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s radostí a milou povinností Vám předkládám výroční zprávu 
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2003. 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. měla v roce 2003, po 
ukončení všech účelově vyvolaných sporů některými bývalými akci-
onáři a přeměně zaknihovaných akcií na jméno na hromadné listinné 
akcie, čas a prostor pro klidnou a odpovědnou práci. Jsem přesvěd-
čen o tom, že výsledky jsou viditelné jak na novém infrastrukturním 
majetku, který byl v posledních letech pořízen, tak i na rekonstruo-
vaném a modernizovaném majetku starším. Hlavním posláním naší 
práce je - starat se o Váš majetek s péčí řádného hospodáře. 

Dovolte, vážení akcionáři, abych Vás pozval, v případě Vašeho 
zájmu, na prohlídku Vašeho majetku.

Na dalších stranách této zprávy najdete údaje o majetkové i or-
ganizační struktuře, o ekonomice a hospodaření společnosti, údaje 
o struktuře majetku vodovodů a kanalizací a investicích do technic-
kého zhodnocení, nákupu pozemků a rekonstrukcí a modernizací 
hmotného a nehmotného majetku společnosti. Obsah těchto stránek 
je hlavní náplní činnosti orgánů i zaměstnanců společnosti.

Vodohospodářská společnost se však nezaměřuje pouze na roz-
voj a rekonstrukce Vašeho majetku. V rámci smlouvy s majoritním 
akcionářem společnosti převzala na sebe odpovědnost za přípravu 
a koordinaci největších investičních akcí do rekonstrukcí a rozvoje 
stokových sítí Statutárního města Olomouce.

Projekt „Olomouc – rekonstrukce a dobudování stokové sítě“, kte-
rý je spolufinancován EU z programu ISPA v celkové výši investice 
cca 600 mil. Kč (z toho nenávratná dotace EU činí 10 123 400 EURO) 
je v těchto dnech v závěrečné fázi před zahájením stavebních prací. 

Pokračuje příprava akce „Olomouc – rekonstrukce a dobudování 
stokové sítě – II. část“, na kterou byl schválen záměr žádosti o spolu-
financování z Fondu soudržnosti a v současné době je zpracovávána 
vlastní žádost. Na tuto investici ve výši cca 900 mil. Kč se rovněž 
předpokládá vysoká nenávratná dotace EU z Fondu soudržnosti.

Dovolte, abych poděkoval za spolupráci všem akcionářům Vodo-
hospodářské společnosti Olomouc, a.s., a jejich zástupcům v předsta-
venstvu a dozorčí radě společnosti. Zejména však všem zaměstnan-
cům společnosti za obětavou práci za výsledky kterých společnost 
dosáhla.

Ing. Vladimír Procházka, předseda představenstva
V Olomouci dne 15. dubna 2004



IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlo: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 1. 1. 1994
IČ: 47675772

ÚDAJE O CENNÉM PAPÍRU

Druh cenného papíru: akcie
Forma: na jméno, na majitele, akcie se zvláštními právy
Podoba:  akcie jsou vydány v zaknihované podobě a jsou 

registrovány ve SCP
Celková hodnota emise: 551 231 tis. Kč 
Počet akcií: 551 231 kusů
Jmenovitá hodnota akcie:  1 000,– Kč

ROZDĚLENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI

Na jméno: města a obce 
481 315 ks 87,3 %
Na majitele:  individuální majitelé
69 915 ks  12,7 %

PŘEHLED DRŽITELŮ AKCIÍ S PODÍLEM VÍCE NEŽ 10% AKCIÍ

Město Olomouc 57,87 %
Město Uničov 14,82 %



PŘEDSTAVENSTVO

Ing. Vladimír Procházka    předseda představenstva, 
ředitel společnosti, 

Ing. Stanislav Pokorný  místopředseda představenstva do 6. 3. 2003, 
místostarosta města Uničova

Mgr. Václav Hušek  místopředseda představenstva od 7. 3. 2003, 
člen zastupitelstvaupitelstva Statutárního města 
Olomouce

Ing. Jaromír Czmero  člen, 
náměstek primátora Statutárního města Olomouce

Mgr. Marta Vláčilová  člen od 7. 3. 2003, 
členka zastupitelstva Statutárního města Olomouce

MUDr. Igor Tozzi  člen od 7. 3. 2003, 
člen zastupitelstva Statutárního města Olomouce

RSDr. Alexandr Černý  člen, 
člen zastupitelstva Statutárního města Olomouce, 
poslanec PSP ČR

Dalibor Horák  člen od 7. 3. 2003, 
místostarosta města Uničova

MVDr. Vojtěch Grézl  člen, 
starosta města Litovle

Jozef Krajčovič  člen, 
starosta obce Hlubočky

Ing. Jiří Kočí  člen do 6. 3. 2003, 
vedoucí tech. útvaru TSMO a.s.

DOZORČÍ RADA

Zdeněk Rendla  předseda dozorčí rady do 6. 3. 2003, 
vedoucí odboru místního hospodářství MěÚ Uničov

Ing. Oldřich Šputa  předseda dozorčí rady od 7. 3. 2003, 
člen zastupitelstva Statutárního města Olomouce

Mgr. Václav Hušek   člen do 6. 3. 2003, 
člen zastupitelstva Statutárního města Olomouce

Ing. Zdeněk Ptačovský   člen od 7. 3. 2003, 
člen zastupitelstva Statutárního města Olomouce

Ing. Milan Vašut    člen do 31. 8. 2003, 
zástupce zaměstnanců VHS Olomouc, a.s. 

Ing. Radim Přidal   člen od 1. 9. 2003, 
zástupce zaměstnanců VHS Olomouc, a.s. 





Hospodaření společnosti v letech 2001-2003 bylo v souladu se 
schválenými záměry v ekonomické oblasti.

Společnost uzavřením „Smlouvy o nájmu části podniku – o nájmu, 
provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“ se STŘEDO-
MORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s, (SMV,a.s.) pronajala vodovodní 
infrastrukturní majetek od 1.4.2000, a tím změnila hlavní předmět čin-
nosti a stala se tak společností vlastnickou a správcovskou.

Hlavními činnostmi jsou tak dohled nad řádným provozováním 
svého majetku nájemcem, správa majetku a zabezpečování technické-
ho rozvoje a investice do infrastrukturního majetku akcionářů.

Převážnou část výnosů roku 2003 ( stejně jako v minulých obdo-
bích) tvoří výnosy z pronájmu dlouhodobého hmotného  a nehmot-
ného majetku. 

V nákladové oblasti byl kladen důraz na účelné čerpání finančních 
prostředků.

V roce 2003 byl vytvořen čistý zisk ve výši  688 tis. Kč a je optimali-
zován z hlediska splnění daňových povinností a přídělů do fondů spo-
lečnosti.

V roce 2003 činí rozdíl  mezi účetní a zůstatkovou cenou dlouho-
dobého hmotného majetku 45 777 507,- Kč, odložený daňový závazek 
k 31.12.2003 činí 12 817 701,96 Kč, z toho odložená daň roku 2003 či-
ní  953 tisíc Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti se od  data 1.4.2000 již nezvyšu-
jí, jejich výše se snížila především vymáháním právní cestou a for-
mou splátkových kalendářů. Pohledávky za vodné a stočné se snížily 
k 31.12.2003 na 2 097 tisíc Kč.

Společnost plnila své finanční závazky ve lhůtě a její finanční situ-
ace byla dobrá.

V roce 2003 neměla žádné výdaje spojené s výzkumem a vývojem, 
neemitovala žádné vlastní akcie a ani neměla organizační složku v za-
hraničí.

Dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví §21 - Výroční zpráva, 
jsou v samostatné příloze této výroční zprávy uvedeny informace 
o minulém vývoji činnosti účetní jednotky a o jejím postavení za 
bezprostředně předcházející účetní období -  rok 2001 a 2002 a účet-
ním období 2003.



PŘEHLED ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ A JEJICH VÝVOJ

Základní ukazatele

Ukazatel v tis. Kč 1999 2000 2001 2002 2003

Tržby a výnosy celkem 296 051 152 450 42 841 38 639 38 200

z toho provozní 294 797 147 974 34 772 34 582 35 628

finanční 782  2 208 8 072 4 057 2 572

mimořádné 472 2 268 -3 0 0

Náklady celkem 293 558 144 373 40 178 38 472 37 512

z toho provozní 289 908 142 288 39 978 36 860 33 633

finanční 2 329 1 758 126 22 2 434

mimořádné  vč. daně z příjmů 1 321 327 74 0 492

 odl. daň z příjmů    1 590 953

Hospodářský výsledek – účetní zisk 2 493 8 077 2 663 167 688

Zdanitelný zisk – daňový základ 0 0 0 0 0

Hospodářský výsledek – čistý zisk 2 493 8 077 2 663 167 688

Investice celkem realizované 44 634 47 144 71 075 90 711 134 726

Investice z odložených úplat 0 0 0 0 0

Zásoby celkem 3 386 0 644 644 644

Skladby provozních tržeb a výnosů

 Ukazatel v tis. Kč 1999 2000 2001 2002 2003

 Tržby za vlastní výkony 288 202 97 064 30 350 33 212 35 013

 Ostatní provozní výnosy 6 595 50 910 4 422 1 370 615

 – zúčtování zákonných rezerv 0 0 0 713 0

 – zúčtování opravných položek 394 492 460 122 0

 – ostatní provozní výnosy 6 201 50 418 3 962 535 615

 Provozní tržby a výnosy 294 797 147 974 34 772 34 582 35 628

Skladba nákladů a výdajů

 Ukazatel v tis. Kč 1999 2000 2001 2002 2003

 Náklady celkem 293 558 144 373 40 178 38 472 37 512

 z toho provozní 289 908 142 288 39 978 36 860 33 504

 – spotřeba materiálu 31 509 7 811 358 388 393

 – spotřeba energie 23 273 7 691 58 69 66

 – opravy a udržování 20 362 2 998 33 88 13 192

 – odpisy dlouh. hm. a nehm. majetku 78 337 34 058 26 459 27 486 23 283

 – mzdové náklady 49 194 15 083 3 223 3 721 3 978

 – zák. pojištění a soc. náklady 17 121 5 278 1 175 1 346 1 415

 – nájemné 24 034 14 674 22 1 0

 – tvorba zákonné rezervy na opravu DHM 4 680 4 680 0 0 0

 – čerpání zákonné rezervy na opravu DHM 0 0 0 713 -13 326

 – ostatní 41 398 50 015 8 650 2 335 5 918

 – finanční 2 329 1 758 126 22 2 434

 – odložená daň z příjmů 0 0 0 1 590 953

 – mimořádné vč. daně z příjmů 1321 327 74 0 621



FINANCOVÁNÍ

Pohledávky za odběrateli

 Ukazatel v tis.Kč 2000 2001 2002 2003

 Pohledávky celkem 18 857 13 851 13 467 12 710

 –  z toho po lhůtě splatnosti 10 029 6 111 5 872 4 685

 – z toho za vodné a stočné po splatnosti 8 607 4 261 4 062 2 880

Podíl pohledávek po lhůtě splatnosti
na pohledávkách celkem v %

53,1 44,1 43,6 22,7

Ukazatel v tis. Kč 2000 2001 2002 2003

Pohledávky za vodné a stočné 8 607 4 261 4 062 2 880

 – nad 180 dnů 1 775 0 0 0

 – nad  365 dnů 6 832 4 261 4 062 2 880

Pohledávky za srážkovou vodu 697 697 677 642

Pohledávky uplatněné u soudu celkem 5 166 4 038 3 793 3 079

 – z toho za vodné a stočné 5 124 3 607 3 362 2 880

Finanční situace společnosti k 31. 12 2003

Ukazatel v tis. Kč 2000 2001 2002 2003

Finanční majetek celkem 124 526 164 018 189 449 223 466

v tom:  peníze na cestě 
(převody mezi bankovními účty)

52 20 15 21

ceniny 0 0 0 0

bankovní účty 124 474 163 998 189 434 223 445



VHS Olomouc, a.s. má ve svém vlastnictví 6 vodovodů, z to-
ho 3 vodovody skupinové – skup. vodovod Olomouc, skupino-
vý vodovod Uničov, skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí 
a 3 vodovody místní – Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka-Křivá a Trou-
belice. 

Ze skupinového vodovodu Olomouc byly v roce 2003 zásobovány obce:
město Olomouc (včetně Droždína, Holice, Chomoutova, Lošova, 

Nemilan, Slavonína, Radíkova, Topolan, Týnečka a Sv.Kopečka), dále 
Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Kovákov, 
Krčmaň, Křelov, Mrsklesy, Náklo, Náklo - Mezice, Přáslavice, Příkazy, 
Příkazy - Hynkov, Samotišky, Skrbeň, Střeň, Střeň - Lhota, Tovéř, Vel-
ká Bystřice. Ze skup.vodovodu Olomouc byla voda dále předávána 
Svazku obcí vodovodu Pomoraví pro zásobování obcí Ústín, Vojnice, 
Těšetice, Loučany, Luběnice, Senice na Hané, Náměšť na Hané, Nové 
Dvory, Cakov, Senička, Cholina, Bílsko, Loučka, Vilémov, Olbramice 
a Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. pro zásobování obcí 
Litovle (včetně Březové, Chudobína, Nasobůrek, Rozvadovic, Unčovic 
a Vísky), Nové Vsi, Nových Zámků, Červenky, Haňovic, Mladče, Mys-
lechovic, Sobáčova, Pňovic, Strukova, Uničova - Dětřichova, Žerotína 
a Vodohospodářské společnosti Sitka s.r.o. pro zásobování obcí Štern-
berk, Moravská Hůzová a Štěpánov.

prameniště Černovír 4 856 tis. m3.rok-1, tj. 154 l.s-1, 
prameniště Štěpánov 879 tis. m3.rok-1, tj. 27,8 l.s-1,
prameniště Moravská Hůzová   172 tis. m3.rok-1, tj. 5,5 l.s-1,
prameniště Chomoutov   746 tis. m3.rok-1, tj. 23,6 l.s-1,
prameniště Senice na Hané 1 245 tis. m3.rok-1, tj. 39,5 l.s-1,
prameniště Litovel (Čerlinka) 1 957 tis. m3.rok-1, tj. 62,1 l.s-1,
prameniště Březové 1 286 tis. m3.rok-1, tj. 40,8 l.s-1,
prameniště Pňovice 1 až 3 1 808 tis. m3.rok-1, tj. 57,3 l.s-1,

Do vodovodní sítě skupinového vodovodu Uničov byla pitná voda 
dodávána z úpravny vody Uničov - Šibeník, do které je surová voda čer-
pána z následujících zdrojů:

prameniště Haukovice 821 tis. m3.rok-1, tj. 26 l.s-1, 
prameniště Brníčko   43 tis. m3.rok-1, tj. 1,4 l.s-1.

V úpravně vody je provzdušňováním odstraňován volný oxid uhliči-
tý a prováděno hygienické zabezpečení. 

Ze skupinového vodovodu Uničov byly v roce 2003 zásobovány obce:
město Uničov (včetně Benkova, Brníčka, Střelic a Renot), Želechovice 

a předávána 
obci Paseka.
Pro skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí je voda odebírána 

z řeky Bystřice a na vodu pitnou je upravována v úpravně vody Do-
mašov nad Bystřicí. Z této úpravny bylo dodáno do sítě skup.vodovodu 
Domašov n. B. v roce 2003 78 tis. m3.rok-1,tj. 2,5 l.s-1 pitné vody.

Ze skupinového vodovodu Domašov nad Bystřicí byly v roce 2003 
zásobovány obce:

Domašov n. B., Horní Loděnice, Hraničné Petrovice a Jívová.
Základní technicko provozní údaje týkající se vodovodů jsou uvede-

ny v tabulce č. I, údaje o specifické spotřebě vody jsou uvedeny v tabulce 
č. II.



TAB. I VODOVODY VE VLASTNICTVÍ VHS - vybrané technicko provozní 
údaje za rok 2003

Ukazatel měrná jednotka 2003

Počet obyvatel zásobovaných vodou počet obyv. 24 988

Počet vodovodů počet 8

Délka vodovodní sítě km 260,2

Počet vodovodních přípojek ks 6 287

Délka vodovodních přípojek km 47,3

Počet vodojemů ks 16

Akumulační objem vodojemů m3 53 618

Využitelná kapacita vodních zdrojů l/s 643

Počet úpraven vody ks 6

Kapacita úpraven vody l/s 573

Voda vyrobená celkem tis. m3 12 265

Voda předaná tis. m3 10 011

Voda fakturovaná přímým odběratelům (vodné) tis. m3 1 153

 z toho fakturovaná domácnostem tis. m3 797

Počet poruch na vodovodní síti počet 170

TAB. II VÝVOJ SPECIFICKÉ SPOTŘEBY VODY U VODOVODŮ 
VE VLASTNICTVÍ VHS

Vodovod rok celkem
l/osobu/den 

domácnosti
l/osobu/den

ostatní
l/osobu/den

1. Skupinový vodovod Olomouc (vč. města) 2000 169 104 65

2001 163 101 62

2002 162 102 60

2003 161 101 60

2. Skupinový vodovod Uničov 2000 126 100 26

2001 126 97 29

2002 124 99 25

2003 124 98 26

3. Skupin. vodovod Domašov nad Bystřicí 2000 121 87 34

2001 108 83 25

2002 105 66 39

2003 137 91 46

4. Vodovod Troubelice 2000 107 96 11

2001 96 82 14

2002 105 93 12

2003 137 91 46

5. Vodovod Dlouhá Loučka 2000 56 56 0

2001 53 53 0

2002 77 77 0

2003 83 83 0

6. Vodovod Křivá 2000 83 83 0

2001 54 54 0

2002 81 75 4

2003 97 95 2



Společnost má ve svém vlastnictví 3 stokové sítě ukončené me-
chanicko biologickými čistírnami odpadních vod: v Uničově, Hlu-
bočkách – Mariánském Údolí a v Troubelicích – sídliště rodinných 
domků. 

Dále má ve svém majetku část stokové sítě v obci Přáslavice ukon-
čenou čerpací stanicí. Částečně se naše společnost podílí s obcí na 
vlastnictví čistírny odpadních vod Přáslavice.

Čistírna odpadních vod Uničov je nejvýznamnějším zdrojem 
znečištění z čistíren a stokových sítí VHS. V roce 2003 se podařilo 
dokončit několikaletou komplexní rekonstrukci celé čistírny včetně 
koncovky na stokové síti a od května probíhá roční zkušební provoz. 
V současné době lze konstatovat, že veškeré projektované parametry 
jsou s rezervou dodržovány. Jednoznačný přínos pro životní prostře-
dí lze tedy potvrdit průběžnými výsledky ze zkušebního provozu.

Druhá největší čistírna odpadních vod v Mariánském Údolí je 
rovněž technologicky zastaralá a opotřebovaná, a navíc je zatěžována 
velkým množstvím balastních vod. Po stavební stránce bude čistírna 
rovněž potřebovat provést kompletní rekonstrukci. V roce 2003 byl 
zpracován komplexní přepočet celé ČOV ve vazbě na stokovou síť 
a roce 2004 bude zpracována projektová dokumentace pro stavební 
povolení a požádáno o finanční příspěvek státu.

Nejmenší ČOV v sídlišti Troubelice je ve velmi špatném technic-
kém stavu. V roce 2003 se započaly práce na kompletní rekonstrukci, 
které by měly být v letošním roce dokončeny.

Základní technicko provozní údaje týkající se kanalizací jsou uve-
deny v následující tabulce.

KANALIZACE VE VLASTNICTVÍ VHS – vybrané technicko provozní údaje 
za rok 2003

Ukazatel měrná jednotka 2003

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci počet obyv. 15 100

 – z toho s čistírnou odpadních vod počet obyv. 13 700

Počet čistíren odpadních vod počet 4

 – z toho mechanicko biologické čistírny počet 4

Kapacita čistíren odpadních vod m3/den 6 492

Délka stokové sítě (bez přípojek) km 36,4

Délka kanalizačních přípojek km 9,3

Počet kanalizačních přípojek ks 1 383

Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace 
(stočné)

tis. m3 719,3

Množství čištěných odpadních vod tis. m3 2 035

Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč 21,8

Kaly produkované v ČOV (sušina) t/rok 254

Počet poruch na stokové síti počet 18



V roce 2003 bylo z vlastních zdrojů společnosti proinvestováno 
do technického zhodnocení, nákupu pozemků, oprav, rekonstrukcí 
a modernizací hmotného a nehmotného majetku společnosti celkem 
59 339 tis. Kč. Kromě vlastních zdrojů (43 793 tis. Kč) byly použity 
na stavbu „ČOV Uničov - rekonstrukce“ i finanční prostředky z bez-
úročné půjčky ČMZRB ve výši 15 546 tis. Kč. Z vlastních zdrojů byly 
mimo jiné hrazeny následující investiční akce:

tis. Kč
1. REKONSTRUKCE VDJ DROŽDÍN – I. ETAPA - DOKONČENÍ 3 944

Výše uvedená stavba řešila špatný technický stav jedné z komor 
VDJ Droždín IA. Jednalo se o kompletní rekonstrukci stropního 
pláště (tepelné izolace a hydroizolace) a zejména o sanaci nekvalitně 
provedených betonových konstrukcí.

2. REKONSTRUKCE VDJ DROŽDÍN – II. ETAPA  5 558
Výše uvedená stavba řešila špatný technický stav druhé komory 

VDJ Droždín IA. Jednalo se o kompletní rekonstrukci stropního 
pláště (tepelné izolace a hydroizolace), vybudování opěrné stěny 
a zejména o sanaci nekvalitně provedených betonových konstrukcí 
v komoře. Akce bude dokončena až v I. čtvrtletí roku 2004.

3.  REKONSTRUKCE CENTRÁLNÍHO VODÁRENSKÉHO 
DISPEČINKU VHS OLOMOUC, a.s. 3 933

Z důvodu opuštění stávající frekvence u používaných radiomo-
demů pro potřeby NATO, bylo nezbytné provést změnu v celém 
systému radiopřenosů vodárenského dispečinku. Součástí akce je 
i nezbytná úprava připojovaných míst a vlastního dispečinku.

4.  PRAM. ČERNOVÍR, OPLOCENÍ I. OP V K.Ú. CHVÁLKOVICE 
A ČERNOVÍR, II.ET. 1 552
Uvedená stavba navázala na loni dokončenou I. etapu. V roce 

2003 se jednalo o dokončení oplocení I. OP kolem studní C. 

5.  ÚV DOMAŠOV NAD B. - REKONSTRUKCE VÁPENNÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ 1 744
Rekonstrukce celé linky vápenného hospodářství byla vynucena 

nevyhovujícím stavem původního zařízení, které již z několika dů-
vodů nevyhovovalo. V rámci realizace došlo k výměně dávkovače 
se zásobníkem, rozpouštěcí a akumulační nádrže, sytiče a čerpadel. 
Současně byl upraven způsob dávkování, vyměněn celý potrubní 
rozvod a zrekonstruována elektroinstalace včetně systému řízení.

6.  ČOV UNIČOV – REKONSTRUKCE   (VLASTNÍ ZDROJE)   2 702
(PŮJČKA OD ČMRZB) 15 546
V červnu roku 2001 byla podepsána smlouva s dodavatelem 

stavby a v průběhu celého roku 2002 probíhaly stavební práce na čis-
tírně. Kompletní rekonstrukce ČOV spočívá v nahrazení dvoustup-
ňové šnekové ČS a hrubého mechanického předčištění za kompaktní 
jednotku HUBER a novou ČS vystrojenou ponornými čerpadly. Dále 
je zrekonstruována usazovací nádrž, rozdělovací komora, aktivační 
nádrž, vyhnívací nádrže a provozní budovy. 



Nově je vybudována oběhová aktivace, dvě dosazovací nádrže, 
objekt třetího stupně čištění, budova dmychárny a budovy garáží. 
Součástí akce je i dešťová zdrž s integrovanou ČS před areálem ČOV, 
přívodní potrubí DN 1 200 a rekonstrukce odlehčovací komory.

V první polovině roku byla celá akce dokončena a nyní probíhá 
roční zkušební provoz.

7.  MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ - MINIM. NÁTOKU BALASTNÍCH VOD 
1. A 2. ČÁST 2 452
Důvodem k realizaci obou částí byla provedená studie, která spo-

lu s monitoringem vytipovala úseky se značným přítokem podzem-
ních vod do stokové sítě. V první části bylo provedeno vyvložkování 
a v druhé těsnící injektáž.

8.  MARIÁNSKÉ ÚDOLÍ - DOKONČENÍ KANALIZACE 
V ULICI LETNÍ 2 696
Provedeným úsekem kanalizace DN 800 byla završena dvouletá 

kompletní rekonstrukce jednotné stoky v ulici Letní.

9.  OPRAVA VÝTLAČNÉHO ŘADU OD ČS LITOVEL PO VDJ KŘELOV  
- I. ETAPA 13 169
V návaznosti na provedené posudky korozního napadení a kvali-

tu dopravované vody byla provedena cementace vnitřního povrchu 
výtlačného ocelového potrubí DN 800. V dalších letech by měla akce 
pokračovat.

10.  OSTATNÍ AKCE REKONSTRUKCÍ A OPRAV VODOVODŮ, KANALIZACÍ 
A OBJEKTŮ V MAJETKU VHS OLOMOUC 5 378

11. PŘÍPRAVA STAVEB A DOKUMENTACE   638

12. NÁKUPY POZEMKŮ (PRAMENIŠTĚ) 27

   CELKEM VLASTNÍ ZDROJE 59 339 tis. Kč

POMĚRNÉ ROZDĚLENÍ VLASTNÍCH ZDROJŮ VHS



V  roce 2003 pokračovala spolupráce Vodohospodářské spo-
lečnosti Olomouc, a.s. a města Uničova a Olomouce na odborných 
činnostech týkajících se vodovodní a kanalizační sítě v rámci uzavře-
ných mandátních smluv.

Jednalo se zejména o účast na projednávání připravovaných pro-
jektů vodovodů a kanalizací. Mezi připravované akce lze zařadit ze-
jména projednávání Hydraulický model vodovodu ODULA, Sběrač 
BXIX, Chomoutov - kanalizace, Kanalizace Nedvězí, Odkanalizování 
Dolní Novosadské, Odkanalizování povodí sběrače E, Odkanalizová-
ní části povodí sběračů G a F a Intenzifikaci ČOV Olomouc.

V průběhu roku 2003 se zástupci VHS rovněž zúčastnili řa-
dy kontrolních dnů na stavbách, kolaudačních řízení a konzul-
tací při stavebních řízeních investičních akcí města Olomouce 
a Uničova.

Součástí činnosti VHS je i účast ve výběrových řízeních, a to jak 
v komisi pro otvírání obálek, tak i v komisi pro posuzování nabídek. 

Na žádost zástupců města Olomouce se techničtí pracovníci VHS 
účastnili i některých jednání nesouvisejících přímo s vodohospodář-
skou infrastrukturou. Jednalo se například o některá projednávání vý-
stavby rychlostní komunikace nebo zkapacitnění koryta řeky Moravy 
u plynáren v Olomouci.

V rámci posouzení stávajícího stavu inženýrské infrastruktury se 
zástupci VHS zúčastnili kontrolních prohlídek na objektech a zaříze-
ních provozovaných Středomoravskou vodárenskou, a.s.

Od prosince 2001 zajišťuje VHS Olomouc, a. s. práce spojené 
s přípravou a zabezpečováním akce „Olomouc - rekonstrukce a do-
budování stokové sítě“, která bude spolufinancována z programu 
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession). 

V průběhu roku 2003 naše společnost ve funkci projekt manažera 
zajišťovala pro Statutární město Olomouc následné aktivity spojené 
s realizací projektu ISPA:

- projednávání Tendrové dokumentace na inženýra stavby,
- projednávání Tendrové dokumentace na dodavatele stavby,
- zahájení tendrového řízení na inženýra a dodavatele stavby,
- uzavření smlouvy s inženýrem stavby
-  projednání a příprava projektu spolufinancovaného z pro-

středků Fondu soudržnosti,
- schválení investičního záměru pro Fond soudržnosti.



Obsah:

1. Identifikace osob
1.1 Ovládaná osoba 
1.2 Ovládající osoby
2.Vztahy mezi ovládanou a ovládající osobou
3.  Vztahy mezi ovládající osobou a ostatními ovládanými osobami a osobou ovládanou 

a ostatními ovládanými osobami.

1.1 Ovládaná osoba

Název: Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s.
Sídlo:  Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc – Hodolany
IČ: 47675772

Společnost je zapsaná v oddíle B a vložce 711 obchodního rejstří-
ku vedeného Krajským soudem v Ostravě

1.2  Ovládající osoby

Název a sídlo:   Statutární město Olomouc , Horní náměstí 1, 
771 27 Olomouc

IČ:  299308

Název a sídlo:   Město Uničov , Masarykovo náměstí 1 , 783 91 Uničov
IČ : 299634

Název a sídlo :  Město Litovel, nám. P.Otakara  778, 784 01 Litovel
IČ: 299138

Název a sídlo :  Obec Hlubočky , Olomoucká 17 , 783 61 Hlubočky 
IČ: 298 891

2. Vztahy mezi ovládanou osobou a ovládajícími osobami
V roce 2003 Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. uzavře-

la se Statutárním městem Olomoucí mandátní smlouvu podle ust. 
§ 566 až 576 obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. 
Účelem této smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností při 
zajišťování investorské a inženýrské činnosti na stavbu „ Rozšíření 
kanalizační sítě města Olomouce“.

S ostatními  ovládajícími osobami v roce 2003 nebyly žádné 
smluvní vztahy uzavřeny.



3. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými 
stejnou ovládající osobou

Ovládající osoba:  Statutární Město Olomouc

Ostatní ovládané osoby: Technické služby města Olomouce, a.s.
 Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
 Správa nemovitostí Olomouc, a.s.
 Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Ovládající osoba:  Město Uničov

Ostatní ovládané osoby: Technické služby města Uničova spol. s r.o.
 EKO – UNIMED, s.r.o.

Ovládající osoba:  Město Litovel

Ostatní ovládané osoby: Městská teplárenská společnost, a.s. Litovel
 ASA odpady Litovel, s.r.o.
 VHS Čerlinka, s.r.o.

Ovládající osoba:  Hlubočky

Ostatní ovládané osoby: žádné

Ovládaná osoba, tj. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., 
nemá žádné vztahy k výše uvedeným ovládaným osobám.



Zpráva auditora s výrokem bez výhrad určená
akcionářům společnosti

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Olomouc

 Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společ-

nosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s., Olo-

mouc k 31. prosinci 2003. Za sestavení účetní závěrky je 

odpovědné představenstvo společnosti. Úlohou auditora je 

vydat na základě auditu výrok k této účetní závěrce.

     Audit jsem provedl v souladu se zákonem o audito-

rech a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České 

republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit napláno-

ván a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, 

že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Au-

dit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úpl-

nosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní 

závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých 

účetních postupů a významných odhadů učiněných spo-

lečností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. 

Jsem přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměřený 

podklad pro vydání výroku.

     Podle mého názoru účetní závěrka podává ve všech 

významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv, závazků, 

vlastního kapitálu a finanční situace společnosti Vodohos-

podářská společnost Olomouc, a.s., Olomouc k 31.12.2003 

a výsledku hospodaření za rok 2003 v souladu se zákonem 

o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

V Olomouci 2. 4.  2004

Ing. Ladislav Špacír 
Černá cesta 8, Olomouc

auditor Komory auditorů České republiky 
osvědčení č. 0440
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