společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. vyloučeny z obchodování na oficiálním trhu RM-S.
V souladu se zákonem o účetnictví č.563/91 Sb., novelizované znění č. 437/2003 Sb., § 19 odst.9 a § 23a, byla společnost povinna k 31.12.2007
použít pro účtování a sestavení účetní závěrky MSÚV. Od 1.1.2008 společnost účtuje a vykazuje dle Českých účetních standardů (ČÚS).
Vlivem přechodu na vykazování dle českých účetních standardů není společnost povinna sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Z důvodu
reálného vykázání podílu na společnosti Královéhradecká provozní, a.s. byl tento přepočítán metodou ekvivalence a v takto přepočtené výši
je uveden v rozvaze společnosti. Pro srovnání údajů s minulým obdobím společnost zvolila metodiku vykázání dle českých účetních standardů.

Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období:

V roce 2008 došlo k zápisu zvýšení základního kapitálu společnosti, a to nepeněžitým vkladem od Obce Chýšť v celkové výši 9 996 ks
kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč.

Vlastní akcie 

K počátku účetního období 2008 společnost vlastnila 49 175 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě,
které společnost nabyla v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti, což činí podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 3%.

V průběhu účetního období 2008 společnost koupila v souladu s rozhodnutím valné hromady společnosti 22 165 ks kmenových akcií na
majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě za kupní cenu, která činila nejméně 450 Kč a nejvíce 832 Kč za akcii, což činí podíl
na základním kapitálu společnosti 1,3 %.

V průběhu účetního období 2008 společnost prodala 35 494 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě
za kupní cenu 1 000 Kč za akcii, což činí podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 2,1%.

Ke konci účetního období 2008 společnost vlastní 35 846 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 Kč v listinné podobě,
což činí podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 2,2%.

Výše dividendy za poslední tři účetní období

Za poslední tři účetní období nebyly dividendy vyplaceny, veškerý vytvořený hospodářský výsledek byl použit na obnovu a pořízení nového
vodárenského infrastrukturního majetku.

Majetkové účasti a cenné papíry

Společnost vlastní tyto realizovatelné cenné papíry:

Realizovatelné cenné papíry

Druh cenného papíru Počet akcií v ks Celková cena v tis.Kč
akcie Vodovody a kanalizace Pardubice , a.s. 7 429 3 339
akcie Vodovody a kanalizace Náchod , a.s. 443 28
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Hospodářský výsledek r. 2007 *Hospodářský výsledek r. 2008

U akcií Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s. došlo k datu 25.9.2008 ke zrušení veřejné obchodovatelnosti a k 31. 12. 2008 byly výsledkově
přeceněny poslední známou obchodovanou cenou.

Společnost má majetkovou účast 34% v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s. oceněnou ekvivalencí v částce 102,507 mil.Kč.

* Návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2008 bude schválen valnou hromadou konanou v červnu 2009

Rozdělení zisku v tis. Kč

Celkem HV (po zdanění) -ztráta /+zisk 2 762 21 819
Příděl do zákl. rezervního fondu 139 1 091
Úhrada kumulované ztráty – –
Výplata dividend a podílů 495 1296
Převod do dalšího roku 1522 18 597
Ostatní 606 835

r. 2007 r. 2008

Výnosy z běžné činnosti

tis. Kč Podíl v % tis. Kč Podíl v %
na celkových tržbách na celkových tržbách
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Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb 167 593 76,09 147 746 82,54
Z toho: nájemné 167 505 76,05 147 692 –
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 565 0,26 365 0,2
Aktivace HIM, materiálu, služeb 3 973 1,8 3 242 1,81
Výnosy z prodeje majetkových CP 35 494 16,12 20 635 11,53
Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ost. finanční výnosy 1 265 0,57 1 855 1,04
Výnosy z finančních účastí 10 200 4,63 5 118 2,86
Ostatní výnosy 1 156 0,53 44 0,02
Celkem: 220 246 100 179 005 100

6. Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2008
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ČOV Pohoří
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Dozorčí rada předkládá akcionářům společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zprávu 
o své činnosti za rok 2008

Dozorčí rada v roce 2008 pracovala v tomto složení :

předseda: Ing. Jiří Seidler

místopředseda: Jan Kopelent

členové: JUDr. Arnošt Urban, 
Vladimír Futera, 
Mgr. Otakar Kuchař, 
Ing. Milan Plšek 

Dozorčí rada se scházela pravidelně jednou měsíčně. Předseda dozorčí rady se účastnil jednání představenstva
společnosti, a tak byla zajištěna průběžná informovanost o činnosti společnosti. Dozorčí rada při svém jednání měla
k dispozici písemné materiály předkládané pro jednání představenstva.

Dozorčí rada zaměřila svoji pozornost na plnění rozhodujících ukazatelů společnosti jako celku. Dozorčí rada byla
pravidelně měsíčně informována o plnění ekonomických ukazatelů. Společnost plánovala na rok 2008 dosáhnout zisk
před zdanění ve výši 18 840 tis Kč. Skutečná výše zisku před zdaněním za rok 2008 je 21 819 tis Kč. 

Dozorčí rada projednala tvorbu účetních rezerv na rok 2009. 

Dozorčí rada byla průběžně informována o stavu projektů spolufinancovaných z Kohezních fondů Evropské unie.

Dozorčí rada věnovala značnou pozornost návrhu ceny vodného a stočného na rok 2009. Do odborné komise pro
stanovení ceny vodného a stočného 2009 byl nově delegován člen dozorčí rady. Dále dozorčí rada věnovala pozornost
přípravě a realizaci procesu změny podoby akcií a průběhu plnění plánu investiční výstavby včetně probíhajících
výběrových řízení.

Společnost splnila plánovaný hospodářský výsledek, závazky k zaměstnancům, státnímu rozpočtu a dodavatelům.
Inventarizace majetku, pohledávek a závazků potvrdila velmi dobrou úroveň vedení účetní evidence společnosti. 

Dozorčí rada se seznámila se zprávou auditora a ztotožňuje se s jeho stanoviskem. Dozorčí rada doporučuje valné
hromadě schválit účetní závěrku za rok 2008 a návrh představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada projednala
zprávu představenstva společnosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.

V Hradci Králové dne 9. dubna 2009

Ing. Jiří Seidler
předseda dozorčí rady



ČOV Hradec Králové
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8. Zpráva auditora
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8. Zpráva auditora
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Jiří Soukup
narozen 30. června 1927, vystudoval Vysokou školu
zemědělskou a lesního inženýrství v Praze
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Vodovody a kanalizace Hradec Králové podporují
všestranného atleta a stále aktivního sokolského
sportovce, publicistu, milovníka koní a příznivce
umění, Jiřího Soukupa, na cestě za jeho snem běžet
maratón i po osmdesátce.
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