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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: Malostranská 2 

 317 68  Plzeň

Základní údaje
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       PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp předseda představenstva
pan Philippe Guitard
Mgr. Eva Kučerová
pan Etienne Petit
Ing. Miloslav Vostrý

      DOZORČÍ RADA
Ing. Petr Osvald předseda dozorčí rady
pan Ladislav Uhrin
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. 2011



Klíčové údaje
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Obrat společnosti: 1 021,0 mil. Kč

Hospodářský výsledek: 65 041 tis. Kč

Počet zaměstnanců: 399

Výroba pitné vody: 14 839 tis. m3

Ztráty vody: 15,2 %

Množství vyčištěných odpadních vod: 24 543 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti: 1 222

Počet havárií na kanalizační síti: 161



Úvodní slovo generálního ředitele

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

ač byl rok 2011 pro město Plzeň rokem významným, ať už po stránce sportovní (stoleté výročí FC 
Viktorie Plzeň oslavené mistrovským titulem  a postupem do Ligy mistrů) či po stránce kulturní 
(zvolení Evropským hlavním městem kultury pro rok 2015), rozhodně ho nelze z pohledu naší spo-
lečnosti považovat za rok jednoduchý. V následujících několika odstavcích Vás stručně seznámím
s nejdůležitějšími počiny uplynulého roku z pohledu akciové společnosti VODÁRNA PLZEŇ. 

S celým rokem 2011 je neodmyslitelně spojeno nastavení nejlepší mezinárodní praxe při provozo-
vání vodohospodářské infrastruktury, a to ve městě Plzni a ve městě Stod. S touto nejlepší meziná-
rodní praxí jsou spojeny monitorovací zprávy, zavedení centrálního dispečinku a především pak tzv. 
výkonové ukazatele, které bylo nutno zavést v souvislosti s  dotací přijatou z Evropské Unie na do-
plnění a rozšíření vodohospodářské infrastruktury. Byla to zejména náročná administrativa spojená
s těmito ukazateli a jejich kontrolou, kterou celkově můžeme označit za tvrdý oříšek. 

Do nového roku jsme loni vkročili s dalším vylepšením služeb pro naše zákazníky, a to zavedením 
zákaznického call centra, které je na rozdíl od klasické zákaznické linky k dispozici po 24 hodin denně 
a sedm dnů v týdnu. Dále byl v rámci snahy o větší spokojenost našich zákazníků zaktivován na 
našich webových stránkách rezervační systém, který umožnil časově efektivnější jednání zákazníků 
se zaměstnanci naší společnosti.  A jak jsem již zmínil, zprovoznili jsme centrální havarijní dispečink 
s cílem soustředit veškeré informace o problematických stavech v dodávce vody či odkanalizování 
na jednom místě.

Uplynulý rok 2011 byl stejně jako ten předcházející ve znamení postupného získávání dalších dotač-
ních titulů ze Státního fondu životního prostředí, respektive z Evropské unie. Společnost VODÁRNA 
PLZEŇ a.s. prostřednictvím svého akcionáře, společnosti VEOLIA VODA ČR a.s., se snažila vyjít vstříc 
všem rok od roku se zpřísňujícím, neustále se zvyšujícím a postupně doplňovaným požadavkům 
a podmínkám pro přidělení dotací. Celková hodnota finančních prostředků z dotací pro vlastníky 
vodohospodářského majetku, který provozuje naše společnost, dosahuje téměř 3 miliardy korun. 
Vyjednávání, které trvalo více než 2 roky, však nakonec umožní přijetí těchto finančních prostředků 
na projekty, které zahrnují především rekonstrukce čistíren odpadních vod, rekonstrukce a výstavbu 
kanalizačních sítí, doplnění ostatní vodohospodářské infrastruktury v obcích a městech. Pro Plzeň, 
Stod, Starý Plzenec, Nýřany, Vejprnice, Tlučnou, Zruč-Senec a Třemošnou tak nastává další období,
a to vlastní realizace staveb, při kterém se opět mohou spolehnout na naši spolupráci.

Dalším důležitým projektem, který byl zahájen dříve, ale svou významností a rozsa-
hem si zaslouží být opět zmíněn, je pokračující intenzifikace Čistírny odpadních vod 
v Plzni. Po celý rok 2011 pokračovala intenzifikace ČOV Plzeň – součást dotačního 
projektu Čistá Berounka II. Ke konci roku byly rozhodující práce úspěšně dokončeny 
a od března 2012 bude zahájen zkušební provoz, který, jak všichni věříme, prokáže 
předpokládané efekty intenzifikace zaměřené zejména na vyšší účinnost odstraňo-
vání dusíku z odpadních vod.Na podzim pak byly zahájeny realizační práce i na dalších 
stavbách tohoto dotačního titulu, kterými jsou Úslavský kanalizační sběrač, dešťová 
retenční nádrž u ČOV Plzeň a kanalizace v Radobyčicích a obci Zruč-Senec. 

Vzhledem k neustále se zpřísňujícím požadavkům na kvalitu pitné vody a na způsob 
její úpravy se ukázalo, že k významným změnám bude potřeba přikročit i v případě 
plzeňské úpravny vody. Připravovaná rekonstrukce, jejíž významná část by měla být 
hrazena z dotačních prostředků, bude řešit i dočasný mírnější hygienický limit určený 
orgánem ochrany veřejného zdraví pro skupinový vodovod Plzeň.

Rád bych také využil této příležitosti, abych ve stručnosti zmínil další neméně zají-
mavé a důležité aktivity, na nichž jsme se měli možnost jako sociálně zodpovědná 
společnost podílet. Ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia byly opět uděleny na 
vybrané projekty finanční granty; na podporu Etiopie se zaměřil projekt Voda pro 
Afriku, který byl realizován ve spolupráci se společností Člověk v tísni. A že pomoci 
lze i jinak než finančním příspěvkem ukázali v rámci firemního dobrovolnictví naši 
zaměstnanci, kteří se vlastnoručně zapojili do práce pro Denní stacionář Človíček.

V neposlední řadě bych na tomto místě chtěl ocenit usilovnou práci všech, kteří naší 
společnosti v letošních náročných podmínkách pomohli k uspokojivým výsledkům,
a poděkoval našim partnerům, především však zástupcům měst a obcí za vstřícnost 
při řešení potřeb souvisejících se správou vodohospodářského majetku.
V Plzni dne 21. 2. 2012

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel a člen představenstva VODÁRNA PLZEŇ a.s.
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Organizační struktura
k 31. 12. 2011

Představenstvo společnosti

Generální ředitel

Valná hromada

Úsek obchodního a 
finančního ředitele

Úsek technického 
ředitele

Provoz laboratoře

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

Odbor technické 
dokumentace a vyjadřování

Provoz laboratoře PV

Provoz laboratoře OV

Provoz doprava

Dozorčí rada společnosti

Integrovaný systém řízení



NAŠE SLUŽBY

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. se prezentuje jako zákaznicky orientovaná společnost. V souladu 
s touto svojí filozofií nadále rozvíjí poskytované služby s jednoznačným cílem dosáhnout nejvyšší 
možné spokojenosti odběratelů.

ZAJIŠŤUJEME PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY 
KOMPLEXNÍ SERVIS
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Výroba vody 

V počtu využívaných zdrojů vody pro úpravu na vodu pitnou je 
situace stabilní: VODÁRNA PLZEŇ a.s. využívá jeden povrchový 
zdroj (řeku Úhlavu – skupinový vodovod Plzeň) a více než 100 
zdrojů vody podzemní. Ve 24 případech je voda upravována, 
v ostatních je dodávána bez úpravy – pouze s hygienickým 
zabezpečením. 

Největší objem vody byl v roce 2011 vyroben na úpravně vody 
Plzeň – přes 13 mil. m3, tedy téměř 89% veškeré produkce 
VODÁRNY PLZEŇ a.s. Plzeňské úpravně vody byla také 
věnována největší pozornost v souvislosti s přípravou její 
rekonstrukce: v průběhu celého roku se pracovalo na určení 
optimální skladby úpravárenské linky i řešení jednotlivých 
technologických stupňů. Posouzení a oponenturu zpracované 
dokumentace Rekonstrukce úpravny vody Plzeň II a III 
provedly společnosti VUT Brno a Vodohospodářský podnik a.s. 
Plzeň. 

Vyhodnocení kvality vody v řece 
Úhlavě a účinnosti odstranění 
některých specifických znečištění 
vedlo k podání žádosti o určení 
mírnějšího hygienického limitu
v ukazatelích vybraných pesticidních 
látek pro skupinový vodovod Plzeň. 
Souhlas orgánu ochrany veřejného 
zdraví byl udělen do 30. 9. 2014, což 
se kryje s předpokládanou realizací 
rekonstrukce úpravny vody. Žádost 
o zařazení této akce do dotačního 
programu by měla být podána již 
začátkem příštího roku.

Délka vodovodní sítě 1 319 km

Počet přípojek 39 212

Délka přípojek 284 km

Objem vyrobené vody 14 839 tis.  m3

Fakturovaný objem 12 262 tis.  m3

Počet ÚV 24

Počet VDJ 77

Počet ČS na síti 38

Fakturace obyvatelstvo 6 592 tis.  m3

Fakturace ostatní 5 670 tis.  m3

Voda předaná 211 tis.  m3

Voda nefakturovaná 2 436 tis.  m3

Ztráty vody 2 230 tis.  m3

Počet odstr. havárií na v. síti 1 222

Vodovodní síť
Rozvod vody je zajištěn vodovodní sítí o celkové délce 1 319 km s celkovým počtem 39 212 přípojek. 
Objem vody vyrobené k realizaci určené pro zásobení všech 46 provozovaných vodovodů v loňském 
roce poklesl o více než 7% na 14,7 mil. m3, stejně jako objem vody fakturované. Došlo k nárůstu délky 
vodovodní sítě o 10 km, 7,5 km potrubí bylo zrekonstruováno. K nejvýznamnějším rekonstrukcím patřila 
náhrada významné části přivaděče pro jihovýchodní část Plzně a okres Plzeň-jih a náročná výměna 
trubního vedení na Americké třídě v Plzni. Bylo zvýšeno zabezpečení provozu a údržby redukčních 
ventilů uzavřením servisní smlouvy pokrývající veškerá tato zařízení u naší společnosti. VODÁRNA PLZEŇ 
a.s.  rozšířila svoji působnost v rámci skupinového vodovodu Plzeň – Chotíkov. Dodávky vody tímto 
vodovodem budou zahájeny v roce 2012. V roce 2011 bylo na vodovodní síti opraveno celkem 1222 
havárií a poruch; z toho 638 havárií vzniklo na vodovodním potrubí a 240 na vodovodních přípojkách.
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Vodoměry

Zákaznický informační systém, který propojuje všechny útvary 
naší společnosti, zajišťuje všem pracovníkům využívajícím 
tento systém možnost se informovat o aktuálním stavu od-
běrného místa. Díky tomuto systému lze zjistit veškeré údaje 
včetně všech technických, ekonomických i evidenčních infor-
mací týkajících se vodoměrů instalovaných v síti, uložených
na skladu vlastníka vodovodního řadu, případně odeslaných
k opravě zajišťované externí firmou. 

Mezi hlavní úkoly vodoměrné služby mimo jiné patří zajišťo-
vání nákupu, přezkoušení vodoměrů a jejich oprav pro vlast-
níky vodovodních řadů, včasná a kvalitní výměna fakturačních 
měřidel, výměny měřidel poškozených mrazem apod.

V letošním roce bylo provedeno 5 567 
výměn vodoměrů a nově osazeno 446 
měřidel na vodovodní přípojky.
Na konci roku 2011 byl celkový počet 
odběrných míst osazených fakturač-
ními měřidly 37 605.

Naše společnost je zároveň jednou
ze společností podílející se na pilotním 
projektu Smart metering. Ten má v bu-
doucnosti společnostem usnadnit zís-
kávání stavů vodoměrů a odběratelům 
usnadnit přístup ke všem technickým 
datům o fakturačním měřidle včetně 
okamžité spotřeby pitné vody. 

Hospodaření s vodou

Při činnostech zaměřených na efektivní vyu-
žívání vyrobené pitné vody bylo propátráno 
170,6 km potrubí a nalezeno celkem 32 skry-
tých úniků.

Díky tomuto úsilí se přes pokles objemu do-
dané vody podařilo udržet podíl ztrát vody na 
vodovodech v našem provozování těsně nad 
patnácti procenty.

Využití vyrobené vody a vody převzaté (v tis. m3)

6 592

5 670

211
206

2 230

Vysvětlivky ke grafu:
  Voda fakturovaná – domácnosti
  Voda fakturovaná – ostatní
  Voda předaná
  Vlastní spotřeba
  Ztráty vody

Celkem: 14 909 tis.m3



Odvádění odpadních vod

Odvádění odpadních zajišťuje VODÁRNA PLZEŇ a.s. vedle samotného 
města Plzeň i z dalších 25 měst a obcí okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih a 
Rokycany. 844 km kanalizačních stok různých profilů s 27 000  kanalizač-
ních přípojek odvádí odpadní vody od přibližně 205 000 obyvatel a také 
většiny služeb a průmyslových podniků této oblasti.  

Převážně se jedná o gravitační jednotnou síť, roste ale nadále podíl 
oblastí, kde je odvádění odpadních a dešťových vod řešeno oddílným 
systémem. V roce 2011 došlo k dalšímu nárůstu počtu čerpacích stanic 
odpadních vod, bylo provozováno celkem 80 čerpacích stanic odpadních 
vod různých výkonů. 

Provoz kanalizačních sítí i čerpacích stanic byl v průběhu celého roku 
2011 zajištěn bez významnějších omezení. Celkem bylo odstraněno 
161 poruch a provozních havárií na stokách, dále byla zajištěna oprava 

celkem 176 revizních šachet. Realizována 
byla obnova přibližně 3,3 km stok různých 
profilů, z toho 1,9 km bezvýkopovými 
technologiemi. V rámci zjišťování příčin 
provozních problémů, preventivní kontroly 
stavu stok a kanalizačních přípojek, přejí-
mek nových kanalizaci a přípravy oprav a 
rekonstrukcí bylo v roce 2011 zmonitorová-
no průmyslovou kamerou celkem 47,2 km 
stok. Nárůst oproti předcházejícím rokům 
byl umožněn zejména posílením kapacity 
skupiny monitoringu o jedno plně vybave-
né vozidlo včetně posádky.
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Počet kanalizačních 
přípojek

27 000

Délka kanalizační sítě 844  km

Délka kanalizačních 
přípojek

200 km

Objem vyčištěné OV 24 543 000  m3

Fakturovaný objem 16 550 000 m3

Kapacita hlavní ČOV 76 600 m3/den

Počet ČS OV 80

15 000

17 000

19 000

21 000

23 000

25 000

27 000

2007 2008 2009 2010 2011

17,845 18,803

16,980 16,550

Odpadní voda (v mil m3)

23,654 24,470 24,088
25,113

24,543

  Fakturace OV

  Čištěná OV

18,596



Provoz laboratoří

V roce 2011 provoz Laboratoř již po čtvrté 
úspěšně prošel procesem akreditace (ověření 
souladu s normou ČSN EN ISO 17025 a 9001) 
u Českého institutu pro akreditaci a získal 
nové osvědčení o akreditaci na pětileté obdo-
bí (rok 2012 až 2016).

Předmět akreditace byl rozšířen na vzorko-
vání a fyzikálně-chemické a mikrobiologické 
zkoušení pitných, surových povrchových, 
surových podzemních, užitkových, odpadních 
vod, vodných výluhů, kalů, sedimentů, shrab-
ků, písků a zemin.

Kvalita pitné vody 
Kvalita pitné vody je sledována v souladu
s vyhláškou č.252/2004 Sb. v platném znění, 
kterou se stanoví požadavky na pitnou a 
teplou vodu, rozsah a četnost kontroly pitné 
vody. Jedná se o prováděcí vyhlášku k zákonu
o ochraně veřejného zdraví č.258/2001 Sb.
v platném znění. Uvedené předpisy jsou
v souladu s požadavky EU na pitnou vodu.

Celý proces výroby a distribuce pitné vody je 
po celou dobu od úpravy vody až po kohou-
tek ke spotřebiteli pravidelně kontrolován. 
Výsledky prováděných kontrol jsou uvedeny 
v tabulce.

Čištění odpadních vod

Na 24 provozovaných čistírnách odpadních vod bylo v roce 2011 vyčiště-
no celkem 24,54 mil. m3 odpadních vod, což představuje pokles o zhruba 
2 % oproti roku 2010. K obdobnému poklesu došlo i v objemu fakturova-
ných odpadních vod na 16,54 mil. m3. 

Z hlediska účinnosti čištění a kvality vypouštěných OV byla náročná situ-
ace na ČOV Plzeň, na které probíhala po celý rok 2011 rozsáhlá intenzi-
fikace. Přesto i na tomto provozu byla zachována velmi vysoká účinnost 
čištění ve všech sledovaných ukazatelích a s velkou rezervou byly plněny 
limity platné po dobu intenzifikace.  

Celkově bylo čištění odpadních vod v roce 2011 zajišťováno s vysokou 
provozní spolehlivostí a účinností. Poplatky za bilanční množství vypouš-
těného znečištění budou vyměřeny pouze pro ČOV Plzeň, důvodem je 
již zmíněná probíhající intenzifikace. Zatížení v roce 2011 odpovídalo 
přibližně 432 tis. EO (ekvivalentním obyvatelům). Z celkového množství 
odpadních vod bylo 81 % objemu a 89 % znečištění přivedeno na ČOV 
Plzeň.  

Na všech 24 provozovaných čistírnách odpadních vod byly v tomto roce 
splněny podmínky příslušných povolení pro vypouštění odpadních vod.  
Českou inspekcí životního prostředí bylo provedeno  celkem 9 kontrol 
provozu ČOV, ve všech případech bez zjištění, která by byla důvodem  pro 
zahájení správního řízení. 

12   VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2011

Celkové zhodnocení kontroly pitné vody za rok 2011 

Lokalita

Celkový počet vzorků
na mikrobiologické

a biologické analýzy / 
počet parametrů

% vyhovujících
parametrů

Celkový počet vzorků
na chemické analýzy/

počet parametrů

% vyhovujících
parametrů

Zdroje a úpravny vody 826 / 5 189 99,4 924 / 23280  99,1

Vodojemy a vodovodní síť  675 / 4 106  99,2 790 / 18315  99,1
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NASLOUCHÁME POŽADAVKŮM 
NAŠICH ZÁKAZNÍKŮ 



Nové služby

Zákaznický útvar pokračuje nadále v plnění 
svého hlavního cíle, kterým je poskytování 
maximálního množství informací konečné-
mu odběrateli s minimální časovou nároč-
ností jak pro zákazníka, tak pro Zákaznický 
útvar. Tento cíl je realizován i díky nové službě 
v podobě rozesílání elektronických informač-
ních brožur všem zákazníkům, kteří využívají 
jako jednu z možných variant komunikace 
se společností e-mail. Pomocí zákaznického 
informačního systému jsou všem odběrate-
lům s e-mailovou adresou rozesílány formou 
elektronických brožur všechny důležité 
informace o změnách poskytovaných služeb, 
nově realizovaných projektech i o společnosti 
obecně.  

Další novou službou pro naše odběratele je re-
zervační systém, na kterém mají naši zákazníci 
možnost si rezervovat termín včetně hodiny, 
kdy navštíví naše zákaznické centrum. Zde se 
jim v dohodnuté době bude věnovat pracov-
ník, který již má k dispozici všechny dostupné 
informace a data týkající se problematiky, 
kterou si odběratel přeje vyřešit.

Novou službou pro zákazníky je přehledná 
faktura za vodné a stočné, na které je zároveň 
graficky znázorněna průměrná denní spo-
třeba odběrného místa, aby si každý zákaz-
ník dokázal udělat představu o odebraném 
množství pitné vody. Zároveň je na faktuře 
v případě výkyvu znázorněna nadspotřeba 
a zákazník je upozorňován na nestandardní 
množství spotřeby. Nadále pokračujeme
s individuálním přístupem k zákazníkům, kte-
rý umožňuje lepší řízení vztahů  s odběrateli 
se specifickými požadavky.

Zákaznické centrum

Zavedení nového zákaznického informačního systému umožňuje zákaz-
nickému centru plnit všechny poskytované služby v souladu se zákaz-
nickým manuálem, jednotnými standardy a postupy; dále pak zajišťuje, 
aby nedocházelo k diskriminaci či zvýhodňování některých odběratelů a 
aby byl všem odběratelům zajištěn rovný přístup ke všem službám naší 
společnosti. Dlouhodobě se snažíme o zvyšování úrovně poskytovaných 
služeb, jejich rozšiřování a zjišťujeme u odběratelů zájem o nové služby 
především v oblasti komunikace a předávání dat. Průzkumy spokojenosti 
prováděné nezávislou agenturou poukazují na vysokou spokojenost se 
všemi službami poskytovanými pracovníky zákaznického centra. 

V letošním roce bylo úspěšně zprovozněno nové call centrum, které 
zajišťuje nepřetržité telefonické služby zákazníkům mimo úřední hodiny 
zákaznického centra, tedy 24 hodin 7 dní v týdnu. Poskytuje informace 
všem našim odběratelům a přijímá požadavky od zákazníků k vyřízení.
Nadále pokračuje trend rozšiřování elektronické komunikace, kdy stále 
větší procento odběratelů požaduje komunikaci pomocí e-mailů a aktiv-
ních formulářů. Rovněž se zvyšuje počet zákaznických účtů zřízených na 
webových stránkách naší společnosti, který zákazníkům umožňuje přímý 
přístup k datům přiřazeným autorizované osobě.

Celkový počet návštěvníků, kteří využili služeb zákaznických center v roce 
2011, byl oproti roku 2010 nižší, což potvrzuje nadále stoupající trend 
využívání elektronické komunikace. Trvale se zvyšující úroveň poskytova-
ných služeb zákaznického centra potvrzuje i pokles negativních ohlasů 
odběratelů oproti roku 2010.

Používáte vy osobně vodu z kohoutku také na pití?

82,1 %
Vysvětlivky ke grafu:

  ANO
  NE 

17,9 %14   VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2011
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Marketing a komunikace

VODÁRNA PLZEŇ a.s.  jako  zákaznicky orientovaná společnost neustá-
le pracuje na zlepšování vztahů se svými zákazníky a klade velký důraz 
na jejich spokojenost. V roce 2011 pro nás tento klíčový indikátor naší 
úspěšnosti zjišťovala nově vybraná nezávislá společnost. Z odpovědí více 
než 700 respondentů z řad individuálních zákazníků, zástupců bytových 
družstev a firem či průmyslových podniků plyne, že  jich více než 91 %
ze všech oslovených vyjádřilo spokojenost s úrovní služeb, které poskytu-
je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. Lví podíl můžeme přisuzovat zaměst-
nancům, jejichž profesionality si cení stejně jako v roce předcházejícím 
přes 96 % respondentů. Nelze samozřejmě opominout hodnocení našich 
služeb ohledně plynulosti dodávek, kdy se kladné hodnocení objevilo ve 
více než 98 % případů. 

V rámci marketingové podpory a propagace zdravého životního stylu 
dále pokračuje projekt „Čerstvá kohoutková? Stačí říct!“, v rámci něhož 
jsme navázali na předchozí činnosti a rozšířili jsme spolupráci na další 
plzeňské gastronomické podniky. Okruh hotelů a restaurací nabízejících 
svým zákazníkům náš produkt, vodu z kohoutku, se tedy i v roce 2011 
rozrostl. Speciální designové karafy z dílny Daniela Piršče, které byly
k tomuto účelu vyrobeny, můžete tedy nyní potkat v plzeňských restau-
račních zařízeních častěji.

Komunikace s veřejností

Spokojenost zákazníka bývá velice často spja-
ta s mírou jeho informovanosti a s dostup-
ností jím požadovaných údajů. Právě proto 
se zrovna tato oblast stala středem pozor-
nosti pro náš Zákaznický útvar. I v roce 2011 
měli zákazníci možnost získávat informace 
osobně v našem Zákaznickém centru, kde jim 
kromě našich zaměstnanců byly k dispozici 
také informační kartičky. Za tradiční způsob 
kontaktu lze rovněž označit telefonický, kdy 
v případě jakýchkoliv dotazů je možno se 
obrátit na zákaznickou linku. V průběhu roku 
jsme pro větší dostupnost rozšířili tento častý 
a oblíbený způsob komunikace o nonstop 
fungující call centrum.

Stále větší důraz v oblasti komunikace je 
kladen na internetové stránky, které kromě 
běžných informací o společnosti, novinkách 
a plánovaných či havárií vynucených odstáv-
kách vody nabízejí i online zákaznický účet, 
který umožňuje zákazníkovi elektronický 
přístup k jeho osobním údajům. Letos byl na 
podporu efektivnější spolupráce rozšířen web 
společnosti o rezervační systém, který umož-
ňuje zajištění schůzky ve zvolený čas.
Další využívanou formu komunikace před-
stavuje SMS info informující registrované 
odběratele o důležitých aktualitách. Tato 
neplacená služba Vás informuje o havári-
ích vodovodního a kanalizačního potrubí, 
významných plánovaných odstávkách vody či 
aktuálních cenách vodného a stočného.

Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných služeb 
Vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele kanalizace?

60,8 %

Vysvětlivky ke grafu:
  velice spokojen/a 
  spíše spokojen/a
  spíše nespokojen/a
  zcela nespokojen/a 

30,5 %

1,4 % 7,3 %



Integrovaný systém řízení

Od roku 2010 je společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. držitelem 
Zlatého certifikátu integrovaného systému řízení dle norem 
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN 
OHSAS 18001:2008. V říjnu loňského roku proběhl v naší 
společnosti 2. dozorový audit zaměřený na posouzení shody 
systému managementu s požadavky shora uvedených norem. 
Auditorský tým podrobil přezkoumání všechny procesy spoje-
né s činností naší společnosti.

Vzhledem ke kontinuálnímu naplňování závazků vyplývajících 
z přijaté politiky integrovaného systému řízení a zodpovědné-
mu přístupu všech zaměstnanců společnosti k plnění cílů sta-
novených pro rok 2011 nebyla v rámci zmíněného dozorového 
auditu zjištěna žádná systémová neshoda. Naopak, v závěreč-

né zprávě a rozhodnutí certifikačního 
orgánu vydaných auditorskou organi-
zací dne 2. 11. 2011 je konstatována 
shoda systému managementu se 
shora uvedenými standardy s tím, že 
integrovaný systém řízení je stabilizo-
vaný a na velmi vysoké úrovni. 

Dané hodnocení chápeme nejen jako 
závazek, ale především jako motivaci 
k dalšímu zlepšování a zkvalitňování 
poskytovaných služeb zákazníkům a 
implementovaných procesů.
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ODPOVĚDNOST

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. rozvíjí své aktivity jako společensky odpovědná firma, tzn. že do své firemní strategie 
zahrnuje takové pracovní postupy a postoje, které přispívají k udržitelnému rozvoji a napomáhají k celkovému 
zlepšování stavu okolní společnosti, ve které VODÁRNA PLZEŇ působí. 

Dbáme na dobré vztahy se všemi zákazníky a také s dodavateli a akcionáři. Etický rámec jednání všech zaměstnanců 
společnosti stanovuje kodex Etika, přesvědčení a odpovědnost.

Odpovědnost vůči zaměstnancům
a zákazníkům

17 



Fluktuace zaměstnanců (tj. odchody z důvodů 
iniciativy zaměstnance) je poměrně velmi 
nízká - odešli 2 zaměstnanci, což činí 0,50 %
z celkového počtu zaměstnanců. Pracovní ko-
lektiv společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 
let pracuje 91 zaměstnanců, tj. 22,81 %, více 
než 5 let 69 zaměstnanců, tj. 17,29 %, více než 
10 let 154 zaměstnanců, tj. 38,60 %, více než 
20 let pracuje 85 zaměstnanců, tj. 21,30 %.
Lze konstatovat, že většina zaměstnanců 
pracuje ve společnosti dlouhodobě. Výjimkou 
není ani jejich celoživotní zaměstnávání.

Zaměstnanci

Pro zaměstnance vytváříme nadstandardní podmínky a služby. Sociál-
ní dialog a spolupráci s odborovou organizací považujeme za základní 
podmínku pro otevřenou komunikaci se zaměstnanci. Společnosti skupiny 
Veolia Voda v České republice založily v roce 2005 sdružení zaměstnava-
telů Malá voda, které se stalo partnerem odborového svazu Dřevo, lesy, 
voda pro vyjednávání vyšší kolektivní smlouvy. 

Sdružení navazuje na tradičně dobrou spolupráci s odbory ve společnos-
tech skupiny Veolia Voda. Výsledkem spolupráce mezi sdružením zaměst-
navatelů skupiny Veolia Voda a příslušným odborovým svazem je vytváře-
ní vyvážených pracovních a sociálních benefitů pro zaměstnance. 

Fyzický stav zaměstnanců byl k 31. 12. 2011 399 zaměstnanců. Proti srov-
natelnému období předchozího roku 2010 došlo ke snížení stavu
o 2 zaměstnance, což činí pokles o 0,50 % oproti původnímu stavu za-
městnanců.

Odchody zaměstnanců podle důvodů počet
zaměstnanců

pracovní poměry na dobu určitou 15

odchody do důchodu 6
odchody z iniciativy zaměstnance 3
odchody z iniciativy zaměstnavatele 1
odchody z organizačních důvodů 1
odchody do jiné společnosti VV ČR 0
odchody z ostatních důvodů 2
odchody do mimoevidenčního stavu 7

25

Věková struktura zaměstnanců
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Vzdělávání zaměstnanců 

Společnost VODÁRNA PLZEŇ se dlouhodobě zaměřuje na zvyšování kvali-
fikace a školení svých zaměstnanců. Jde o neoddělitelnou součást firemní 
kultury. Při proškolování zaměstnanců je významná pozornost věnována
i školení v oblasti bezpečnosti práce.

Vzdělávání zaměstnanců zajišťuje zejména institut – Institut environmen-
tálních služeb, a.s. se svou širokou nabídkou kurzů a tréninkových pro-
gramů, z nichž je řada akreditována MŠMT: všeobecně zaměřené kurzy, 
semináře a praktické tréninky včetně mnoha speciálních periodických 
školení, vysokoškolské a středoškolské studijní programy a učební obory.

Celkem se v r. 2011 uskutečnilo 1112 vzdělávacích akcí s celkovým po-
čtem 7228 výukových hodin, z čehož 413 hodin školení bylo věnováno 
bezpečnosti práce a požární ochraně. V r. 2011 společnost dále poskyto-
vala podporu zaměstnancům, kteří v souladu s potřebami podniku zahájili 
studium vodárenského bakalářského oboru na MVŠ v Olomouci. Na vzdě-
lávací aktivity bylo  v r. 2011 celkem vynaloženo 1,322 mil. CZK.

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce je vedle vzdělávání zaměst-
nanců druhým strategickým bodem v péči
o zaměstnance. Základní pravidla BOZP obsa-
žená v Zákoníku práce a normách ISO zpro-
středkovává zaměstnancům interní Kodex 
bezpečnosti práce.

Téma má svou stálou rubriku v interním časo-
pise Voda je život. K dlouhodobým cílům
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při prá-
ci patří snižování počtu pracovních úrazů. 

Zaměstnanci procházejí kromě odborných 
školení také kurzy první pomoci. Dva z našich 
zaměstnanců již v posledních letech využili 
základů první pomoci z těchto kurzů při zá-
chraně lidského života. 

Vzdělanostní struktura zaměstnanců počet zaměstnanců
základní vzdělání 20
středoškolské všeobecné 55
středoškolské odborné - vyučen 138
úplné středoškolské všeobecné 27
úplné středoškolské odborné 54
úplné středoškolské odborné s vyučením 64
středoškolské vzdělání vyšší odborné 1
bakalářské vzdělání 3
vysokoškolské vzdělání 37



Firemní dobrovolnictví

Společnost VODÁRNA PLZEŇ se jako odpovědný dodavatel vodohospodářských 
služeb snaží zlepšovat kvalitu života v lokalitách, kde působí. Významnou aktivitou 
posledních let je podpora dobrovolnictví zaměstnanců. Aby šance zapojit se podle 
svých možností a schopností měli opravdu všichni zaměstnanci, existují dvě základní 
podoby, jak mohou být svému okolí prospěšní. Organizovanou týmovou podobu mají 
akce, kdy firma uvolňuje zaměstnance v rámci pracovní doby na vykonávání pomoci 
potřebným. Touto formou se naše společnost připojila k Evropskému roku dobrovol-
nictví 2011. 

Od roku 2008 do roku 2010 uspořádaly společnosti skupiny Veolia Voda celkem 20 
dobrovolnických dnů. Inspirováni loňskou podzimní akcí a skutečností, že letošní rok je 
zasvěcen právě dobrovolnictví, se VODÁRNA PLZEŇ rozhodla pokračovat ve spolupráci 
s Denním stacionářem Človíček. Po dohodě s jejími zástupci bylo jasné, že nejvhodněj-
ším způsobem výpomoci bude stejně jako v předcházejícím roce úprava zahrady a její 
příprava na blížící se zimu. 

20   VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2011
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Osvěta a vzdělávání

Prostřednictvím vlastních výchovně vzdělávacích projektů vedeme širo-
kou veřejnost, své zákazníky a zejména děti k ochraně životního prostředí 
a k ekologickému chování. Organizujeme výchovně vzdělávací soutěže 
pro žáky základních škol. V roce 2011 proběhla soutěž Dobrodružství 
lososa Lukáše, kdy měly děti za úkol vytvořit komiks o cestě mladého 
lososa Lukáše k německým hranicím po řece Labi. Do škol distribuujeme 
zdarma didaktickou pomůcku kufřík Tajemství vody, která přibližuje 
dětem hravou formou vodu a její vlastnosti. Ve spolupráci s externí 
firmou rovněž proběhl školicí program na seznámení dětí základních škol 
se zásadami správného chování v případě ohrožení. V rámci něj měly žáci 
možnost účastnit se prezentací i se zapojit do soutěží.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ komunikuje se širokou veřejností na téma 
ochrany vodních zdrojů, ochrany přírody, kvality vody a šetření s ní.
Ve vodárenských a čistírenských provozech pořádáme dny otevřených 
dveří, při nichž se návštěvníci od odborného průvodce dozvědí, jak se 
voda v jejich regionu vyrábí, jaké má parametry kvality a jak je zajištěno 
čistění odpadních vod. U vodního baru využívaného na různých akcích
s veřejností se návštěvníci mohou nejen občerstvit čerstvou vodou
z kohoutku, ale získají také řadu informací o kvalitě vody a nabízených 
službách.

Již zmíněný projekt Čerstvá kohoutková? Stačí říct! společností skupiny 
Veolia Voda Česká republika podporuje pití vody z kohoutku v restaurač-
ních zařízeních i mimo ně. V rámci projektu informujeme širokou veřej-
nost o kvalitě pitné vody z kohoutku, vhodnosti tohoto nápoje pro zdravý 
životní styl a apelujeme na snižování odpadu z plastových lahví. Na we-
bových stránkách projektu www.kohoutkova.cz je kromě řady informací 
k projektu zveřejněn také seznam registrovaných restaurací. V současné 
době je jich více než 500. V průběhu roku 2011 se tento seznam rozšířil 
o několik dalších plzeňských gastronomických  podniků. Zájem projevují 
různé podniky, od začínajících kaváren přes pensiony až po léty prověřené 
restaurace či hotely.

Pro uživatele iPhonů byla připravena aplikace, která je zavede do nejbližší 
restaurace s kohoutkovou v nabídce. V roce 2010 získal projekt ocenění 
od International Water Association (IWA) v Motrealu a v roce 2011 se 
umístil na 2. místě v soutěži TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA v kategorii Odpo-
vědný produkt a marketing.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ se významně an-
gažuje v sociální oblasti, zejména prostřednic-
tvím firemního Nadačního fondu Veolia, který 
v roce 2003 založila mateřská společnost Veolia 
Voda Česká republika, a.s. Nadační fond realizu-
je vlastní projekty se sociálním a environmen-
tálním zaměřením a podporuje stejně zaměře-
né programy jiných subjektů. Nejvýznamnějším 
projektem posledních let jsou MiNiGRANTY 
– program na podporu veřejně prospěšných 
regionálních projektů, jichž se zaměstnanci
ve svém volném čase jako dobrovolníci účastní. 
Ve většině případů jde ze strany zaměstnanců
o aktivní dlouhodobé zapojení do veřejného 
dění, protože řada z nich působí v různých ne-
ziskových organizacích, angažuje se ve prospěch 
komunity v místním spolkovém životě (dobro-
volní hasiči, záchranáři, dobrovolníci v sociální 
oblasti, sport dětí a mládeže, ochránci přírody 
apod.) Za 4 ročníky projektu bylo na 260 veřejně 
prospěšných projektů z celé ČR rozdáno více než 
7 milionů Kč. Z této úctyhodné částky bylo
v uplynulém roce rozděleno 120 tisíc korun na ve-
řejně prospěšné projekty zaměstnanců plzeňské 
VODÁRNY. Tato částka byla podpořena sumou 
75 tisíc korun v rámci Biograntů, které se primár-
ně zaměřují na zlepšení životního prostředí.

Voda pro Afriku - Společně postavíme studny 
v Etiopii
Veolia Voda a Nadační fond Veolia uspěly
u veřejnosti již podruhé v předvánočním obdo-
bí s benefičním prodejem unikátních designo-
vých karaf na vodu z křišťálového skla, jehož 
výtěžek je určen na projekt Voda pro Afriku. 
Již 2. rokem jsou z něj financovány projekty 
na budování a opravy vodních zdrojů v Etiopii. 
Projekt realizuje společnost Člověk v tísni.



Ochrana životního prostředí

Vlastní obor podnikání společnosti VODÁRNA PLZEŇ  je ze své podstaty úzce spjat se životním prostředím, a proto patří en-
vironmentální strategie k pilířům její společenské odpovědnosti. Snažíme se minimalizovat dopad svých činností na životní 
prostředí.
Společnost VODÁRNA PLZEŇ je certifikována podle normy ISO 14001 se zaměřením na dopad činnosti na životní prostředí.

1 litr vody
v PET láhvi

1 litr vody
z kohoutku
v karafě

Emise CO2

Voda z kohoutku je 1000 x šetrnější
k našemu životnímu prostředí

0,000384 kg CO2

0,299 kg CO2

Zdroje informací: LCA nápojových obalů, projek Věda a výzkum,
MŽP, SP/II/2f1/16/07, Vyhodnocení hospodaření společností skupiny 
Veolia Voda ČR metodou uhlíkové stopy, 2010.

Ochrana biodiverzity

Vracíme ryby do českých řek: od roku 2006 
spolupracujeme prostřednictvím Nadačního 
fondu Veolia s Českým rybářským svazem na 
vypouštění původních druhů ryb, zejména 
úhořů a lososů, zpět do našich řek. V roce 
2011 spustila ve spolupráci s rybářem Jaku-
bem Vágnerem 5letý projekt Cesta pstruha 
na záchranu populace pstruha obecného a 
lipana podhorního v našich vodách.

Podporujeme také program Návrat přírody do 
škol, jehož podstatou je organizace přednášek 
s Jakubem Vágnerem o ochraně přírody na 
základních školách po celé České republice. 

Uhlíková stopa

Na celosvětové úrovni je mateřská firma Veolia Water leaderem mezi 
společnostmi, které dávají zelenou posuzování své činnosti metodikou 
uhlíkové stopy. Společnost disponuje kompletním posouzením dodáva-
ných vodárenských technologií touto metodikou.

Společnost VODÁRNA PLZEŇ provádí v této oblasti roční vyhodnocování 
své činnosti a od roku 2012 si bude stanovovat konkrétní cíle pro další 
zlepšování. V analýze jsou sledovány odděleně procesy výroby pitné vody, 
distribuce, odvádění odpadních vod a jejich čištění. Již na základě prvního 
ročníku analýz byla přijata dílčí opatření v technologických částech někte-
rých zařízení.
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Ekologický kodex 

Na ochraně přírody se při každodenní práci podílejí i naši zaměstnanci.
Ve společnosti byl zaveden tzv. ekologický kodex, který stanovuje základní prin-
cipy ekologického chování společnosti. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, 
tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.   

Stromy pro život 

Ve spolupráci s dodavatelem kancelářského zboží Office Depot vysazujeme 
stromy v blízkosti provozovaných vodohospodářských zařízení. Vedle estetické-
ho přínosu pro okolní prostředí vytvářejí stromy přírodní bariéru v okolí čistíren 
odpadních vod. 

Ukliďme svět!

Prostřednictvím nadačního fondu Veolia podporujeme již 4. rokem jako gene-
rální partner mezinárodní kampaň Ukliďme svět! (Clean Up the World!), v rámci 
kterého se organizují skupiny dobrovolníků a uklízejí černé skládky, parky, cesty, 
lesy, břehy řek apod. V ČR se akce koná vždy na jaře a na podzim už od roku 1993 
a zapojuje se do ní každoročně na osm tisíc dobrovolníků. Koordinátorem kam-
paně na území ČR je Český svaz ochránců přírody.



INOVACE

V dnešní dynamické době, kdy veškeré technologie postupují často i mílovými kroky vpřed,
nelze uspět bez aktivního přístupu ke zlepšením v nejrůznějších podobách.

NOVINKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE
REKONSTRUKCE, TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ
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Oblast informatiky

Na úspěšné propojení sítí společnosti s ostatními členy 
skupiny Veolia Voda v roce 2010 jsme navázali dalšími 
společnými projekty. V prvním pololetí roku 2011 byl rea-
lizován projekt centrálního poštovního serveru a úložiště 
dat emailových schránek. Týmu implementátorů se povedlo 
přesunout uživatelská data tak, aby zaměstnanci nebyli 
omezeni a mohli po celou dobu implementace pracovat 
se svými daty. Od května také testovali pracovníci IT nový 
systém centrálního Helpdesku, který byl pro zaměstnance 
spuštěn od začátku září. Jasným cílem tohoto projektu bylo 
zjednodušit komunikaci, a to ohledně požadovaných změn i 
delegování řešení oprav. 

V průběhu třetího čtvrtletí jsme provedli plánovanou mig-
raci finančního informačního systému Helios Green na verzi 
43, tato verze nám poskytla drobná rozšíření a stabilizovala 
aktualizace systému.  

Závěrem roku jsme realizovali akci „virtualizace serverů“ 
spočívající ve vybudování virtuálního prostoru na platformě 
VMware a konverzi většiny fyzických serverů. Výsledným 
efektem bude jak jednodušší správa těchto prostředků, tak 
snížení spotřeby energie a zajištění vyšší dostupnosti systé-
mů pro uživatele.   

Od počátku roku 2011 již plně fungoval centrální havarijní 
dispečink VODÁRNY PLZEŇ a.s. V něm se soustřeďují veškeré 
informace o haváriích, poruchách či jiných nestandardních 
stavech, které mohou ovlivnit dodávku pitné vody či odvod 
vod odpadních. Podněty a údaje se shromažďují v jednot-
ném prostředí, což řeší návaznost na ostatní organizační 
složky VODÁRNY PLZEŇ a.s. i spolupracující externí subjekt 
(call-centrum Veolia Voda). Mimo napojení na odpovědné 
výrobní provozy se dispečink podílí na přípravě oznámení
o plánovaném omezení dodávky vody a informování odbě-
ratelů a institucí o aktuálních havarijních situacích prostřed-
nictvím webu, mailů či SMS zpráv. 



Za využití dotace Ministerstva zemědělství 
a Krajského úřadu Plzeňského Kraje proběh-
la v prvním pololetí roku 2011 dostavba a 
intenzifikace ČOV Chrást-Vilov, na kterou 
navázal roční zkušební provoz. V obci tak byla 
vytvořena odpovídající kapacita pro čištění 
OV, následně by měla navázat i dostavba ka-
nalizační sítě. V  listopadu 2011 byl kolaudací 
úspěšně ukončen zkušební provoz intenzifi-
kované čistírny odpadních vod  v obci Břasy-
Stupno. 

Pro zlepšení spolehlivosti provozu sítí byla 
jako reakce na nárůst počtu čerpacích stanic 
odpadních vod zavedena pro oblast Plzně 
a nejbližšího okolí nepřetržitá pohotovost 
obsluhy čerpacích stanic. Ta ve spolupráci
s dispečinkem umožňuje rychlou a operativní 
reakci na problémové stavy, které mohou 
nastat. 

Outsourcing

I v roce 2011 pokračovaly dříve zahájené 
outsourcingové projekty -  čištění odpadních 
vod ze sladovny Plzeňského Prazdroje a.s., 
provozování vodohospodářské infrastruktury 
pro LB IMMO, a.s. , zajištění komplexní péče
o odvodňovací vpusti a dešťové kanalizace 
pro město Plzeň a provoz kanalizační sítě a 
ČOV pro areál průmyslové zóny „Pilsen-West“ 
a plnění servisní smlouvy na provoz kanaliza-
ce a ČOV v průmyslové zóně „Myslinka“.

Oblast pitné vody

Do rutinního provozu přešel také elektronický zabezpečovací systém a ka-
merový dohled objektů vodovodu města Plzně. Úroveň provedení a stav 
zařízení umožnilo napojení na pult centrální ochrany Policie ČR.

V některých oblastech provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ- je z důvodu 
vyčerpané dopravní kapacity vodovodu omezeno připojování nových 
odběratelů. Pro dotčené lokality bylo připraveno a odsouhlaseno řešení 
situace spočívající ve vybudování nového akumulačního objemu před 
spotřebištěm.

Oblast odpadní vody

V průběhu celého roku 2011 probíhaly rozsáhlé práce v rámci realizace 
podprojektu „A“ – Intenzifikace ČOV Plzeň (součást skupinového projektu 
„Čistá Berounka – etapa II“). Rozhodující část prací byla dokončena do 
konce roku 2011 a od 1.3. 2012 bude zahájen zkušební provoz s cílem 
ověřit požadované parametry čištění odpadních vod, hlavně pak zvýše-
nou účinnost odstraňování dusíku z odpadních vod.

Další akce tohoto podprojektu „B“ - výstavba retenční dešťové nádrže
v areálu bývalé ČOV I Plzeň, dostavba kanalizace v Plzni-Radobyčicích
a v obci Zruč-Senec a dále výstavba I. etapy Úslavského sběrače v Plzni 
byly zahájeny v listopadu a prosinci 2011. 

Z dalších projektů, u kterých se předpokládá využití dotačních titulů 
zejména z fondů EU,  je prakticky ukončena příprava dostavby kanalizace 
a ČOV ve Starém Plzenci; zahájení prací je naplánováno na březen 2012.  
Přes velkou snahu jak provozovatele, tak zástupců vlastníků se zatím ne-
podařilo dořešit další projekty s předpokládanou dotací z OPŽP (dostavba 
kanalizace i intenzifikace ČOV na území sdružení obcí Vejprnice, Tlučná a 
Nýřany, dostavba kanalizace v obcích Třemošná a Horní Bříza) a rozhod-
nutí o případném přidělení dotace se u nich posouvá do roku 2012.
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Odvádění odpadních vod
VODOSPOL s.r.o. má ve správě 6 komunál-
ních ČOV, 68 km kanalizační sítě a 2.465 
kanalizačních přípojek. Na kanalizační síti je 
umístěno 10 čerpacích stanic. 

Čištění odpadních vod
VODOSPOL s.r.o. odvádí odpadní vodu od 
téměř 7.400 trvale bydlících obyvatel.
Celkově bylo v roce 2011 vyčištěno 2 004 
tis. m3  odpadních vod na 6 komunálních 
čistírnách ve městech  Nýrsko, Janovice nad 
Úhlavou, Železná Ruda, Plánice, Strážov a 
průmyslový areál bývalých kasáren Janovice 
– DEVELOP-start. Nejvýznamnější  čistírny 
odpadních vod provozované společností VO-
DOSPOL s.r.o. jsou v Nýrsku a Železné Rudě.

Od poloviny roku 2008 je VODÁRNA PLZEŇ a.s jediným vlastníkem vodo-
hospodářské společnosti VODOSPOL s.r.o., která se svými 47 zaměstnanci 
a obratem 66 mil.Kč provozuje vodohospodářský majetek měst a obcí  
klatovského regionu.

VODOSPOL s.r.o. přímým zásobováním jednotlivých lokalit a dále pro-
střednictvím vody předané provozovatelům vodohospodářské infrastruk-
tury  měst  Klatovy a Domažlice zásobuje pitnou vodou téměř  55 tis. 
obyvatel.

Výroba pitné vody
Na základě nájemních smluv o komplexním provozování je výroba pitné 
vody a její distribuce zajišťována ve 38 lokalitách s veřejným vodovodem. 
Největší zdrojovou kapacitou výroby pitné vody je úpravna vody Milence, 
která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Nýrsko. Objem upra-
vené vody se v r. 2011 pohybuje kolem 3.000 tis. m3.

Distribuce vody
VODOSPOL s.r.o. provozuje  celkem 207 km vodovodní sítě (včetně přívod-
ního potrubí skupinového vodovodu Nýrsko -  Klatovy a Nýrsko-Hadrava), 
4.467 kusů vodovodních přípojek o délce 33 km s 4.106 kusy fakturač-
ních vodoměrů. Ve všech lokalitách je 42 vodojemů o celkovém objemu 
11.693 m3, 3 úpravny vody (1 na povrchovou vodu, 2 na podzemní vodu) 
a  20 čerpacích stanic. 

Dceřiná společnost
VODOSPOL s.r.o. Klatovy



Finanční část
ROZVAHA 2011 2010

 AKTIVA (v tis. Kč) 759 256 740 590

A.  Pohledávka za upsaný vlastní kapitál 0 0

B.  Stálá aktiva 227 851 211 243

B.I.  Dlouhodobý nehmotný investiční majetek 3 378 4 799

B.II.  Dlouhodobý hmotný investiční majetek 191 989 173 960

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 32 484 32 484

C.  Oběžná aktiva 496 503 487 023

C.I.  Zásoby 3 849 3 700

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 8 390 9 629

C.III.  Krátkodobé pohledávky 479 863 469 397

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek 4 401 4 297

D.  Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv 34 902 42 324

v tis. Kč 2011 2010

PASIVA 759 256 740 590

A.  Vlastní kapitál 428 789 394 079

A.I.  Základní kapitál 5 000 5 000

A.II.  Kapitálové fondy 0 0

A.III.  Rezervní fondy a fondy ze zisku 1 381 1 712

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let 357 367 354 208

A.V.  Výsledek hospodaření běžného období 65 041 33 159

B.  Cizí zdroje 330 220 346 234

B.I.  Rezervy 5 506 2 030

B.II.  Dlouhodobé závazky 11 020 10 395

B.III.  Krátkodobé závazky 313 694 333 809

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C.  Ostatní pasiva - přechodné účty pasív 247 277
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Rozdělení zisku (v tis. Kč)    
Hospodářský výsledek po zdanění                                 65 041             33 159
Dividendy                                                              -50 000            -30 000
Nerozdělený zisk                                                                15 041                3 159

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT VE ZKRÁCENÉM ZNĚNÍ
v tis. Kč 2011 2010

+  Výkony 1 021 047 871 129

  Výkonová spotřeba 732 262 642 218

  Přidaná hodnota 288 785 228 911

-  Osobní náklady 177 649 171 796

-  Daně a poplatky 13 645 6 987

-  Odpisy dlouhodobého majetku 23 710 27 407

  vč. ZC prod. mat. a maj.   

-  Změna stavu rezerv a OP -1 563 -5 722

+  Provozní výnosy - ostatní 2 599 11 110

-  Provozní náklady - ostatní 2 823 1 463

*  Provozní hospodářský výsledek 75 120 38 090

+  Finanční výnosy 5 954 6 267

-  Finanční náklady 173 296

*  Hospodářský výsledek z finančních operací 5 781 5 971

+  Mimořádné výnosy 0 0

-  Mimořádné náklady 0 0

*  Mimořádný hospodářský výsledek 0 0

  Hospodářský výsledek před zdaněním 80 901 44 061

-  Daň z příjmu - splatná 15 235 8 742

-  Daň z příjmu - odložená 625 2 160

***  Hospodářský výsledek za účetní období 65 041 33 159

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ
v tis. Kč 2011 2010

P.  Stav peněžních prostředků na počátku roku 997 1 167

Z.  Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 80 901 44 061

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace 16 996 15 659

A.2.  Změny stavu pracovního kapitálu -1 654 61 409

A.3.-4.  Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky 906 5 233

A.5.  Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -2 200 -9 814

A.6.  Mimořádné příjmy a výdaje 0 0

A.7.  Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze 
směnek 5 048 1 030

A.***  Čistý peněžní tok z provozní činnosti 99 997 117 578

B.1.  Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv -39 065 -37 698

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 296 866

B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným osobám -30 793 -30 927

B.***  Čistý peněžní tok z investiční činnosti -69 562 -67 759

C.1.  Změna stavu dlouhodobých závazků 0 0

C.2.  Změna stavu vlastního kapitálu -30 331 -49 989

C.***  Čistý peněžní tok z finanční činnosti -30 331 -49 989

F.  Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků 104 -170

R.  Stav peněžních prostředků na konci roku 1 101 997
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V roce 2011 se uskutečnila celkem čtyři za-
sedání dozorčí rady. V průběhu roku došlo ke 
změnám ve složení dozorčí rady. Za akcionáře, 
město Plzeň, byli zvoleni noví zástupci - Ing. 
Petr Osvald a  pan Ladislav Uhrin. Novým 
předsedou dozorčí rady byl následně zvolen 
Ing. Petr Osvald. Zbývající čtveřici členů dozor-
čí rady tvoří Ing. Petr Mrkos a Ing. Josef Šverma 
(za akcionáře Veolia Voda ČR, a.s.), paní Jana 
Radová a pan Luboš Kučera (za zaměstnance 
VODÁRNY PLZEŇ a.s.). Zastoupení v dozorčí 
radě bylo zachováno: akcionář Město Plzeň, 
akcionář Veolia Voda ČR, a.s. a zaměstnanci 
VODÁRNY PLZEŇ a.s. mají v dozorčí radě vždy 
dva zástupce. 

Náplň práce dozorčí rady spočívala zejména 
v dohlížení na výkon působnosti představen-
stva a uskutečňování podnikatelské činnosti 
společnosti. Můžeme konstatovat, že vedení 
i představenstvo společnosti vycházely vstříc 
požadavkům dozorčí rady a vytvořily jí veš-
keré potřebné podmínky pro vykonávání své 
činnosti. Dozorčí rada byla po celý rok včas a 
průběžně informována o stavu společnosti, 
aktuálních úkolech i vývoji hospodářských vý-
sledků.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za 
rok 2011, která byla ověřena auditorskou spo-

lečností KPMG Česká Republika Audit, s.r.o., 
jakož i návrh na rozdělení zisku. Výrokem 
auditora bylo konstatováno, že účetní závěr-
ka společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31. 12. 
2011 zobrazuje věrně stav majetku, závazků 
i vlastního jmění společnosti a že respektuje 
zákon o účetnictví a všechny související plat-
né právní předpisy.

Dozorčí rada projednala představenstvem 
předloženou zprávu o vztazích mezi propo-
jenými osobami a nemá k této zprávě žádné 
připomínky.

Dozorčí rada potvrzuje, že nezjistila žádné ne-
dostatky v činnosti společnosti a zároveň ne-
vznikly žádné pochybnosti o správnosti úda-
jů uváděných v účetní závěrce. Dozorčí rada 
proto jednomyslně doporučuje valné hroma-
dě schválit účetní závěrku společnosti za rok 
2011 a představenstvem předložený návrh na 
rozdělení zisku bez výhrad.

 Ing. Petr Osvald
předseda Dozorčí rady

VODÁRNY PLZEŇ a.s.
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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 
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sources

FSC® C101533

Olin papír je vyráběn výrobním 
procesem, který je šetrný
k životnímu prostředí s využitím 
celulózy.

Olin je prémiový nenatíraný papír, 
odstín Absolute white (vysoce bílá).

Olin Regular a Smooth jsou 
vyráběny ze 100% ECF 
(Elementary Chlorine Free) 
buničiny. 




