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OBCHODNÍ JMÉNO:  Královéhradecká provozní, a.s.

DATUM VZNIKU:  6. září 2004

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Víta Nejedlého 893, 500 03  Hradec Králové 3

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IČO:  274 61 211

DIČ:  CZ 274 61 211

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu
v Hradci Králové oddíl B, vložka č. 2383

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 250 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:  VEOLIA VODA S. A. (66 %)

 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. (34 %)

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Orgány a.s./Klíčové údaje

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2006
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PŘEDSTAVENSTVO
Philippe Guitard      předseda
Otakar Divíšek        místopředseda 
Rostislav Čáp
Jakub Hanzl
Pavel Lipovský
Josef Malíř
Etienne Petit
Jiří Šolc
Miroslav Uchytil

MANAGEMENT
Jakub Hanzl      generální ředitel
Pavel Lipovský    zástupce generálního ředitele, výkonný ředitel
Tomáš Hosa      technický ředitel
Milan Prchal      finanční ředitel

DOZORČÍ RADA
Alois Tuháček      předseda 
Milan Prchal       místopředseda 
Jan Doskočil
Pavla Finfrlová
Tomáš Haltuf
Stanislav Javůrek
Zdeněk Krafka
Ladislav Paukert
Pavel Stejskal
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Klíčové údaje

Celkem bylo vyrobeno

7 456 tis. m3

vody

Podařilo se dosáhnout 

hospodářského výsledku

19 081 tis. Kč
po zdanění

Ztráty vody se podařilo 

snížit o 0,1 %

Vyčištěno  bylo celkem 

18 318 000 m3

odpadní vody Díky změnám v organizaci 

práce byl snížen počet 

zaměstnanců

o 6,8 %, a to

na 233 zam.

Obrat společnosti činil

555 883 tis. Kč

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.



Rok 2006 se stal pro společnost Královéhradecká 
provozní, a.s. (KHP) rokem plným změn. Po zahájení 
provozování vodárenské infrastruktury, pronajaté 
společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové,
a. s., se  KHP stala největší vodárenskou společností
ve východních Čechách.

Po rozdělení vodáren na vlastnickou a provozní část 
se nám v krátkém období podařilo zefektivnit činnost 
společnosti, a to nejen snížením stavu pracovníků, 
ale i současným nasazením moderních informačních 
systémů. Spolu s viditelným zkvalitněním 
zákaznických služeb a důslednou informovaností svých 
odběratelů se podařilo splnit hlavní počáteční cíle 
společnosti - konsolidace provozní části společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a nastavení 
vztahů mezi provozní a vlastnickou společností.
K dosažení těchto cílů byly úspěšně využity standardy 
obvyklé ve společnostech skupiny Veolia Voda a jejich 

implementace nepochybně přispěla k výraznému 
zrychlení celého procesu.
Rok 2006 byl pro KHP jako nového provozovatele 
významný pro zavedení nové, otevřené komunikace 
vůči veřejnosti. Společnost k tomu využívala širokou 
škálu činností public relations včetně podpory 
kvalitních projektů zejména v oblasti školství, kultury, 
sportu a charity.

Velkou pozornost jsme věnovali zejména podpoře 
environmentální výchovy ve školách. Pravidelná
a zvyšující se účast dětí v soutěžích 
nadnárodní společnosti Veolia svědčí
o tom, že se nám v nich podařilo 
vzbudit pocit odpovědnosti
za prostředí, ve kterém žijí, a chuť ho 
zlepšovat. Vzdělávací akce a setkávání
s odborníky, spolupořadatelství různých 
soutěží a seminářů se zaměřením na 

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
od převzetí provozu vodovodů a kanalizací od společnosti VAK Hradec Králové akciovou společností
Královéhradecká provozní uplynul poprvé celý kalendářní rok. Jaký byl?

Editorial předsedy představenstva

í

Editorial předsedy představenstva
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vodohospodářskou problematiku se setkaly s velkým 
ohlasem. Královéhradecká provozní zajišťuje v regionu 
i realizaci projektů Nadačního fondu Veolia. Výsledky 
činnosti v našem regionu ocenila při své návštěvě 
i ředitelka komunikace Nadačního fondu Veolia 
Environnement.

Téměř 90 % zákazníků KHP je dnes velmi spokojeno 
či spokojeno se službami, jež jim naše společnost 
poskytuje. Ukázal to průzkum spokojenosti zákazníků 
prováděných centrálně pro skupinu Veolia Voda. 
Podobně vysoce byla hodnocena i kvalita dodávané 
vody, se kterou je spokojeno přes 70 % odběratelů. 
Vysokou míru spokojenosti vyjádřili zákazníci
i s provozními podmínkami zákaznického centra
a s profesionalitou našich zaměstnanců. 

Spotřebitelé chtějí být informováni nejen o kvalitě 
vody a její ceně, ale také o výlukách a haváriích vody. 
Zároveň se ukázalo, že naši zákazníci při získávání 
informací dávají přednost využití moderních 
prostředků, jako jsou zákaznická linka a internet. 
Těmto požadavkům odpovídají rozšiřující se služby 

nově zřízené zákaznické linky a zcela nová podoba 
webových stránek společnosti.

Proces změn tím zdaleka nekončí. Souběžně s nimi 
probíhá práce na jejich zakotvení do standardních 
procesů společnosti s pomocí zavedení integrovaného 
systému řízení jakosti podle norem ISO. Implementaci 
bude zajišťovat Institut environmentálních služeb, 
a.s., který je zároveň centrálním školícím zázemím 
pro všechny skupiny Veolia Environnement v České 
republice. 

Rok 2006 byl rokem očekávaných změn. Dnes již lze 
vyhodnotit, že společnost Královéhradecká provozní, 
a.s. očekávání akcionářů potvrdila. Dovolte mi proto 
poděkovat všem, kteří se o tento výsledek zasloužili.

5

Philippe Guitard
předseda představenstva KHP

a generální ředitel Veolia Voda pro střední
Evropu a Rusko

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.



Organizační struktura/Přístup k zákazníkovi
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Organizační struktura 
k 31. 12. 2006

Asistentka ZGŘ 

Finanční ředitel

Oddělení plánování a financí

Oddělení účtárny

Oddělení styku se zákazníky

Referát krizového řízení

Generální ředitel

Útvary přímo řízené GŘ  

Referát fakturace

Referát pohledávek

Referát obchodních smluv

Referát VDM služby

Call centrum

Recepce

Zástupce GŘ  

Asistentka GŘ  

Vnitřní audit

Hlavní sklad

Útvar nákupu a logistiky

Referát personální + BOZP

Útvar IT

Provoz rozvod vody HK

Provoz výroba vody HK

Provoz ČOV HK

Provoz západ

Provoz elektroúdržba

Provoz kanalizace HK

Asistentka TŘ  Technický ředitel

Odd. dokumentace a GIS

Ostatní služby

Laboratoř pitných vod

Technolog PaOV

Vodohospodář

Technologický útvar

Referát mezd
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PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI

Nové služby, kontakt se zákazníky

V září 2006 společnost zahájila přípravu změn ve 
vyúčtování a placení vodného a stočného. Cílem těchto 
změn je rozšíření a zefektivnění služeb zákazníkům. 
Dosavadní způsob vyúčtování, při kterém byl na každém 
odběrném místě prováděn odečet čtyřikrát ročně a po 
každém odečtu byla odběrateli vystavena faktura, bude 
od 2. čtvrtletí roku 2007 nahrazen zálohovými platbami 
se závěrečným vyúčtováním na základě odečtu pouze 
jedenkrát ročně. Rozšířením nabídky o možnost platby 
sdruženým poštovním inkasem SIPO je možné platit 
vodné a stočné celkem pěti způsoby.

Marketing a komunikace

V září a říjnu 2006 proběhl průzkum spokojenosti mezi 
zákazníky společnosti.  Průzkum provedla agentura 
Tambor. Průzkum ukázal, že velká většina odběratelů 
je spokojena jak s kvalitou pitné vody tak s úrovní 
poskytovaných  služeb a s přístupem 
zaměstnanců společnosti k zákazníkům. Zároveň
z průzkumu vyplynulo, že naši zákazníci si přejí být dobře 
informováni a při získávání informací dávají přednost 
využití moderních prostředků jako jsou zákaznická linka 
a internet.

Struktura kontaktů  se zákaznickým centrem
z hlediska požadavků zákazníků

Struktura zákazníků

Jak jste celkově spokojen se službami Vašeho 
dodavatele pitné vody a provozovatele 

kanalizace?

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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Zákaznické centrum

V roce 2006 byla modernizována 
recepce. Stala se tak moderně 
vybavenou vstupní bránou 
zákaznického centra. Vybavení 
moderní informační technikou 
s přístupem do zákaznického 
systému umožňuje vyřídit velkou 
část požadavků v přímém kontaktu 
se zákazníkem.

Call Centrum

Na počátku roku 2006 byla zřízena 
zákaznická linka Královéhradecké 
provozní, a.s. Pracoviště operátorek 
je vybavené technikou s přístupem 
do zákaznického systému.  V závěru 
roku 2006 se operátorky call centra 

Přístup k zákazníkovi

zejména zabývaly vyřizováním 
dotazů souvisejících se změnami 
v placení a vyúčtování vodného 
a stočného. Kromě toho ale také 
s přehledem zabezpečily průběh 
telefonické soutěže Vodomilka 
pořádané společnostmi skupiny 
Veolia pro žáky základních škol.
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K velmi úspěšným akcím se zařadil 
Den otevřených dveří u příležitosti 
Světového dne vody, kdy se více 
než 200 zájemcům z řad hradecké 
veřejnosti otevřely dveře do 
sídla společnosti a do střežených 
vodárenských provozů. S velkým 
ohlasem přijali zástupci sdělovacích 
prostředků možnost seznámit se
s údržbou a čištěním jednoho
ze čtyř podzemních vodojemů.
Nově lze získat velké množství 
informací prostřednictvím 
webových stránek společnosti.

Komunikace s veřejností

Rok 2006 byl pro KHP, a.s. jako nového provozovatele významný
pro nastavení nové, otevřené komunikace vůči svým partnerům, 
odběratelům a veřejnosti. Společnost k tomu využívala širokou škálu 
novinových reportáží a článků, ale i bilboardovou kampaň či autobusové 
linky.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.



Zodpovědnost

ZODPOVĚDNOST
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Lidské zdroje

Kolektivní smlouva
Vedení Královéhradecké provozní společnosti 
věnuje nemalou pozornost otevřené komunikaci se 
zaměstnanci. V roce 2006 se podařilo navázat dobrou 
spolupráci s odborovou organizací, a to i při provádění 
nutných organizačních změn a s tím souvisejícím 
snižováním  počtu zaměstnanců. V důsledku očekávané 
efektivity a produktivity práce bylo dosaženo zvýšení 
platů a nastavení vyšších sociálních benefitů pro 
zaměstnance. Dobré vztahy s odborovou organizací jsou 
zřejmé zejména při tvorbě Kolektivní smlouvy, která 
v mnoha ujednáních převyšuje standard stanovený 
Vyšší kolektivní smlouvou.

Organizační změny a struktura 
zaměstnanosti
Nová organizační struktura a optimalizace činností 
vedla ke zrušení některých oddělení nebo k začlenění 
některých činností do jiných provozů. Zrušen byl 
neefektivní Provoz východ se sídlem v Třebechovicích 
pod Orebem. V průběhu roku se společnost zaměřila 
na vyhledávání zaměstnanců s vysokou odbornou 
kvalifikací pro obsazované nebo nově vzniklé funkce
ve společnosti.

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech
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Vzdělávání 

V roce 2006 byla věnována zvláštní 
pozornost vzdělávání zaměstnanců 
všech úrovní.
Náklady na vzdělávání v roce 2006 
dosáhly částky 805 tis. Kč. Z této 

částky bylo na zvyšování kvalifikace 
včetně BOZP věnováno 82 %, na 
povinná školení ze zákona 15 %
a na jazykové kurzy 3 %. Společnost 
ve velké míře využívala nabídky 

vzdělávacích programů Institutu 
environmentálních služeb, a.s.,
který je specializovaným 
vzdělávacím centrem  pro všechny 
pracovníky skupiny Veolia Voda 
v České republice.

Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání v KHP, a.s. (vč. VAK HK)

Struktura zaměstnanců dle 
dosaženého vzdělání Věková struktura zaměstnanců 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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Zodpovědnost

Sociální oblast

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci patří v KHP, a.s. 
k základním prioritám. Díky zavedeným a dodržovaným 
opatřením nedošlo v roce 2006 k žádnému vážnému 
úrazu. Stalo se pouze 6 pracovních úrazů s menší 
závažností s 227 dny pracovní neschopnosti.
Zaměstnanci jsou pravidelně vysíláni ke vstupním 
a periodickým prohlídkám a pracovníci z rizikových 
pracovišť  jsou při skončení pracovního poměru také 
podrobováni prohlídkám výstupním.

Sociální fond na rok 2006 nebyl vytvořen, protože 
v roce 2005 nebyl vytvořen zisk (společnost začínala). 
Stav prostředků převzatých ze zůstatků osobních účtů 
sociálního fondu zaměstnanců převzatých z VAKu  HK 
byl  782 tis. Kč. Z tohoto zůstatku byly čerpány prostředky 
v roce 2006.
Evidenční zůstatek osobních účtů zaměstnanců
k 31. 12. 2006 je 587 tis. Kč.
Podle materiálu předloženého představenstvu by měla 
být do sociálního fondu převedena ze zisku roku 2006 
částka 587 tis. Kč jako příděl na rok 2006.

Program „SEQUOIA“

Zaměstnanci KHP, a.s. byli poprvé osloveni 
a seznámeni s projektem zaměstnaneckých 
investičních fondů Veolia Environnement 
– SEQUOIA. Tohoto projektu se v roce 2006 
zúčastnilo 212 zaměstnanců. Průměrný vklad na jednoho 
zaměstnance dosáhl 11 402 Kč.
Tento výsledek svědčí o dobré připravenosti společnosti 
k prezentaci této aktivity mezi zaměstnance i o vyjádření 
sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti VEOLIA 
Environnement.



Interní komunikace

Mezi dlouhodobé cíle společnosti patří vytváření 
pocitu sounáležitosti zaměstnanců ke společnosti. 
Byla dokončena zásadní změna vizuální identity 
nově vzniklé společnosti, která probíhala zároveň se 
změnami v rámci skupiny Veolia Voda. KHP, a.s. začala 
používat nové logo a byl vydán zcela nový grafický 
manuál. Změny se projevily i v označeních budov, 
automobilů, pracovního oblečení atd.

O dění společnosti je průběžně informována odborová 
organizace a vedení společnosti se každoročně v závěru 
roku účastní společenského setkání pro zaměstnance. 
I v roce 2006 byla věnována pozornost bývalým 
zaměstnancům společnosti.

Mezi zaměstnance je distribuován interní časopis 
společnosti Veolia „Voda je život“, který  informuje 
všechny zaměstnance o aktuálním dění ve společnosti
i z jednotlivých regionů, kde Veolia působí.

 Jednotka stav
k 30. 9. 2005

stav
k 31. 12. 2005

stav
k 31. 12. 2006

Průměrný hrubý výdělek * Kč  17 370 18 318 18 826

Index nárůstu %   5,46 % 2,77 %

Průměrné hrubé osobní náklady Kč 18 632 19 487 19 725

Index nárůstu %   4,59 % 1,22 %
* průměrná mzda bez vlivu 
mezd managementu

Přehled průměrných mzdových osobních nákladů
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INOVACE
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Webové stránky společnosti, intranet

Jedním z důležitých informačních kanálů společnosti 
směrem k zákazníkům se staly nově vytvořené webové 
stránky. Abychom zajistili vysokou informační hodnotu 
obsahu, jsou naše webové stránky koncipovány jako 
publikační systém, ve kterém pracovníci odpovědní za 
jednotlivé oblasti mají možnost vytvářet nové příspěvky 
a upravovat již uveřejněné. Mohou tak v řádu minut 
reagovat na aktuální události při současném zajištění 
jednotného vzhledu stránek.
Na platformě použité u webových stránek jsme zahájili 
také provoz intranetu jako univerzálního informačního 
prostředí uvnitř společnosti. 

Posílení ITC technologií

V souladu se strategií skupiny Veolia v oblasti IT 
byl nově využit výkonný server, jehož výkon spolu 
s programovým vybavením pro virtualizaci serverů 

umožnil nahrazení několika již zastaralých serverů. Dále 
jsme na tomto serveru mohli realizovat terminálové 
připojení uživatelů  mimo areál KHP, a.s. (sklady 
Pouchov, středisko Nový Bydžov) k finančnímu
a zákaznickému systému.

GPS jako nástroj pro optimalizaci počtu 
a využití dopravních prostředků

Přehled o poloze vozidel, lepší organizace práce,  
zvýšení efektivity práce, využití pracovní doby, snížení 
počtu vozidel a úspora pohonných hmot - k těmto 
výsledkům pomohlo nasazení systému GPS, který 
umožňuje nejen online sledování polohy a činnosti 
vozidel, ale následně za využití softwarových nástrojů 
vyhodnocení efektivnosti prováděných činností. Data 
jsou dostupná vedení společnosti, manažerům provozů 
a dispečinku.
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SMS info

V závěru roku přišla společnost s nabídkou zasílání 
informací o dodávkách vody a odkanalizování přes 
mobilní telefon. Jedná se novou službu, na základě 
které se zákazníci KHP, a.s. dozvědí prostřednictvím 
SMS o důležitých informacích týkajících se 
výjimečných haváriích vodovodu nebo kanalizace, 
významných plánovaných výlukách v dodávce vody 
apod. Služba je určena pro všechny odběratele 
– širokou veřejnost, úřady, firmy apod.

Intenzifikace čistírny odpadních vod
v Chlumci nad Cidlinou

K nejvýznamnějším krokům ke zlepšení kvality 
životního prostředí patří dokončení intenzifikace 
čistírny odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou
v závěru roku 2006. Rekonstrukce a intenzifikace 
čistírny odpadních vod v Chlumci nad Cidlinou 
výrazně přispěje ke zlepšení životního prostředí 
nejen v regionu Královéhradecka, ale v celém povodí 
středního Labe.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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VÝKONNOST

Výroba vody

Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro 
téměř 150 tis. obyvatel okresu Hradec Králové a částí 
okresů Jičín, Kolín a Náchod. Voda připravená k realizaci 
je dopravována Vodárenskou soustavou východní 
Čechy (VSVČ), která tvoří páteř zásobního systému 
v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

KHP, a.s. využívá k výrobě pitné vody tyto 
nejvýznamnější zdroje a úpravny vody:

Zdrojová oblast Litá – nejvýznamnější prameniště 
v regionu Hradec Králové, vysoce kvalitní surová voda 
je částečně upravovaná a po hygienickém zajištění je 
dodávaná do VSVČ.
Zdroje Třebechovice – Bědovice – zdroj nejkvalitnější 
vody v regionu byl v průběhu roku 2005 kontaminován 
pesticidem Atrazinem, což výrazně omezilo jeho další 
využívání.
ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z mělkých 
horizontů s vyšším obsahem železa a manganu. Surová 
voda je dvoustupňově upravovaná a doplňuje VSVČ při 
zásobování Bydžovska pitnou vodou.

ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda 
povrchová z řeky Orlice. Z důvodů nejméně kvalitního 
zdroje a nejnákladnější úpravy je tento zdroj odstaven. 
V případě potřeby je úpravna schopna najetí v průběhu 
několika hodin a doplnění potřebné kapacity, například 
v případech rozsáhlých havárií nebo omezení kapacity 
využívaných zdrojů.
V rámci provozu VSVČ dochází k předávání vody mezi 
jednotlivými provozovateli, kteří soustavu využívají. 
Královéhradecká provozní, a.s. nakupuje část vody od 
VaKu Náchod (VDJ Bohuslavice) a VaKu Pardubice (ČS 
Kunětická Hora).

16

Zdroj tis. m3

Litá 6 654

Třebechovice – Bědovice 170

ÚV Nový Bydžov 253

ÚV Chlumec nad Cidlinou 361

VaK Náchod 1 398

VaK Pardubice 808

Výroba vody v roce 2006:
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Celkový objem vody vyrobené ve vlastních zdrojích  v roce 2006 je 7 456 tis. m3, objem vody 
k realizaci je 9 644 tis. m3.
Meziročně došlo k navýšení množství vody k realizaci ve srovnání s rokem 2005 o 144 tis. m3. 
Tomu odpovídalo i zvýšení fakturovaného množství.

KHP
Voda

k realizaci
[m3]

Voda
fakturovaná       

[m3]

Voda 
nefakturovaná        

[m3]

%  vody 
nefakturované 
z vody k real.

Skutečná
délka sítě 
[km] - bez 
přípojek

Přepočtená 
délka sítě      
 [km] - bez 

přípojek

Jednotkový únik  
(přep. délka)   

[tis.m3/km/rok]

2003 10 090 091 7 765 747 2 324 344 23,0 % 1 167 1 298 1,79

2004 9 790 375 7 717 010 2 073 365 21,2 % 1 214 1 367 1,52

2005 9 500 129 7 677 609 1 822 520 19,2 % 1 253 1 404 1,30

2006 9 644 000 7 722 000 1 922 000 19,9 % 1 275 1 424 1,35

Ztráty vody

Nepříznivý průběh zimy v prvních 
měsících roku 2006 měl za 
následek zvýšení počtu poruch
a měl za následek zvýšení množství 
vody nefakturované v prvním 
čtvrtletí. Během roku se vývoj 
ztrát dařilo pozitivně usměrňovat, 
nicméně výsledek z roku 2005 
se nepodařilo zopakovat. Přesto 
dosažený výsledek 19,9 % vody 
nefakturované jasně patří 
k nejlepším v rámci skupiny Veolia 
Voda. 

Havárie na vodovodních řadech

V roce 2006 odstranili pracovníci KHP, a.s. celkem 545 havárií, z toho 
360 na vodovodních řadech. Nejčastější příčinou poruch byly následky 
dynamického namáhání potrubí a koroze. Pro sledování průběhu havárie 
až po její odstranění je využíván pracovníky dispečinku a zákaznického 
centra od března roku 2006 modul Dispečink.
Pro další zlepšení informovanosti odběratelů začali provozní pracovníci 
využívat při odstávkách akustický systém, který obyvatele informuje
o výskytu poruchy, trvání odstávky a případně náhradním zásobování.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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Odvádění a čištění odpadních vod

Celková délka kanalizační sítě 489 km

Počet kanalizačních přípojek 16 199

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 66 

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 18 318 tis. m3

Množství fakturované odpadní vody 8 487 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 362

- z toho na stokách 253

Kanalizace čištěné speciální technikou 79 km

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 19 km

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních čistíren odpadních vod v majetku Vodovodů
a kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku města Chlumec nad Cidlinou (servisní smlouva).
Největší provozovanou čistírnou je ČOV Hradec Králové, kam jsou přiváděny odpadní vody z města 
Hradec Králové, Třebechovic a nejbližšího okolí. V roce 2006 probíhala příprava projektové dokumentace 
na její rekonstrukci, která zajistí technické podmínky pro dosažení požadovaných limitů znečištění
po roce 2010.
Dalšími významnými čistírnami jsou ČOV Smiřice, ČOV Chlumec nad Cidlinou, ČOV Černilov a ČOV 
Nechanice.
Všechny provozované čistírny odpadních vod splnily požadované koncentrace znečištění na odtoku a byly 
zpoplatněny pouze objemy vypouštěných vod. 
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Kontrola kvality pitné a odpadní vody

Pitná voda 
Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována 
v souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje 
rozsah a četnosti prováděných rozborů.

V roce 2006 byly provedeny tyto rozbory:
Mikrobiologické a biologické rozbory

Chemické rozbory

Kvalita čištění odpadních vod

Zdroje a úpravny
Počet vzorků 3 046
Počet analýz 3 046 
Vodojemy a vodovodní síť
Počet vzorků 611
Počet analýz 4 139

Zdroje a úpravny
Počet vzorků 633
Počet analýz 8 918 
Vodojemy a vodovodní síť
Počet vzorků 634
Počet analýz 6 938

ČOV
Počet vzorků 217
Počet analýz 1 385 
Kanalizační síť
Počet vzorků 23
Počet analýz 193

Při sledování kvality pitné vody bylo v roce 2006 povedeno celkem 23 041 analýz.
Analýzy v rozsahu základního rozboru byly prováděny akreditovanou laboratoří Královéhradecké 
provozní, a.s. posouzené Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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Vzdělávací programy pro školy

Společnost KHP, a.s. klade velký důraz na 
environmentální výchovu. Proto se zaměřila na 
nejmladší budoucí zákazníky ve školách a ve spolupráci 
s Nadačním fondem Veolia pořádá akce, jejichž cílem je 
přiblížit dětem problematiku ochrany životního prostředí 
a osvětlit vztah mezi životním prostředím a zdravím.

Vodní kufřík - Tajemství vody a další 
aktivity
Do ZŠ na Hradecku bylo rozdáno 12 vodních kufříků jako 
školní pomůcka do hodin přírodopisu, chemie a fyziky. 
Předání kufříků proběhlo formou osobní návštěvy ve výuce 
a včetně názorného předvedení vodního kufříku.
Žáci z 3. B ZŠ Jana Pavla II. z Hradce Králové se stali 
celkovými vítězi celostátní 
soutěže „Víla Vodomilka“ 
pořádané Nadačním fondem 
Veolia ve spolupráci
s Královéhradeckou provozní, a.s.

V regionálním kole 
mezinárodní ekologické 

soutěže „Vymysli, jak zlepšit svět“, zvítězili žáci 4. A 
Základní školy Úprkova v Hradci Králové. Soutěž pro děti 
ve věku 9 až 11 let vyhlásil koncern Veolia Environnement 
ve spolupráci s Francouzskou komisí pro Unesco v prosinci 
loňského roku.
Studenti a vyučující Gymnázia B. Němcové dále rozvíjejí 
úspěšně započatou spolupráci s firmou Královéhradecká 
provozní. V nevšedním projektu se zaměřili na myšlenku 
společného objevování hlavního životadárného zdroje 
– vody. Studiem literárních pramenů tak chtějí studenti 
a profesoři z Čech a Francie poukázat na hlubokou úctu, 
kterou naši předkové chovali k vodě a přírodě jako celku.
Rozvíjí se spolupráce s VOŠS stavební Vysoké Mýto 
formou seminářů pro studenty 3. ročníku z oboru vodní 
hospodářství. Královéhradecká provozní, a.s. v nich hledá 
i potenciální budoucí spolupracovníky.

Po celý rok probíhaly 
exkurze pro žáky 
základních, středních 
a vysokých škol na 
vodárenských zařízeních 
naší společnosti. 
Vždy s odborným 
profesionálním výkladem 
zaměstnanců společnosti.

Společnost se v roce 2006 snažila podporovat kvalitní projekty zejména v oblasti 
školství, kultury, sportu a charity.
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Podpora sportu a kultury

Královéhradecká provozní, a.s. podporuje sportovní
a kulturní akce (Veolia Cup - hokejový turnaj dětí pod 
záštitou primátora města Hradec Králové, Divadlo 
evropských regionů) a další regionální akce zejména ve 
spolupráci s městem Hradec Králové.

Krok do života

Dominique Boizeau, ředitelka komunikace Nadačního 
fondu Veolia Environnement se na vlastní oči přesvědčila, 
jak jsou naplňovány cíle Nadace v České republice. 
Zástupce fondu nejprve přivítali v Dětském domově
v Sedloňově a večer pak společně navštívili i Lucii, která 
díky fondu získala bydlení v nedaleké Dobrušce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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ROZVAHA
v tis. Kč 2006 2005 2004

AKTIVA  435 807 372 185 1 767

A. Pohledávka za upsaný vlast. kapitál 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 142 001 149 199 184
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 4 145 3 678 184
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 137 856 145 521 0

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0 0

C. Oběžná aktiva 293 322 222 190 1 583

C.I. Zásoby 17 983 18 220 0

C.II. Dlouhodobé pohledávky 0 0 0

C.III. Krátkodobé pohledávky 257 742 182 433 9

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 17 597 21 537 1 574

D. Ostatní aktiva 484 796  

PASIVA 435 807 372 185 1 767

A. Vlastní kapitál 268 481 249 799 1 723

A.I. Základní kapitál 250 000 250 000 2 000

A.II. Kapitálové fondy 0 0 0

A.III. Fondy ze zisku 0 0 0

A.IV. Hospodářský výsledek minulých let -600 -277 0

A.V. Hospodářský výsledek běžného období 19 081 76 -277

B. Cizí zdroje 167 326 122 386 44

B.I. Rezervy 4 629 0 0

B.II. Dlouhodobé závazky 2 848 0 0

B.III. Krátkodobé závazky 159 849 122 386 44

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

C. Ostatní pasiva 0 0 0
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v tis. Kč 2006 2005 2004
+ Tržby za prodej zboží 0 0  

- Náklady vynaložené na prodané zboží 0 0  

+ Výkony 449 757 107 425  

- Výkonová spotřeba 317 704 77 398 259

 Přidaná hodnota 132 053 30 027 -259

- Osobní náklady 82 377 22 331 5

- Daně a poplatky 17 538 4 251 3

- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 10 167 2 279 10

+ Ostatní provozní výnosy 107 986 20 952  

- Ostatní provozní náklady 104 312 21 991  

* Provozní hospodářský výsledek 25 645 127 -277

+ Finanční výnosy 612 80 2

- Finanční náklady 261 131 2

* Finanční výsledek hospodaření 351 -51 0

+ Mimořádné výnosy    

- Mimořádné náklady    

 Hospodářský výsledek před zdaněním 25 996 76 -277

 Daň z příjmů z mimořádné činnosti    
* Mimořádný hospodářský výsledek  0 0

 Daň z příjmu – splatná 4 466   

 Daň z příjmu - odložená 2 449   

*** Hospodářský výsledek za účetní období 19 081 76 -277

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Královéhradecká provozní, a.s.
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

v tis. Kč 2006 2005 2004

P. Stav peněžních prostředků na počátku roku 21 537 1 574 0

Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 25 996 76 -277

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 15 838 -79 990 10

A.2. Změny stavu pracovního kapitálu -37 836 -79 992 35

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -3 -7 0

A.4. Přijaté úroky 608 80 0

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0

A.6. Mimořádné příjmy a výdaje 0 0 0

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 0 0 0

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 4 603 -159 833 -232

B.1. Nabytí stálých aktiv -8 608 -68 235 -194

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 65 31 0

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 0 0

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -8 543 -68 204 -194

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0

C.2. Změna stavu vlastního jmění 0 248 000 2 000

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti 0 248 000 2 000

F. Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -3 940 19 963 1 574

R. Stav peněžních prostředků na konci roku 17 597 21 537 1 574
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KONTAKTY

Sídlo společnosti:

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893, 500 03  Hradec Králové 3

Tel.: 495 715 111
Fax: 495 406 108
Zákaznická linka: 841 11 12 13

Email: khp@khp.cz
Internet: www.khp.cz 


