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ZÁKLADNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ JMÉNO:  Královéhradecká provozní, a.s. (KHP)

DATUM VZNIKU:  6. 9. 2004

VZNIK:  Společnost Královéhradecká provozní, a.s. provozuje od  30. 9. 2005 převážně 
 vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý od společnosti 
 Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  27 46 12 11

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  250 000 000 Kč

AKCIONÁŘI:  Veolia Voda S.A. (66 %)
 Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s. (34 %)

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Víta Nejedlého 893, 500 02 Hradec Králové
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Společnost nemá organizační složku 
v zahraničí.

Společnost nevyvíjí žádné aktivity
v oblasti výzkumu a vývoje.



STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2012

Představenstvo

Ing. Rostislav Čáp předseda představenstva
Ing. František Barák místopředseda představenstva
Philippe Guitard
Ing. Martin Bernard MBA
Ing. Josef Malíř
Ing. Miroslav Uchytil
Ing. Jakub Hanzl
Ing. Pavel Lipovský
Ing. Jiří Šolc

Dozorčí rada

MUDr. Zdeněk Fink předseda dozorčí rady
Ing. Milan Prchal místopředseda
Ing. Stanislav Máslo 
PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
Ing. Pavla Finfrlová 
Zdeněk Krafka
Ing. Stanislav Javůrek 
Ing. Václav Hošek
Josef Marek

Výkonné vedení

Ing. Jakub Hanzl generální ředitel
Ing. Pavel Lipovský obchodní ředitel
Ing. Tomáš Hosa provozní ředitel
Ing. Milan Prchal finanční ředitel
Ing. Jiří Šolc  technický ředitel
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KLÍČOVÉ ÚDAJE

Obrat společnosti:   644 793   tis. Kč

Hospodářský výsledek: 49 564 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 217 

Voda k realizaci:   8 711 tis. m3

Ztráty v trubní síti:   17,64 %

Množství vyčištěných odpadních vod: 17 394 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti: 496

Počet havárií na kanalizační síti: 46
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

Vážení akcionáři, dámy
a pánové,

máte před s sebou první 
strany výroční zprávy naší 

společnosti, dovolte mi, 
abych Vás v jejím úvodu sezná-

mil s těmi nejdůležitějšími událost-
mi uplynulého roku.

Rok 2012 přinesl několik velmi důležitých mo-
mentů v provozní oblasti. Na podzim roku 2012 
byla zahájena rozsáhlá modernizace úpravny 
vody v Hradci Králové, v jejímž průběhu dojde 
ke kompletní výměně technologických zařízení 
a instalaci moderního řídicího systému, díky če-
muž úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku 
pitné vody v požadovaném celoročním množství 
a kvalitě. Musím také vyzvednout fakt, že se na 
financování modernizace úpravny podílela i naše 
společnost a bylo možné bez využití evropských 
finančních zdrojů. V rámci této modernizace 
byla také naší společností provedena dodávka a 
montáž nového systému pro výrobu a dávkování 
ozónu, který představuje špičkovou technologii 
výroby ozónu.

Minulý rok však také přinesl mnoho organizač-
ních změn, které vedly ke snížení stavu pracovní-
ků a zefektivnění procesů ve společnosti. Zásad-
ní změnou bylo sloučení provozů výroba vody 
a rozvod vody do Provozu pitná voda a sloučení 

provozu kanalizace a provozu čistíren do nové-
ho Provozu odpadní vody. V oblasti zákaznických 
služeb bylo reorganizováno oddělení odečtové a 
vodoměrné služby. 

Pro následující období má společnost několik 
hlavních rozvojových aktivit, ze kterých bych chtěl 
zmínit zejména snahu ušetřit náklady na ener-
gie v sídle společnosti a zvýšit podíl dálkových 
odečtů v rizikových šachtách a u problematic-
kých vodoměrů. Tyto záměry odrážejí dlouhodo-
bý zodpovědný přístup společnosti k životnímu 
prostředí a k oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.

Z výše popsaných událostí je zřejmé, že uplynulý 
rok nebyl vůbec snadný. O to důrazněji bych na 
tomto místě rád poděkoval všem obchodním 
partnerům a zaměstnancům, kteří se na jeho 
zdárném zvládnutí podíleli.

Závěrem mi dovolte znovu poděkovat všem na-
šim zaměstnancům, kteří každodenně zajišťují 
bezproblémový chod naší společnosti.

Rostislav Čáp
předseda představenstva 

Královéhradecké provozní, a.s.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
k 31. 12. 2012

Generální ředitel

Front office

Provoz pitných vod

Provoz odpadních vod

Provoz Západ

Provoz Synthesia

Oddělení prodeje
a nákupu

Dokumentace a GIS

Oddělení IT

Back office

Odd. vodoměrné služby

Krizové řízení, BOZP ref. personální

Asistenka GŘ, tisková mluvčí

Oddělení účtárny

Oddělení financování
a plánování

Zákaznický
útvar

Zkušební laboratoř

Technologické
oddělení

Provozní ředitel Obchodní ředitelTechnický ředitelFinanční ředitel

Referát
mezd
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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 rea-
lizaci je dopravována Vodárenskou soustavou východní Čechy (VSVČ), které 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 s omezenou možností jeho využití z důvodů 
kontaminace. V průběhu roku zde pod vedením vodoprávního úřadu Kostelec nad 
Orlicí probíhal rozsáhlý průzkum s cílem lokalizovat zdroj znečištění a navrhnout 
způsob sanace. Závěry průzkumu zatím nedokázaly přesně určit ohnisko kontamina-
ce, tudíž bez dalšího doprůzkumu nelze přistoupit k sanaci zdrojové oblasti.

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. V rámci VSVČ je tento zdroj pitné vody zařazen 
jako zdroj záložní. V roce 2012 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody. Ta potrvá do roku 2014. Výsledkem 
rekonstrukce bude úpravna vody, která bude spolehlivě upravovat říční vodu s využitím nejmodernějších technologií. 

Technologie úpravny bude schopna v budoucnu ze surové 
vody odstraňovat i tolik diskutované látky jako hormony a 
obecně zbytky léčiv.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím 
VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských společ-
ností. Od VaKu Náchod jsme v roce 2012 nakoupili přibliž-
ně 1022 tis. m3, z VaKu Pardubice to bylo 738 tis. m3 pitné 
vody.

Počet zásobovaných obyvatel 158 091

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 310km

Počet vodovodních přípojek 33 235

Počet úpraven pitných vod 6

Počet čerpacích stanic 46  

Počet vodojemů 30

Odběr surové vody v roce 2012 z jednotlivých zdrojů – 7 056 tis. m3

Zdroj  tis. m3

Litá a Bědovice 6 493

ÚV Nový Bydžov a ÚV Chlumec 563

ÚV Hradec Králové 0

Celkový objem vody vyrobené ve vlastních zdrojích v roce 2012
je 7 056 tis. m3, objem vody k realizaci je 8 711 tis. m3.
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Ztráty vody
Vývoj ztrát v roce negativně poznamenal vývoj počasí
v zimních měsících na začátku roku. Především v únoru 
a březnu, kdy proběhlo několik období s extrémními tep-
lotami, bylo množství vody uniklé z důvodů havárií na 
řadech enormní. I přes veškerou snahu se díky špatné-
mu prvnímu čtvrtletí nepodařilo roční množství uniklé 
vody udržet v obvyklých mezích. I právě nově realizované 

měření distriktů nám v budouc-
nu umožní lépe a rychleji 

reagovat na havárie, které 
vznikají především v zim-
ním období.

Havárie na vodovodních řadech
V roce 2012 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovod-
ní síti celkem 496 havárií, tedy o 139 havárií více než
v roce 2011. Z hlediska výskytu poruch bylo dramatické 
především 1. čtvrtletí roku. Z důvodu extrémních teplot 
v měsících únoru a březnu vznikalo velké množství ha-
várií, které byly navíc vlivem promrzlé půdy těžko dohle-
datelné.

Vzniklé uniky způsobené poruchou potrubí jsou identi-
fikovány na centrálním dispečinku KHP. V určené oblasti 
následuje práce posádky pátracího vozu, kde za pomocí 
moderní techniky technici určí přesné místo poruchy. 
Pro upřesnění místa poruchy na vodovodní síti v Hrad-
ci Králové nám od roku 2012 slouží i nově vybudovaná 
místa měření průtoků s přenosem informací na dispe-
čink.

KHP Voda k realizaci                         
[tis. m3 ]

Voda fakturovaná                                                   
[ tis. m3 ]

Voda nefakturovaná        
[ tis. m3 ]

%  vody nefakturované 
z vody k real.

2005 9 500 7 678 1 823 19,2%

2006 9 644 7 722 1 922 19,9%

2007 9 222 7 498 1 724 18,7%

2008 8 968 7 403 1565 17,5%

2009 8894 7 233 1661 18,7%

2010 8795 7226 1569 17,8%

2011 8554 7022 1532 17,9%

2012 8711 6924 1787 20,5%

Hospodaření s vodou v letech 2005-2012

V roce 2012 byl zahájen projekt měření dodávané vody 
do jednotlivých distriktů v Hradci Králové. Realizace bude 
probíhat v letech 2012-2015. Informace o nočních prů-
tocích do distriktů umožní centrálnímu dispečinku včas 
a relativně přesně určit místo úniku vody. Součástí vyba-
vení dispečerského pracoviště bude i matematický mo-
del sítě, který bude sloužit k simulaci provozních stavů
v předstihu před jejich vznikem.

Monitoring vodovodní sítě v Hradci králové
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V roce 2008 bylo vyprodukováno 14 386 tun odpadu, 
v roce 2009 13 855 tun odpadu a v roce 2010 celkem 
11 614 tun odpadu a v roce 2011 13,971 tun odpadu
a v roce 2012 pak 14.522 tun odpadu.

Pokračující mírný nárůst množství produkovaných odpa-
dů způsobily dva odpady související s čištěním odpad-
ních vod. Jednalo se jednak o kaly z čistíren odpadních 
vod (nárůst způsoben hlubším čištěním odpadních vod 
a větším množstvím přijatého externího substrátu k vý-
robě bioplynu, tak o písek ( jehož nárůst souvisel s navý-
šením výkonů při čištění kanalizací). 

Naopak významně byla snížena produkce odpadu zemi-
na a kamení. Tento pokles souvisel se zavedením likvida-
ce zeminy v režimu vedlejšího produktu, kdy je námi vy-
těžená zemina předávána k dalšímu využití bez nutnosti 
přejití do režimu odpadu. Mírně se podařilo snížit také 
množství produkovaného komunálního odpadu.
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Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 ko-
munálních čistíren odpadních vod v majetku 
Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a jednu
v majetku města Chlumec nad Cidlinou (servis-
ní smlouva).

Odpadové hospodářství

Výkonnost čištění vody

Odvádění a čištění odpadních vod

Celková délka kanalizační sítě 517 km

Počet kanalizačních přípojek 17 642 

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 77 

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 17 394 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 46

Kanalizace čištěné speciální technikou 143 km

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 42 km

Monitoring a čištění kanalizací 
Čištění kanalizací je jednou ze základních činností provozovatele pro 
zachování funkce kanalizačních systémů. Kanalizace provozované 
společností KHP, a.s. jsou vzhledem ke spádovým poměrům náročné 
na jejich pravidelné na jejich čištění. 

V návaznosti na čištění kanalizace provozovatel pak monitoruje její 
stav a výsledky monitoringu přenáší do systému GIS. V roce 2012 
bylo vyčištěno 143km kanalizační sítě a zmonitorováno 42km.



Kontrola kvality pitné a odpadní vody
Pitná voda 

Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována v souladu s Vy-
hláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje rozsah a četnosti prováděných 

rozborů.

V roce 2012 byly provedeny tyto rozbory:

 Mikrobiologické a biologické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 240

Počet analýz 1677

% nevyhovujících analýz 0,0%
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Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 769

Počet analýz 5767

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Chemické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 441

Počet analýz 7276

% nevyhovujících analýz 0,0%

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 77

Počet analýz 9436

% nevyhovujících analýz 0,0%

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly pro-
váděny akreditovanou laboratoří Královéhradec-
ké provozní, a.s. posouzené Českým institutem 
pro akreditaci (ČIA).

Kvalita čištění odpadních vod   ČOV

Počet vzorků 132

Počet analýz 962 

% nevyhovujících analýz 0,0%
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Jak jste celkově spokojen/a s úrovní 
poskytovaných služeb Vašeho dodavatele 
pitné vody?

Jak jste konkrétně spokojen/a
s profesionalitou zaměstnanců svého 
dodavatele pitné vody?

  velice spokojen/a - 39,8 %

  spokojen/a - 51,5 %

  spíše nespokojen/a - 7,5 %

  zcela nespokojen/a - 1,3 %

  velice spokojen/a - 50,6 %

  spokojen/a - 45,7 %

  spíše nespokojen/a - 3,3 %

  zcela nespokojen/a - 0,4 %
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Počet smluvních zákazníků 30 148

z toho  individuálních zákazníků 25 912

            bytových družstev, bytových domů 1 092

            ostatních zákazníků 3 144

Počet fakturačních vodoměrů 31 542

Počet odeslaných faktur 40 695

Počet stížností a reklamací 307

Zákazníci
V oblasti zákaznických služeb bylo k 1. 4. 2012 reorganizováno oddělení odečtové a 
vodoměrné služby, přičemž montéři vodoměrů byli částečně převedeni pod Provoz 
pitná voda a odečítačky byly převedeny do nového referátu odečtové služby a fak-
turace. Nově vzniklý referát evidence vodoměrů, má za úkol evidenci a organizaci 
výměn vodoměrů, které provádí podle zadaného plánu provoz pitná voda. 

V průběhu roku 2012 byla také zavedena odečtová technologie pro odečty vodoměrů 
pomocí odečtových strojků a byly zrušeny odečtové knížky.

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků bylo osloveno 
400 respondentů z řad individuálních zákazníků, správců 
bytových domů a firem. Telefonický průzkum provedla 
nezávislá agentura IBRS, s.r.o. v září a říjnu roku 2012. Cí-
lem dotazování je zjistit celkovou spokojenost s úrovní 
služeb poskytovaných naší společností.

Celkem 88,3 % zákazníků je velmi spokojeno nebo spíše 
spokojeno se službami poskytovanými Královéhradeckou 
provozní, a.s.

Vysoce hodnotí zákazníci profesionalitu našich zaměst-
nanců – 96,3 % velmi spokojených nebo spíše spokoje-
ných.

Zákazníci jsou se službami vodáren spokojeni



Webové stránky společnosti
Z průzkumů také vyplývá, že zákazníci stále více vyhledávají informace 
na webových stránkách. Královéhradecká provozní, a.s. se snaží na svých 
webových stránkách poskytovat požadované informace. Zákazníci zde 
naleznou aktuální havárie, ale i plánované výluky vody. V závěru roku 

2012 byly nově upraveny webové stránky společnosti tak, aby byly pře-
hlednější a přístupnější zákazníkům. 

Zákazníci prostřednictvím webových stránek mohou využívat zá-
kaznický internet, který umožňuje našim zákazníkům získat přes 

webový portál přehled o své spotřebě vody, platbách a fakturaci. 
Prostřednictvím portálu také mohou zadávat dotazy ohledně 

veškerých služeb poskytovaných společnos-
tí.

Nově si tak přes internetové stránky mohou naši zákazníci rezervo-
vat schůzku týkající se smluvních záleži-
tostí, v další fázi je plánováno i rozšíření 
rezervace schůzek na technické oddělení 
zákaznického centra.

Zákaznická linka společnosti je dostupná 7dní v týdnu 
24 hodin denně, v roce 2012 bylo obslouženo celkem
13 121 hovorů. největší část dotazů se týká smluv, faktu-
race a všeobecných informací a odečtů vodoměrů. Vedle 
vyřizování telefonických hovorů se operátoři telefonické-
ho centra podílejí také na propagaci poskytovaných slu-
žeb – provádějí registraci zákazníků ke službě SMS Info, 
ve které je zaregistrováno bezmála 37 500 odběrných 
míst. Zaregistrovaní zákazníci pak dostávají důležité in-
formace o pitné vodě pomocí SMS zpráv na mobilní tele-
fon. V roce 2012 bylo takto odesláno více než 6500 sms 
zpráv.

Zákazníky velmi oblíbenou službou se stala možnost za-
sílání faktur elektronickou poštou. Faktura je tak zákaz-
níkovi zasílána jako příloha e-mailové zprávy ve formátu 
PDF. Celkem naše společnost registruje bezmála 2 800 
zakazníků se zasíláním faktur emailem. V závěru roku se 
k této službě připojilo i několik velkých bytových domů, 
kterým budou pdf faktury poprvé rozesílány v dalším 
roce.

Služby
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Jaký způsob poskytování informací
Vám nejvíce vyhovuje?

  Internet - 36,3 %

  Zákaznická linka - 29,8 %

  SMS zprávy - 31,5 %

  E-mail - 28,5 %

  Brožury, letáky, časopisy - 49,3 %

  Média (TV, tisk, noviny) - 33 %

Jak jste konkrétně spokojen/a s kvalitou 
pitné vody?

  velice spokojen/a - 41,8 %

  spokojen/a - 46,4 %

  spíše nespokojen/a - 10 %

  zcela nespokojen/a - 1,8 %
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ODPOVĚDNOST
ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM
A ZÁKAZNÍKŮM
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Bezpečnost práce
Jeden z hlavních bodů v péči o zaměstnance je oblast bezpečnosti práce. 
Naše společnost považuje vynakládání prostředků na BOZP jako investici do 
budoucnosti. Správným fungováním BOZP na všech pracovištích společnosti 
předcházíme vzniku pracovních úrazů, při kterých vznikají škody nejen na zdra-
ví pracujících, ale i národohospodářské škody, kterým se snažíme společnými si-
lami předcházet.

Úspěšnost tohoto úsilí dokládá získaná certifikace dle ČSN OHSAS 18001 z roku 2008. V roce 2012 společnost v rámci 
kontrolního dozorového auditu obhájila certifikáty integrovaného systému řízení. 

Z výsledné zprávy tohoto auditu je zřejmé že, vedení společnosti věnuje dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců. Zavedením systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dle OHSAS 18001 došlo k prohloubení angažovanosti a osobní aktivity vedoucích zaměstnanců na všech úrovních 
řízení.

Doporučení auditorů, která vzešla z dozorového auditu v roce 2012, vedoucí zaměstnanci společnosti operativně zrea-
lizovali. K dlouhodobým cílům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci patří snižování počtu pracovních úrazů. 
V roce 2012 vznikly celkem 3 pracovní úrazy s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, kterými zaměstnanci 
zameškali 41 kalendářních dní, z toho 31 pracovních. Jeden úraz byl v rámci odškodnění pracovního úrazu bez pracovní 
neschopnosti.

Kalendářní rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet pracovních úrazů s PN 6 9 3 5 7 2 3
Kalendářní dny PN 284 815 311 166 294 53 41
Pracovní dny PN 191 556 220 113 195 35 31
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Zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců
V souladu s kolektivní smlouvou bylo v roce 2012 u zaměstnanců provedeno dooč-
kování na hepatitidu A+B. 

Pro zvýšení bezpečnosti v prostorách s možným výskytem nebezpečných plynů a 
par byly provozy dovybaveny přístroji pro detekci nebezpečných plynů, trojnožkami 
pro jištění zaměstnanců v těchto prostorách a neposlední řadě i prostředky k zachy-
cení pádu při sestupu do podzemních prostor.
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Tak jak v letech minulých i v roce 2012 kladla společnost 
velký důraz na prohlubování a rozvoj vzdělávání zaměst-
nanců. V roce 2012 společnost pokračovala v přípravě 
určených nástupců a talentů formou středoškolského a 
vysokoškolského studia. 

Společnost finančně podporovala dva zaměstnance při 
bakalářském studiu v oboru vodovodů a kanalizací po-
řádaném IES. Z toho jeden zaměstnanec v roce 2012 ba-
kalářská studia úspěšně ukončili a jeden pokračuje. Čtyři 
zaměstnanci úspěšně ukončili středoškolský obor „Pro-
vozovatel vodovodů a kanalizací“.

Vzdělávání v oblasti BOZP (školení a výcviku) probíhalo 
na všech stupních a byli do něj zahrnuti všichni zaměst-
nanci. Povinná školení probíhala v nezbytně nutném roz-
sahu dle zákonů.

Výše uvedené preference spolu s periodicitou školení se 
promítly i v členění nákladů na vzdělávání v roce 2012. 
Náklady na vzdělávání byly v roce 2012 534 tis. Kč, což 
představuje pokles oproti částce vynaložené v loňském 
roku. 

Z této částky bylo na zvyšování kvalifikace věnováno
60 %, na povinná školení včetně školení BOZP 31 % a 9 % 
prostředků sloužilo k jazykovému vzdělávání.

I v tomto roce využila společnost nabídky vzdělávacích 
kurzů Institutu environmentálních služeb, a.s. a služeb 
vzdělávacího internetového portálu.

Vzdělávání

Struktura zaměstnanců
dle dosaženého vzdělání

  VŠ - 11,6 %

  ÚS + gymnázium - 43,3 %

  Vyučen + SO - 44,2 %

  Základní - 0,9 %



Interní komunikace
Na začátku roku 2012 byla spuštěna nová podoba podnikového intra-
netu společnosti. Znovu a přehledně byly uspořádány veškeré vnitřní 
dokumenty společnosti, zaměstnanci mají k dispozici aktuální informace
o benefitech, událostech ve firmě. Nově se na intranetu objevila složka urče-
ná a spravovaná Odborovou organizací, ve které zaměstnanci naleznou praktické 
informace a nabídky.

Společnost stále nabízí zaměstnancům mnoho výhod i spole-
čenského vyžití. Tradicí se již staly akce jako Dětský den, bowlin-
gový turnaj, sjezd Orlice, Mikulášská nadílka. 

Zaměstnanci mohou využít výhodných telefonních tarifů, pří-
spěvků na penzijní spoření, příspěvků na stravování a mnoha 
dalších.
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Společnost se snaží vést zejména děti k zodpovědnému 
chování k životnímu prostředí. V roce 2012 se aktivně 
podílela na několika přednáškách přibližujících proble-
matiku pitné a odpadní vody pro děti základních škol, 
pedagogy, ale také na dětských letních táborech. 

Přibližovat a popularizovat celý proces výroby, distribuce 
a čištění vody se společnost snaží v rámci Dnů otevře-
ných dveří. V jarních měsících měla veřejnost možnost 
nahlédnout do podzemních vodojemů skladujících pit-
nou vodu zejména pro město Hradec Králové. Na podzim 
roku 2012 se pak Královéhradecká provozní, a.s. připojila 
k projektu Dny evropského dědictví a zpřístupnila věžový 
vodojem v Hradci Králové.

Prostřednictvím 
projektu Čers-
tvou kohoutko-
vou? Stačí říct! 
p o d p o r u j e m e
i nadále pití 
vody z kohoutku 
v restauracích královéhradeckého regionu. 

Po úspěšné instalaci 20pítek na pitnou vodu v základ-
ních školách v roce 2012 Královéhradecká provozní, a.s. 
spolu s občanským sdružením ProstorPro využila těchto 
pítek k propagaci preventivních programů pro děti, které 
pomáhají v hradeckých školách předcházet a řešit pro-
blémy jako je šikana, návykové látky nebo alkohol.

V březnu 2012 společnost podpořila a spoluorganizovala 
výstavu Národní technické knihovny Střeva měst. Výsta-
va představovala kanalizaci nejen v urbanistických, ale i 
v kulturně-historických souvislostech, doložených kniha-
mi z historického fondu Národní technické knihovny.

Osvěta a vzdělávání



VÝROČNÍ ZPRÁVA • 2012 • Královéhradecká provozní, a.s.

19

Ochrana životního prostředí
Společnost královéhradecká provozní, a.s. si je vědoma závazku k ochraně 
životního prostředí a aktivně k němu přispívá. Všechny provozované čistírny 
odpadních vod v roce 2012 plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí 
a společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:
• Odstranění CHSK  93,4 %
• Odstranění BSK5 97,5 %
• Odstranění NL 95,2 %
• Odstranění Ncelk 61,5 %
• Odstranění Pcelk 71,0 %

Naše společnost využívá jako alternativní zdroj energie vy-
produkovaný bioplyn na ČOV Hradec Králové. Během roku 
proběhla rekonstrukce míchání objemu vyhnívacích nádrží 
a společně s dávkováním externího substrátu se podařilo 
celý proces ještě zintenzivnit.

Společnost provozuje dva střední zdroje znečišťování ovzdu-
ší a několik malých zdrojů. Pravidelná měření emisí ukazují, 
že vypouštěné emise jsou hluboko pod stanovenými limity.

V roce 2012 byl realizován projet ekvitermní regulace vy-
tápění administrativních objektů a budovy úpravny vody 
v Hradci králové. Skutečné výsledky ukáže až provoz v roce 
2013, ale podle prvních výsledků lze očekávat úspory spo-
třebované energie 15 - 20 %.

1 litr vody v PET láhvi

1 litr vody z kohoutku 
v karafě

Emise CO2

Voda z kohoutku je 800 x šetrnější
k našemu životnímu prostředí

0,000384 kg CO2

0,299 kg CO2

V roce 2012 se společnost poprvé stala partnerem udě-
lování Ceny Křesadlo v Královéhradeckém kraji. Spolu
s Nadačním fondem Veolia podpořila toto ocenění, kte-
ré je určeno všem, kdo se bezplatně věnují potřebným
v neziskové organizaci, nebo zcela nezištně pomáhají své 
obci či při záchraně kulturního a přírodního bohatství.

Dobrovolnictví se již tradičně oceňovalo také mezi za-
městnanci společnosti. V již 5.ročníku měli zaměstnanci 
opět možnost získat podporu na aktivity, na kterých se 
ve svém volném čase podílejí. 

V roce 2012 bylo podpo-
řeno celkem 12 projek-
tů. Mezi velmi zajímavé 
patřila například Opra-
va varhan v kostele sv. 
Stanislava v Sendraži-
cích nebo Oprava tůně 
v Šedivinách.

Solidarita



INOVACE
NOVINKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE
REKONSTRUKCE, TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ
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Úpravna vody prochází modernizací
Před více než 40 lety byla postavena úpravna vody v Hradci Králové, 

která zajišťuje přeměnu surové vody z řeky Orlice ve vodu pitnou. Zaříze-
ní úpravny vody za celou dobu své existence používá původní technologická 

zařízení a neproběhla zde žádná zásadní rekonstrukce. 

V září 2012 byla slavnostně zahájena její modernizace, v jejím průběhu dojde ke kom-
pletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního řídicího systému, díky 
čemuž úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody v požadovaném celoročním 
množství a kvalitě. Náklady na realizaci projektu činí celkem 116,2 mil. Kč. Vodovody a 
kanalizace Hradec Králové, a.s. uhradí 68,2 mil. Kč, zbývající část potom pokryje formou 
předplaceného nájemného provozovatel, Královéhradecká provozní, a.s. 

V rámci plánované rekonstrukce na úpravně vody Hradec 
Králové byla Královéhradeckou provozní, a.s. v I. etapě 
provedena dodávka a montáž nového systému pro výro-
bu a dávkování ozonu, který představuje současnou špič-
ku v oblasti technologie výroby ozonu. Díky patentované 

konstrukci EFFIZON©HP je dosažena vysoká koncentrace 
plynného ozonu při velmi nízké specifické spotřebě ener-
gie. 

Jedná se o technologický systém, který je založen na vyu-
žití generátoru ozonu WEDECO SMO 300 o výrobní kapa-
citě 1,5 kg O3/h. Vyrobená plynná směs kyslíku a ozonu 
je plynule distribuovaná pro předozonizaci surové vody a 
postozonizaci filtrované vody pomocí systémů WEDECO 
GDA (Gas Distribution Automatic). Součástí dodávek a 
montáží byla výstavba nové odpařovací stanice kapalné-
ho kyslíku LOX, která slouží jako zdroj pro generátor WE-
DECO a je nedílnou částí provozního souboru.

Cílem rekonstrukce bylo zajištění bezporuchového a 
spolehlivého chodu systému ozonizace, která je nezbyt-
ným procesem výroby pitné vody. Stávající provozní celek 
ozonizace byl morálně a fyzicky opotřeben a nesplňoval 
požadavky moderních technologií, jejichž instalace byla 
v dalších etapách rekonstrukce úpravny vody plánována.

V roce 2012 proběhla rekonstrukce čistírny odpadních 
vod Libčany, jejím cílem bylo zvýšení kapacity z původ-
ních 800 ekvivalentních obyvatel na 1 100 ekvivalent-
ních obyvatel. Stávající dosazovací nádrž vložená do akti-
vační nádrže byla zrušena a navýšil se tak objem nádrže 
aktivační. Další částí rekonstrukce byla výstavba nové 
dosazovací nádrže s cílem zajistit lepší separaci kalu od 

vyčištěné odpadní vody. Původní dosazovací nádrž svými 
parametry (objem, doba zdržení) byla na hranici přísluš-
né normy pro navrhování čistíren odpadních vod. Byla 
vystavěna nová dosazovací nádrž odpovídajícího objemu 
a doby zdržení a zlepšily se tak výrazně separační vlast-
nosti kalu.  

Nový systém pro výrobu a dávkování ozonu

Rekonstrukce čistírny odpadních vod Libčany
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FINANČNÍ ČÁST

Rozvaha

v tis. Kč 2012 2011

   AKTIVA 829 219 845 787

A. Pohledávka za upsaný vlast. kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 124 511 134 899

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 961 4 949

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 118 550 129 050

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 900

C. Oběžná aktiva 702 894 707 831

C.I. Zásoby 18 149 17 997

C.II. Dlouhodobé pohledávky 173 711 191 672

C.III. Krátkodobé pohledávky 510 092 497 986

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 942 176

D. Časové rozlišení 1 814 3 057

v tis. Kč 2012 2011

 PASIVA 829 219 845 787

A. Vlastní kapitál 332 011 329 446

A.I. Základní kapitál 250 000 250 000

A.II. Kapitálové fondy 

A.III. Fondy ze zisku 14 995 12 475

A.IV. Hosp. výsledek minulých let 17 452 16 585

A.V. Hospodářský výsledek běžného období 49 564 50 386

B. Cizí zdroje 497 208 516 341

B.I. Rezervy 728 3 121

B.II. Dlouhodobé závazky 188 233 210 463

B.III. Krátkodobé závazky 308 247 302 757

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C. Ostatní pasiva 0 0
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zkráceném znění

Po rozvahovém dni k datu sestavení výroční zprávy 
nedošlo k žádným významným událostem. 

v tis. Kč 2012 2011

+ Tržby za prodej zboží 

- Náklady vynaložené na prodané zboží 

+ Výkony 644 618 621 795

- Výkonová spotřeba 443 189 420 133

Přidaná hodnota 201 429 201 662

- Osobní náklady 106 347 105 334

- Daně a poplatky 16 461 15 935

- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22 942 22 927

+ Ostatní provozní výnosy 134 335 140 279

- Ostatní provozní náklady 124 208 130 131

* Provozní hospodářský výsledek 65 806 67 614

+ Finanční výnosy 841 802

- Finanční náklady 5 166 5 186

* Hospodářský výsledek z finančních operací -4 325 -4 384

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

Hospodářský výsledek před zdaněním 61 481 63 230

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

* Mimořádný hospodářský výsledek 

Daň z příjmu - splatná 12 992 13 486

Daň z příjmu - odložená -1 075 -642

*** Hospodářský výsledek za účetní období 49 564 50 386
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ve zkráceném znění

v tis. Kč 2012 2011

P. Stav peněžních prostředků na počátku roku 176 124

Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 61 481 63 230

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 27 626 27 844

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu 8 840 -81 863

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -4 431 -4 558

A.4. Přijaté úroky 827 758

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -15 166 -12 500

A.6. Mimořádné příjmy a výdaje 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 79 177 -7 089

B.1. Nabytí stálých aktiv -11 616 -12 619

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 460 121

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám -21 155 64 639

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti -32 311 52 141

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 

C.2. Změna stavu vlastního jmění -47 000 -45 000

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -47 000 -45 000

F. Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -134 52

R. Stav peněžních prostředků na konci roku 42 176
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Zpráva p edstavenstva  

o podnikatelské innosti a stavu majetku 
za rok 2012 

 
Královéhradecká provozní a.s. 

 
 
1. Úvod 
 
Spole nost Královéhradecká provozní, a.s. je spole ností, jejíž p evažující inností je provozování vodovodní a 
kanaliza ní sít . Spole nost provozuje vodárenskou infrastrukturu, kterou tvo í majetek pronajatý spole ností 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s. Spole nost p sobí zejména v bývalém okrese Hradec Králové a 
zasahuje i do okrajových ástí okres  Rychnov nad Kn žnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Ji ín a 
Trutnov. 
Krom  hlavní innosti se spole nost zabývá i prodejem stavebních výrobk , provád ním stavební innosti, 
išt ním a monitoringem kanalizace, poradenstvím v oblasti pitných a odpadních vod, laboratorními rozbory. 

Tyto innosti jsou jednak podporou hlavní innosti, jednak jsou provozovány za úplatu pro ostatní odb ratele.  
 
2. Významné události 
 
V dubnu roku 2012 prob hl dozorový audit, který kontroloval systém managementu kvality podle SN EN ISO 
9001:2001, systému environmentálního managementu podle SN EN ISO 14001:2005 a systému managementu 
bezpe nosti a ochrany zdraví p i práci podle SN OHSAS 18001:2008. Týmem auditor  nebyly konstatovány 
žádné neshody a nedostatky v systému. Návrhy na zlepšení stavu byly ze strany auditor  v rovin  doporu ení.  
Platnými certifikáty spole nosti jsou 
 

 SN EN ISO 9001:2009 

 SN EN ISO 14001:2005 

 SN OHSAS 18001:2008 
 
 
V zá í 2012 byla zahájena modernizace úpravny vody v Hradci Králové, v jejím pr b hu dojde ke kompletní 
vým n  technologických za ízení a instalaci moderního ídicího systému, díky emuž úpravna stoprocentn  
zabezpe í dodávku pitné vody v požadovaném celoro ním množství a kvalit . 

V rámci této modernizace byla také provedena dodávka a montáž nového systému pro výrobu a dávkování 
ozónu, který p edstavuje špi kovou technologii výroby ozónu. 

V roce 2012 prob hla také rekonstrukce istírny odpadních vod Lib any s cílem zvýšit její kapacitu z p vodních 
800 ekvivalentních obyvatel na 1100 ekvivalentních obyvatel. 

V roce 2012 došlo ve spole nosti k ad  organiza ních zm n, které vedly ke snížení stavu pracovník  a 
zefektivn ní proces  ve spole nosti.  
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K 1.4.2012 byla zrušena funkce výkonného editele-zástupce generálního editele. Byla vytvo ena funkce 
obchodního editele, který je pod ízen generálnímu editeli a odpovídá za útvar logistiky a prodeje materiálu a 
zárove  je jeho náplní práce zajiš ování externích zakázek pro výrobní provozy. Dále byla vytvo ena funkce 
technického editele, který odpovídá za odd lení nakládání s vodami a odd lení vyjád ování a GIS. 

K 1.4.2012 byly slou en Provoz výroba vody a Provoz rozvod vody a byl vytvo en Provoz pitných vod. Obdobn  
byl slou en Provoz kanalizace a Provoz OV a vznikl Provoz odpadních vod. K 30.11.2012 byl zrušen Provoz 
elektroúdržby a zam stnanci tohoto provozu byli áste n  p e azeni do ostatních výrobních provoz . 

V oblasti zákaznických služeb bylo k 1.4.2012 reorganizováno odd lení ode tové a vodom rné služby, p i emž 
monté i vodom r  byli áste n  p evedeni pod Provoz pitná voda a ode íta ky byly p evedeny do nového 
referátu ode tové služby a fakturace. Nov  vzniklý referát evidence vodom r , má za úkol evidenci a organizaci 
vým n vodom r , které provádí podle zadaného plánu provoz pitná voda. V pr b hu roku 2012 byla také 
zavedena ode tová technologie pro ode ty vodom r  pomocí ode tových strojk  a byly zrušeny ode tové 
knížky. 

V oblasti informa ních technologií se spole nost podílela zejména na centrálních projektech skupiny Veolia 
Voda. V rámci nich byl zaveden centrální HelpDesk systém na ešení požadavk  na úkoly IT podporu. Bylo 
provedeno p eadresování všech za ízení po íta ové sít  spole nosti jako p íprava na p ipojení k spole nému 
k datovému centru. Intranet spole nosti byl p enesen do prost edí SharePoint, což znamená jednak vyšší 
komfort pro uživatele, jednak sjednocení v rámci skupiny. Byl inovován docházkový systém od spole nosti 
ESKON na vyšší verzi a zárove  byl rozší en i na pracovišt  Nový Bydžov a OV. V rámci toho byl také odd len 
vstup pro zam stnance od recepce. 
 
3. Podnikatelská innost spole nosti 
 

3.1. Provozování vodovod  – výroba, rozvod a dodávka pitné vody 
 
 
Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro tém  150 tis. obyvatel okresu Hradec Králové a ástí 
okres  Ji ín, Kolín a Náchod. Voda p ipravená k realizaci je dopravována Vodárenskou soustavou východní 

echy (VSV ), která tvo í páte  zásobního systému v Královéhradeckém a Pardubickém kraji. 
KHP, a.s. využívá k výrob  pitné vody tyto nejvýznamn jší zdroje a úpravny vody: 
Zdrojová oblast Litá – nejvýznamn jší prameništ  v regionu Hradec Králové, vysoce kvalitní surová voda je 
áste n  upravovaná a po hygienickém zajišt ní je dodávaná do VSV .  

Zdroje T ebechovice – B dovice – zdroj s omezenou možností jeho využití z d vod  kontaminace. V pr b hu 
roku zde pod vedením vodoprávního ú adu Kostelec na d Orlicí probíhal rozsáhlý pr zkum s cílem lokalizovat 
zdroj zne išt ní a navrhnout zp sob sanace. Záv ry pr zkumu zatím nedokázaly p esn  ur it ohnisko 
kontaminace, tudíž bez dalšího dopr zkumu nelze p istoupit k sanaci zdrojové oblasti. 
ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z m lkých horizont  s vyšším obsahem železa a manganu. Surová 
voda je dvoustup ov  upravovaná a dopl uje VSV  p i zásobování Bydžovska pitnou vodou. 
ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda povrchová z eky Orlice. V rámci VSV  je tento zdroj pitné 
vody za azen jako zdroj záložní. V roce 2012 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody. Ta potrvá do 
roku 2014. Výsledkem rekonstrukce bude úpravna vody, která bude spolehliv  upravovat í ní vodu s využitím 
nejmodern jších technologií. Technologie úpravny bude schopna v budoucnu ze surové vody odstra ovat i tolik 
diskutované látky jako hormony a obecn  zbytky lé iv. 
Pro zajišt ní dodávek pitné vody jsou prost ednictvím VSV  využívány zdroje sousedních vodárenských 
spole ností. Od VaKu Náchod jsme v roce 2012 nakoupili p ibližn  1022 tis. m3, z VaKu Pardubice to bylo 738 
tis. m3 pitné vody. 
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Hlavní údaje 
 
Výroba vody: 
Po et zásobovaných obyvatel   158.091 
Délka vodovodní sít  (bez p ípojek)   1.310km 
Po et vodovodních p ípojek   33.235 
Po et úpraven pitných vod   6 
Po et erpacích stanic    46   
Po et vodojem     30  
 
Odb r surové vody v roce 2012 z jednotlivých zdroj  – 7 056 tis. m3 

 
Zdroj     tis.m3 

Litá a B dovice    6 493 
ÚV Nový Bydžov a ÚV Chlumec nad Cidlinou  563 
ÚV Hradec Králové    0 
 
Celkový objem vody vyrobené ve vlastních zdrojích v roce 2012 je 7 056 tis. m3, objem vody k realizaci je 8711 
tis. m3. 
 
Hospoda ení s vodou v letech 2005-2012 

KHP 
Voda k 

realizaci       
[tis. m3 ] 

Voda 
fakturovaná   

[ tis. m3 ] 

Voda 
nefakturovan
á        [ tis. m3 

] 

%  vody 
nefakturov
ané z vody 

k real. 

2005 9 500  7 678  1 823 19,2% 

2006 9 644  7 722  1 922  19,9% 

2007 9 222  7 498  1 724  18,7% 

2008 8 968 7460 1565 17,5% 

2009 8 894 7 233 1 661 18,7% 

2010 8 795 7 226 1 569 17,8% 

2011 8 554 7 021 1 533 17,9% 

2012 8 711 6 924 1 787 20,5% 

 
Ztráty vody 
Vývoj ztrát v roce 2012 negativn  poznamenal vývoj po así v zimních m sících na za átku roku. P edevším 
v únoru a b eznu, kdy prob hlo n kolik období s extrémními teplotami, bylo množství vody uniklé z d vod  
havárií na adech enormní. I p es veškerou snahu se díky špatnému prvnímu tvrtletí nepoda ilo ro ní množství 
uniklé vody udržet v obvyklých mezích. I práv  nov  realizované m ení distrikt  nám v budoucnu umožní lépe 
a rychleji reagovat na havárie, které vznikají p edevším v zimním období. 
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Havárie na vodovodních adech 
V roce 2012 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovodní síti celkem 496 havárií, tedy o 139 havárií více než 
v roce 2011. Z hlediska výskytu poruch bylo dramatické p edevším 1. tvrtletí roku. Z d vodu extrémních teplot 
v m sících únoru a b eznu vznikalo velké množství havárií, které byly navíc vlivem promrzlé p dy t žko 
dohledatelné. 
Vzniklé uniky zp sobené poruchou potrubí jsou identifikovány na centrálním dispe inku KHP. V ur ené oblasti 
následuje práce posádky pátracího vozu, kde za pomocí moderní techniky technici ur í p esné místo poruchy. 
Pro up esn ní místa poruchy na vodovodní síti v Hradci Králové nám od roku 2012 slouží i nov  vybudovaná 
místa m ení pr tok  s p enosem informací na dispe ink. 
 
Nový systém pro výrobu a dávkování ozonu 
V rámci plánované rekonstrukce na úpravn  vody Hradec Králové byla Královéhradeckou provozní, a.s. v I. 
etap  provedena dodávka a montáž nového systému pro výrobu a dávkování ozonu, který p edstavuje 
sou asnou špi ku v oblasti technologie výroby ozonu. Díky patentované konstrukci EFFIZON©HP je dosažena 
vysoká koncentrace plynného ozonu p i velmi nízké specifické spot eb  energie.  
Jedná se o technologický systém, který je založen na využití generátoru ozonu WEDECO SMO 300 o výrobní 
kapacit  1,5 kg O3/h. Vyrobená plynná sm s kyslíku a ozonu je plynule distribuovaná pro p edozonizaci surové 
vody a postozonizaci filtrované vody pomocí systém  WEDECO GDA (Gas Distribution Automatic). Sou ástí 
dodávek a montáží byla výstavba nové odpa ovací stanice kapalného kyslíku LOX, která slouží jako zdroj pro 
generátor WEDECO a je nedílnou ástí provozního souboru. 
Cílem rekonstrukce bylo zajišt ní bezporuchového a spolehlivého chodu systému ozonizace, která je 
nezbytným procesem výroby pitné vody. Stávající provozní celek ozonizace byl moráln  a fyzicky opot eben a 
nespl oval požadavky moderních technologií, jejichž instalace byla v dalších etapách rekonstrukce úpravny 
vody plánována. 
 
 
Kontrola kvality pitné a odpadní vody 
Pitná voda  
Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována v souladu s Vyhláškou . 252/2004 Sb., která stanovuje 
rozsah a etnosti provád ných rozbor . 
 
V roce 2012 byly provedeny tyto rozbory: 
Mikrobiologické a biologické rozbory 
 
Zdroje a úpravny 
Po et vzork    240 
Po et analýz    1677 
% nevyhovujících analýz   0,0% 
 
Vodojemy a vodovodní sí  
Po et vzork    769 
Po et analýz    5767 
% nevyhovujících analýz   0,0 % 
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Chemické rozbory 
 
Zdroje a úpravny 
Po et vzork    441 
Po et analýz    7276 
% nevyhovujících analýz   0,0% 
 
Vodojemy a vodovodní sí  
Po et vzork    77 
Po et analýz    9436 
% nevyhovujících analýz   0,0% 
 
Analýzy v rozsahu základního rozboru byly provád ny akreditovanou laborato í Královéhradecké provozní, a.s. 
posouzené eským institutem pro akreditaci ( IA). 
 
 

3.2. Provozování kanalizací – odvád ní a išt ní odpadních vod 
 
Hlavní údaje 
Celková délka kanaliza ní sít     517 km 
Po et kanaliza ních p ípojek    17642 
Po et erpacích stanic na kanaliza ní síti   77 
Po et komunálních OV     13 
Množství vy išt né odpadní vody    17394 tis. m3 
Po et poruch na kanalizaci    46 
Kanalizace išt né speciální technikou   143 km 
Kanalizace prov ená inspek ní kamerou   42km 
 
Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních istíren odpadních vod v majetku Vodovod  a 
kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku m sta Chlumec nad Cidlinou (servisní smlouva). 
 
Rekonstrukce istírny odpadních vod Lib any 
 
V roce 2012 prob hla rekonstrukce istírny odpadních vod Lib any, jejím cílem bylo zvýšení kapacity 
z p vodních 800 ekvivalentních obyvatel na 1100 ekvivalentních obyvatel. Stávající dosazovací nádrž vložená do 
aktiva ní nádrže byla zrušena a navýšil se tak objem nádrže aktiva ní. Další ástí rekonstrukce byla výstavba 
nové dosazovací nádrže s cílem zajistit lepší separaci kalu od vy išt né odpadní vody. P vodní dosazovací nádrž 
svými parametry (objem, doba zdržení) byla na hranici p íslušné normy pro navrhování istíren odpadních vod. 
Byla vystav na nová dosazovací nádrž odpovídajícího objemu a doby zdržení a zlepšily se tak výrazn  separa ní 
vlastnosti kalu.   
 
Kvalita išt ní odpadních vod 

OV 
Po et vzork    132 
Po et analýz   962  
% nevyhovujících analýz   0,0% 
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Všechny provozované istírny odpadních vod splnily požadované koncentrace zne išt ní na odtoku a byly 
zpoplatn ny pouze objemy vypoušt ných vod.  
 
 

3.3. Ostatní innosti 
 
Pracovníci spole nosti, vedle svých povinností plynoucích z ádného provozování vodárenské infrastruktury, 
splnili plán výkon  pro cizí subjekty. Hlavní ást výkon  realizovala spole nost prodejem materiálu a to 
p edevším stavebního a instala ního materiálu pro rozvod vody a kanalizace.  Významná ást tržeb pochází ze 
stavebn  montážních prací, ve kterých Královéhradecká provozní, a.s. pat í mezi významné subdodavatele v 
regionu, p edevším v oblasti technologií. Krom  stavební innosti a prodeje materiálu jsou dalším zdrojem 
tržeb prodej vody z výdejních stojan  v Hradci Králové a zelené bonusy z prodeje elektrické energie získané 
spalováním bioplynu na OV Hradec Králové. Dále spole nost zajiš uje provoz za ízení na likvidaci vod z výroby 
nitrocelulosy pro spole nost Synthesia Pardubice. 
 
Celkové tržby z ostatních inností v roce 2012 byly následující: 
 
Prodej materiálu:                                            131 482 tis. K  
Poskytované služby a stavební innost:            103 250 tis. K  
Prodej elektrické energie                                    5 536 tis. K  
Prodej vody z výdejních stojan :                        3 059 tis. K  

 
 
3.4. Výnosy  
 

Ukazatel   2011 2012 

tržby za vodné tis. K  234 117 250 294 

tržby za sto né tis. K  278 165 281 949 

tržby za prodej el.energie tis. K  6 055 5 536 

innost pro cizí, prodej služeb tis. K  99 631 103 250 

prodej pitné vody tis. K  2 833 3 059 

tržby za prodaný materiál tis. K  132 034 131 482 

mimo ádné výnosy (prodej IM) tis. K  728 460 

ostatní provozní výnosy tis. K  8 511 2 923 

provozní výnosy celkem tis. K  762 074 778 953 

finan ní výnosy tis. K  802 841 

výnosy celkem tis. K  762 876 779 794 

 
 
 
 



56

__________________________________________________________________________________________ 
ZPRÁVA P EDSTAVENSTVA 2012 
  7 

3.5. Náklady 
 

Ukazatel   2011 2012 

spot eba materiálu tis. K  27 237 29 413 

chemikálie tis. K  3 067 3 712 

p evzatá voda, poplatky za OPV tis. K  28 729 28 841 

spot eba energie tis. K  39 417 41 612 

opravy a udržování tis. K  22 350 23 854 

nájemné VAK celkem tis. K  223 983 234 566 

ostatní služby tis. K  86 524 94 192 

osobní náklady tis. K  105 334 106 346 

ostatní dan  a poplatky tis. K  1 755 1 809 

prodaný materiál tis. K  118 266 118 752 

ú etní odpisy HIM, NIM a oce .rozdíl tis. K  22 927 22 942 

tvorba rezerv a opravných položek tis. K  1 020 1 497 

mimo ádné náklady (prodej majetku) tis. K  827 200 

ostatní provozní náklady tis. K  13 023 5 410 

provozní náklady celkem tis. K  694 459 713 146 

finan ní náklady tis. K  4 523 5 166 

náklady celkem tis. K  711 128 718 312 

 
 

3.6. Investice 
 
Investice do vlastního majetku v roce 2012 byly realizovány v celkové výši 13 641tis.K  a jejich složení je 
následující: 
 

položka tis.K

auta, dopravní technika 4 929

IT 2 601

ostatní 2 678

smluvní investice VAK 3 433

celkem 13 641

 
Dopravní technika zahrnuje zálohu na tlakový kanaliza ní v z firm  FABOK, který bude po ízen v roce 2013 a 
dále bylo po ízeno 6 užitkových a osobních aut. Investice do informa ních technologií zahrnovaly obnovu 
sí ových prvk , vým nu wifi technologie a optických linek a již zmín né upgrade docházkového systému. Krom  
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toho byly v kategorii ostatní po ízeny hleda ky únik  vody, seka ky a další drobné vybavení. V kategorii smluvní 
investice je software pro analýzu bezpe nostních rizik spojených s kvalitou dodávek pitné vody.  
 

3.7.  Zám ry a cíle 
 
Hlavní cíle spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. v roce 2012 byly tyto: 
 

1. Zlepšení cash flow v oblasti vodného a sto ného 
 

2. Zavedení technologie ode t  vodom r  pomocí ode ítacích strojk . 
 

3. Dosáhnout úspory elektrické energie (zvýšení ú innosti erpání na hlavní erpací stanici na OV HK). 
 

4. Zahájení rekonstrukce úpravny vody v HK. 
 

5. Realizace sek ního m ení na vodovodní síti v Hradci Králové (realizace 4 objekt  v etn  p enos  na 
centrální dispe ink). 
 

 
V následujícím období má spole nost tyto hlavní rozvojové zám ry: 
 

1. Další zlepšení cash flow v oblasti vodného a sto ného prost ednictvím pr b žné fakturace a 
d sledného upomínání záloh.  

 
2. Zvýšení podílu dálkových ode t  v rizikových šachtách a u problematických odb ratel . 
 
3. Dosažení podílu vody nefakturované pod 20% 

 
4. Snížení náklad  na vytáp ní areálu Víta Nejedlého o 200.000K  
 

 
3.8.  Ochrana životního prost edí 

 
Spole nost si je v doma svého závazku k ochran  životního prost edí. K ochran  aktivn  p ispívá následujícími 
kroky: 

Odvád ní a išt ní odpadních vod 

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje kanalizace a istírny odpadních vod v regionu Hradce Králové. 
Všechny z 13 provozovaných komunálních istíren odpadních vod v roce 2012 plnily odtokové parametry dle 
platných Rozhodnutí a spole n  vy istily odpadní vody s následující ú inností: 
 

 Odstran ní CHSK  93,4 % 

 Odstran ní BSK5 97,5 % 

 Odstran ní NL  95,2 % 

 Odstran ní Ncelk 61,5 % 

 Odstran ní Pcelk 71,0 % 
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Výroba a distribuce pitné vody 
Voda dodávaná naší spole ností do vodovodní sít  plnila v roce 2012 kvalitativní podmínky stanovené platnou 
vyhláškou. Na všech zdrojích, které Královéhradecká provozní, a.s. využívá, je pravideln  kontrolována kvalita 
surové vody. Pouze na dvou nejmenších zdrojích se objevují problémy s výskytem pesticid . Jedná se o 
prameništ  B dovice a Pam tník. V p ípad  B dovic probíhal pr zkum lokality s cílem zjišt ní zdroje 
kontaminace. Projekt byl financován z prost edk  Královéhradeckého kraje a pomohl ke zmapování lokality a 
rozsahu kontaminace. Bohužel se nepoda ilo dojít k p esné lokalizaci zdroje zne išt ní, tudíž není možné 
navrhnout a ocenit zp sob kone né sanace. Úpravu surové vody v Pam tníku ešíme ve spolupráci s vlastníkem 
zdroje dopln ním technologie filtrace s aktivním uhlím, která nám zaru uje pln ní vyhláškou stanovených limit  
na výstupu z úpravny. 
 
Ochrana ovzduší, energetika 
Naše spole nost využívá jako alternativní zdroj energie vyprodukovaný bioplyn na OV Hradec Králové. B hem 
roku prob hla rekonstrukce míchání objemu vyhnívacích nádrží a spole n  s dávkováním externího substrátu 
se nám poda ilo celý proces ješt  zintenzivnit. 
 
Spole nost provozuje dva st ední zdroje zne iš ování ovzduší a n kolik malých zdroj . Pravidelná m ení emisí 
ukazují, že vypoušt né emise jsou hluboko pod stanovenými limity. 
 
V roce 2012 byl realizován projet ekvitermní regulace vytáp ní administrativních objekt  a budovy úpravny 
vody v Hradci králové. Skute né výsledky nám ukáže až provoz v roce 2013, ale podle prvních výsledk  lze 
o ekávat úspory spot ebované energie 15-20%. 
 
 
4. Profil spole nosti 
 

4.1. Vedení spole nosti 
 
Vedení spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. tvo í tito pracovníci: 
 
Generální editel   Ing. Jakub Hanzl 
Technický editel   Ing. Ji í Šolc 
Obchodní editel   Ing. Pavel Lipovský 
Provozní editel   Ing. Tomáš Hosa 
Finan ní editel   Ing. Milan Prchal 
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4.2. Struktura spole nosti 
 
Struktura spole nosti je patrná z následujícího organigramu: 
 

 
 

4.3. Pracovn  právní vztahy 
 

Ve spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. pracovalo k 31.12.2012  celkem  217 osob,  z toho75% muž  a 
25 % žen. Pr m rný p epo tený stav pracovník  za rok 2012 byl 222,7.  Z celkového po tu pracovník  bylo 
25 vysokoškolák  a 95 st edoškolák . V pr b hu roku bylo p ijato 6 zam stnanc . 
Pracovní pom r v roce 2012 skon ilo celkem 22 zam stnanc . Z toho z d vodu odchodu do starobního 
d chodu 5 zam stnanc , z iniciativy zam stnanc  4 osoby, z d vodu pozbytí zdravotní zp sobilosti žádný 
zam stnanec. 
Pr m rný výd lek v roce 2012 inil  24.422,-  K  (bez vedení spole nosti.) 
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Spole nost v roce 2012 poskytovala svým zam stnanc m tyto další benefity: 
o závodní stravování pro zam stnance i d chodce (stravenky v hodnot  80,- K ) 
o penzijní p ipojišt ní (p ísp vek ve výši 3% z vym ovacího základu pro pojistné a na  sociální 
 zabezpe ení a p ísp vek na státní politiku zam stnanosti)  
o zvýšení odstupného ve vazb  na odchodu zam stnance v pr b hu výpov dní doby 
o pracovní doba 37,5 hod. týdn  
o zam stnanecké slevy na tarifní mobilní volání 

 
 

4.4. R zné 
 
Spole nost Královéhradecká provozní, a.s. nem la obchodní podíl v žádné obchodní spole nosti a také nem la 
v roce 2012 žádnou organiza ní složku v zahrani í. 
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Královéhradecká provozní, a.s. 
 

Spole nost se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, PS  500 03,
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem 

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
 
 

 

 

 

(podle § 66a odst. 9 zákona . 513/1991 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis ) 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 
A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI 

OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
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Tato zpráva byla vypracována na základ  povinnosti podle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku. 
Popisuje vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi propojenými osobami. Tyto vztahy 
jsou popsány s ohledem na ustanovení § 17 a násl. zákona .513/1991 Sb. obchodního zákoníku 
upravující obchodní tajemství. 
 
 
OVLÁDANÁ OSOBA:   Královéhradecká provozní, a.s.  
 Spole nost se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 893, PS  500 03, 

I : 274 61 211, zapsaná v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 

 
 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA:   VEOLIA VODA S.A.  

akciová spole nost z ízená podle francouzského práva, se sídlem 52, rue 
d´Anjou, 75008 Paris,  
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, RCS PARIS 
B 433 934 809 

 
 
PROPOJENÉ OSOBY: Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux  
 komanditní spole nost na akcie, se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris,  

zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži,  
RCS PARIS B 572 025 526 

 
 VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s 
 Se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00 
 I : 492 41 214, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2098 

OZE Systems s.r.o. 
Se sídlem Praha 1, Pa ížská 67/11, PS  110 00 
I : 281 87 865, zapsaná v obchodním rejst íku  
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 131574

 
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

 Se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00 
 I : 256 56 635, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5297 
 

Institut environmentálních služeb, a.s.   
Se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00 

 I : 629 54 865, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9967 
 
 Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. 
 Se sídlem Teplice, P ítkovská 1689, PS : 415 50 
 I : 490 99 451, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 
 
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
 Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PS : 779 00 
 I : 618 59 575, zapsaná v obchodním rejst íku  

vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 1943 
 
 VODOSPOL s. r. o. 

Se sídlem Klatovy, Ostravská 169/IV 
 I : 483 65 351, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 3931 
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VODÁRNA PLZE  a.s.  

 Se sídlem Plze , Malostranská 2, p. 143, PS : 317 68 
 I : 252 05 625, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574 

 
St edo eské vodárny, a.s. 

 Se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PS : 272 80 
 I : 261 96 620, zapsaná v obchodním rejst íku 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6699 

 
 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. 
 Se sídlem Sokolov, Dimitrova 1619, PS : 356 01  

I : 453 51 325, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2378 
 
 1. S V, a.s.  
 Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS  100 00 
 I : 475 49 793, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10383 
   

eská voda - Czech Water, a.s. 
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS  102 00 
I : 250 35 070, zapsaná v obchodním rejst íku  
vedeného M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115 
 
Solutions and Services, a.s. 
Se sídlem Pa ížská 67/11, Praha 1 PS : 110 00 
I : 272 08 320, zapsaná v obchodním rejst íku  
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11409 

 
RAVOS, s.r.o. 
Se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník  
I : 475 46 662, zapsaná v obchodním rejst íku  
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19602 
 
VEOLIA Services, a.s. 
Se sídlem Pa ížská 67/11, Josefov, Praha 1 PS : 110 00 
I : 290 60 770, zapsaná v obchodním rejst íku  
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18573 
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Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v p íloze 
. 1 této Zprávy. 

 
  
V p edstavenstvu spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. jsou za ovládající osobu následující  
osoby:    

Philippe Guitard 
Ing. Rostislav áp 
Ing. Martin Bernard 
Ing. Ji í Šolc 
Ing. Jakub Hanzl 
Ing. Pavel Lipovský 
 

V dozor í rad  spole nosti Královéhradecká provozní, a.s. jsou za ovládající osobu následující osoby:
    

Ing. Stanislav Máslo 
 
 
 
V pr b hu kalendá ního roku 2012 byly spole ností Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen 
„Spole nost“) a propojenými osobami uzav eny následující smlouvy a poskytnutá následující pln ní: 

 
 
Vztahy ke spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
V roce 2012 provád la spole nost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pro spole nost 
Královéhradecká provozní, a.s. tato pln ní:  
- laboratorní rozbory pitných vod. 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Vztahy ke spole nosti eská voda - Czech Water, a.s. 
 
V roce 2012 provád la spole nost eská voda - Czech Water, a.s. pro spole nost Královéhradecká 
provozní, a.s. tato pln ní:  
- ov ování a opravy vodom r , 
- opravy chladícího za ízení, 
- servis chlorátor  Aldos. 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  
 
V roce 2012 provád la spole nost Královéhradecká provozní, a.s. pro spole nost St edo eské 
vodárny, a.s. dodávky materiálu. 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2012 provád la spole nost Královéhradecká provozní, a.s. pro spole nost VEOLIA VODA 
ESKÁ REPUBLIKA, a.s. tato pln ní pro provozovnu B OV Semtín Pardubice: 

- údržbu elektrických za ízení B OV Pardubice, 
- služby ekonomické agendy, 
- dodávky materiálu a chemikálií, 
- služby BOZP, 
- servis na p ístrojích Hach Lange, 
- pronájem dopravních prost edk , 
- pronájem reklamní plochy na kulovém vodojemu. 
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- odb r a zajišt ní analýz vzork  odpadních vod,  
- išt ní vnit ní kanalizace na B OV Pardubice 
 
V roce 2012 provád la spole nost VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro spole nost 
Královéhradecká provozní, a.s. tato pln ní: 
- služby spojené s propagací a dodávky drobných reklamní p edm t , 
- služby v oblasti finan ního business plánu, zavád ní cash managementu, p íprav  reportingu a 

rozpo t , 
- zajišt ní rozvoje webu, 
- analýzy vzork  odpadních vod, 
- pronájem erpací techniky, za ízení na odb r vzork  odpadních vod a laboratorního vybavení, 
- pronájem dopravních prost edk , 

 
Veškerá pln ní a smlouvy se uskute nily za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Vztahy ke spole nosti Solutions and Services, a.s.  
 
V roce 2012 provád la spole nost Solutions and Services, a.s. pro spole nost Královéhradecká 
provozní, a.s. tato pln ní: 
  
- centrální tisk faktur vodného a sto ného z dodaných datových soubor .  
- zajišt ní centrální fakturace vodného a sto ného, 
- zajišt ní kancelá ských tisk ,  
- zajišt ní systému elektronické pošty MS Exchange, 
- zajišt ní služeb centrálního call centra, 
- výkon práva k po íta ovému programu s obchodním ozna ením ZIS PVODwin®CRM a 

zajiš uje implementaci aktualizace programu s komer ním ozna ením ZIS is-USYS®.net a 
zajiš ovala servis zákaznického informa ního systému, 

- poskytování souboru služeb pro interaktivní komunikaci se spot ebiteli v rámci marketingových 
nebo obchodních aktivit odb ratele prost ednictvím SMS zpráv, 

- poskytování služeb vzdáleného p ipojení k Portálu Veolia, 
- zajišt ní p ístupu k portálu finan ního reportingu Vector, 
- zajišt ní innosti spojené s výb rem dodavatele elekt iny a plynu,  
- zajišt ní innosti spojené s výb rem dodavatel  inností a zboží, 
- zajiš ování služeb v oblasti IT, 
- p enos dat o hotovostních platbách p es terminály Sazka, 
- podpora zákaznického informa ního systému, 
- ro ní aktualizace licence SW Správce IT, 
- poskytování podlicence k SW Správce IT, 
- zajišt ní a integrace datové komunikace v rámci skupiny, 
- zajišt ní p ístupu k systému datových schránek, 
- testování bezpe nosti informa ních systém  spole nosti, 
- poskytnutí služby správy, podpory a údržby VPN 
- zajišt ní zobrazování provozních událostí na webové map . 

 
Na základ  Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Královéhradecká provozní, a.s. 
spole nosti Solutions and Services, a.s. pronájem kancelá ských prostor. 
 
Veškerá pln ní a smlouvy se uskute nily za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
 
Vztahy ke spole nosti Institut environmentálních služeb, a.s. 
 
V roce 2012 spole nost Institut environmentálních služeb, a.s. zajiš ovala pro spole nost 
Královéhradecká provozní, a.s. služby v oblasti školení a vzd lávání.   
Na základ  smlouvy ze dne 15.1.2010 dále zajiš ovala spole nost Institut environmentálních 
služeb, a.s. služby vzd lávání prost ednictvím vzd lávacího portálu (e-learning) 
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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

E- mail:  info@khp.cz

Internet: www.khp.cz  

Výroční zpráva sestavena 3. května 2013.


