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Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:  VODÁRNA PLZEŇ a.s.

DATUM VZNIKU:  31. 12. 1996

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  25205625

 Společnost zapsána v OR vedeném Krajským 
 soudem v Plzni – oddíl B, vložka 574

DIČ: CZ25205625

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  5 000 000 Kč

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

 Město Plzeň      1,7 %

SÍDLO SPOLEČNOSTI: 317 68  Plzeň, Malostranská 2

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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  PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp  předseda představenstva
pan Philippe Guitard
Mgr. Eva Kučerová
pan Etienne Petit
Ing. Miloslav Vostrý

  DOZORČÍ RADA
Mgr. Roman Pešír předseda dozorčí rady
Mgr. Pavel Janouškovec
pan Luboš Kučera
paní Jana Radová
Ing. Josef Šverma
Ing. Petr Mrkos

  VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Miloslav Vostrý generální ředitel
Bc. Aleš Kačírek obchodní a finanční ředitel
Ing. Ludvík Nesnídal technický 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

Statutární orgány společnosti

k 31. 12. 2010
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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 871,1 mil. Kč

Hospodářský výsledek: 33 159 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 401

Výroba pitné vody: 15 959 tis. m3

Ztráty vody: 15,3 %

Množství vyčištěných odpadních vod: 25 133 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti: 1530

Počet havárií na kanalizační síti: 190 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,
právě uplynulý rok 2010 byl jed-
ním z dalších bezesporu náročných 
roků a nenesl se pouze v duchu bi-
odiverzity, kterou mu mezinárodní 
organizace OSN přisoudila. Rád 
bych Vám nastínil způsob, jakým se
s ním vypořádala akciová společ-
nost VODÁRNA PLZEŇ. 
Zahájení roku 2010 bylo doslova 
„zlaté“ díky získání Zlatého certifi-
kátu pro integrovaný systém řízení 
v souladu s požadavky QMS (ČSN 
EN ISO 9001:2009), EMS (ČSN EN 
ISO 14001:2005) a SM BOZP  (ČSN 
OHSAS 18001:2008). Tento cer-
tifikát udělený VODÁRNĚ PLZEŇ
v únoru platí pro všechny klíčové 
činnosti, jimiž se naše společnost 
zabývá, tj. pro výrobu a rozvod pitné 
vody, odvádění a čištění odpadních 
vod i poskytování zákaznických slu-
žeb.
Celý rok 2010 můžeme označit jako 
klíčový pro získání dotačních titulů 
ze Státního fondu životního pro-
středí, respektive z Evropské unie. 
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., 
ale především náš akcionář, společ-
nost VEOLIA VODA ČR a.s., se snažil 
vyjít vstříc všem postupně rok od 
roku se zvyšujícím požadavkům a 
podmínkám přidělení dotací. Celko-
vá hodnota finančních prostředků 
z dotací pro vlastníky vodohospo-

dářského majetku, který provozuje 
naše společnost, dosahuje téměř
3 miliardy korun. Vyjednávání, kte-
ré trvalo více než rok, však nakonec 
umožní přijetí těchto finančních 
prostředků na projekty, které zahr-
nují především rekonstrukce čistí-
ren odpadních vod, rekonstrukce 
a výstavbu kanalizačních sítí, do-
plnění ostatní vodohospodářské 
infrastruktury v obcích a městech. 
Pro Plzeň, Stod, Starý Plzenec, Nýřa-
ny, Vejprnice, Tlučnou, Zruč-Senec a 
Třemošnou tak nastává další obdo-
bí, a to vlastní realizace staveb, při 
kterém se však opět mohou spo-
lehnout na naši spolupráci.
Léto se neslo především ve zname-
ní plánované rekonstrukce Slovan-
ské třídy v Plzni, v rámci níž došlo
i k částečné obnově vodohospo-
dářské infrastruktury, která právě 
ve zmíněné oblasti patří k jedné
z nejstarších v Plzni. Zpestření pak 
přineslo dlouho očekávané odha-
lení kašen na plzeňském náměstí 
Republiky, u kterého samozřejmě 
nechyběla možnost občerstvení 
vodou i vodními koktejly u našeho 
vodního baru.
Podzim jsme pak uvítali zahájením 
II. etapy dotačního projektu Čistá 
Berounka, která se týká intenzifi-
kace plzeňské čistírny ČOV II, vý-
stavby dešťové retenční nádrže, 
výstavby kanalizace v Radobyčicích 
a výstavby Úslavského kanalizační-
ho sběrače. V podstatě už tradiční 
záležitostí se pak stal průzkum zá-
kaznické spokojenosti, ve kterém 
nás potěšily opět příznivé výsledky. 
V hodnocení úrovně služeb, kvality 

pitné vody i profesionality zákazní-
ků se VODÁRNA PLZEŇ pohybovala 
kolem lichotivých 95 % spokoje-
ných zákazníků.
Důležitou součástí naší práce se 
postupně stávají také nové postu-
py, které jsou spojeny s podmínka-
mi přidělených dotací z Evropské 
unie. U vlastníků vodohospodář-
ské infrastruktury, kteří obdrželi 
dotace, jsme podle požadavků EU 
už nově provedli kalkulaci vodné-
ho a stočného na základě jimi po-
žadovaného finančního modelu, 
dále jsme se připravovali, abychom
od 1. 1. 2011 zavedli tzv. výkonové 
ukazatele včetně jejich striktní kon-
troly vycházející z dalších dotač-
ních podmínek. Vzhledem k velké 
administrativní náročnosti tohoto 
kontrolního mechanismu bylo tře-
ba přípravě na jejich zavedení vě-
novat nemalé úsilí a mnoho času 
už v roce letošním.
V neposlední řadě bych na tom-
to místě chtěl ocenit usilovnou 
práci všech, kteří naší společnosti
v letošních náročných podmínkách 
pomohli k uspokojivým výsledkům, 
a poděkoval našim partnerům, zá-
stupcům měst a obcí za vstřícnost 
při řešení potřeb souvisejících se 
správou vodohospodářského ma-
jetku.

  

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel a člen představenstva

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Úvodní slovo generálního ředitele
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Organizační struktura k 31. 12. 2010
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Představenstvo společnosti

Úsek generáního ředitele

Valná hromada

Úsek obchodního a 
finančního ředitele

Úsek technického 
ředitele

Odbor technické 
dokumentace a vyjadřování

Úsek pitné vodyPersonální úsek

Provoz úpravna
vody Plzeň

Provoz rozvod
vody Plzeň

Provoz ÚV a rozvod
vody Nýřany

Oddělení Výměny
vodoměrů

Provoz ÚV a rozvod
vody Kralovice

Úsek odpadní vody

Provoz ČOV Plzeň

Provoz ČOV
Plzeň-okolí

Kanalizační čerpací
stanice

Provoz kanalizace
Plzeň

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice

Mzdové oddělení

Informační soustava

Metodik informační
soustavy

Oddělení Fakturace

Oddělení odečtová služba

Odbor Zásobování

Oddělění Nýřany

Oddělění Kralovice

Personální oddělení
Zámečnická dílna

Zámečnická dílna

Sekretariát Asistentka gen. ředitele Interní auditor

Odbor zákaznický
útvar

Kancelář úseku
technického ředitele

Provoz laboratoře PV

Provoz laboratoře OV

Provoz doprava

Dozorčí rada společnosti

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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Přístup k zákazníkovi
Zákaznické centrum společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. se úspěšně vyrovnalo s implementací 
nového Zákaznického systému. Nadále se snaží o zvyšování úrovně poskytovaných služeb. 
Průzkumy spokojenosti prováděné jak nezávislou agenturou, tak naším útvarem ukazují
na dlouhodobou vysokou spokojenost se všemi službami poskytovanými pracovníky Zákaz-
nického centra.  

8
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Zavedení nového zákaznického sys-
tému přineslo všem zákazníkům 
garanci snadného přístupu při řeše-
ní jejich požadavků, neboť obsahu-
je zásadní kontroly na dodržování 
jednotlivých postupů při uzavírání 
nových smluvních vztahů, změ-
nách v již uzavřených smlouvách, 
v postupu žádosti o nové napojení 
na vodovodní a kanalizační řady
i při řešení problémů v oblasti úhrad 
za služby poskytované společností 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. Zákaznické 

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  jako  zákaznic-
ky orientovaná společnost neustá-
le pracuje na zlepšování vztahů se 
svými zákazníky a klade velký důraz 
na jejich spokojenost. Tu jsme měli 
možnost ověřit i letos na podzim, 
kdy ji pro nás vyhodnotila už po-
několikáté agentura Ipsos Tambor.
Z odpovědí více než 500 respon-
dentů z řad individuálních zákaz-
níků, zástupců bytových družstev 
a firem či průmyslových podniků 
plyne, že téměř 93% všech oslove-
ných zákazníků vyjádřilo spokoje-
nost s úrovní služeb, které poskytu-
je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
Na tomto úspěchu se zcela určitě 

centrum také využívá nových me-
tod komunikace, které si zákazníci 
žádají, především se jedná o elek-
tronickou komunikaci a aktivní for-
muláře.
Celkový počet návštěvníků, kteří 
využili služeb zákaznických center v 
roce 2010, byl 7756, což naznačuje 
trend internetové komunikace se 
zákazníky. Trvale zvyšující úroveň 
poskytovaných služeb potvrzuje
i pokles negativních ohlasů odběra-
telů o téměř 50% oproti roku 2009.

podílejí zaměstnanci, s jejichž pro-
fesionalitou je spokojeno bezmála 
97% respondentů (přesně 96,6%). 
V rámci marketingové podpory a 
propagace zdravého životního stylu 
probíhá projekt „Čerstvá kohoutko-
vá? Stačí říct!“, v rámci něhož jsme 
v roce 2010 začali spolupracovat
s některými plzeňskými gastrono-
mickými podniky. Vybrané hotely 
a restaurace se zavázaly nabízet 
svým zákazníkům náš produkt, 
vodu z kohoutku, ve speciálních 
designových karafách z dílny Dani-
ela Piršče, které jim k tomuto účelu 
byly věnovány. 

Zákaznické centrum

Marketing a komunikace

Nové služby

Hlavním cílem, který si Zákaznický 
útvar stanovil jako svoji prioritu pro 
tento rok, je poskytování maximál-
ního množství informací cílovému 
odběrateli s minimální časovou ná-
ročností a ztrátou. 
Díky nově nastaveným způsobům 
převážně elektronické komunikace 
se zákazníkem byl tento cíl reali-
zován. Sami zákazníci mají zájem 
o tuto formu komunikace. Posky-
tování služeb prostřednictvím we-
bových stránek, využívání různých 
aktivních formulářů pro oblast 
související se smluvními vztahy, ale 
i v ostatních oblastech, urychlilo a 
zjednodušilo komunikaci se zákaz-
níkem. 
Úspěšně byla dokončena prvotní 
segmentace specifických zákazní-
ků, kterým jsou nyní poskytovány 
služby odpovídající jejich požadav-
kům, převážně se jedná o datové 
služby související s přenosem infor-
mací pro jejich potřeby a další rozú-
čtování konečným spotřebitelům.
Díky implementaci nového zákaz-
nického systému, který byl zaveden 
v předchozím roce, se podařilo na-
stavit jednotné standardy a postu-
py, které jsou dodržovány a zajišťují 
plynulý chod celého Zákaznického 
útvaru. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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Spokojenost zákazníka bývá velice 
často spjata s mírou jeho informo-
vanosti a s dostupností jím požado-
vaných údajů. Právě proto se zrovna 
tato oblast stala středem pozornosti 
pro náš Zákaznický útvar. I v tomto 
roce měli zákazníci možnost získá-
vat informace osobně v našem Zá-
kaznickém centru, kde jim kromě 
našich zaměstnanců byly k dispozici 
také informační kartičky. Za tradiční 

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je 
od května 2000 držitelem certifiká-
tu o splnění podmínek ČSN EN ISO 
9002:1995 pro poskytování služeb 
a informací v oblasti dodávky pit-
ných vod a odvádění odpadních 
vod: uzavírání smluv, vodoměrná 
služba, odečty vodoměrů, faktura-
ce a řešení pohledávek. 
V souvislosti se snahou minima-
lizovat negativní dopad naší čin-
nosti na životní prostředí jsme
v letech 2005 až 2006 zavedli sys-
tém environmentálního manage-
mentu v našich prioritních pro-
vozech – v Úpravně vody Plzeň a
v Čistírně odpadních vod Plzeň; cer-
tifikační audit proběhl v září 2006. 
V roce 2008 se vedení společnosti 
rozhodlo realizovat další výrazná 
zlepšení v oblasti řízení – provést 

způsob kontaktu lze rovněž označit 
telefonický, kdy v případě jakýchkoliv 
dotazů je možno se obrátit na zákaz-
nickou linku. 
Stále důležitějším způsobem komu-
nikace jsou již zmíněné internetové 
stránky, které kromě běžných in-
formací o společnosti, novinkách a 
plánovaných či havárií vynucených 
odstávkách vody nabízejí i online 
zákaznický účet, který umožňuje zá-

takové kroky, abychom získali certi-
fikát také v oblasti bezpečnosti prá-
ce a ochrany zdraví; zároveň jsme 
se rozhodli rozšířit dva stávající sys-
témy řízení na celou společnost. 
V průběhu roku 2009 jsme zavedli 
integrovaný systém řízení pro celou 
společnost; úspěšnost naší snahy 
potvrdil certifikační audit, který 
proběhl ve dnech 20. – 22. ledna 
2010. Výsledkem práce auditorů 
bylo konstatování, že společnost 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. splnila poža-
davky pro udělení certifikátů dle 
norem ČSN EN ISO 9001 Systémy 
managementu kvality, ČSN EN ISO 
14001 Systémy environmentální-
ho managementu a ČSN OHSAS 
18001 Systémy managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

Komunikace s veřejností

Integrovaný systém řízení

kazníkovi elektronický přístup k jeho 
osobním údajům. Letos byla na pod-
poru šetření papírem, a tím i našeho 
životního prostředí, nově zavedena 
možnost zasílání faktury v elektro-
nické podobě na email.
Další hojně využívanou formu ko-
munikace představuje SMS info in-
formující registrované odběratele
o důležitých aktualitách, nejčastěji pak 
o nutných omezeních dodávky vody. 

Tím jsme získali tzv. Zlatý certifi-
kát, který je certifikační orgán CQS 
oprávněn udělit při splnění poža-
davků podle zmíněných tří norem 
– viz obr. 
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Zodpovědnost

11

Kolektivní smlouva společnosti na r. 2010, vymezující všechny hlavní zásady vztahů mezí 
společností a zaměstnanci, byla uzavřena 14. 1. 2010, což zajistilo její působnost po celý 
rok. Při naplňování platných ustanovení Kolektivní smlouvy pro r. 2010 nedošlo v průběhu 
roku k žádným neshodám a sporům. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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Fyzický stav zaměstnanců byl
k 31. 12. 2010  401 zaměstnanců. 
Proti srovnatelnému období před-
chozího roku 2009 došlo k nárůstu 
stavu o 7 zaměstnanců, což činí 
zvýšení o 1,77% oproti původní-

mu stavu zaměstnanců. Důvodem 
rozšíření počtu zaměstnanců bylo 
plnění podmínek dotačních titulů 
(revizní a kontrolní činnosti na ka-
nalizační a vodovodní síti, zajištění 
nepřetržitého centrálního dispe-

Lidské zdroje
činku). Fluktuace zaměstnanců (tj. 
odchody z důvodů iniciativy za-
městnance) je poměrně velmi níz-
ká - odešli 2 zaměstnanci, což činí 
0,51 % z celkového počtu zaměst-
nanců.

Věková struktura zaměstnanců

21 - 25 let 26 - 30 let 31 - 35 let 36 - 40 let 41 - 45 let 46 - 50 let 51 - 55 let 56 - 60 let nad 60 let

7 6

25

40

45

39

43

40

42

0 4

14

21

17 19

14 16

9

  muži    ženy

Odchody zaměstnanců podle důvodů

16,67 %

20,83 %

8,33 %
8,33 %

4,17 %

12,50 %

12,50 %

16,67 %

  pracovní poměry na dobu určitou

  odchody do důchodu

  odchody z iniciativy zaměstnance

  odchody z iniciativy zaměstnavatele

  odchody z organizačních důvodů

  odchody do jiné společnosti VV ČR

  odchody z ostatních důvodů

  odchody do mimoevidenčního stavu
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Pracovní kolektiv společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 let pra-
cuje 94 zaměstnanců, tj. 23,44 %, více než 5 let 72 zaměstnanců, 
tj. 17,96%, více než 10 let 152 zaměstnanců, tj. 37,90%, více než 
20 let pracuje 83 zaměstnanců, tj. 20,70%. Lze konstatovat, že 
většina zaměstnanců pracuje ve společnosti dlouhodobě. Výjim-
kou není ani jejich celoživotní zaměstnávání. 

Struktura zaměstnanosti

Vzdělanostní struktura zěmastnanců

21

55

137

27

66

56

1

3

35

  základní vzdělání

  středoškolské všeobecné vzdělání

  středoškolské odborné vzdělání - vyučen

  úplné středoškolské všeobecné vzdělání

  úplné středoškolské odborné vzdělání

  úplné středoškolské odborné s vyučením

  středoškolské vyšší odborné vzdělání

  vysokoškolské bakalářské vzdělání 

  vysokoškolské magisterské vzdělání

Délka zaměstnání ve společnosti

do 5 let 6 - 10 let 11 - 20 let 21 a více

55 58

10
1

73

39

14

51

10

  muži    ženy 

Pozornost společnosti je trvale vě-
nována úrovni kvalifikace. Odchá-
zející zaměstnanci jsou nahrazová-
ni novými zaměstnanci s kvalifikací 
odpovídající rozvojovým potřebám 
společnosti. Zaměstnanci společ-
nosti jsou systematicky vzděláváni 
a školeni. Při proškolování zaměst-

nanců je významná pozornost vě-
nována i školení v oblasti bezpeč-
nosti práce. Celkem se v r. 2010 
uskutečnilo 1201 vzdělávacích akcí 
s celkovým počtem 7807 výukových 
hodin, z čehož 707,5 hodin školení 
bylo věnováno bezpečnosti práce a 
požární ochraně. V r. 2010 společ-

Vzdělávání
nost dále poskytovala podporu za-
městnancům, kteří v souladu s po-
třebami podniku zahájili studium 
vodárenského bakalářského obor 
na MVŠ v Olomouci. Na vzdělávací 
aktivity bylo v r. 2010 celkem vyna-
loženo 1,154 mil. CZK. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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V roce 2010 se ve společnosti do 
celosvětového spořícího programu 
SEQUOIA, organizovaném Veolií 
Environnement, zapojilo celkem 
364 zaměstnanců, což je 93,09 %
z celkového stavu.
Sociální oblast (kultura, sport)
Na sociální výdaje bylo v roce 2010 
vynaloženo 2,8 mil. Kč z toho:
• na kulturní a sportovní vyžití – 
 466 tis. Kč
• dětská rekreace, sociální 
 výpomoci a dary – 301 tis. Kč
• na vitamínové produkty a 
 rehabilitace pro zaměstnance - 
 201 tis. Kč
• příspěvek na závodní stravování 
 byl poskytnut ve výši – 1 770 tis. Kč

Na bezúročné půjčky zaměstnan-
cům, které byly v r. 2010 poskytnu-
té v celkové výši 0,458 mil. Kč,  byl 
použit zůstatek z bývalého fondu 
péče o zaměstnance. 
K posílení ochrany zdraví bylo za-
jištěno pro zaměstnance na ex-
ponovaných pracovních místech 
očkování  podle druhu rizika, na 
které bylo v roce 2010 vynaloženo
43 tis. Kč. 

Program Sequoia
I v roce 2010 byla pozornost věno-
vána bezpečné práci. Společnost 
získala certifikát SM BOZP podle 
ČSN OHSAS 18001.
V průběhu roku 2010 došlo k 7 pra-
covním méně závažným úrazům
s celkem 77 dny pracovní neschop-
nosti. 

Komunikace v rámci společnosti se 
v roce 2010 odehrávala především 
elektronickou formou. Stále více se 
rozšiřuje používání systému M/Te-
amBridge (MTB) do dalších oblastí.  
Zaměstnanci mají možnost využít 
MTB nejen k ukládání nejrůznějších 
sdílených dokumentů, ale také ke 

stále se rozvíjejícímu okruhu firem-
ních procesů (např. vytváření a schvá-
lení žádosti o dovolenou, vytváření 
objednávek,… apod.).
Nedílnou součástí interní komunika-
ce jsou také periodika připravovaná 
hlavním akcionářem Veolia Voda ČR, 
jmenovitě Voda je život, Planeta Ve-

Interní komunikace
olia a La Lettre, která přináší pracov-
níkům věcné informace a seznamuje 
je s různými zajímavostmi. Pozitivní 
zpětnou vazbou v tomto směru byl 
například značný zájem zaměstnan-
ců o granty udělované z Nadačního 
fondu Veolia Voda, ať už šlo o Minig-
ranty či nově i o Biogranty.
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Pomoc a podporu potřebným rea-
lizuje společnost VODÁRNA PLZEŇ 
především prostřednictvím Nadač-
ního fondu Veolia. Jednou z řady 
aktivit této neziskové organizace je 
také sociální projekt „Pétanquová 
hřiště (nejen) pro seniory“, z jehož 
výsledku se od letošního dubna 
mohou radovat a tento fyzicky ne-
náročný sport provozovat obyvate-
lé Domova seniorů sv. Jiří v Doub-
ravce. 
Také v roce 2010 se naši zaměst-
nanci aktivně zapojili a podali 
žádosti o finanční podporu vy-
braných veřejně prospěšných 
aktivit v rámci udělování Mini-
grantů. Při této příležitosti byla 
částka sto tisíc korun rozdělena 
mezi čtyři úspěšné žadatele a 
umožnila tak realizovat zábavné 
aktivity pro děti i jejich mamin-
ky či vybavit nově vznikající ma-
teřskou školu.

V roce 2010 se VODÁRNA PLZEŃ 
podílela na organizaci regionálních 
částí soutěží „Dárek pro Zemi“ a 
„SOS biodiverzita“, tím mimo jiné 
přispěla k podpoře ekologické vý-
chovy.
V březnu si mohly děti v sídle naší 
společnosti připomenout Světový 

 Letos byly při příležitosti Meziná-
rodního roku biodiverzity navíc roz-
děleny z Nadačního fondu Veolia 
další finanční prostředky v rámci 
Biograntů Veolia 2010. V tomto 
případě byla pozornost upřena 
výhradně na podporu projektů s 
ekologicky orientovaných, které 
zaměstnanci realizují ve svém oko-
lí. Částka 75 tisíc korun pomohla 
uskutečnit dva projekty se zaměře-
ním na faunu i floru. 
Nadační fond Veolia také podporu-
je projekt „Pomozte dětem!“ orga-
nizovaný společně Nadací rozvoje 
občanské společnosti (NROS) a 
Českou televizí (ČT) a proslavený 
kuřetem ve znaku. V letošním roč-
ním připadlo jedno ze sedmi míst
v hodnotící komisi právě na naši 
společnost a setkání členů se na 
konci srpna odehrálo v prostorách 
zasedací místnosti naší adminis-
trativní budovy.

den vody hraním her a soutěžemi 
zaměřenými na vodu a životní pro-
středí.
Kromě zaměření na výchovně vzdě-
lávací soutěže podporujeme děti 
a mládež i dalšími prostředky jako 
například finanční podporou Stře-
diska rané péče   

Nadační fond Veolia Voda

Programy pro děti

Firemní 
dobrovolnictví

Finanční dar už dávno není jediným 
způsobem, jak pomoci potřebným, 
a dobře známé úsloví „Čas jsou 
peníze“ nechává tušit o dalších 
možnostech. Řeč je pochopitelně o 
firemním dobrovolnictví, jak bývá v 
dnešní době označována společná 
podpora neziskového sektoru za-
městnavatelem a zaměstnancem 
(zaměstnanci pomáhají svou pra-
cí, znalostmi a nasazením a firma 
uhradí všechny spojené náklady).
V listopadu tohoto roku si dva-
náct dobrovolníků společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s. vyzkoušelo, 
jak toto funguje v praxi. Na jeden 
den opustili kanceláře, vyměnili 
počítač a telefon za kolečko a rýč a 
pustili se do nutných úprav a zvele-
bování zahrady, která patří Denní-
mu stacionáři Človíček. Odměnou 
všem bylo upřímné poděkování 
vedoucí stacionáře a dobrý pocit
z odvedené práce. 
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Inovace
V roce 2010 se podařilo doplnit tým IT o třetího spolupracovníka a tak doufáme, že budeme 
lépe zpracovávat požadavky kladené na nás nejen z řad uživatelů společnosti. 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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První pololetí se neslo v duchu im-
plementace GPS systému do větši-
ny vozidel. Následovalo postupné 
seznamování se uživatelů s tímto 
systémem a zavedením zpracová-
vání dat z tohoto systému. 
Na podzim byl naplánován velký 
projekt změny připojení společ-
nosti do sítí skupiny Veolia Voda 
umožňující do budoucna rozvoj 

Nejvýznamnějším projektem, na 
kterém se VODÁRNA PLZEŇ a.s.
v roce 2010 v oblasti pitných vod 
podílela, byly testy nových techno-
logií na úpravně vody Plzeň. Pro na-
lezení nejvhodnějšího řešení prv-
ního separačního stupně úpravny 
ÚV II byly zkoušeny celkem tři po-
loprovozní jednotky: flotace, Actif-
lo a membránová ultrafiltrace. Tyto 
moderní technologie tak mohly 
ukázat své přednosti na konkrét-
ní aplikaci na řece Úhlavě. V uply-
nulém období bylo také získáno 
územní rozhodnutí na rekonstrukci 
úpravny vody Plzeň. 
V průběhu celého roku probíhaly 
přípravy na zavedení výkonových 
ukazatelů, jako závazků vyplývají-

dalších společných projektů. Vše 
proběhlo, i když s malou časovou 
prodlevou, zato však bez omezení 
vlastních uživatelů.
V průběhu roku byly realizovány 
 další projekty menšího významu 
například nasazení SCOM pro po-
třebu monitorování závad na in-
formačních technologiích, došlo
k výměně zálohovací technolo-

cích z uzavřených dodatků smluv 
o provozování. Významný praktický 
dopad bude mít zavedení centrál-
ního dispečinku. 
Investicí města Plzně byla zvýšena 
zabezpečenost plzeňského vodovo-
du vlivem rozšíření elektronického 
zabezpečovacího systému a kame-

Oblast informatiky

Oblast pitné vody

gie na DPM a je třeba zmínit také 
implementaci systému EVI pro 
evidenci a hlášení odpadů. Před 
koncem roku jsme finišovali s pod-
porou nového centrálního dispe-
činku, nebo s nasazením zpracová-
ní výkonových ukazatelů.

rového dohledu na jednotlivých 
objektech.
Stranou pozornosti VODÁRNY PL-
ZEŇ a.s. nezůstávají ani řídicí systé-
my a systémy dálkového sledování. 
V uplynulém roce přibyl další ob-
jekt do dispečinku Wamodat – čer-
pací stanice Robčice.
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V roce 2010 pokračovaly dříve uza-
vřené outsourcingové projekty -  
čištění odpadních vod ze sladovny 
Plzeňského Prazdroje a.s., provozo-
vání vodohospodářské infrastruk-
tury pro a.s. Lasselsberger Horní 
Bříza, zajištění komplexní péče

V roce 2010 pokračovaly práce na 
přípravě „Čistá Berounka II“. V listo-
padu 2010 pak byla zahájena reali-
zace podprojektu „A“ – Intenzifika-
ce ČOV Plzeň. Zahájení dalších akcí 
- výstavba retenční nádrže v areálu 
bývalé ČOV I Plzeň, dostavba kana-
lizace v Plzni-Radobyčicích a v obci 
Zruč-Senec a dále výstavba I. etapy 
Úslavského sběrače v Plzni by mělo 
být v roce 2011. 
Příprava dalších projektů, u kterých 
se předpokládá využití dotačních ti-
tulů zejména z fondů EU - dostavba 
kanalizace a ČOV ve Starém Plzenci, 
dostavba kanalizace i intenzifikace 
ČOV na území sdružení obcí Vejpr-

o odvodňovací vpusti a dešťové ka-
nalizace pro město Plzeň a  provoz 
kanalizační sítě a ČOV pro areál 
průmyslové zóny „Pilsen-West“ a 
plnění servisní smlouvy na provoz 
kanalizace a ČOV v průmyslové 
zóně „Myslinka“.

nice, Tlučná a Nýřany, pokročila ze-
jména v oblasti smluvních vztahů 
vlastníka a provozovatele, u žádné 
z akcí ale o přidělení prostředků ne-
bylo s konečnou platností rozhod-
nuto a realizace projektů nezapo-
čala ani v roce 2010. 
Oproti tomu byl úspěšně dokončen 
v listopadu 2010 projekt dostav-
by kanalizace a intenzifikace ČOV 
v obci Břasy-Stupno s dotacemi
z národních zdrojů. Kanalizační síť 
včetně čerpací stanice byla zkolau-
dována a na ČOV byl zahájen roční 
zkušební provoz.
Ve vybraných lokalitách (Plzeň, 
Stod) probíhala v roce 2010 inten-

Outsourcing 

Oblast odpadní vody
zivní příprava na plnění výkono-
vých ukazatelů, které začínají platit 
už od roku 2011. Vedle řady organi-
začních a provozních opatření byla 
v oblasti OV doplněna kapacita pro 
kamerový monitoring stok o dru-
hé vozidlo, což umožní splnit nové 
úkoly v této oblasti. 
Pro splnění zpřísněných legislativ-
ních požadavků na kvalitu odtoku
v ukazateli fosfor celkový bylo v roce 
2010 realizováno doplnění techno-
logie  ČOV Kaznějov, Kralovice, Hor-
ní Bříza a Město Touškov zařízením 
pro odstraňování fosforu.
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VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje 
přes sto zdrojů vody: největší a nej-
důležitější je zdroj povrchový – řeka 
Úhlava, ostatní zdroje jsou výhrad-
ně podzemní – ať již mělké (zářezy) 
či hlubinné (vrty a studny). Povole-
ný odběr z povrchového zdroje je
1650 l/s, kapacita podzemních 
zdrojů v součtu činí téměř 200 l/s. 
Kvalitě odebírané a jímané vody je 
přizpůsobena technologie úpravy: 
od pouhého zdravotního zabez-

pečení až po koagulaci a vícestup-
ňovou separaci na úpravně vody
v Plzni. V roce 2010 došlo k nepa-
trnému poklesu objemu vyrobené 
vody; větší pokles nastal u objemu 
vody surové díky opatřením k úspo-
ře vody spotřebovávané při tech-
nologických procesech zejména na 
úpravně vody Plzeň. Úspěšnou ko-
laudací prošla úpravna vody Plešni-
ce, kde bylo nutné doplnit techno-
logii pro odstraňování manganu.

Výroba vody Vodovodní síť

Dodávka vody odběratelům je za-
jišťována prostřednictvím 1346 km 
vodovodních řadů a téměř 39 tisíců 
přípojek v celkem 46 samostatných 
vodovodech. V roce 2010 došlo
k rozšíření systémů o 12,6 km a
3,6 km vodovodů bylo zrekonstruo-
váno. Bylo dodáno 13,2 mil m3 pit-
né vody, fakturované množství tedy 
pokleslo o téměř 7%. Významným 
a komplikovaným zásahem byla 
obnova uzávěrů a některých dal-
ších armatur na vodovodu v rámci 
rekonstrukce Slovanské třídy v Plz-
ni – tedy na potrubí více než 120 
let starém. V Plzni byla také reali-
zována další etapa vodárenského 
souboru Vinice a v režii VODÁRNY 
PLZEŇ a.s. byla zahájena rekon-
strukce významné části výtlaku do 
oblasti Bručné a Černic. Pro řešení 
nedostatku vody ve skupinovém 
vodovodu Třemošná ve špičkách 
odběru byl proveden průzkum a 
čištění části přivaděče a další tech-
nická opatření.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010

Počet přípojek 38 800

Délka vodovodní sítě 1 346 km

Délka přípojek 290 km

Objem vyrobené vody 15 959 000 m3

Fakturovaný objem 13 242 000 m3

Specifická spotř. vody 95 l/ob./den

Počet ÚV 25

Kapacita 140 400 m3/den

Počet VDJ 76

Počet ČS 38

Fakturace obyvatelstvo 7 784 000 m3

Fakturace ostatní 5 458 000 m3

Voda předaná 194 000 m3

Voda nefakturovaná 2 601 000 m3 

Ztráty vody 2 425 000 m3

Počet odstr. havárií na vod. síti 1 530
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Činnostem v oblasti hospodaření 
s vodou se VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
věnuje trvale a systematicky: v 
uplynulém roce bylo preventivně 
prověřeno 146 km vodovodní sítě a 

Nová verze zákaznického informač-
ního systému umožňuje průběžné 
sledování aktuálního stavu procesu 
výměn vodoměrů, stavu skladových 
zásob vodoměrů, stavu skladových 
zásob vodoměrů pro jednotlivé 
vlastníky, přehledu měřidel předa-
ných do opravy, opravených i při-
dělených jednotlivým montérům k 
výměně. Rozšiřováním okruhu pra-
covníků VODÁRNY PLZEŇ a.s., kteří 
mají přístup k informacím v zákaz-
nickém informačním systému, se 
zvyšuje objem informací, které je 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. schopna bez-
prostředně poskytnout svým odbě-
ratelům. 
Mezi hlavní úkoly vodoměrné služ-
by patří především zajišťování ná-
kupu a oprav vodoměrů pro vlast-
níky vodovodních řadů i externí 
odběratele, včasná a kvalitní výmě-
na fakturačních měřidel s procháze-

bylo odhaleno celkem 34 skrytých 
úniků. Na konci roku bylo pořízeno 
nové vozidlo pro pátrací skupinu 
s nejnovějším přístrojovým vyba-
vením a profesionální vestavbou. 

jícím ověřením, výměna vodoměrů 
poškozených mrazem a zajišťování 
přezkoušení vodoměrů v případě, 
kdy o to odběratel požádá.
Veškerá evidence, skladování i dis-
tribuce měřidel je vztažena k jed-
notlivým vlastníkům vodovodních 
řadů, aby bylo zajištěno objektivní 
přeúčtování nákladů.

Hospodaření s vodou

Vodoměry

Díky všem těmto činnostem je po-
díl ztrát vody na vodovodech v na-
šem provozování pouhých 15,3%.

Na konci roku 2010 byl celkový 
počet odběrných míst osazených 
fakturačními vodoměry 37 106. V 
tomto roce byla také provedena vý-
měna 6 164 vodoměrů s procháze-
jícím ověřením a na nově realizova-
né vodovodní přípojky bylo osazeno 
477 měřidel.
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Pro odvádění odpadních vod slouží  
842 km kanalizačních stok různých 
profilů a více než 26 500 kanalizač-
ních přípojek o celkové délce při-
bližně 200 km. Převážně se jedná o 
gravitační jednotnou síť, roste ale 
nadále podíl oblastí, kde je odvádě-
ní odpadních a dešťových vod řeše-
no oddílným systémem. Na tomto 
systému bylo v roce 2010 provo-
zováno celkem 74 čerpacích stanic 
odpadních vod různých výkonů. 
Provoz kanalizačních sítí i čerpacích 
stanic byl v průběhu celého roku 
2010 zajištěn bez významnějších 
omezení. Celkem bylo odstraněno 
190 poruch a provozních havárií na 
stokách, dále byla zajištěna oprava 
celkem 288 revizních šachet a ob-
nova přibližně 1400 m stok různých 

profilů. V rámci zjišťování příčin 
provozních problémů, preventivní 
kontroly stavu stok a kanalizačních 
přípojek, přejímek nových kanaliza-

Odvádění odpadních vod
ci a přípravy oprav a rekonstrukcí 
bylo v roce 2010 zmonitorováno 
průmyslovou kamerou celkem 29,9 
km stok.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010

VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje 
kanalizační sítě a zařízení pro čiš-
tění odpadních vod v Plzni a v dal-
ších 25 městech a obcích okresů 
Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. 

Odvádí a čistí odpadní vodu pro-
dukovanou cca 205 000 obyvate-
li, zařízeními služeb a podstatné 
části průmyslových podniků této 
oblasti.  Celkem bylo vyčištěno v 

Úsek odpadních vod
roce 2010 25,1 mil. m3 odpadních 
vod a objem fakturovaných od-
padních vod poklesl v roce 2010 
na 16,98 mil. m3.
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Počet KP 26 600

Délka KS 842 km

Délka KP 200 km

Objem vyčištěné OV 25 133 000 m3

Fakturovaný objem 980 000 m3

Kapacita hlavní ČOV 76 600 m3/den

Počet ČS OV 74

Čištění odpadních vod bylo v roce 
2010 zajišťováno s vysokou pro-
vozní spolehlivostí a účinností. Po 
poklesu objemu čištěných vod v le-
tech 2008 a 2009 byl v roce 2010 
zaznamenán nárůst o cca 4 % na 
25,1 mil. m3. Tento nárůst objemu 
byl způsoben převážně klimatický-
mi podmínkami a v jejich důsled-
ku nárůstem objemu nefakturo-
vaných vod. Při nárůstu objemu 
čištěných vod došlo v roce 2010

V roce 2010 byly provozem Labora-
toře akreditovány nové laborator-
ní zkoušky – stanovení amonných 
iontů, dusitanů, dusičnanů, fosfo-
rečnanů, fosforu na průtokovém 
analyzátoru, stanovení chloritanů 
a chlorečnanů na iontovém chro-

k poklesu objemu fakturovaných 
odpadních vod na 16,98 mil. m3 
(cca o 9 %), současně došlo i k přibliž-
ně 8 % poklesu znečištění, přivede-
ného na provozované ČOV. Zatížení 
v roce 2010 odpovídalo přibližně
426 tis. EO (ekvivalentním obyvate-
lům). Z celkového množství odpad-
ních vod bylo 83 % objemu a 89 % 
znečištění přivedeno na ČOV Plzeň.  
Na většině z 25 provozovaných čis-
tíren odpadních vod byly v tomto 
roce splněny podmínky příslušných 
povolení pro vypouštění odpadních 
vod a účinnost čištění byla natolik 
vysoká, že ani za rok 2010 nebu-
dou u žádné čistírny odpadních 
vod vyměřeny poplatky za bilanční 
množství vypouštěného znečištění.
V jednom z desítek kontrolních 
vzorků, které odebírá POVODÍ Vl-

matografu, stanovení veškerých 
látek a látek žíhaných na sušících 
vahách. 
Provoz Laboratoře tak i v tomto roce 
zrealizoval zlepšení poskytovaných 
služeb, a to zaváděním nových la-
boratorních postupů, které jsou v 

Čištění odpadních vod

Provoz laboratoří

tavy, bylo v roce 2010 zjištěno 
překročení ukazatele nerozpuště-
ných látek ve vyčištěné vodě (ČOV 
Štěnovice).  Českou inspekcí život-
ního prostředí (ČIŽP) bylo provede-
no celkem 7 kontrol provozu ČOV,
ve všech případech bez zjištění, 
která by byla důvodem pro zaháje-
ní správního řízení. 

souladu se současným trendem v 
přístrojové technice.
Veškerá laboratorní činnost je pro-
váděna kvalifikovaně a v souladu s 
normou ČSN EN ISO 17025 a 9001.

Fakturace OV
16,98

Čištěná OV
25,113

Odpadní voda (v mil m3)
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Od poloviny roku 2008 je VODÁR-
NA PLZEŇ a.s jediným vlastníkem 
vodohospodářské společnosti
VODOSPOL s.r.o., která se svými
50 zaměstnanci a obratem 68 mil. 
Kč provozuje vodohospodářský ma-

Na základě nájemních smluv
o komplexním provozování je výro-
ba pitné vody a její distribuce zajiš-
ťována ve 38 lokalitách s veřejným 

VODOSPOL s.r.o. provozuje celkem 
207 km vodovodní sítě (včetně pří-
vodního potrubí skupinového vo-
dovodu Nýrsko-Klatovy a Nýrsko-

VODOSPOL s.r.o. má ve správě 6 komunálních ČOV, 68 km kanalizační sítě
a 2 462 kanalizačních přípojek. Na kanalizační síti je umístěno 10 čerpacích 
stanic. 

VODOSPOL s.r.o. odvádí odpadní 
vodu od téměř 7 400 trvale bydlí-
cích obyvatel. Celkově bylo v roce 
2010 vyčištěno 2 107 tisíc m3 od-
padních vod na 6 komunálních 

jetek měst a obcí klatovského regi-
onu.
VODOSPOL s.r.o. přímým zásobo-
váním jednotlivých lokalit a dále 
prostřednictvím vody předané pro-
vozovatelům vodohospodářské in-

vodovodem. Největší zdrojovou ka-
pacitou výroby pitné vody je úprav-
na vody Milence, která odebírá po-
vrchovou vodu z vodárenské nádrže 

Hadrava), 4 451 kusů vodovodních 
přípojek o délce 33 km s 3 925 kusy 
fakturačních vodoměrů. Ve všech 
lokalitách je 42 vodojemů o celko-

čistírnách ve městech Nýrsko, Ja-
novice nad Úhlavou, Železná Ruda, 
Plánice, Strážov  a průmyslový areál 
bývalých kasáren Janovice – DE-
VELOP-start. Nejvýznamnější čis-

VODOSPOL s.r.o. Klatovy

Výroba pitné vody

Distribuce vody

Odvádění odpadních vod

Čištění odpadních vod

frastruktury měst Klatovy a Doma-
žlice zásobuje pitnou vodou téměř 
55 tisíc obyvatel.

Nýrsko. Objem vyrobené vody se
v současnosti pohybuje kolem
2 800 tisíc m3.

vém objemu 11 693 m3, 4 úpravny 
vody (2 na povrchovou vodu, 2 na 
podzemní vodu) a 20 čerpacích sta-
nic.

tírny odpadních vod provozované 
společností VODOSPOL s.r.o. jsou
v Nýrsku a Železné Rudě.
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Finanční část

Rozvaha

v tis. Kč 2010 2009

 AKTIVA 740 590 701 954

A.  Pohledávka za upsaný vlastní kapitál 0 0

B.  Stálá aktiva 211 243 198 326

B.I.  Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 4 799 8 498

B.II.  Dlouhodobý hmotný investiční majetek 173 960 157 494

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 32 484 32 334

C.  Oběžná aktiva 487 023 432 047

C.I.  Zásoby 3 700 4 313

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 9 629 1 349

C.III.  Krátkodobé pohledávky 469 397 421 918

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek 4 297 4 467

D.  Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv 42 324 71 581

v tis. Kč 2010 2009

PASIVA 740 590 701 954

A.  Vlastní kapitál 394 079 410 909

A.I.  Základní kapitál 5 000 5 000

A.II.  Kapitálové fondy 0 0

A.III.  Rezervní fondy a fondy ze zisku 1 712 1 701

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let 354 208 345 556

A.V.  Výsledek hospodaření běžného období 33 159 58 652

B.  Cizí zdroje 346 234 289 868

B.I.  Rezervy 2 030 9 186

B.II.  Dlouhodobé závazky 10 395 8 235

B.III.  Krátkodobé závazky 333 809 272 447

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C.  Ostatní pasiva - přechodné účty pasív 277 1 177
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Výkaz zisků a ztrát ve zkráceném znění

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010

v tis. Kč 2010 2009

+  Výkony 871 129 861 700

-  Výkonová spotřeba 642 218 596 584

  Přidaná hodnota 228 911 265 116

-  Osobní náklady 171 796 163 314

-  Daně a poplatky 6 987 6 792

-  Odpisy dlouhodobého majetku
 vč. ZC prod. mat. a maj. 27 407 27 024

-  Změna stavu rezerv a OP -5 722 -2 088

+  Provozní výnosy - ostatní 11 110 5 578

-  Provozní náklady - ostatní 1 463 3 282

*  Provozní hospodářský výsledek 38 090 72 370

+  Finanční výnosy 6 267 2 016

-  Finanční náklady 296 135

*  Hospodářský výsledek z finančních operací 5 971 1 881

+  Mimořádné výnosy 0 0

-  Mimořádné náklady 0 0

*  Mimořádný hospodářský výsledek 0 0

  Hospodářský výsledek před zdaněním 44 061 74 251

-  Daň z příjmu - splatná 8 742 14 174

-  Daň z příjmu - odložená 2 160 1 425

***  Hospodářský výsledek za účetní období 33 159 58 652

Rozdělení zisku (v tis. Kč)  
Hospodářský výsledek po zdanění 33 159
Dividendy    -30 000
Nerozdělený zisk   3 159
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Přehled o peněžních tocích

v tis. Kč 2010 2009

P.  Stav peněžních prostředků na počátku roku 1 167 600

Z.  Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 44 061 74 251

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace 15 659 21 517

A.2.  Změny stavu pracovního kapitálu 61 409 -31 231

A.3.-4.  Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky 5 233 1 909

A.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -9 814 -17 080

A.6.  Mimořádné příjmy a výdaje 0 0

A.7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze 
směnek 1 030 107

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 117 578 49 473

B.1.  Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -37 698 -32 434

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 866 548

B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám -30 927 32 798

B.***  Čistý peněžní tok z investiční činnosti -67 759 912

C.1.  Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0

C.2.  Změna stavu vlastního kapitálu -49 989 -49 818

C.***  Čistý peněžní tok z finanční činnosti -49 989 -49 818

F.  Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -170 567

R.  Stav peněžních prostředků na konci roku 997 1 167
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Výrok auditora

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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Výrok auditora
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Zpráva dozorčí rady za rok 2010

Zpráva Dozorčí rady společnosti 
VODÁRNA PLZEŇ a.s. za rok 2010
V roce 2010 se dozorčí rada sešla 
celkem čtyřikrát. Oproti roku před-
chozímu nedošlo v jejím složení k 
žádným změnám: předseda dozor-
čí rady Mgr. Roman Pešír, členové 
dozorčí rady Mgr. Pavel Janouško-
vec, Ing. Petr Mrkos, Ing. Josef Šver-
ma, pan Luboš Kučera a paní Jana 
Radová. 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 zá-
stupce. 
Náplň práce dozorčí rady spočí-
vala zejména v dohlížení na vý-
kon působnosti představenstva 
a uskutečňování podnikatelské 
činnosti společnosti. Můžeme 
konstatovat, že vedení i předsta-

venstvo společnosti vycházely 
vstříc požadavkům dozorčí rady a 
vytvořili jí veškeré potřebné pod-
mínky pro vykonávání své čin-
nosti. Dozorčí rada byla po celý 
rok včas a průběžně informována 
o stavu společnosti, aktuálních 
úkolech i vývoji hospodářských 
výsledků.
Dozorčí rada přezkoumala účet-
ní závěrku za rok 2010, která byla 
ověřena auditorskou společností 
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., 
jakož i návrh na rozdělení zisku. Vý-
rokem auditora bylo konstatováno, 
že účetní závěrka společnosti VO-
DÁRNA PLZEŇ a.s. k  31. 12. 2010 
zobrazuje věrně stav majetku, zá-
vazků i vlastního jmění společnosti 
a že respektuje zákon o účetnictví 
a všechny související platné právní 
předpisy.

Dozorčí rada projednala předsta-
venstvem předloženou zprávu o 
vztazích mezi propojenými osoba-
mi a nemá k této zprávě žádné při-
pomínky.
Dozorčí rada potvrzuje, že nezjistila 
žádné nedostatky v činnosti spo-
lečnosti a zároveň nevznikly žádné 
pochybnosti o správnosti údajů 
uváděných v účetní závěrce. Dozor-
čí rada proto jednomyslně doporu-
čuje valné hromadě schválit účetní 
závěrku společnosti za rok 2010 a 
představenstvem předložený návrh 
na rozdělení zisku bez výhrad.

Mgr. Roman Pešír

předseda Dozorčí rady
VODÁRNY PLZEŇ a.s.

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2010
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KONTAKTY

Sídlo společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň

Tel.: 377 413 111
Fax.: 377 413 555

E – mail: mail@vodarna.cz
Internet:  www.vodarna.cz 


