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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  

SÍDLO SPOLEČNOSTI: 

Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 

274 61 211

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 

250 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:

Veolia Voda S.A. (66 %)

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

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Statutární orgány společnosti 
k 31. 12. 2014

PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Rostislav Čáp předseda

Ing. František Barák 

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

Ing. Lucie Králová 

Ing. Stanislav Máslo 

PaedDr. Mgr. 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. Lucie Králová finanční ředitel

Ing. Jiří Šolc technický ředitel
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Klíčové 
údaje

OBRAT SPOLEČNOSTI:  625 758 tis. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:   50 131 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ: 205

VODA K REALIZACI: 8 045 tis. m3

ZTRÁTY V TRUBNÍ SÍTI: 14,24 %

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ ODPADNÍ VODY: 
14 984 tis. m3

POČET HAVÁRIÍ NA VODOVODNÍ SÍTI: 391 

POČET HAVÁRIÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI: 128

Společnost nevyvíjí žádné aktivity 

v oblasti výzkumu a vývoje.
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

opět po roce otevíráte výroční zprávu naší společnosti a já bych v jejím úvodu rád 

shrnul ty nejvýznamnější okamžiky uplynulého období.

Rok 2014 hned od svého počátku sliboval období velmi bohaté na události a 

nové výzvy. Změny přinesl zejména v personálním obsazení úzkého vedení 

společnosti. Dosavadní finanční ředitel postupně předával své zkušenosti a 

celou svou pracovní agendu nové finanční ředitelce, která jej od března 2014 

plně nahradila. 

Očekávaným okamžikem v provozním životě naší společnosti bylo dokon-

čení rekonstrukce úpravny vody. Úpravna vody byla v provozu v květnu a 

červnu roku 2014 a toto období potvrdilo, že úpravna je schopna stabilního 

provozu a dodávek kvalitní pitné vody do sítě města Hradce Králové a okolí. 

A to všechno i přes významné výkyvy v kvalitě surové vody v řece Orlici. 

Pozitivem provozu úpravny vody, které v budoucnu pocítí i naši zákazníci, je 

jednoznačně snížení tvrdosti vody v síti.  Došlo však i k dalším významným 

rekonstrukcím a to zejména na kanalizační síti, na které byly zrealizovány 

rozsáhlé rekonstrukce.

Dlouhodobým cílem naší společnosti je také ochrana životního prostředí. 

Dlouhodobě se této činnosti věnujeme a v rámci celé skupiny Veolia se při-

pojujeme k mnoha projektům. Jedním z významných a v naší společnosti již 

na několika objektech realizovaným projektem je projekt Biodiverzity, tedy 

biologické rozmanitosti živých organismů a ekosystémů. 

Prioritou naší společnosti jsou zaměstnanci, snažíme se, abychom jejich pro-

střednictvím poskytovali svým zákazníkům kvalitní služby, i proto je pro nás 

tak důležitá podpora profesního rozvoje našich zaměstnanců. Naší prioritou 

zůstává BOZP a výsledky loňského roku naši snahu potvrdily.

S radostí mohu konstatovat, že i tento rok se nám podařilo dosáhnout cílů, které 

jsme si stanovili. Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kteří nemalou 

měrou k jejich dosažení přispěli a kteří po celý rok přispívají k bezproblémovému 

a úspěšnému fungování naší společnosti.

S úctou

Rostislav Čáp

předseda představenstva Královéhradecké provozní, a.s.

Editorial předsedy 
představenstva



7

Organizační struktura k 31. 12. 2014

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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Hlavní činnosti KHP

Naše služby

Inovace

Královéhradecká provozní, a.s. je stabilní firmou 

s dlouholetou tradicí. Zajišťuje spolehlivé dodávky 

vody a odkanalizování a čištění odpadních vod 

v Královéhradeckém kraji.

Společnost se snaží co nejlépe uspokojovat 

požadavky svých zákazníků a jako člen Veolia Voda 

se hlásí k těmto hodnotám: 

» Přístup k zákazníkovi

» Inovace

» Odpovědnost

» Solidarita 

» Výkonnost

Výše uvedené hodnoty zavazují, a proto si společnost 

KHP dává za cíl udržet vysokou úroveň nastavených 

hodnot i v nadcházejících obdobích.

Výhled hospodaření 
do roku 2015
Společnost bude poskytovat služby na profesionální 

úrovni i v roce 2015.

Výsledky hospodaření za rok 2014 i schválený 

finanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní 

a spolehlivé fungování společnosti v následujícím 

období. Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu 

i rozvoj majetku potřebného pro bezproblémové 

provozování pronajaté infrastruktury. Výhled na rok 

2015 je stabilní.
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Odpovědnost

Zákazníci

Solidarita
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NAŠE SLUŽBY

Výroba vody

Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro více 

než 150 tis. obyvatel okresu Hradec Králové a částí okresů Jičín, 

Kolín a Náchod. Voda připravená k realizaci je dopravována Vo-

dárenskou soustavou východní Čechy (VSVČ), které tvoří páteř 

zásobního systému v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

KHP, a.s. využívá k výrobě pitné vody tyto nejvýznamnější zdro-

je a úpravny vody:

Zdrojová oblast Litá – nejvýznamnější prameniště v regionu 

Hradec Králové, vysoce kvalitní surová voda je částečně upravo-

vaná 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. 

ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z mělkých ho-

rizontů 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. Rekonstrukce, která 

byla dokončena v roce 2014, zařadila úpravnu mezi plnohodnotné zdroje upravené vody 

s velmi vysokou provozní spolehlivostí.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních 

vodárenských společností. Od Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jsme v roce 2013 nakoupili 

přibližně 979 tis. m3, z Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., to bylo 602 tis. m3 pitné vody.
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Počet zásobovaných obyvatel 160 032

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 296 km

Počet vodovodních přípojek 33 817

Počet úpraven pitných vod 6

Počet čerpacích stanic 46

Počet vodojemů 30
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Odběr surové vody v roce 2014 z jednotlivých zdrojů v tis. m3

Litá a Bědovice 5 583

ÚV Nový Bydžov a ÚV Chlumec 581,9

ÚV Hradec Králové 415,8

Náchod 978,6

Pardubice 601,5

Celkový objem vody vyrobené ve vlastních zdrojích v roce 2014 

je 6 581 tis. m3, objem vody k realizaci je 8 045 tis. m3.

Ztráty vody

Vývoj ztrát vody byl v roce 2014 velmi příznivý. Pozitivně se projevil mírný 

průběh zimy, během které bylo třeba řešit menší počet poruch, než je ob-

vyklé. Dále k dobrému výsledku přispěla i provozní data z realizovaných 

distriktních měření na vodovodní síti v Hradci Králové, která jsou přená-

šena na centrální dispečink a každodenně vyhodnocována. V neposlední 

řadě je třeba přiznat zásluhu technikům pátracího vozu, kteří systematic-

ky preventivně prověřují provozované vodovody.

KHP Voda k realizaci                         

[tis. m3 ]

Voda fakturovaná                                                   

[ tis. m3 ]

Voda nefakturovaná        

[ tis. m3 ]

%  vody nefakturo-

vané z vody k real.

2010 8 795 7 226 1 569 17,8 %

2011 8 554 7 022 1 532 17,9 %

2012 8 711 6 924 1 787 20,5 %

2013 8 313 6 869 1 433 17,4 %

2014 8 045 6 738 1 307 16,2 %

Hospodaření s vodou v letech 2010-2014
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Havárie na vodovodních řadech

V roce 2014 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovodní síti celkem 

391 havárií, tedy o 27 havárií méně než v roce 2013. Především 

mírný průběh zimy v počátku roku pozitivně ovlivnil výskyt poruch.

Vzniklé uniky způsobené poruchou potrubí jsou identifikovány 

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 vodo-

vodní síti v Hradci Králové nám od roku 2013 slouží i nově vybudo-

vaná místa měření průtoků s přenosem informací na dispečink.
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Odvádění a čištění odpadních vod

Celková délka kanalizační sítě 520 km

Počet kanalizačních přípojek 20 511

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 80

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 14 984 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 128

Kanalizace čištěné speciální technikou 155 km

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 28,6 km

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje 13 komunálních čistíren odpadních vod 

v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové a jednu v majetku města Chlu-

mec nad Cidlinou (servisní smlouva).
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Množství čištěných odpadních vod na ČOV HK 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014

15 913 435 m3 14 151 875 m3 15 148 214 m3 15 948 750 m3 12 975 661 m3

Kvalita čištění odpadních vod  ČOV

Počet vzorků 132

Počet analýz 962 

% nevyhovujících analýz 0,0 %

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.

Mikrobiologické a biologické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 286

Počet analýz 1 822

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 647

Počet analýz 4 682

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly prováděny akreditovanou laboratoří Králové-

hradecké provozní, a.s. posouzené Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Chemické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 527

Počet analýz 7 794

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 647

Počet analýz 7 428

% nevyhovujících analýz 0,0 %
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Ochrana životního prostředí

Společnost královéhradecká provozní, a.s. si je vědoma závazku k ochraně životní-

ho prostředí a aktivně k němu přispívá. Všechny provozované čistírny odpadních 

vod v roce 2014 plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí a společně 

vyčistily odpadní vody s následující účinností:

•  Odstranění CHSK            94,9 %

•  Odstranění BSK5             98,2 %

•  Odstranění NL                 97,4 %

•  Odstranění Ncelk           70,4 %

•  Odstranění Pcelk            80,9 %

Společnost provozuje dva střední zdroje znečišťování ovzduší a několik malých 

zdrojů. Pravidelná měření emisí ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko pod 

stanovenými limity.

Odpadové hospodářství

V roce 2014 bylo vyprodukováno 14 989 tun odpadu. V předchozích letech bylo vypro-

dukováno - v roce 2008 14 386 tun, v roce 2009 13 855 tun,  v roce 2010 celkem 11 614 

tun, v roce 2011 13 971 tun odpadu, v roce 2012 14 522 tun, v roce 2013 pak 12 875 tun. 

Množství vyprodukovaných odpadů celkem v posledních letech kolísá mezi 12 - 15 tuna-

mi.  Zásadní roli hrají dva co do váhy nejvýznamnější odpady - je to jednak množství kalů 

z čistíren odpadních vod (v roce 2014 kalu více vzhledem k nižší dosažené sušině odvod-

něného kalu - mírně jiné složení kalu). Druhý odpad pochází ze stavební výroby a oprav 

potrubí - zemina a kamení. Záleží vždy na objemu prováděných prací a také na tom, kolik 

zeminy se podaří zlikvidovat mimo režim odpadů v režimu vedlejšího produktu - přímé 

využití vytěžené zeminy na rekultivaci lomu Marokánka. Tento způsob likvidace nadále 

v KHP a.s. pokračuje. Pozitivním faktorem v oblasti odpadového hospodářství KHP a.s. je 

trvale nízká produkce nebezpečných odpadů. 
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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 pře-

náší do systému GIS. V roce 2014 bylo vyčištěno 155 km kanalizační sítě a zmonitorováno 

28,6 km.

Kontrola producentů, kteří překračují kanalizační řády.

Naše společnost se v roce 2014 zaměřila na přípravu techniky, která nám umožní odha-

lovat producenty odpadní vod, kteří překračují kanalizační řád. Kanalizační řád stanovuje 

mimo jiné kvalitativní parametry, které jsou pro producenty závazné. Jejich překročení 

může ohrozit provoz stokové sítě (tuky) nebo čistírny odpadních vod (dusík, fosfor, těžké 

kovy…). Od roku 2014 jsme vybaveni přenosným zařízením, které rozpozná nadlimitní 

vypouštění a zahájí vzorkování odtoku. Jednoznačné argumenty nám usnadňují další 

postup proti nadlimitním producentům vedoucí k uplatnění sankcí. 

Rekonstrukce kanalizační čerpací stanice 
Hradecká v Třebechovicích pod Orebem

KČS Třebechovice Hradecká přečerpává odpadní vody téměř z jedné polo-

viny území města Třebechovice pod Orebem. Pro města má tedy zásadní 

důležitost. Rekonstrukce byla zahájena koncem roku 2014 (stavební úpra-

vy objektu, sanace betonů). V roce 2015 bude realizována technologická 

část rekonstrukce (osazení automaticky stíraných česlí, nová čerpadla 

a armatury, rekonstrukce elektro části).

Dokončení rekonstrukce úpravny a úspěšné garanční testy a zkušební provoz

V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce úpravny pitné vody Hradec Králové - Orlice. Úpravna vody prošla v uplynu-

lých letech významnou rekonstrukcí, jejímž hlavním cílem bylo zmodernizovat linku pro úpravu surové vody z řeky 

Orlice. Rekonstrukce úpravny byla zahájena v roce 2011, slavnostní uvedení do provozu proběhlo 25. 9. 2014. Celková 

hodnota rekonstrukce byla 130 mil. Kč. Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstala beze změny, 

tj. max. 150 l/s. a 3 000 000 m3/rok.

Úpravna byla v provozu a dodávala vodu do sítě v květnu a červnu 2014. Toto období provozu potvrdilo, že úpravna 

je schopna stabilního provozu a dodávek kvalitní pitné vody do sítě města Hradce Králové a okolí. A to všechno i přes 

významné výkyvy v kvalitě surové vody v řece Orlici (zákaly, oživení). Pozitivem provozu úpravny do sítě je jednoznačně 

snížení tvrdosti vodovodní vody v síti - v případě provozu úpravny dochází ke snížení tvrdosti cca o 30 %, tj. z cca 21 

německých stupňů na 15 stupňů. To již je snížení, které se pozitivně projeví na subjektivním vnímání vody, množství 

vodního kamene a podobně. V květnu a červnu 2014 byla také dokončena garanční procedura flotační linky, která uká-

zala, že dílo je zhotoveno bez závad a plní garantované parametry. Vše vyvrcholilo v listopadu 2014 kolaudací úpravny 

a jejím uvedením do provozu trvalého.

INOVACE
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Rekonstrukce páteřní stoky C

V roce 2014 byla dokončena rekonstrukce páteřní stoky C, která 

odvádí odpadní vody z jihovýchodní části města Hradce Králové. 

Rekonstrukcí bylo provedeno zkapacitnění stoky (průměr potrubí 

1,2 metru), jež by mělo umožnit větší retenci dešťových vod při 

přívalových deštích. Dokončení rekonstrukce páteřní stoky C poblíž 

areálu Univerzity Hradec Králové bylo jednou z podmínek možnosti 

rozšíření areálu univerzity, které začalo ihned po kolaudaci rekon-

struované stoky.

Rekonstrukce páteřní stoky A

V roce 2014 byla taktéž dokončena rekonstrukce páteřní stoky A 

v centru města v ulici Československé armády (stavba zahájena v roce 2013). Rekon-

strukce si vyžádala v létě 2014 významné omezení dopravy v centru města, kdy byla 

uzavřena pro veškerou dopravu križovatka s ulicí Mostecká. Do hloubky více než 

5 metrů bylo uloženo nové betonové potrubí s čedičovou výstelkou. Nové kanalizační 

potrubí výrazně omezí nátok balastních vod do stokové síti města. 

V oblasti informačních technologií bylo během minulého roku realizováno několik 

projektů, které snižovaly náklady. Jedním z nejdůležitějších byl přechod z poštovního 

systému MS Exchange na řešení od firmy Google, který má zajistit vysokou spolehli-

vost služby a přístup z libovolného zařízení. Byly vyměněny řídící servery 

po 7 letech provozu za nové, které umožňují provozovat náročnější systémy. Samo-

zřejmě za zmínku stojí i přechod v rámci celé skupiny z MS Windows XP na Windows 

7 a postupný přechod ze serverů MS Windows 2003 na systém 2008 a novější. Důleži-

tým projektem bylo i zavedení vnitropodnikové aplikace Evidence provozních událos-

tí, která umožňuje pracovníkům v terénu přístup na klíčové systémy firmy a zajišťuje 

vysokou informovanost v rámci celé organizace. Napříč celou skupinou byly provede-

ny testy bezpečnosti a přechod na pokročilou metodu ověřování přes VPN.



Zákazníci jsou se službami vodáren spokojeni

Letošní průzkum spokojenosti, který v září a říjnu 2014 uskutečnila nezávislá agentura IBRS, s. r. o., ukázal, že 93 % 

zákazníků je se službami, které poskytuje společnost KHP spokojeno. I v letošním roce průzkum potvrdil vysokou celko-

vou spokojenost zákazníků se službami naší společnosti, například u firemních klientů je spokojenost dokonce 98 %. 

S plynulostí dodávek vody je spokojeno 99 % dotazovaných a s profesionalitou zaměstnanců 95 %. Tyto průzkumy 

stabilně ukazují, že naši zákazníci znají a používají služby, které poskytujeme, a oceňují profesionalitu našich zaměst-

nanců.
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Zákazníci

V roce 2014 proběhly v oblasti zákaznických služeb strukturální změny. Agenda ,,Saldo“ byla převedena 

na SaS. Řešení pohledávek bylo převedeno na společnost TARAKAN, a.s.. Úspěšnost převodu řešení po-

hledávek na třetí osobu se projevila již v průběhu roku 2014 snížením jejich počtu a zvýšením úspěšnosti 

vymáhání. Organizační změny struktury řízení provozních společností a užší provázání řídících procesů 

mezi Královéhradeckou provozní, a.s. a Středočeskými vodárnami, a.s. vyvolaly změny také v řídící struk-

tuře zákaznického útvaru. SVAS, a.s. a KHP, a.s. mají společnou manažerku zákaznického útvaru a útvar je 

podřízen finanční ředitelce, která je jmenovaná pro obě společnosti. Intenzivně pokračovaly práce 

na projektu dálkových odečtů vodoměrů, tento projekt byl rozšířen o provoz Západ – Nový Bydžov, kde 

bude provedena na základě schválené investice realizace v roce 2015. 

Počet smluvních zákazníků 37 716

Počet fakturačních vodoměrů 32 947

Počet odeslaných faktur 40 743

Počet stížností a reklamací 204

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Jak jste spokojen s kvalitou pitné vody?

Zcela 
nespokojen 2,3 %

Velice spokojen 
39 %Spíše spokojen

47,5 %

Spíše
nespokojen 11,3 %%

V

Jak jste celkově spokojen se službami Vašeho 

dodavatele pitné vody?

Zcela 
nespokojen 0,3 %

Velice spokojen 
42 %

Spíše spokojen
50,8 %

Spíše
nespokojen 7 %

V

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků bylo osloveno 

400 respondentů z řad majitelů rodinných domů, správců 

bytových domů a průmyslových zákazníků.

Vysoce hodnotí zákazníci profesionalitu našich zaměst-

nanců – 99 % velmi spokojených nebo spíše spokojených.

Zákazníci prostřednictvím webových stránek mohou vy-

užívat zákaznický internet, který umožňuje našim zákaz-

níkům získat přes webový portál přehled o své spotřebě 

vody, platbách a fakturaci. Prostřednictvím portálu také 

mohou zadávat dotazy ohledně veškerých služeb poskyto-

vaných společností.
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Služby

Společnost se snaží zákazníkům poskytovat maximum infor-

mací týkajících se dodávky vody a odvádění vody odpadní. 

Zákaznická linka společnosti je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin 

denně, v roce 2014 bylo obslouženo celkem 10 929 hovorů. Nej-

více operátorky zodpovídají dotazy týkající se smluv, fakturace 

a všeobecných informací a odečtů vodoměrů. Vedle vyřizování 

telefonických hovorů se operátoři telefonického centra podílejí 

také na propagaci poskytovaných služeb – provádějí registraci 

zákazníků ke službě SMS Info, ve které je zaregistrováno více 

než 37 500 odběrných míst. Zaregistrovaní zákazníci pak dostá-

vají důležité informace o pitné vodě pomocí SMS zpráv na mo-

bilní telefon. V roce 2014 bylo takto odesláno 1 400 sms zpráv.

Stále více informací společnost zpřístupňuje na svých webo-

vých stránkách. Zákazníci zde naleznou aktuální data o kvalitě 

vody v jednotlivých zásobovaných oblastech, mají možnost si 

objednat některé poskytované služby pomocí on-line formulá-

řů. V režimu on-line zde také naleznou informace o aktuálních 

haváriích vody a plánovaných výlukách dodávek vody.

Zákazníci mají také k dispozici mobilní aplikaci Moje voda, která 

je určena majitelům chytrých telefonů s iOS nebo Android OS.

Zákazníky velmi oblíbenou službou se stala možnost zasílání 

faktur elektronickou poštou. Faktura je tak zákazníkovi zasílá-

na jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Celkem naše 

společnost registruje již více než 4 000 zákazníků se zasíláním 

faktur emailem. Zákazníci mají také možnost platit své faktury 

pomocí QR kódu. 
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ODPOVĚDNOST

Bezpečnost práce

Společnost Královéhradecká provozní v roce 2014 pokračovala v naplňování cílů z předchozích programů a cílů. 

Jeden z hlavních bodů v péči o zaměstnance je oblast bezpečnosti práce. Naše společnost považuje vynakládání 

prostředků na BOZP jako investici do budoucnosti. K dlouhodobým cílům v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci patří snižování počtu pracovních úrazů. Zaměstnanci procházejí periodickými školeními dle legislativ-

ních, normativních požadavků a potřeb společnosti. 

Společnost je od roku 2008 držitelem certifikátu bezpečnosti dle ČSN OHSAS 18001. V dubnu 2014 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 2014, vedoucí zaměstnanci společnosti operativně 

zrealizovali. 

Pracovní úrazovost

V roce 2014 nastal bodový zlom, kdy prvně v historii KHP, a.s. za 

přispění všech zaměstnanců společnosti důsledným dodržováním 

zásad BOZP a PO na pracovištích společnosti nevznikl žádný pra-

covní úraz s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny.

I nadále bude společným cílem v souladu s Akčním plánem na rok 

2015, vhodnou organizací ze strany vedoucích pracovníků, přístu-

pem k pracovním činnostem z pohledu BOZP ostatních zaměst-

nanců a průběžného vyhodnocování pracovních rizik udržet v naší 

společnosti nulovou úrazovost u úrazů specifikovaných dle §105 

odst. 3 zákoníku práce, u nichž vzniká povinnost vystavovat zázna-

my o úrazu, úrazy s PN delší než 3 kalendářní dny.

Kalendářní rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Počet pracovních úrazů s PN 3 5 7 2 3 2 0

Kalendářní dny PN 311 166 294 53 41 132 0

Pracovní dny PN 220 113 195 35 31 92 0
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Kontrolní činnost v rámci BOZP

V rámci prováděných kontrolních činností byly v roce 2014 uskutečněny následující 

kontroly:

• interní audit ISO

• externí audit ISO

V souladu s Akčním plánem BOZP proběhlo na jednotlivých pracovištích 
celkem:
• 27 kontrol ze strany BT společnosti za účasti vedoucích pracovníků se zaměřením 

na dodržování zásad BOZP při pracovních činnostech. Zaměstnanci se v průběhu roku 

podrobovali namátkovým kontrolám na alkohol a návykové látky.

• Do průběžných kontrol na jednotlivých pracovištích se zapojili i zástupci vrcholového 

vedení společnosti. 

• V souladu s požadavky zákoníku práce a kolektivní smlouvy na rok 2014 byly prove-

deny ve spolupráci s odborovou organizací a zástupcem zaměstnanců v oblasti BOZP 

roční prověrky BOZP na pracovištích společnosti. 

Ve společnosti proběhla kontrola ze strany dozorových orgánů – OIP se zaměřením na 

plynová zařízení a tlakové nádoby stabilní. Uvedená kontrola proběhla bez závažných 

připomínek, drobná doporučení byla operativně odstraněna.

O všech provedených kontrolách jsou vedeny prokazatelné 

zápisy; ke zjištěným závadám jsou stanovena adekvátní opat-

ření k nápravě, je určen termín realizace a osoba odpovědná 

za splnění úkolu. Kontrola odstranění zjištěných nedostatků 

je prováděna vedoucími zaměstnanci na příslušných pracoviš-

tích a specialistou BOZP a PO. 
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Pracovní podmínky zaměstnanců

V souladu s Akčním plánem BOZP došlo k přínosným změ-

nám pro kvalitnější pracovní podmínky zaměstnanců. 

Mezi nejvýznamnější patří zejména tato:

• v rizikových kanalizačních šachtách byla instalována zaří-

zení pro měření sirovodíku s dálkovým přenosem, 

• jedna z dalších zlepšení pracovních podmínek byla rekon-

strukce pracovišť laboratoří PV a OV, kde došlo k oddělení 

pracovišť samostatně pro pitné vody a odpadní vody,

• na provoze odpadních vod, pracovišti střediska kanalizač-

ních sítí areálu Pouchov došlo k rekonstrukci hygienické 

smyčky a vytvořením denní místnosti pro zaměstnance. 

Hygienická smyčka v současné době odpovídá legislativ-

ním a normativním požadavkům.
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Vzdělávání

Tak jak v letech minulých i v roce 2014 kladla společnost velký důraz na prohlubo-

vání a rozvoj vzdělávání zaměstnanců.

Vzdělávání v oblasti BOZP (školení a výcviku) probíhalo na všech stupních a byli do 

něj zahrnuti všichni zaměstnanci.

Povinná školení probíhala v nezbytně nutném rozsahu dle zákonů.

Výše uvedené preference spolu s periodicitou školení se promítly i v členění ná-

kladů na vzdělávání v roce 2014. Náklady na vzdělávání byly v roce 2014 632 tis. 

Kč, což představuje mírný nárůst oproti částce vynaložené v loňském roku. Z této 

částky bylo na věnováno 26 %, na povinná školení ze zákona včetně školení BOZP 

a 76 % prostředků sloužilo ke zvyšování kvalifikace a ostatnímu odbornému vzdělávání.

I v tomto roce využila společnost nabídky vzdělávacích kurzů Institutu environmentálních služeb, a.s. a onli-

ne služeb vzdělávacího internetového portálu.

Délka zaměstnání ve společnosti
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Zaměstnanecké benefi ty

Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo 

v roce 2014 vynaloženo 6 488 tis. Kč. Z toho bylo věnováno 

na činnost odborové organizace 15 tis Kč, na sportovní a 

kulturní využití 287 tis. Kč a 158 tis. Kč na životní a pracovní 

jubilea. Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je 

penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců, kterého 

využívá 88 % zaměstnanců. V roce 2014 bylo vyplaceno 

3 230 tis. Kč. Průměrná mzda vzrostla za rok 2014 

na 25 787 Kč  o 2,8 % oproti roku 2013.

Přes 80 % zaměstnanců využívá pro sebe a rodinné příslušní-

ky zvýhodněného programu mobilních služeb elektronických 

komunikací zajištěné rámcovou dohodou s O2 Telefonica.

Společnost v roce 2014 poskytovala 
svým zaměstnancům tyto další 
benefi ty:

• závodní stravování pro zaměstnance i důchod-

ce (stravenky v hodnotě 80 Kč)

• penzijní připojištění (příspěvek ve výši 3 % 

z vyměřovacího základu pro pojistné a na soci-

ální  zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti) 

• zvýšení odstupného ve vazbě na odchodu 

zaměstnance v průběhu výpovědní doby

• pracovní doba 37,5 hod. týdně

• prodloužená dovolená o jeden týden

• odměny při životních výročích a jubileích

• zaměstnanecké slevy na tarifní mobilní volání

Interní komunikace

Dlouhodobě považuje vedení společnosti interní komunikace 

za jeden z nejvýznamnějších bodů efektivního řízení společ-

nosti a je na ni kladen velký důraz.  K informovanosti zaměst-

nanců slouží zejména podnikový intranet, na kterém jsou 

publikovány informace ze všech oborů společnosti včetně 

nabídek společenských a kulturních akcí.

Nejefektivnějším nástrojem interní komunikace jsou však 

stále společná setkání a aktivity zaměstnanců společnosti. Tradici už mají 

akce jako Dětský den, bowlingový turnaj, sjezd Orlice, Mikulášská nadílka. 

Nově v roce 2014 přibyly pro zaměstnance další akce, kterými byly Rybář-

ské závody a také fotografická soutěž.

» Transformace skupiny

Veolia se blíží k cíli

» Navštivte nové Café by Veolia

» U Želivky vyroste vodní království

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia ČR č. 3 - Listopad 2014

VODA  JE  ŽIVOT
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Společenská odpovědnost

Královéhradecká provozní, a.s. spolupracuje s Nadač-

ním fondem Veolia, jehož nejvýznamnějším projektem 

jsou MiNigranty. V roce 2014 se uskutečnil již 

7. ročník MiNiGrantů, v němž měli zaměstnanci opět 

možnost získat podporu pro aktivity, na kterých se 

ve svém volném čase podílejí. Podpořeno bylo ten-

tokrát 15 projektů v celkové finanční výši 300 000 Kč. 

Mezi projekty se objevila dětská hřiště, sportovní 

turnaje, letní tábory a mnoho dalších.

Zaměstnanci Královéhradecká provozní, a.s. v rámci 

firemního dobrovolnictví pomohli vymalovat prostory 

nového střediska rané péče Oblastní charity Hradec 

Králové a před Vánoci pomáhali péct perníčky.

Osvěta a vzdělávání

Společnost se snaží širokou veřejnost seznamovat 

s náročností procesů úpravy, distribucí pitné vody 

a v neposlední řadě i odvádění a čištění vod odpadních. 

Tradičně se zaměřujeme zejména na školy, kterým po-

skytujeme vzdělávací materiály a přednášky o vodě.

Přibližovat a popularizovat celý proces výroby, distri-

buce a čištění vody se společnost snaží v rámci Dnů 

otevřených dveří. V letošním roce byl zpřístupněn 

široké veřejnosti věžový vodojem na Novém Hradci 

Králové.

Prostřednictvím projektu Čerstvou kohoutkovou? Stačí 

říct! podporujeme i nadále pití vody z kohoutku 

v restauracích královéhradeckého regionu.

Společenská odpovědnost a ochrana životního prostředí
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Zpráva dozorčí 
rady za rok 2014

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona o obchodních korporacích a stanov 

společnosti prováděla dozorčí rada kontrolu podnikatelské činnosti společnosti 

a dohlížecí činnost nad působností představenstva. Průběžně byla informována 

o jednáních představenstva a jeho rozhodnutích, měla k dispozici zápisy z jednání 

představenstva a projednávané materiály představenstvem.

Dozorčí rada byla pravidelně informována o výsledcích hospodaření společnosti, 

pozornost byla věnována plnění rozhodujících ekonomických ukazatelů společnos-

ti. 

Dozorčí rada byla informována o postupu a přípravě plánu společnosti na rok 

2015. Dozorčí rada rovněž projednala návrh ceny vodného a stočného pro rok 

2015.

Dozorčí rada byla průběžně informována o vývoji mzdové politiky, plnění plánu 

investic, přípravě a provedení inventarizace majetku. V závěru roku byla věnována 

pozornost přípravě a provedení účetní uzávěrky a inventarizaci majetku společnos-

ti.

Na jednání dne 29. dubna 2015 dozorčí rada přezkoumala roční účetní závěrku 

za rok 2014, Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu 

jejího majetku za rok 2014 a seznámila se s návrhem představenstva na rozdělení 

hospodářského výsledku za rok 2014. Dozorčí rada dále přezkoumala a projednala 

Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou 

osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014, ke které 

nemá výhrady.

Na základě prováděných kontrol a poznatků lze konstatovat, že činnost předsta-

venstva byla vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a stanovami 

společnosti a nebyl zjištěn žádný případ jejich porušení. 

Audit za rok 2014 byl proveden v průběhu měsíců října 2014 - února 2015. Auditor 

vydal zprávu k účetní závěrce za rok 2014 bez výhrad.

S ohledem na pozitivní výrok auditora k účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2014, 

ke Zprávě o vztazích a ke Zprávě představenstva, vlastní kontrolní činnost a na zá-

kladě dlouhodobě stabilního hospodaření společnosti Královéhradecká provozní, 

a. s. dozorčí rada doporučuje valné hromadě účetní závěrku za rok 2014 schválit 

a rozhodnout o rozdělení zisku dle návrhu předloženého představenstvem společ-

nosti.

Projednáno a schváleno na jednání dozorčí rady dne 29. dubna 2015

Dozorčí rada společnosti Královéhradecká provozní, a. s.

zpracoval: předseda MUDr. Zdeněk Fink
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Královéhradecká provozní, a.s.  
Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí, 500 03 Hradec Králové. 

Zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2383  

 
 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU 
 A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 

 
 (dále jen „Zpráva o vztazích“) 

  

Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních 
spole nostech a družstvech, v platném zn ní. 

I. Struktura vztah  mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

OVLÁDANÁ OSOBA: Královéhradecká provozní, a.s.  
 Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí, 500 03 Hradec Králové,  
 I O: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
   
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 
A OSOBY OVLÁDAJÍCÍ 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: VEOLIA VODA, S.A.  

akciová spole nost z ízená podle francouzského práva,  
se sídlem Rue d´ Anjou 52, 750 16 Paris, 
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži,  
RCS PARIS B 433 934 809. 
 
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux 
komanditní spole nost na akcie, 
se sídlem Rue d´ Anjou 52, 750 16 Paris, 
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, 
RCS PARIS B 572 025 526. 
 
VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE 
akciová spole nost z ízená podle francouzského práva, 
se sídlem 36-38 Avenue Kleber, 750 16 Paris, 
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, 
RCS Paris 403 210 032. 
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PROPOJENÉ OSOBY: VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
 se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 
 I O: 492 41 214 zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098. 
 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
 se sídlem Olomouc, Tovární 41, PS : 779 00, 
 I O: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíle B, vložce 1943. 
 
 VODOSPOL s. r. o. 
 se sídlem Klatovy, Ostravská 169, Klatovy IV, 339 01 Klatovy, 
 I O: 483 65 351, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 3931. 
 
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 
 I O: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejst íku,  
 vedeným M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297 
 
 St edo eské vodárny, a.s. 
 se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PS : 272 80, 
 I O: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699. 
 
 Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. 
 se sídlem Teplice, P ítkovská 1689, PS : 415 50, 
 I O: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465. 
  
 RAVOS, s.r.o. 
 se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník, 
 I O: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602 
  
 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. 
 se sídlem Sokolov, Ji ího Dimitrovova 1619, PS : 356 01, 

I O: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378. 
    

1. S V, a.s. 
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS  100 00, 
I : 475 497 93, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383. 
 
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, oddíle B, vložce 9967. 

 
VODÁRNA PLZE  a.s.  

 se sídlem Plze , Malostranská 143/2, PS : 317 68, 
 I O: 252 05 625, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574. 
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eská voda - Czech Water, a.s. 
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS : 102 00, 
I O: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12115. 
 
Solutions and Services, a.s.  
se sídlem Praha 1, Pa ížská 67/11, PS : 110 00, 
I O: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.  
 
Veolia Support Services eská Republika, a.s. 
se sídlem Pa ížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, 
I O: 290 60 770, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 18573. 
 
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL, SA 
se sídlem Avenue Kléber 36-38, 75116 Paris, France, 
RCS Paris 433 539 566. 
 
Dalkia eská republika, a.s. 
se sídlem 28. íjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
I O: 451 93 410, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 318. 
  
SPID 2 (Societé de participations et d´investissements diversifies 2), 
se sídlem Place Ronde 33, 92800 Puteaux-Paris La Defense, France, 
RCS Nanterre 399 345 206. 
  
Dalkia Industry R, a.s. 
se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PS  709 74, 
I O: 278 26 554, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 3722. 
  
Dalkia Powerline Sp. z o.o. 
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko, 
Obchodní rejst ík Ciezyn 141 89 229. 
  
AmpluServis, a.s. 
se sídlem Ostrava-T ebovice, ul. Elektrárenská 5558, PS  709 74, 
I O: 651 38 317, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 1258. 
  
Dalkia Commodities CZ, s.r.o. 
se sídlem 28. íjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
I O: 258 46 159, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 21431. 
  
OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00  Olomouc, 
I O: 476 77 511, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 872. 
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Dalkia Kolín, a.s. 
se sídlem Kolín V., Tovární 21, PS  280 63, 
I O: 451 48 091, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523. 
  
Dalkia, s.r.o. 
se sídlem Praha 2, Americká .p. 415, 
I O: 257 06 969, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62955. 
  
JVCD, a.s. 
se sídlem Praha 2, Americká 36/415, PS  120 00, 
I O: 601 93 204, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2321. 
  
Dalkia Mariánské Lázn , a.s. 
se sídlem Nádražní nám stí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázn , 
I O: 497 90 676, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4776. 
 

 
Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v p íloze . 1 a 2 
této Zprávy. 
 

II. Úloha ovládané osoby. 
 

Ovládaná osoba využívá odborných, konzulta ních a dalších služeb propojených osob. Ovládaná osoba má 
dále možnost využívat rozsáhlé know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby. 

III. Zp sob a prost edky ovládání. 
 

Ovládání je uskute ováno zejména p ímým zp sobem prost ednictvím hlasovacích práv vykonávaných na 
valné hromad , v rámci obchodního vedení p edstavenstvem spole nosti a dále prost ednictvím výkonného 
managementu. 

IV. P ehled jednání u in ných v posledním ú etním období, která byla u in na na popud 
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který p esahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjišt ného podle 
poslední ú etní záv rky. 

 

Žádná taková jednání nebyla u in na. 
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V. P ehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

V pr b hu kalendá ního roku 2014 byly spole ností Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen 
„Spole nost“) a propojenými osobami uzav eny a/nebo z staly v platnosti následující smlouvy a byla 
poskytnuta následující pln ní: 
 

5.1 Smlouvy uzav ené v pr b hu kalendá ního roku 2014 mezi propojenými osobami 
 

A. Smluvní pln ní sp ízn ných osob v i Spole nosti: 

Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2014 provád la spole nost VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 

 

- reklamní a propaga ní služby p i jednáních s ve ejností, v médiích, 
- identifikování možných krizových bod . 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. v ú etním období roku 2014 
žádná újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti Solutions and Services, a.s.  
 
V roce 2014 provád la spole nost Solutions and Services, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- konzulta ní služby související s projektem SAP, 
- p eprava osob. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Solutions and Services, a.s. v ú etním období roku 2014 žádná újma 
nevznikla. 
 

 
B. Smluvní pln ní Spole nosti v i sp ízn ným osobám: 

 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2014 provád la Spole nost pro spole nost VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. tato pln ní pro 
provozovnu B OV Semtín Pardubice: 
 
- ízení MOV, telemetrie odtoku istírny. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
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Spole nosti ze vztahu ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. v ú etním období roku 2014 
žádná újma nevznikla. 

 
 

5.2 Smlouvy uzav ené v p edchozích letech s platností zasahující do pr b hu roku 2014 
 

A. Smluvní pln ní sp ízn ných osob v i Spole nosti: 

Vztahy ke spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
V roce 2014 provád la spole nost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pro Spole nost tato pln ní:  
 
- laboratorní rozbory pitných vod. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v ú etním období roku 2014 
žádná újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti eská voda - Czech Water, a.s. 
 
V roce 2014 provád la spole nost eská voda - Czech Water, a.s. pro Spole nost tato pln ní:  
 
- ov ování a opravy vodom r . 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti eská voda - Czech Water, a.s. v ú etním období roku 2014 žádná 
újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2014 provád la spole nost VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Spole nost 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 . 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. v ú etním období roku 2014 
žádná újma nevznikla. 
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Vztahy ke spole nosti Solutions and Services, a.s.  
 
V roce 2014 provád la spole nost Solutions and Services, a.s. pro Spole nost 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 . 

 
Veškerá pln ní a smlouvy se uskute nily za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Solutions and Services, a.s. v ú etním období roku 2014 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti Institut environmentálních služeb, a.s. 
 
V roce 2014 spole nost Institut environmentálních služeb, a.s. zajiš ovala pro Spole nost služby v oblasti 
školení a vzd lávání.   
 
Na základ  smlouvy ze dne 15. ledna 2010 dále zajiš ovala spole nost Institut environmentálních služeb, 
a.s. služby vzd lávání prost ednictvím vzd lávacího portálu (e-learning). 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  Institut environmentálních služeb, a.s. v ú etním období roku 2014 
žádná újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  

 
V roce 2014 provád la spole nost St edo eské vodárny, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- osobní doprava. 
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Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny, a.s. v ú etním období roku 2014 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA S.A. 
 
Na základ  žádosti o p istoupení k Dohod  o cashpoolingu uzav ené mezi Komer ní bankou, a.s., 
spole ností VEOLIA VODA S.A. a spole ností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je Spole nost za len na 
do systému cashpoolingu v rámci skupiny. 
 
Na základ  licen ní smlouvy byla Spole nosti poskytována práva z ochranných známek, pojistné smlouvy 
na krytí finan ních následk  za hmotné škody a za materiální a nemateriální škody zp sobené t etím 
osobám za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  VEOLIA VODA S.A. v ú etním období roku 2014 žádná újma 
nevznikla. 
 

B. Smluvní pln ní Spole nosti v i sp ízn ným osobám: 
 

Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  
 
V roce 2014 provád la Spole nost pro spole nost St edo eské vodárny, a.s. dodávky materiálu a išt ní 
kanalizace. 
 

Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 

Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny,  a.s. v ú etním období roku 2014 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA VODA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2014 provád la Spole nost pro spole nost VEOLIA 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, 
- odb r a zajišt ní analýz vzork  odpadních vod,  
- išt ní vnit ní kanalizace na B OV Pardubice. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 

 Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
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