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OBCHODNÍ JMÉNO:  VODÁRNA PLZEŇ a.s.

DATUM VZNIKU:  31. 12. 1996 

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Plzeň, Malostranská 2 

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IČO:  25205625

DIČ:  CZ25205625
Společnost vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Plzni oddíl B, vložka 574.

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 5 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:  VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  98,3%

 Město Plzeň  1,7% 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE



Orgány a.s./Klíčové údaje

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2006
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PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp – předseda
Ing. Philippe Guitard
Ing. Etienne Petit 
Mgr.Eva Kučerová 
Ing. Miloslav Vostrý

VÝKONNÉ VEDENÍ 
Ing. Miloslav Vostrý – generální ředitel
Ing. Marie Rauová – obchodní a finanční ředitel
Ing. Zbyněk Bejvl – zástupce generálního ředitele – vedoucí úseku odpadních vod
Ing. Jan Kretek – zástupce generálního ředitele – vedoucí úseku pitných vod 
Ing. Miloš Kliment – vedoucí personálního úseku

DOZORČÍ RADA
Mgr. Pavel Janouškovec – předseda
Mgr. Vladimír Hirt
Ing. Pierre Brunet
Dr. Ing. Pavel Chudoba
pan Jaroslav Anděl
pan Petr Hora
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Klíčové údaje

Obrat společnosti činil

762 mil. Kč. 

V důsledku výrazného snížení 

nákladů se podařilo dosáhnout 

hospodářského výsledku

ve výši téměř 80 mil. Kč. Celkem bylo vyrobeno

18,7 tis.m3

pitné vody.
Vyčištěno bylo celkem

25,210 tis.m3
 

odpadní vody,

z toho 83% odpadní vody

bylo přivedeno na ČOV Plzeň.

Preventivně bylo prověřeno

téměř 150 km 

vodovodní sítě.



Úvodní slovo GŘ

ÚVODNÍ SLOVO GŘ
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Voda v přírodě je všudypřítomná, přesto – nebo spíš 
právě proto – ji většina lidí začne vnímat teprve až ve 
chvíli, kdy je něco jinak, než se očekává.  Do té doby 
je takřka vše, co se vody týká, považováno za zcela 
samozřejmé. Je běžné, že v létě prší a v zimě sněží, je 
běžné, že vodní plochy v zimě zamrzají a na jaře tají, je 
běžné, že voda doma teče z kohoutku a že po použití 
končí v kanalizaci. 
Stačí ale jen, aby sněhu, ledu či deště bylo víc, 
z kohoutku aby voda kapala a do kanalizace naopak 
neodtékala. 
Voda a hospodaření s ní patří zkrátka mezi ty oblasti, 
které většinou vnímáme až ve chvíli, kdy něco není 
v pořádku…

Tahle nenápadná vlastnost vody způsobuje, že nároky 
na nás, kteří s ní hospodaříme, jsou v průběhu roku 
různé a nevyrovnané a přicházejí neočekávaně.
Ale nemylme se, že vždy je původcem těch událostí 
sama příroda. 
I rok 2006 je dobrým příkladem – v zimě pracovníci naší 
společnosti měli plné ruce práce s vodovodními řady, 
protože mrazy byly tvrdší než obvykle a hlavně delší. 
Když se zdálo, že situaci zvládáme, potrápili
nás – a hlavně zákazníky – falešní výběrčí vodného
a stočného. I proto jsem rád, že se postupně prosazuje 
možnost zálohových plateb, které už využívá více než 
12 000 domácností, a to od začátku roku není málo. 
Jestliže se zima mohla mnohde zdát kritickou pro 
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samotné dodávky vody, jaro a silná tání přinesly jiné 
potíže, tající led totiž dokáže silně ovlivnit kvalitu 
odebírané surové vody. Povodně zahrozily dokonce 
několikrát, ale přesto jsem přesvědčen, že se nám všem 
podařilo společným úsilím situaci zvládnout tak, aby 
možné problémy naši zákazníci pocítili co nejméně.
Léto, pro jiné čas dovolených, je pro nás naopak časem 
příprav, údržby a čištění, takže ani v letních měsících 
nám voda příliš volna nenabídne. Věřím, že jsme se na 
další období připravili dobře.
S vodou pro naše zákazníky pracujeme denně a jediným 
naším zájmem je jejich spokojenost, protože jenom 
ta nám dovoluje existovat. Proto bych rád na tomto 
místě poděkoval všem, kteří o plzeňskou vodu v naší 

společnosti pečují – jsem přesvědčen, že to dělají 
s maximálním využitím možností, které si spolu s vámi 
a přírodou dokážeme vytvořit. A poděkovat bych chtěl
 i všem, kteří se k vodě chovají šetrně a s úctou. Proto, že 
ona je všudypřítomná a mohla by být i věčná, některé 
lidské prohřešky sama zvládnout nedokáže…

                         Ing. Miloslav Vostrý
                         generální ředitel 
                         VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Organizační struktura / Přístup k zákazníkovi
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Organizační struktura VODÁRNY PLZEŇ a.s. 
k 31. 12. 2006

Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Valná hromada

Dozorčí rada společnosti

Sekretariát

Administrativní 
a správní úsek

Personální úsek

Obchodní
odbor

Finanční úsek

MTZ

IS

Úsek pitných vod

Úpravna
vody Plzeň

Rozvod
vody Plzeň

Úpravny a rozvody
vody Kralovice

Úpravny a rozvody
vody Nýřany

Úsek odpadních vod

Čistírna odpadních
vod Plzeň

Provoz
kanalizace Plzeň

Provoz ČOV
Plzeň a okolí

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice

Provoz Laboratoře

VTÚ

Středisko
dopravy
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PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI

Telefonický kontakt
Největší počet odběratelů kontaktoval zákaznické 
centrum telefonicky a jednalo se především o dotazy 
spojené s kvalitou vody, informace o úhradách
a fakturaci za poskytnuté služby a informace spojené
s dodávkou pitné vody. Informace týkající se 
plánovaných oprav a havárií vodovodních
a kanalizačních sítí mají odběratelé k dispozici 24 hodin 
denně prostřednictvím dispečerské služby. Celkem bylo 
v roce 2006 vyřízeno 11 371 hovorů se zákazníky.

VODÁRNA PLZEŇ a.s., jako zákaznicky orientovaná 
společnost, dlouhodobě prokazuje zkvalitňování 
všech svých činností, které slouží k udržení trvale 
vysoké spokojenosti všech odběratelů v oblastech 
výroby a dodávky pitné vody i odvádění a čištění 
odpadních vod. 
V průběhu roku 2006 společnost úspěšně obhájila 
certifikát ČSN EN ISO 9001:2000 a nově získala 
certifikát ČSN EN ISO 14001:2004, což svědčí
o systematické práci v oblasti služeb zákazníkům 
i o zodpovědném přístupu společnosti k ochraně 
životního prostředí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zákaznické centrum
V současné době poskytuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. možnost 
navštívit zákaznické centrum na dvou místech. Jednak 
přímo v sídle VODÁRNY PLZEŇ, Malostranská ul. 2, nebo
v E-centru, Guldenerova ul. 17. Tato možnost je odběrateli 
hodnocena velice pozitivně, neboť na jednom místě mohou 
vyřídit veškeré záležitosti týkající se energií. E-centrum je 
on-line připojeno na podnikový informační systém, což 
umožňuje poskytovat zákazníkům veškeré aktuální údaje o 
provedených odečtech, fakturaci, provedených platbách
i změnách na daném odběrném místě.
Pravidelný průzkum prováděný mezi návštěvníky 
zákaznických center ukazuje, že s touto službou je 
spokojeno 92 % respondentů. To je bezesporu výsledkem 
profesionálního přístupu pracovnic k řešení požadavků 
odběratelů. Celkový počet návštěvníků, kteří využili 
služeb zákaznického centra je 7 106.
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Zákaznický manuál

V roce 2006 vydala VODÁRNA PLZEŇ a.s. nový 
zákaznický manuál. Jedná se o „příručku“, která 
podrobně popisuje všechny zásady a postupy, jimiž se 
řídí zaměstnanci společnosti při jednání se zákazníky.
Je tak jedním z prostředků, které napomáhají dotvářet 
společnost vstřícnou k zákazníkům a jejich potřebám.    

Marketing a komunikace

V roce 2006 společnost zjišťovala spokojenost 
svých zákazníků již tradičním průzkumem. Přes 80% 
dotázaných vyjádřilo spokojenost s kvalitou pitné 
vody dodávané VODÁRNOU PLZEŇ a celkově služby 
dodavatele hodnotilo kladně 90 % dotázaných. 
Pravidelné průzkumy spokojenosti zákazníků přinášejí 
také informace o akceptování realizovaných změn 
v oblasti poskytovaných služeb a také dodávají nové 
impulsy a náměty k řešení otázek, které zákazníky 
zajímají.

Odběratelé se především zajímají o kvalitu dodávané 
vody, se kterou je spokojeno 87 % dotázaných, dále 
informace o plánovaných opravách a haváriích, kde 
je s poskytovanými informacemi spokojeno 90 % 
respondentů.

Přístup k zákazníkovi
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Nové služby 

Od poloviny roku 2006 byla zahájena informační 
kampaň, která má za úkol seznámit odběratele
s možností využívání nového systému zasílání 
důležitých informací týkajících se dodávky pitné vody
a odvádění odpadních vod, formou SMS zpráv 
zasílaných na mobilní telefon.

Služba je určena široké 
veřejnosti, úřadům, firmám 
apod., zkrátka všem, kteří si 
přejí být informováni
o významných haváriích na 
vodovodní či kanalizační síti, 
plánovaných výlukách
v dodávce vody apod. Zprávy 
budou zasílány zdarma.  

V průběhu roku 2006 byla odzkoušena a realizována 
nová služba pro odběratele v prostoru průmyslové 
zóny „Borská pole“, která umožňuje pomocí techniky 
rádiových přenosů provádět dálkové odečty spotřeby 
odebrané vody. Velice pozitivně je tato služba vnímána 

především u odběrných míst, 
kde je vlastníkem zahraniční 
firma, neboť bylo možno přejít 
na pravidelné měsíční měření, 
zákazník není nucen zajišťovat 
přístup do objektu, provádění 
odečtu je rychlejší a zpracování 
je bezchybné. Podstatné je také 
snížení náročnosti odečtu a 
zvýšení bezpečnosti práce
v oblasti odečtů.



Přístup k zákazníkovi/Zodpovědnost
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Komunikace s veřejností

V důsledku změny loga akcionáře vydala společnost
v roce 2006 celou řadu nových informačních kartiček
a katalogových listů. V nich zákazníci najdou informace 
od základních údajů o VODÁRNĚ PLZEŇ a.s. až po 
detailnější popisy jednotlivých provozů a postupů 
výroby pitné a čištění odpadní vody. 
V tomto roce měli zákazníci poprvé možnost seznámit 
se s činností VODÁRNY PLZEŇ a.s. prostřednictvím 
časopisu „Voda pro vás“, který byl distribuován zdarma 
do všech plzeňských domácností. I touto formou se 
společnost snažila zdůraznit výbornou kvalitu
a zároveň nízkou cenu pitné vody dodávané vodovodní 
sítí, tedy přispět k celkové kampani zaměřené na 
propagaci pitné vody z veřejného vodovodu.  
Internetové stránky společnosti VODÁRNA PLZEŇ nabízí 
zákazníkům rychlý přístup k aktuálním informacím. 
Umožňují také stáhnout si většinu používaných 
formulářů, což do značné míry přispívá k rychlosti
a efektivitě vyřizování žádostí.

 O celé řadě událostí se veřejnost i v průběhu roku 2006 
dozvídala z rozhlasu, tisku či televize, médií zaměřených 
na plzeňský region.  
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ZODPOVĚDNOST

Lidské zdroje

Věková struktura zaměstnanců 

Proti srovnatelnému období předchozího roku 2005 došlo 
k poklesu stavu o 2 zaměstnance, což činí  - 0,47 % proti 
původnímu stavu zaměstnanců. Fluktuace zaměstnanců 
(tj. odchody z důvodu ze strany zaměstnance) je poměrně 
velmi nízká - odešlo 12 zaměstnanců, což činí 2,86 
% z celkového počtu zaměstnanců. Pracovní kolektiv 
společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 let pracuje 119 
zaměstnanců, tj. 28,33 %, více než 5 let 72 zaměstnanců, 
tj. 17,14 %, více než 10 let 154 zaměstnanců, tj. 36,67 %, 
více než 20 let pracuje 75 zaměstnanců, tj. 17,86 %.
Pozornost společnosti je trvale věnována úrovni 
kvalifikace. Odcházející zaměstnanci jsou nahrazováni 
novými zaměstnanci s kvalifikací odpovídající rozvojovým 
potřebám společnosti. Zaměstnanci společnosti jsou 
systematicky vzděláváni a školeni. Při proškolování 
zaměstnanců je významná pozornost věnována i školení
v oblasti bezpečnosti práce.
Celkem se v r. 2006 uskutečnilo 1578 vzdělávacích akcí 
s celkovým počtem 9310 výukových hodin, z čehož 968 
hodin školení bylo věnováno bezpečnosti práce a požární 
ochraně. Na vzdělávací aktivity bylo  v r. 2006 celkem 
vynaloženo 1,51 mil. CZK.
Kolektivní smlouva společnosti na r. 2006, vymezující 
všechny hlavní zásady vztahů mezí společností
a zaměstnanci, byla uzavřena v  prosinci 2005, což 
zajistilo její působnost po celý rok. Při naplňování platných 
ustanovení Kolektivní smlouvy pro r. 2006 nedošlo
v průběhu roku k žádným nedostatkům.

Fyzický stav zaměstnanců byl k 31. 12. 2006 420 zaměstnanců. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

Délka zaměstnání ve společnosti



Zodpovědnost/Solidarita
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Interní komunikace 

Se změnou loga se zaměstnanci seznamovali již na 
konci roku 2005. V následujícím roce, v rámci vytváření 
pocitu sounáležitosti, pokračovala společnost
v informování zaměstnanců o změně vizuální identity 
VODÁRNY PLZEŇ a.s. Úpravy související se změnou loga 
kladly velké nároky na interní komunikaci. Podařilo 
se kompletně přijmout vzhled daný novým grafickým 
manuálem. Jednotně byly označeny všechny budovy, 
automobily i pracovní oděvy apod.

Novinky zaměstnancům nadále přinášel časopis 
„INFOVOD“ vydávaný VODÁRNOU PLZEŇ a.s. i časopisy 
připravované hlavním akcionářem Veolia Voda ČR, a.s. 
„Voda je život“ či „Planeta Veolia“. Novinky, důležité 
informace a události zaměstnanci nacházejí také na 
intranetu společnosti.    
 

Odchody zaměstnanců podle důvodů
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SOLIDARITA

Nadační fond Veolia

VODÁRNA PLZEŇ a.s. nezapomíná na činnosti 
směřující k podpoře vzdělávání, ochraně životního 
prostředí a pomoci potřebným. V roce 2006 společnost 
prostřednictvím Nadačního fondu Veolia podpořila 
aktivity Nadačního fondu Terezy Maxové. V roce 2006 
předala společnost další „Tajemství vody“ (přenosnou 
laboratoř pro žáky základních škol, s pomocí které 
se dozvědí vše o koloběhu vody v přírodě). V rámci 
ekologické výchovy proběhly v tomto roce dvě soutěže 
pro školní kolektivy dětí od 8 do 10 let. Soutěž „Vymysli, 
jak zlepšit svět“ byla organizována celosvětově a její 
finále se odehrálo v Paříži. Víla „Vodomilka“ provázela 
děti druhou, tentokrát telefonickou soutěží. 

Donátorské a sponzorské akce 

Finančně podpořila VODÁRNA PLZEŇ a.s. největší 
částkou Centrum rané péče v Plzni, zařízení 
pomáhajícímu rodinám, kterým se narodilo dítě se 
zrakovým nebo kombinovaným postižením.  I v roce 
2006 pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče 
Stod. VODÁRNA PLZEŇ a.s. se stala jedním
s přispěvatelů na nákup automobilu pro klienty ústavu.
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Úsek odpadních vod

Pro další zefektivnění práce kanalizační techniky byla 
speciální vozidla provozu kanalizace Plzeň osazena 
systémem on-line sledování GPS. Systém je využíván 
jak pro operativní řízení práce vozidel, tak pro zpětnou 
kontrolu, případně dokladování provedených prací.
I v roce 2006 byl rozvíjen systém kontroly kanalizační 
sítě, celkem byl kamerovým vozem VODÁRNY PLZEŇ a.s. 
proveden monitoring 36,8 km sítě, z toho přibližně jedna 
polovina jako preventivní monitoring sloužící k plánování 
oprav kanalizační sítě. Od roku 2006 jsou veškeré výstupy 
z monitoringu zpracovávány
a uchovávány v digitální podobě s přímou softwarovou 
vazbou mezi protokolem stavu a obrazovým záznamem. 
V roce 2006 byla zahájena realizace dvou projektů 
obnovy vodohospodářské infrastruktury s podporou 
prostředků z EU. Jde o projekt Doplnění vodohospodářské 
infrastruktury města Plzně a projekt Odkanalizování 
a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy. Obou 
projektů se pracovníci VODÁRNY PLZEŇ a.s. z pozice 
provozovatele aktivně účastní.

Úsek pitných vod

V uplynulém roce byla úspěšně dokončena rekonstrukce 
technologie úpravny vody Hodovíz jako hlavního zdroje 
vodovodu Manětín-Vladměřice. Akce byla realizována ve 
spolupráci s majitelem zařízení, Vodárenskou
a kanalizační, a.s. jako smluvní investice VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. Zkušební provoz prokázal splnění požadavků 
na jakost pitné vody na výstupu z úpravny s vysokou 
zabezpečeností.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. se aktivně podílela na změně 
systému zásobení pitnou vodou obce Štěnovice, která 
je nově napojena na skupinový vodovod Plzeň. Bylo tak 
možno opustit provozování nevyhovující úpravny vody 
za cenu vybudování přivaděče a provedení úprav ve 
stávajícím vodojemu včetně instalace řídícího systému
a dálkového monitoringu.
Na konci uplynulého roku byly zahájeny práce na 
technické studii „Návrh řešení doplnění technologie 
úpravny vody Plzeň“. Tato studie, která zahrnuje posouzení 
stávajícího stavu úpravny a návrh nové technologie včetně 
poloprovozních zkoušek filtrace přes granulované aktivní 
uhlí, by měla stanovit další rozvoj plzeňské úpravny
s ohledem na kvalitu vody surové.
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K významným akcím obnovy, které byly realizovány
v rámci věcného plnění nájemného pro město Plzeň
v roce 2006, patřily:

 Výměna technologie chlorovny – změna systému 
    dávkování na podtlakový

  III. Etapa rekonstrukce vápenného hospodářství
  Pískový rychlofiltr č. 9 – instalace drenážního 

     systému Leopold
  Modernizace přenosové sítě řídícího systému

    úpravny vody
  Výměna vodovodů v ulicích Plánská, Zborovská, 

    Denisovo nábřeží, Šafaříkovy sady - Anglické nábřeží
    a v ulici Cukrářská

 Rekonstrukce části výtlaku do vodojemu Dýšina

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Zavedení systému GPS

Krokem ke zlepšení služeb zákazníkům bylo zavedení 
vizualizace pohybu vozidel VODÁRNY PLZEŇ a.s., které 
výrazně pomáhá zejména dispečerům při řešení problémů 
na vodovodní či kanalizační síti. Systém funguje na 
principu satelitního GPS (Globální Poziční Systém) a kromě 
přesné pozice sledovaného auta dokáže zobrazit také 
informace o přesné ujeté vzdálenosti od počátku jízdy, čas 
a rychlost průjezdu v daném bodě, statut jízdy (soukromá, 
služební), jméno řidiče, účel jízdy, spotřebu paliva, apod.   

Outsourcing

V roce 2006 úspěšně pokračovaly stávající projekty, zejména provozování vodohospodářské infrastruktury pro akciovou 
společnost Lasselsberger Horní Bříza a zajištění komplexní péče o odvodňovací vpusti a dešťové kanalizace pro město 
Plzeň. K dalšímu nárůstu objemu i počtu smluvních partnerů došlo u využívání a zneškodňování speciální odpadní vody 
a odpadů na ČOV Plzeň. Uzavřena byla také smlouva na provozování další části systému odvodnění dálničního obchvatu 
města Plzně.
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Výkonnost

Akciová společnost VODÁRNA PLZEŇ je od 25. 5. 2000 
držitelem certifikátu o splnění podmínek ČSN EN 
ISO 9002:1995 pro poskytování služeb a informací v 
oblasti dodávky pitných vod a odvádění odpadních vod: 
uzavírání smluv, vodoměrná služba, odečty vodoměrů, 
fakturace a řešení pohledávek. Platnost certifikátu byla 
v ročních intervalech obhajována. 
Při recertifikačním auditu v roce 2003 byla v souvislosti 
se změnou legislativy (vstoupila v platnost norma EN 
ISO 9001:2000) jako základ pro ověření způsobilosti 
systému řízení jakosti použita zmíněná nová norma; 
platnost certifikátu byla prodloužena do roku 2006. 
Při dalším recertifikačním auditu v roce 2006 jsme opět 
obhájili certifikát o způsobilosti našeho systému řízení 
jakosti; platnost certifikátu byla prodloužena do roku 
2009.
V souvislosti se snahou minimalizovat negativní dopad 
naší činnosti na životní prostředí jsme v letech 2005 až 

Řízení jakosti a ochrana životního prostředí

2006 zavedli systém environmentálního managementu 
v našich prioritních provozech – v Úpravně vody Plzeň 
a Čistírně odpadních vod Plzeň. – a v září 2006 jsme 
úspěšně absolvovali certifikační audit dle normy EN ISO 
14001. Také platnost tohoto certifikátu je do roku 2009.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Výkonnost – úsek pitných vod

VODÁRNA PLZEŇ a.s. zásobuje pitnou vodou téměř 
220.000 obyvatel, průmysl, zemědělství a občanskou 
vybavenost v Plzeňském kraji v celkem 84 obcích. 
Provozuje 51 samostatných vodovodních systémů. 
Výroba vody za rok 2006 vzrostla o 3 % na 18,7 mil. m3, 
využita byla následovně:
• 15,4 mil. m3 voda fakturovaná
• 0,2 mil. m3 voda předaná
• 3,2 mil. m3 voda nefakturovaná

Projekt zvyšování hodnoty 

Smyslem projektu zvyšování hodnoty je podpora 
zaměstnanců v proaktivním přístupu, který povede
k rozvoji, inovaci a zvyšování efektivity všech činností 
zajišťovaných společností. Program je ve společnosti 

VODÁRNA PLZEŇ aplikován již osmým rokem a jsou 
do něj zapojeni všichni pracovníci na úrovni vedoucích 
provozů. Zainteresováni jsou i zaměstnanci na nižších 
řídících úrovních.  

Oblast informatiky 

V roce 2006 začala přecházet společnost VODÁRNA 
PLZEŇ a.s. od lokálních na síťové tisky na 
multifunkčních zařízeních (tisk, kopírování, skenování, 
faxování), s cílem snížit celkové náklady na tisky. Pro 
všechny uživatele byl implementován systém Serie/M 
jako první část DMS poskytující služby workgroup a 
workflow. V roce 2006 byly ve společnosti VODÁRNA 
PLZEŇ a.s. používány tyto informační systémy: 
zákaznický IS (PVODWin CRM), ekonomický IS (CODA 
Financials), geografický IS (LIDS), údržba (MEAM). 
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Úprava vody

90 % veškeré vyrobené vody je získáváno z povrchového 
zdroje – řeky Úhlavy v úpravně vody Plzeň. Ostatní pitná 
voda je získávána z podzemí, a to pomocí 24 úpraven 
vody, případně bez úpravy, pouze s hygienickým 
zabezpečením a v některých případech s úpravou 
odkyselením. Nově bylo zahájeno provozování úpravny 
vody Ústavu sociální péče Stod. Zdroje bez úpravy, 
které jsou využívány především u malých spotřebišť, 
představují značný potenciál ohrožení dodávky
a jakosti pitné vody vzhledem k jejich zranitelnosti
a malému zabezpečení vydatnosti a odstranění 
aktuálně zjištěného nového znečištění. Jejich obnově 
či náhradě, stejně jako rekonstrukci stávajících úpraven 
vod je nutné věnovat zvýšenou pozornost.

Rozvod vody

Vodovodní síť v provozování VODÁRNY PLZEŇ a.s. byla 
rozšířena o 11 km a dosáhla celkové délky 1251 km. 
V uplynulém roce se podařilo zajistit rekonstrukci 
13,5 km vodovodů a to zejména v Plzni. Údržba si 
vyžádala opravu 1600 poruch a havárií. Úsilí věnované 
snižování ztrát vody se projevilo v udržení vynikající 
úrovně – podíl ztrát vody za rok 2006 činil 16 %, s cílem 
vyhledávání skrytých úniků bylo preventivně prověřeno 
147 km vodovodní sítě.
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Vodoměry 

V roce 2006 dále probíhalo rozšiřování počtu odběrných 
míst, která jsou postupně připojována na vodovodní 
a kanalizační rozvody. Celkový počet odběrných 
míst dosáhl v roce 2006 počtu 34 186. Pracovníci 
vodoměrné služby museli zajistit veškeré služby 

spojené s nákupem nových vodoměrů, výměnou 
měřidel s procházejícím datem ověření, zajištěním 
oprav vyměněných vodoměrů a operativním zajištěním 
výměn poškozených vodoměrů. Celkem byla provedena 
výměna 6 980 vodoměrů a nově bylo osazeno 527 
odběrných míst.

Odvádění a čištění odpadních vod

Odvádění odpadních vod
Pro odvádění odpadních vod slouží 715 km 
kanalizačních stok různých profilů a téměř 21 600 
kanalizačních přípojek o celkové délce přibližně
163 km. Převážně se jedná o gravitační jednotnou síť, 
nově se začínají zejména okrajové části měst
a obcí řešit oddílnou kanalizací. Dále narůstá počet 
čerpacích stanic odpadních vod, kterých bylo na konci 
roku 2006 již provozováno celkem 51. Přestože bylo 
nutné v roce 2006 odstranit na síti celkem 291 poruch
a provozních havárií, bylo odvádění odpadních vod 
v roce 2006 zajišťováno plynule bez významnějších 
omezení. Opraveno bylo dále 268 revizních šachet
a byla provedena obnova přibližně 200 bm 
kanalizačních stok různých profilů. 

Výroba vody v  roce 2006 (v m3)

Počet přípojek 33 300

Délka vodovodní sítě 1 251

Délka přípojek 265

Objem vyrobené vody 18 691 000 m3

Fakturovaný objem 15 354 000 m3

Specifická spotřeba vody 103 l/ob/den

Počet úpraven vody 24

Kapacita 140 538

Počet vodojemů 76

Počet čerpacích stanic 35

Fakturace obyvatelstvo 8 192 000 m3

Fakturace ostatní 7 161 000 m3

Voda předaná 215 000 m3

Voda nefakturovaná 3 205 000 m3
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Čištění odpadních vod

V roce 2006 se počet provozovaných čistíren odpadních 
vod (ČOV) nezměnil, nadále VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
provozuje celkem 25 ČOV. Vyčištěno bylo celkem 
25,2 mil. m3 odpadních vod s celkovým znečištěním, 
které odpovídalo přibližně 465 tis. EO (ekvivalentním 
obyvatelům). Z celkového množství odpadních vod 
bylo 83 % objemu a 90 % znečištění přivedeno na ČOV 
Plzeň.  Na ČOV byla stabilně dosahována velmi vysoká 
účinnost čistění, proto nebudou ani za rok 2006
u žádné ČOV vyměřeny poplatky za bilanční množství 
vypouštěného znečištění.
V roce 2006 provedla ČIŽP kontroly celkem na 7 ČOV 
bez zjištění nedostatků, které by mohly být důvodem 
pro zahájení správního řízení.

Kvalita vody 

Provoz Laboratoře v roce 2006 obhájil u Českého 
institutu pro akreditaci na dalších pět let reakreditaci 
dle nové normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Plnění 
požadavků ISO/IEC 17025:2005 nově znamená, 
že laboratoř splňuje jak požadavky na odbornou 
způsobilost, tak i požadavky na systém managementu, 
které jsou v souladu s principy uvedenými v ISO 9001:
2000. 
V současné době je v laboratořích akreditováno 59 
laboratorních zkoušek z celkového počtu 85. V roce 
2006 bylo provedeno 90 900 rozborů vzorků surových 
a pitných vod a 60 980 vzorků odpadních vod a kalů.

Počet kanalizačních přípojek: 21 600
Délka kanalizační sítě: 715 km
Délka kanalizačních přípojek: 163 km
Objem vyčištěné odpadní vody: 25 210000
Fakturovaný objem: 17 604 000
Kapacita hlavní ČOV 76 600 m3/den
Počet čerpacích stanic odpadních vod 51

Odvádění a čištění odpadních vod (tis. m3/rok)

  fakturované množství
     odp. vody 

  čištěná odpadní voda



21

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/VODÁRNA PLZEŇ a.s.

ROZVAHA
v tis. Kč 2006 2005

 AKTIVA 582 481 504 287

A.  Pohledávka za upsaný vlastní kapitál 0 0

B.  Stálá aktiva 147 179 142 382

B.I.  Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 8 620 9 537

B.II.  Dlouhodobý hmotný investiční majetek 138 559 132 845

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 0 0

C.  Oběžná aktiva 360 420 293 380

C.I.  Zásoby 4 806 4 854

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 0 0

C.III.  Krátkodobé pohledávky 322 165 215 115

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek 33 449 73 411

D.  Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv 74 882 68 525

v tis. Kč 2006 2005

PASIVA 582 481 504 287

A.  Vlastní kapitál 363 306 317 292

A.I.  Základní kapitál 5 000 5 000

A.II.  Kapitálové fondy 0 0

A.III.  Rezervní fondy a fondy ze zisku 1 909 1 629

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let 278 773 239 572

A.V.  Výsledek hospodaření běžného období 77 624 71 091

B.  Cizí zdroje 212 788 181 008

B.I.  Rezervy 6 375 10 960

B.II.  Dlouhodobé závazky 5 099 3 060

B.III.  Krátkodobé závazky 201 314 166 988

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C.  Ostatní pasiva - přechodné účty pasív 6 387 5 987
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

v tis. Kč 2006 2005

P.  Stav peněžních prostředků na počátku roku 23 411 26 342

Z.  Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 102 139 98 190

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace -7 560 14 126

A.2.  Změny stavu pracovního kapitálu 39 833 -55 178

A.3.-4.  Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky 2 188 719

A.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -19 033 -27 099

A.6.  Mimořádné příjmy a výdaje 0 0

A.7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze směnek 188 1 006

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 117 755 31 764

B.1.  Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -26 324 -24 590

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 779 3 347

B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám -73 862 0

B.***  Čistý peněžní tok z investiční činnosti -99 407 -21 243

C.1.  Změna stavu dlouhodobých závazků 0 3 060

C.2.  Změna stavu vlastního kapitálu -31 610 -16 512

C.***  Čistý peněžní tok z finanční činnosti -31 610 -13 452

F.  Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -13 262 -2 931

R.  Stav peněžních prostředků na konci roku 10 149 23 411

Součástí této výroční zprávy je zpráva o vztazích a úplná účetní závěrka včetně 
přílohy dle zákona o účetnictví.
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v tis. Kč 2006 2005

+  Výkony 763 443 737 782

-  Výkonová spotřeba 525 627 487 927

 Přidaná hodnota 237 816 249 855

-  Osobní náklady 137 533 132 306

-  Daně a poplatky 7 442 5 179

-  Odpisy dlouhodobého majetku 29 730 20 149

 vč. ZC prod. mat. a maj.

-  Změna stavu rezerv a OP -10 289 556

+  Provozní výnosy - ostatní 28 371 6 872

-  Provozní náklady - ostatní 1 374 2 398

*  Provozní hospodářský výsledek 100 397 96 142

+  Finanční výnosy 2 444 2 425

-  Finanční náklady 702 375

*  Hospodářský výsledek z finančních operací 1 742 2 049

+  Mimořádné výnosy 0 0

-  Mimořádné náklady 0 0

*  Mimořádný hospodářský výsledek 0 0

 Hospodářský výsledek před zdaněním 102 139 98 190

-  Daň z příjmu - splatná 22 477 21 045

-  Daň z příjmu - odložená 2 038 6 054

***  Hospodářský výsledek za účetní období 77 624 71 091

Hospodářský výsledek po zdanění 77 624

Dividendy -40 000

Nerozdělený zisk 37 624
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Zpráva dozorčí rady společnosti 
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

V roce 2006 se dozorčí rada sešla celkem čtyřikrát. 
Oproti roku předchozímu došlo v jejím složení ke 
změně. Po schválení valnou hromadou konanou dne 
11. května 2006 se novými členy stali p. Pierre Brunet 
a Dr. Ing. Pavel Chudoba, oba zástupci majoritního 
akcionáře Veolia Voda Česká republika, a.s. Nahradili 
tak p. Etienna Petita a Mgr. Evu Kučerovou. Zastoupení 
v dozorčí radě bylo zachováno: akcionář Město Plzeň, 
akcionář Veolia Voda ČR, a.s. a zaměstnanci VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. měli v dozorčí radě vždy dva zástupce. 
Náplň práce dozorčí rady spočívala zejména v dohlížení 
na výkon působnosti představenstva a uskutečňování 
podnikatelské činnosti společnosti. Můžeme 
konstatovat, že vedení i představenstvo společnosti 
vycházeli vstříc požadavkům dozorčí rady a vytvořili 
jí veškeré potřebné podmínky pro vykonávání své 
činnosti. Dozorčí rada byla po celý rok včas a průběžně 
informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech i 
vývoji hospodářských výsledků.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2006, 
která byla ověřena auditorskou společností KPMG  ČR, 
s.r.o., jakož i návrh na rozdělení zisku. Výrokem auditora 
bylo konstatováno, že účetní závěrka společnosti 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. k  31. 12. 2006 zobrazuje věrně 
stav majetku, závazků i vlastního jmění společnosti
a že respektuje zákon o účetnictví a všechny související 
platné právní předpisy.
Dozorčí rada projednala představenstvem předloženou 
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.
Dozorčí rada potvrzuje, že nezjistila žádné nedostatky 
v činnosti společnosti a zároveň nevznikly žádné 
pochybnosti o správnosti údajů uváděných v účetní 
závěrce. Dozorčí rada proto jednomyslně doporučuje 
valné hromadě schválit účetní závěrku společnosti 
za rok 2006 a představenstvem předložený návrh na 
rozdělení zisku bez výhrad.

Bc. Pavel Janouškovec
předseda dozorčí rady
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