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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

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

 Statutární město Plzeň   1,7 %

  SÍDLO SPOLEČNOSTI:  Malostranská 2, 317 68  Plzeň
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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 1 207 mil. Kč

Hospodářský výsledek:  68 192 tis. Kč

Počet zaměstnanců:  381

Výroba pitné vody:  14 153 tis. m3

Ztráty vody: 11,4 %

Množství vyčištěných odpadních vod:  23 546 tis. m3

Počet havárií na vodovodní síti: 1 226

Počet havárií na kanalizační síti: 186
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Editorial generálního
ředitele

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

rok 2013 je za námi a mám-li ho 
vyhodnotit, moje pocity jsou velmi 
rozporuplné. Podíváme-li se na něj ze 
stránky sportovní, šlo o mimořádně 
úspěšný rok. Plzeňští fanoušci se do-
čkali triumfu hned dvojitého. 
Po historicky prvním vítězství plzeň-
ských Indiánů v hokejové extralize 
jsme byli svědky druhé mistrovské 
radosti Viktoriánů. Bohužel život není 
pouze o radostech. Vystřízlivění 
ze sportovního nadšení přišlo náhle 
v letních měsících, kdy jeden z našich 
nejbližších spolupracovníků neúspěšně 
bojoval se zákeřnou chorobou. Rád 
bych tedy využil této příležitosti a uctil 
památku pana Zbyňka Bejvla, který 
působil 
v naší společnosti více než dvacet let, 
více než patnáct let pak zastával pozici 
vedoucího úseku odpadních vod. 
Za tuto dobu jsem ho měl možnost 
poznat nejen jako obětavého a loajál-
ního zaměstnance, ale především jako 
skvělého člověka.

Účelem této zprávy je pak samozřejmě 
především zhodnotit uplynulý rok 
z pohledu společnosti VODÁRNA 
PLZEŇ a obzvlášť ve vztahu k zákaz-
níkům. Nepříjemnou dlouhou zimu 
vystřídaly na počátku června ničivé 
povodně; ve srovnání s jinými kouty 
republiky se situace na Plzeňsku jevila 
jako relativně příznivá. Zásobování 
pitnou vodou probíhalo bez problé-
mů, na největší provozované úpravně 
vody v Plzni na Homolce nebylo třeba 
žádných zvláštních opatření 
a ani plzeňská kanalizační síť 

nebyla výrazně zvýšeným množstvím vody nijak omezena. Nicméně situace se jeví 
vždy rozdílně při pohledu celkovém a z pohledu jednotlivce, kterého nepřízeň osudu 
přímo poškodila. Proto přišla ze strany naší společnosti nabídka na pomoc, která by 
dotčeným zákazníkům tísnivou situaci usnadnila.

Kromě řešení nečekaných komplikací, které nám počasí připravilo, pokračovaly pečlivé 
přípravy na stěžejní akci – rekonstrukci a modernizaci úpravny vody v Plzni na Homol-
ce. Rozsáhlý projekt s celkovými plánovanými náklady přesahujícími miliardu korun 
dotovaný z Fondu soudržnosti Evropské unie a ze Státního fondu životního prostředí 
pak byl oficiálně slavnostně zahájen na konci září. S dokončením stavby se pak počítá 
v půlce roku 2015 s následným půlročním zkušebním provozem. Veškeré související 
práce pochopitelně probíhají za nepřetržité výroby pitné vody, stavební úpravy se tedy 
dotkly především exkurzí, které bylo nutné pochopitelně dočasně pozastavit. Nicméně 
zájemcům o vodní hospodářství v praxi je k dispozici intenzifikovaná čistírna odpad-
ních vod na Jateční třídě. Právě tento areál bylo možné navštívit v rámci oslav vzniku 
republiky v říjnu. Příjemně nás překvapilo, s jak velkým ohlasem se tato akce setkala. 

V rámci neustálého rozvoje a zkvalitňování poskytovaných služeb jsme zaměřili pozor-
nost na žádanou oblast elektronické komunikace. V dnešní době, kdy mobilní internet 
je pro celou řadu našich zákazníků samozřejmostí, jsme jim chtěli dopřát tu možnost 
získat nejrůznější „vodní“ informace prostřednictvím chytrých mobilních telefonů. 
V průběhu jara spatřily světlo světa aplikace Moje voda a Moje voda Plus, obě dostupné 
pro operační systémy iOS a Android OS. První jmenovaná je určena široké veřejnosti 
a poskytuje obecné informace jako například zobrazení odstávek vody či aktuálních 
havárií přímo v mapách, nebo základní údaje o kvalitě vody. Moje voda Plus pak umož-
ňuje přístup k osobním datům a je jakousi zjednodušenou mobilní verzí elektronického 
zákaznického účtu. Kromě informací o smlouvě a spotřebě vody tam máte možnost 
nahlásit stav vodoměru nebo změnit kontaktní údaje. 

V rámci svých činností se VODÁRNA PLZEŇ už několik let věnuje také firemnímu dob-
rovolnictví a ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia se snaží pomáhat potřebným. 
Kromě už tradičních Minigrantů, které po šestiletém působení získaly v dubnu 2013 
ochrannou známku, pokračoval také projekt Voda pro Afriku. V průběhu listopadu byla 
uvedena na trh už čtvrtá edice designových křišťálových karaf, tentokrát ozdobených 
motivem zebry. Výtěžek z prodeje byl v tomto případě určen na opravu vybraného 
vodního vrtu na etiopském venkově.

Závěrem bych rád poděkoval za usilovnou práci všem, kteří svou snahou pomohli naší 
společnosti k dosaženým výsledkům. Nemenší dík patří našim partnerům nejen z řas 
zástupců měst a obcí za jejich vstřícnost při mnohých jednáních souvisejících se sprá-
vou vodohospodářského majetku.

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel 
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Organizační struktura
k 31. 12. 2013

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
7

Představenstvo společnosti

Úsek generálního ředitele

Valná hromada

Úsek obchodního a 
finančního ředitele

Úsek technického 
ředitele

Provoz laboratoře

Provoz úpravna
vody Plzeň

Provoz rozvod
vody Plzeň

Provoz ÚV a rozvod
vody Nýřany

Oddělení Výměny
vodoměrů

Provoz ÚV a rozvod
vody Kralovice

Provoz ČOV Plzeň

Provoz ČOV
Plzeň-okolí

Kanalizační čerpací
stanice

Provoz kanalizace
Plzeň

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice

Informační soustava

Oddělení
Controllingu

Oddělení Fakturace

Oddělení odečtová služba

Odbor Zásobování

Oddělení Nýřany

Oddělení Kralovice

Personální úsek

Mzdové oddělení

Personální oddělení

Zámečnická dílna

Zámečnická dílna

Sekretariát Asistentka gen. ředitele Interní auditor

Odbor zákaznický
útvar

Odbor technické 
dokumentace a vyjadřování

Laboratoře PV

Laboratoře OV

Provoz doprava

Dozorčí rada společnosti

Integrovaný systém řízení

Úsek provozního 
ředitele
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  Výroba vody, vodovodní síť, hospodaření s vodou
Rozsah zařízení provozovaného VODÁRNOU PLZEŇ a.s. zůstal v roce 2013 
bez větších změn. Nově byla zahájena dodávka vody do obce Nadryby, do sku-
pinového vodovodu Plzeň – Třemošná byla připojena obec Druztová. V průbě-
hu roku bylo z 25 úpraven vody a 21 zdrojů bez úpravy dodáno 14,15 milionů 
m3 pitné vody, z tohoto množství největší objem vody vyrobila úpravna vody 
Plzeň – 12,582 milionů m3 pitné vody. Na této úpravně byl 25. 9. 2013 oficiál-
ně zahájen dlouho plánovaný projekt Rekonstrukce a modernizace úpravny 
vody Plzeň. Rozsáhlá akce s celkovými náklady přesahujícími miliardu korun 
přinese nejvýznamnější změny pro celý skupinový vodovod Plzeň za posled-
ních 20 let. Dokončení stavby je plánováno v prvním čtvrtletí roku 2016. 

Objem vody vyrobené k realizaci zůstal v porovnání s rokem 2012 téměř setr-
valý, došlo pouze k mírnému poklesu o necelá 2% na množství 14 milionů m3. 
Dalším významným počinem roku 2013 bylo vybudování nového věžového vo-
dojemu v obci Zruč-Senec a svůj podíl na něm měla i VODÁRNA PLZEŇ a.s. díky 
finančnímu příspěvku formou smluvní investice. Objem vodojemu činí 300 m3 
a jeho výstavbou padla omezení v napojování odběratelů na vodovodní síť v čás-
ti skupinového vodovodu. Navíc tím obec získala novou výškovou dominantu. 

Délka vodovodní sítě v péči VODÁRNY PLZEŇ a.s. dosáhla na konci roku 2013 
hodnoty 1 349 km; na této síti bylo nutné opravit přes 1200 poruch a havárií. 
Na vodovodní síti v majetku města Plzně byla provedena významná obnova 
výtlačného řadu do vodojemu Dýšina a rekonstrukce vodovodu v ulicích 
K Starým valům a Ledová.

Velkou váhu přisuzuje a značné úsilí věnuje naše společnost oblasti snižování 
úniků vody z vodovodní sítě. A to nejen při lokalizaci místa poruchy, kterých 
bylo provedeno 266, ale i preventivním průzkumem sítě, který byl realizován 
na celkem 225 km vedení. Přitom bylo odhaleno 30 skrytých úniků. Tato čin-
nost se projevuje v příznivém poměru vody nefakturované: za rok 2013 činil 
její podíl 12,6 %, z čehož ztráty vody tvoří 11,4 %. 

Naše služby
Zajišťujeme pro své zákazníky
komplexní servis

PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI, 

INOVACE, 
ODPOVĚDNOST, 

SOLIDARITA
A VÝKONNOST

MANAGEMENT 
RIZIK  A NOVÁ 

OPATŘENÍ 
PRO SNÍŽENÍ 
VYBRANÝCH 

VÝZNAMNÝCH 
RIZIK

VODÁRNA PLZEŇ a.s. je stabilní 
firmou s dlouholetou tradicí. 
Zajišťuje spolehlivé dodávky vody 
a odkanalizování a čištění odpad-
ních vod v Plzni a celé řadě měst 
a obcí v okolí západočeské metro-
pole. 

Společnost se snaží co nejlépe 
uspokojovat požadavky svých zá-
kazníků a jako člen Veolia Voda se 
hlásí k těmto hodnotám: Přístup 
k zákazníkovi, inovace, odpověd-
nost, solidarita a výkonnost.
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Délka 
vodovodní sítě 1 349 km

Počet přípojek 39 416

Objem 
vyrobené vody 14 153 tis.  m3

Fakturovaný 
objem 12 268 tis.  m3

Počet ÚV 25

Počet VDJ 84

Počet ČS na síti 52

Fakturace 
obyvatelstvo 7 519 tis.  m3

Fakturace 
ostatní 4 749 tis.  m3

Voda předaná 199 tis.  m3

Voda 
nefakturovaná 1 769 tis.  m3

Ztráty vody 1 597 tis.  m3

Počet odstr. 
havárií na v. síti 1226

  Vodoměry
Zákaznický informační systém spravuje veškerou komunikaci společnosti se 
svými zákazníky, shromažďuje komplexní informace o zákaznících a jejich 
aktivitách vůči společnosti.  Navíc propojuje všechny útvary naší společnosti 
a zajišťuje informovanost pracovníků o aktuálním stavu odběrného místa. 
Toto zahrnuje veškeré technické, ekonomické i evidenční informace týkající 
se vodoměrů instalovaných v síti, uložených na skladu vlastníka vodovodní-
ho řadu, případně odeslaných k opravě zajišťované externí firmou. 

Zajišťování nákupu vodoměrů, jejich přezkoušení, opravy pro vlastníky 
vodovodních řadů, včasná a kvalitní výměna fakturačních měřidel, výměny 
měřidel poškozených mrazem – to vše patří k hlavním úkolům vodoměrné 
služby; nicméně výčet jejich povinností tímto nekončí. 

Pokud se budeme bavit v konkrétních číselných hodnotách, pak v letošním 
roce bylo provedeno celkem 6 761 výměn vodoměrů a nově osazeno 423 
měřidel na vodovodní přípojky. Na konci roku 2013 byl celkový počet odběr-
ných míst osazených fakturačními měřidly 38 472. V lokalitách Plzeň-Vinice 
a Plzeň-Lochotín je v případě 304 odběrných míst s úspěchem provozován 
systém plně automatického sledování stavu měřidel a tedy i spotřeby vody 
pomocí dálkového odečtu z pevné sítě.

Nová technologie získávání a přenosu stavu vodoměru při pravidelném ode-
čtu spotřeby u odběratele znamenala podrobnou analýzu stávajících měřidel 
a vytipování konstrukčně vhodných zařízení k montáži radiového modulu, 
který snímá a přenáší požadovaná data bez nutného přímého přístupu. 
V prvé etapě proběhla montáž, nastavení a testování u  500 odběrných míst.
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  Odvádění odpadních 
vod, čištění odpadních 
vod
VODÁRNA PLZEŇ a.s. zajišťuje 
odvádění a čištění odpadních vod 
z krajského města i z dalších 25 
měst a obcí okresů Plzeň-sever, 
Plzeň-jih a Rokycany. Odpadní 
vody jsou odváděny prostřednic-
tvím 876  km kanalizačních stok 
různých profilů a téměř 29 000 
kanalizačních přípojek od více než 
211 000 obyvatel a také z většiny 
průmyslových podniků této oblas-
ti. Převahu má gravitační jednotná 
síť, napojování nových oblastí 
je však často řešeno odděleným 
systémem odvodu dešťových a 
splaškových vod a nezbytnými 
čerpacími stanicemi. 
V současné době je tak na kanali-
zační síti provozováno celkem 83 
čerpacích stanic odpadních vod 
různých výkonů. Většina z nich je 
vybavena dálkovými přenosy pro-
vozních a případně poruchových 
stavů, což spolu s nepřetržitou 
pohotovostní službou zajišťuje 
jejich spolehlivou funkci. 
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Počet přípojek 28 617

Délka kanali-
zační sítě  876  km

Objem vyčiště-
né OV 23 546 000  m3

Fakturovaný 
objem 15 686 000 m3

Kapacita hlavní 
ČOV  65 500 m3/den

Počet ČS OV 83

V průběhu roku 2013 bylo provedeno čištění kanalizační sítě 
na více než 180 km. Dále bylo nutné odstranit 186 poruch a provozních ha-
várií na stokách, ve všech případech bylo zajištěno odvádění odpadních vod 
i v průběhu prací. Byla provedena oprava celkem 162 revizních šachet. 
Zejména v Plzni probíhala obnova stok – např. v ulicích Prvomájová, Plovární, 
Strmá, Prešovská či rekonstrukce přivaděče Červený Hrádek, a to převážně 
bezvýkopovými technologiemi. Pozornost byla věnována také uzávěrům 
shybek nesoucím označení SH7 a SH8. Ty se nacházejí pod řekou Radbuzou 
ve Štruncových sadech, mají datum vybudování na počátku minulého století 
a je třeba zdůraznit, že se jedná o podchod řeky unikátního dvoupatrového 
systému. Značné úsilí bylo rovněž věnováno preventivnímu monitoringu 
kanalizační sítě: celkem bylo prohlédnuto 58,4 km stok. 
Na 24 provozovaných čistírnách odpadních vod bylo v roce 2013 vyčištěno 
celkem 23,55 milionů m3 odpadních vod, tedy téměř o 5% více, než v před-
chozím roce. Objem fakturovaných odpadních vod ve stejném období činil 
15,69 milionů m3, což je množství prakticky srovnatelné s rokem 2012. 
Z obnovených zařízení byla zprovozněna 3. Linka na ČOV Žihle.
Čištění odpadních vod bylo v roce 2013 zajištěno s vysokou provozní spoleh-
livostí a účinností. Intenzifikovaná ČOV Plzeň dosahuje v trvalém provozu 
výborných parametrů v kvalitě vyčištěné vody. Ani za rok 2013 nebudou 
na žádné z čistíren provozovaných VODÁRNOU PLZEŇ a.s. vyměřeny poplat-
ky za bilanční množství vypouštěného znečištění.



2008
18,803

2009

2010

2011

2012

2013

Odpadní voda (v mil m3)

24,470

18,596
24,088

16,980
25,113

16,550
24,543

15,820
22,490

15,686
23,546

fakturace OV         čištěná OV
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  Provoz laboratoří
V roce 2013 provoz Laboratoře 
prováděl svou činnost ve shodě 
s požadavky normy ČSN EN ISO 
17025 a 9001. Došlo k obměně 
přístrojové techniky tak, aby byla 
zabezpečena kvalita poskytova-
ných služeb v legislativním 
a požadovaném rozsahu. Optima-
lizací zkušebních postupů došlo 
ke snížení negativního ekologické-
ho působení laboratorní činnosti 
na životní prostředí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.



  Zákaznické služby
Rok 2013 byl dalším rokem, kdy 
byly plněny „Závazky zákaznic-
kých služeb“, které přispěly 
ke zkvalitnění služeb pro zákazní-
ky.  Nadále se snažíme o zvyšování 
úrovně poskytovaných služeb, 
jejich rozšiřování a zjišťujeme 
u odběratelů zájem o nové služby 
především v oblasti komunikace 
a předávání dat. 
Centrální kontaktní centrum, kte-
ré zajišťuje nepřetržité telefonické 
služby zákazníkům mimo úřední 
hodiny zákaznického centra a 24 
hodin ve dnech pracovního klidu, 
poskytuje informace všem našim 
odběratelům a přijímá požadavky 
a žádosti od zákazníků k vyřízení.
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ZÁKAZNÍCI

INFO VEOLIA VODAVazeny zakazniku,z duvodu planovaneopravy vodovodubude dne 8. 9. 2013prerusena dodavkavody v lokaliteMalostranská,Plzen, od 8.00do 16.00 hod.Dekujeme za pochopeni

Jak jste spokojen/a s kvalitou pitné vody?

velice spokojen - 37,5 %spíše spokojen - 56,5 %

nespokojen - 0,3 %

Elektronická komunikace patří mezi zákazníky stále k  nejvyužívanějším 
trendům. Odběratelé požadují komunikaci pomocí e-mailů, aktivních for-
mulářů a žádají o zřízení zákaznického  internetového účtu na webových 
stránkách naší společnosti, jež jim umožní přímý přístup k datům přiřaze-
ným autorizovanému zákazníkovi. Celkový počet smluvních zákazníků je 
35 202, z toho počet smluv e-mailem je 11 101. Službu zasílání faktur emai-
lem využívá 2 627 (23 %) odběratelů. Počet zákazníků s internetovým účtem 
je 2 111 (6 %).
V roce 2013 společnost nadále pokračovala v nabídce  zasílání faktur zákaz-
níkům jinak než prostřednictvím pošty (e-mail, osobní doručení). Faktura  
emailem je zasílána na uvedenou elektronickou adresu jako příloha ve for-
mátu PDF. Z celkového počtu vystavených faktur za rok 2013 bylo doručeno 
e-mailem 3679 faktur a  jiným způsobem (osobní doručení) 8014 faktur 
za vodné a stočné.  To představuje 20 % celkového počtu odeslaných faktur.
Internetové stránky VODÁRNY PLZEŇ a.s. v sekci Zákazníci byly sjednoceny 
s ostatními společnostmi VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. Nové stránky 
byly vytvořeny s cílem zjednodušit orientaci v informacích, které skupina 
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. až dosud uveřejňovala na různých 
webových stránkách. 

spíše nespokojen - 5,8 %



  Nové služby
V roce 2013 odstartoval projekt  dálkových odečtů stavu fakturačních 
vodoměrů pomocí technologie rádiových přenosů. Ten umožňuje zjišťovat 
spotřebu dodané pitné vody bez nutnosti přímého přístupu k měřidlu. 
V prvé fázi byla vybrána odběrná místa s měsíčním cyklem odečtů a odběrná 
místa umístěná v rizikových lokalitách jako jsou šachty situované  v komuni-
kaci nebo na veřejném prostranství. Určující podmínkou pro osazení měřidla  
technologií dálkových odečtů je nová konstrukce vodoměrů, která umožňuje 
magnetické snímání pohybu počítadla. 
Metoda dálkových odečtů přináší hned několik výhod. Kromě zvýšení pro-
duktivity a bezpečnosti práce pracovníků odečtové služby, také vyšší úroveň 
získaných informací o průběhu spotřeby na daném odběrném místě. Toto 
je dáno schopností zařízení používaného ke snímání spotřeby pitné vody 
archivovat údaje o průběhu minimální i maximální spotřeby, případně změ-
nu směru proudění vody nebo poruchu či demontáž měřidla. Archivované 
údaje lze exportovat do programu pro zobrazení ve formátu excel, případně 
do grafické podoby a provádět s odběratelem detailní vyhodnocení spotřeby 
pitné vody na sledovaném odběrném místě.  
V prvé etapě bylo radiomoduly pro systém dálkových odečtů osazeno  cel-
kem 500 odběrných míst a je připraven projekt druhé etapy, která by měla 
pokrýt zbývající odběrná místa odečítaná v měsíčním cyklu. 
S výše popsanou novou technologií byla odečtová služba vybavena novou 
technikou a programovým vybavením, které umožňuje kombinovat v jed-
nom zařízení odečty pořízené na dálku i  osobní kontrolou. Nová odečtová 
zařízení umožňují okamžitou kontrolu spotřeby za odečtené období a porov-
nání s dlouhodobým denním průměrem daného odběrného místa, vyhodno-
cení odchylky, případně indikuje nadspotřebu, kterou odečítač konzultuje 
s odběratelem. 
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Mezi další novinky roku 2013 
patřilo zavedení bezhotovost-
ních plateb pomocí QR kódu. Jde 
o speciální platební QR kód pro 
bankovní aplikace na chytrých 
telefonech, který je vytištěn na 
zúčtovacích dokladech. Pomocí 
nainstalované aplikace příslušné 
banky se jednoduše načtou infor-
mace obsažené v QR kódu, který 
se nachází na faktuře a platební 
příkaz v bankovní aplikaci se au-
tomaticky vyplní správnými údaji. 
Platbu pak již stačí pouze potvrdit. 
Zákazníci se tak vyhnou možným 
chybám, které vznikají při přepiso-
vání údajů do platebního příkazu 
jejich banky. QR kód mohou využít 
i zákazníci, kteří nemají chytrý te-
lefon s bankovní aplikací. Takovou 
možnost nabízí svým klientům 
Česká spořitelna. Zákazníci, kteří 
mají svůj účet u České spořitelny, 
mohou zaplatit pomoci QR kódu 
na všech platbomatech České 
spořitelny.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.

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

velice spokojen - 39,8 %

zcela nespokojen - 0,5 %

spíše spokojen - 56,3 %

spíše nespokojen - 3,5 %

Používáte vy osobně vodu 
z kohoutku také na pití?

ano 84,5 %

ne 15,5 %



  Marketing 
      a komunikace
Jasnou prioritou společnosti VO-
DÁRNA PLZEŇ a.s. představují spo-
kojení zákazníci; tento cíl nás mo-
tivuje ke každoročnímu průzkumu 
spokojenosti. V průběhu září a 
října bylo telefonicky kontaktová-
no celkem 400 respondentů z řad 
majitelů rodinných domů, správců 
bytových družstev či bytových 
družstev, průmyslových zákazní-
ků a firem. Celková spokojenost 
dosáhla pro nás velice příjemné 
hodnoty 96%. Zároveň se ukáza-
lo, že nejvíce se na této hodnotě 
projevuje úroveň spokojenosti 
s kvalitou pitné vody (94 %) 
a s plynulostí dodávek (98 %).

Mezi stálice posledních let 
v oblasti marketingu a komunika-
ce patří projekt podporující zdravý 
životní styl a s tím spojený řádný 
pitný režim s názvem Čerstvá 
kohoutková? Stačí říct! Také v roce 
2013 se rozšířily řady restaurač-
ních a hotelových zařízení, která 
projevila zájem nabízet vodu 
z kohoutku oficiálně a v designo-
vých karafách.

V rámci marketingové podpory 
činností naší společnosti pro-
běhly při příležitosti oslav vzniku 
republiky exkurze v areálu Čistírny 
odpadních vod na Jateční třídě. 
O způsob čištění odpadních vod a 
související procesy na intenzifiko-
vané ČOV projevilo zájem neče-
kaně hodně návštěvníků; místo 
plánovaných 50-60 zájemců jich 
poznalo areál nakonec 140.
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  Komunikace s veřejností
Vysoká míra informovanosti i dostupnost žádaných údajů mohou pozitivně 
ovlivnit spokojenost zákazníka. Jako zákaznicky orientovaná společnost vidí-
me tyto oblasti jako extrémně důležité a v souladu s tím jsou koordinovány 
činnosti Zákaznického útvaru. I nadále lze získat informace osobně 
v našem Zákaznickém centru; k dispozici jsou zde naši zaměstnanci, případ-
ně můžete čerpat z informačních kartiček. Oblíbeným způsobem kontaktu je 
telefonická komunikace. Zákazníci mohou v úředních hodinách využívat naší 
zákaznické linky, mimo ně je jim k dispozici nonstop call centrum.

Kromě těchto dnes už tradičních komunikačních kanálů se neustále zvyšu-
je zájem o nejrůznější podoby elektronické komunikace. Běžné informace 
o vodě, její kvalitě a aktuálních odstávkách nyní lze najít nejen na našich 
webových stránkách, ale od jara 2013 také v mobilní aplikaci Moje voda, 
která je určena široké veřejnosti. Zákazníky, kteří využívají online zákaznický 
účet, jistě zaujme druhá nová mobilní aplikace Moje voda Plus. Ta umožňuje 
nepřetržitý a zabezpečený přístup k osobním datům přes mobilní telefon; 
jejím prostřednictvím lze nahlásit stav vodoměru, změnit kontaktní údaje 
nebo změnit způsob úhrady faktur. 

Obě výše uvedené aplikace si lze stáhnout pro operační systémy iOS a An-
droid OS a představují tak rozšíření možností mobilní komunikace. Dosud 
se tato omezovala pouze na stále aktivní a užitečnou službu SMS Info, která 
bezplatně informuje o haváriích a odstávkách v žádané lokalitě prostřednic-
tvím textových i hlasových zpráv.  



  Integrovaný systém řízení
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s., několikaletý držitel certifikátu prokazující-
ho soulad implementovaného systému řízení v oblastech kvality poskytova-
ných služeb, životního prostředí a bezpečnosti práce s požadavky norem ČSN 
EN ISO 9000:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008, 
i v roce 2013 důsledně dbala na naplnění vyhlášené politiky a cílů vytýče-
ných v rámci integrovaného systému řízení. 

Za úspěšný můžeme zpětně označit i dozorový audit, který se v naší spo-
lečnosti uskutečnil v říjnu roku 2013. Nezávislý kontrolní orgán vyzdvihl 
pozitivní výsledky soustavně probíhajícího procesu zvyšování úrovně všech 
tří klíčových oblastí systému řízení. V závěrečné části své zprávy certifikační 
společnost oceňuje vysokou úroveň integrovaného systému řízení včetně 
aktivního a odpovědného přístupu všech našich zaměstnanců k jeho udržo-
vání. 

Zmíněné hodnocení nás podněcuje v úsilí pokračovat v nastaveném trendu 
poskytovat své služby na stále vyšší úrovni s minimálním negativním dopa-
dem na životní prostředí, zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců.
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ODPOVĚDNOST
Odpovědnost vůči zaměstnancům
a zákazníkům
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ETIKA, 
DODRŽOVÁNÍ 
NOREM ISO, 
BEZPEČNOST 

PRÁCE

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST 

A ROZVOJ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

  Zaměstnanci
Fyzický stav zaměstnanců byl k 31. 12. 2013 381 zaměstnanců. Proti srovnatel-
nému období předchozího roku došlo ke snížení fyzického stavu o 16 zaměst-
nanců, což  činí pokles o 4,03 % oproti původnímu stavu zaměstnanců. 
Ke snížení stavu došlo zejména z důvodu slučování zkrácených pracovních po-
měrů a k přesunu pracovních poměrů s malými rozsahy úvazků do dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Přepočtený stav zaměstnanců se započtením dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr činil k 31. 12. 2013  383 osob, což oproti r. 2012 znamená mírný 
pokles celkové zaměstnanosti o 0,45 %. 

Fluktuace zaměstnanců (tj. odchody z důvodů iniciativy zaměstnance) je po-
měrně velmi nízká - odešel 1 zaměstnanec, což činí 0,26 % z celkového počtu za-
městnanců. Pracovní kolektiv společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 let pracuje 
90 zaměstnanců, tj. 23,62 %, více než 5 let 71 zaměstnanců, tj. 18,64 %, více než 
10 let 123 zaměstnanců, tj. 32,28 %,  více než 20 let pracuje ve společnosti 97 
zaměstnanců, tj. 25,46 %. Lze konstatovat, že většina zaměstnanců pracuje 
ve společnosti dlouhodobě. Výjimkou není ani jejich celoživotní zaměstnávání.
Kolektivní smlouva společnosti na r. 2013, vymezující všechny hlavní zásady 
vztahů mezí společností a zaměstnanci, byla uzavřena 12. 12. 2012, což zajistilo 
její působnost po celý rok. Při naplňování platných ustanovení Kolektivní smlou-
vy pro r. 2013 nedošlo v průběhu roku k žádným rozporům.

  Odpovědnost
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. 
si je dobře vědoma skutečnosti, že 
není pouze provozovatelem vodo-
hospodářské infrastruktury 
a zaměstnavatelem. Ve snaze 
přispět k celkovému zlepšování 
stavu společnosti, ve které působí-
me, a pomoci udržitelnému rozvoji 
pečlivě zvažuje veškeré své aktivity; 
chová se jako společensky odpověd-
ná firma.  

Dbáme na dobré vztahy se všemi 
zákazníky a také s dodavateli a ak-
cionáři. Etický rámec jednání všech 
zaměstnanců společnosti stanovuje 
kodex Etika, přesvědčení a odpo-
vědnost.
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Struktura zaměstnanců 
podle délky zaměstnání

do 5 let 90

6 až 10 let 71

11 až 20 let 123

21 a více 97

  Na sociální výdaje bylo vynaloženo 2 520 tis. Kč z toho:
• na kulturní a sportovní vyžití – 1 266 tis. Kč 
• dětská rekreace, sociální výpomoci a dary – 65 tis. Kč 
• poukázky na podporu zdraví zaměstnanců – 290 tis. Kč 
• příspěvek na závodní stravování byl poskytnut ve výši – 876 tis. Kč
• příspěvek na činnost odborové organizace a ostatní – 23 tis. Kč

  Na bezúročné půjčky zaměstnancům bylo ze sociálních nákladů společnosti 
v r. 2013 poskytnuto 310 tis. Kč. K posílení ochrany zdraví bylo zajištěno pro 
zaměstnance na exponovaných pracovních místech očkování podle druhu rizika, 
na které bylo v roce 2013 vynaloženo 78,4  tis. Kč. I v roce 2013 byla pozornost 
věnována bezpečné práci. V průběhu roku 2013 došlo pouze k  1 méně závažné-
mu pracovnímu úrazu s 54 dny pracovní neschopnosti.

Věková struktura zaměstnanců

Sociální výdaje 

Odchody zaměstnanců 
podle důvodů

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 1 - Březen 2013

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 2 - Červenec 2013

Philippe Guitard Philippe Guitard 
jmenován ředitelem Veolia 
jmenován ředitelem Veolia Environnement pro střední 
Environnement pro střední a východní Evropu
a východní Evropu

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.

20 -24 let
9

25 - 29 let
15

4

30 - 34 let
11

3

35 - 39 let
34

18

40 - 44 let
38

21

45 - 49 let
46

24

50 - 54 let
39

14

55 - 59 let
37

17

od 60 let
44

7

3
3

10

2
1

8

  na kulturní a sportovní vyžití

  dětská rekreace, sociální výpomoci a dary

  poukázky na podporu zdraví zaměstnanců

  příspěvek na závodní stravování

  příspěvek na činnost odborové organizace 
     a ostatní

  pracovní poměry na dobu určitou

  odchody do důchodu

  odchody z iniciativy zaměstnance

  odchody z iniciativy zaměstnavatele

  odchody z ostatních důvodů

  odchody do mimoevidenčního stavu



  Bezpečnost práce
Snaha společnosti o zvyšování úrovně zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví na všech našich pracovištích nepolevila ani v roce 2013. Za tímto úče-
lem přijatá opatření, zejména v oblastech zvyšování odbornosti zaměstnan-
ců ve znalostech problematiky BOZP, modernizací výrobních procesů 
a strojního vybavení nebo aplikací dálkové komunikační technologie při pro-
vádění odečtů v rizikových místech, se v rámci prevence vzniku pracovních 
úrazů ukázala být jako účinná. 

Nemalý podíl na tomto příznivém trendu měla i úzká spolupráce s projekč-
ními ateliery se zaměřením na oblast BOZP v rámci vyjadřování se k předlo-
žené projektové dokumentaci pro nově budované případně rekonstruované 
objekty. Při realizaci samotné byl pak nemalý důraz kladen na výběr dodava-
telů, kdy dodržování a stupeň zajištění bezpečnosti při práci byly jedním 
ze základních kriterií. 

Ohlédneme-li se do roku 2013, pak realizovaná opatření a uspokojivé vý-
sledky provedených kontrol jednoznačně prokazují nejen vysokou úroveň 
zajištění, ale i zájem všech zaměstnanců společnosti přispívat a podílet se 
na tom, abychom své pracovní povinnosti realizovali v bezpečném a příjem-
ném prostředí. 

  Vzdělávání 
zaměstnanců
Pozornost společnosti je trvale 
věnována úrovni kvalifikace. 
Odcházející zaměstnanci jsou 
nahrazováni novými zaměstnanci 
s kvalifikací odpovídající rozvo-
jovým potřebám společnosti. 
Zaměstnanci společnosti jsou 
systematicky vzděláváni a školeni. 
Při proškolování zaměstnanců je 
významná pozornost věnována 
i školení v oblasti bezpečnosti prá-
ce a požární ochrany. Celkem se 
v r. 2013 uskutečnilo 1201 vzdě-
lávacích akcí s celkovým počtem 
6607 výukových hodin, z čehož 
375 hodin školení bylo věnová-
no bezpečnosti práce a požární 
ochraně. Na vzdělávací aktivity 
bylo  v r. 2013 celkem vynaloženo 
1,407 mil. Kč.
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Vzdělanostní struktura 
zaměstnanců

  základní vzdělání

  středoškolské všeobecné

  středoškolské odborné - vyučen

  úplné středoškolské

  úplné středoškolské odborné s vyučením

  středoškolské vzdělání vyšší odborné

  bakalářské vzdělání

  vysokoškolské vzdělání
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  Osvěta a vzdělávání
Vzhledem k charakteru činnosti společnosti VODÁRNA PLZEŇ se výchovně 
vzdělávací projekty, na kterých se podílíme, orientují zejména na ekologii 
a ochranu životního prostředí. Většina aktivit se soustředí na děti prvního 
a druhého stupně základní školy. Do škol bezplatně distribuujeme didaktic-
kou pomůcku kufřík Tajemství vody, která přibližuje dětem hravou formou 
vodu a její vlastnosti.

Celoročně umožňujeme po předchozím objednání bezplatné exkurze do 
prostor čistírny odpadních vod, a to nejen pro žáky a studenty základních, 
středních i vysokých škol. Při těchto návštěvách provozů se lze od odborných 
průvodců dozvědět celou řadu zajímavých informací, včetně postupů, jak 
probíhají vlastní procesy čištění vody. Exkurze v areálu úpravny vody mu-
sely být z důvodu stavebních úprav spojených s rekonstrukcí a modernizací 
dočasně pozastaveny.

Na jaře 2013 se VODÁRNA PLZEŇ zapojila do projektu Prevence pro zdraví; 
v rámci cyklu přednášek pro veřejnost proběhla diskuse s názvem „Je pitná 
voda opravdu pitná?“. Za přítomnosti zástupců naší společnosti a zkušební 
laboratoře Plzeň se řešilo posuzování kvality pitné vody a kvalitativní rozdíly 
mezi vodou balenou, z vodovodu a tou z vlastní studně.

  Firemní 
dobrovolnictví
Společnost VODÁRNA PLZEŇ se 
jako odpovědný dodavatel vodo-
hospodářských služeb snaží zlep-
šovat kvalitu života v lokalitách, 
kde působí. Významnou aktivitou 
posledních let je podpora dobro-
volnictví zaměstnanců. Zpravidla 
se jedná o týmovou aktivitu, kdy 
v rámci běžné pracovní doby mají 
zaměstnanci možnost pomáhat 
potřebným.

V roce 2013 se naši dobrovolníci 
zapojili  v rámci „Give & Gain 
Day“ – dobrovolnického dne, při 
němž se po celém světě propojují 
byznys a prospěšné organizace 
nebo projekty. V České republice 
se do této akce konané 17. května 
2013 zapojilo 27 firem s celkem 
723 dobrovolníky. V celosvětovém 
měřítku pak šlo o více než 12 000 
dobrovolníků v 18 zemích. Naše 
skupinka zaměstnanců z provozu i 
administrativy stejně jako 
v minulých letech pomohla Den-
nímu stacionáři Človíček zvelebit 
zahradu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.



Ochrana životního 
prostředí a společenská 
odpovědnost

OHLEDUPLNÝ 
PŘÍSTUP 

K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

ZODPOVĚDNÝ 
PŘÍSTUP 

V OBLASTI 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY

Politika společnosti stejně jako 
ekologický kodex naplňovaný 
všemi zaměstnanci byly i v roce 
2013 garanty ohleduplného pří-
stupu k životnímu prostředí při 
realizaci všech našich výrobních 
procesů a činností. Soustavnou 
podporou projektů propagujících 
pití kohoutkové vody nebo výro-
bou elektrické energie z vlastních 
obnovitelných zdrojů, biologicky 
rozložitelných odpadů, se aktivně 
podílíme na ochraně přírody a je-
jích zdrojů.  Zodpovědný přístup 
uplatňujeme i v oblasti nakládání 
s odpady, kdy využíváme mož-
nosti zpětného odběru. Krom 
toho námi vyprodukovaný odpad 
důsledně třídíme a snažíme se 
redukovat jeho objem.
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Kontrolní činnost ze strany orgánů státní správy nad dodržováním povin-
ností provozovatele vodohospodářské infrastruktury při výrobě pitné a 
čištění odpadní vody na úseku životního prostředí probíhala i v roce 2013, 
a to bez zjištění nedostatků v dané oblasti. 

Důkazem implementace inovací v oblasti ochrany životního prostředí je 
využívání metody zvané jako uhlíková stopa k posouzení míry zátěže ži-
votního prostředí produkováním oxidu uhličitého v důsledku výroby pitné 
a čištění odpadní vody. Získané výsledky jsou pak podnětem k realizaci 
opatření, které tuto zátěž eliminují. 



  Ochrana biodiverzity
VODÁRNA PLZEŇ se prostřednic-
tvím mateřské společnosti Veolia 
Voda Česká republika a přede-
vším ve spolupráci s Nadačním 
fondem Veolia podílí i na ekolo-
gických projektech. V roce 2013 
pokračovala úspěšná spolupráce 
s Jakubem Vágnerem v rámci 
projektu Cesta pstruha.
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  Donátorské akce – NF Veolia
VODÁRNĚ PLZEŇ není cizí oblast sociální, ve které se realizuje především 
prostřednictvím Nadačního fondu Veolia, který v roce 2003 založila mateř-
ská společnost Veolia Voda Česká republika, a.s. Nejvýznamnějším poči-
nem v této oblasti jsou MiNiGRANTY; jedná se o projekt, který si klade za 
cíl podpořit veřejně prospěšné aktivity, sociální i environmentální, provo-
zované zaměstnanci jednotlivých filiálek dobrovolně v jejich volném čase. 
V roce 2013 MiNiGRANTY získaly ochrannou známku. Za šestileté období 
pak Nadační fond rozdělil mezi bezmála šest set podpořených projektů 
více než patnáct milionů korun. Není výjimkou, že se „dobromani“ opakují, 
ale každoročně se objevují mezi oceněnými nové tváře. Letos bylo finančně 
podpořeno hned deset projektů celkovou částkou 200 tis. Kč.

Dalším významným počinem Nadačního fondu je Voda pro Afriku. Projekt, 
který pomáhá získat prodejem karaf finance na opravy studní a vrtů v Etio-
pii, vydělal díky čtvrté edici křišťálových karaf částku přesahující 450 tis. Kč.
Celkově všechny čtyři ročníky přinesly více než 1,8 milionu Kč.

Snaha společnosti VODÁRNA PLZEŇ podpořit dobrou věc není vázána vý-
hradně na spolupráci s Nadačním fondem, i když díky němu často pozná-
me, kde je pomoci zapotřebí. Prostřednictvím MiNiGRANTů jsme poznali 
zástupce občanského sdružení Asociace pro pomoc handicapovaným dě-
tem, kteří jsou spojeni s činností CENTRA HÁJEK. Své zkušenosti s pracemi 
souvisejícími s provozováním a údržbou úpraven vod jsme v tomto případě 
mohli zúročit a poskytnout pomoc v jejich denním a týdenním stacionáři 
při rekonstrukci úpravny vody.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.



INOVACE

NOVINKY, 
OBNOVITELNÉ 

ZDROJE

REKONSTRUKCE, 
TECHNICKÁ 
VYLEPŠENÍ

  Oblast odpadních vod
 V projektu „Čistá Berounka – 
etapa II“ byla dokončena páteřní 
trasa I. etapy Úslavského sběrače 
vč. retenční nádrže Božkov. Dále 
byla dobudována retenční deš-
ťová nádrž v areálu bývalé ČOV I 
Plzeň a čerpací stanice odpadních 
vod Rokycanská. 

 V průběhu celého roku 2013 
probíhaly práce na dostavbě 
kanalizace a čistírny odpadních 
vod a rozšíření vodovodní sítě ve 
Starém Plzenci. ČOV je prakticky 
dokončena, zkušební provoz bude 
zahájen po připojení nových 
producentů. 

Významnou akcí na území obcí 
Vejprnice, Tlučná a Nýřany byly 
dostavba kanalizace a intenzi-
fikace čistírny odpadních vod 
tohoto sdružení obcí. Práce byly 
zahájeny v dubnu roku 2013, díky 
zvýšenému úsilí byla akce v pro-
sinci dokončena a stavba uvede-
na do zkušebního provozu.
V rámci spolupráce s městem Plz-
ní v oblasti čištění uličních vpustí 
byla nově zpracována jejich 
detailní databáze.
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  Oblast pitných vod
V projektu Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň zařazená tech-
nologie odmanganování byla po dobu celého roku intenzivně testována 
na poloprovozních kolonách. Zkoušky více druhů filtračních materiálů ved-
ly k nadějnému závěru. 

Příprava výstavby úpravny vody Pňovany postoupila do fáze realizačního 
projektu; vlastní realizace se předpokládá v roce 2014. Ve spolupráci 
s odbornými dodavateli byla navržena technologie membránové filtrace 
pro lokalitu Březín jako reakce na změny kvality jímané surové vody.
Druhým rokem pokračoval intenzivní monitoring pesticidních látek v povo-
dí Úhlavy, tentokrát včetně bilančního vyhodnocení. 

  Oblast informatiky
Rok 2013 byl zahájen projektem migrace a virtualizace systému MEAM, 
který slouží k plánování údržby pro objekty úpravny pitné vody a čistírny 
odpadních vod v Plzni. Celý rok se průběžně pokračovalo s pracemi na 
přípravě ukončení životnosti operačního systému Windows XP. V květnu 
následovalo nasazení přepracované verze produktů Série M, která výrazně 
snížila svoje nároky na zdroje. Také jsme na počátku druhého pololetí mig-
rovali celou infrastrukturu finančního informačního systému. Od září jsme 
zvýšili bezpečnost přístupových hesel zavedením povinné složitosti hesla, 
protože na většině systémů používáme ověřování uživatelů z domény. Rov-
něž se podařilo naimplementovat ověřování uživatelů z domény do našeho 
zákaznického informačního systému. Závěr roku byl věnován přípravě 
a realizaci projektu Virtualizace infrastruktury dispečerského systému. 



  Outsourcing
V roce 2013 pokračovaly úspěšně již dříve uzavřené outsourcingové projek-
ty -  čištění odpadních vod ze sladovny Plzeňského Prazdroje a.s., provozo-
vání vodohospodářské infrastruktury pro LB IMMO, a.s., čištění 
a opravy uličních vpustí a dešťové kanalizace pro město Plzeň, provoz 
kanalizační sítě a ČOV pro areál průmyslové zóny „Pilsen-West“. V závěru 
roku se společnost VP a.s. přihlásila do výběrového řízení na zajištění hava-
rijní činnosti - inženýrské sítě (páteřové vodovody a kanalizace) 
v areálu Plzeňského Prazdroje a.s., závodu Plzeň. Díky úspěchu (rozhodnuto 
v průběhu února 2014) dochází k rozšíření spolupráce s důležitým 
a významným obchodním partnerem.

  VODOSPOL s.r.o. Klatovy
Od poloviny roku 2008 je VODÁRNA PLZEŇ a.s jediným vlastníkem vodo-
hospodářské společnosti VODOSPOL s.r.o., která se svými 45 zaměstnanci 
a obratem 71 milionů korun provozuje vodohospodářský majetek měst 
a obcí  klatovského regionu.

VODOSPOL s.r.o. přímým zásobováním jednotlivých lokalit a prostřednic-
tvím vody předané provozovatelům vodohospodářské infrastruktury měst  
Klatovy a Domažlice zásobuje pitnou vodou téměř  55 tisíc 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 roce 2013 pohybuje kolem 3 000 tisíc m3.

  Distribuce vody
VODOSPOL s.r.o. provozuje  celkem 208 km vodovodní sítě (včetně přívod-
ního potrubí skupinového vodovodu Nýrsko-Klatovy a Nýrsko-Hadrava), 
zhruba 4 500 kusů vodovodních přípojek o délce 34 km s 4 167 kusy faktu-
račních vodoměrů.
Ve všech lokalitách je 42 vodojemů o celkovém objemu 11 693 m3, 
4 úpravny vody  (1 na povrchovou vodu, 3 na podzemní vodu) a 20 čerpa-
cích stanic. 
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 Odvádění odpadních 
vod
VODOSPOL s.r.o. má ve správě 
6 komunálních ČOV,  68 km kana-
lizační 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 bydlí-
cích obyvatel .

Celkově bylo v roce 2013 vyčiště-
no cca 2 200 tisíc m3 odpadních 
vod na 6 komunálních čistírnách 
ve městech  Nýrsko, Janovice nad 
Úhlavou, Železná Ruda, Plánice, 
Strážov  a v průmyslovém areálu 
bývalých kasáren Janovice – 
DEVELOP-start. Nejvýznamnější  
čistírny odpadních vod provozo-
vané společností VODOSPOL s.r.o. 
jsou v Nýrsku a Železné Rudě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.
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Finanční část

v tis. Kč 2013 2012

 AKTIVA 756 478 797 211

A.  Pohledávka za upsaný vlastní kapitál 0 0

B.  Stálá aktiva 240 020 219 064

B.I.  Dlouhodobý nehmotný investiční ma-
jetek 1 139 1 963

B.II.  Dlouhodobý hmotný investiční majetek 207 447 185 667

B.III.  Dlouhodobý finanční majetek 31 434 31 434

C.  Oběžná aktiva 482 411 535 120

C.I.  Zásoby 3 958 3 965

C.II.  Dlouhodobé pohledávky 200 400

C.III.  Krátkodobé pohledávky 473 472 525 516

C.IV.  Krátkodobý finanční majetek 4 781 5 239

D.  Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv 34 047 43 027

v tis. Kč 2013 2012

PASIVA 756 478 797 211

A.  Vlastní kapitál 387 149 444 601

A.I.  Základní kapitál 5 000 5 000

A.II.  Kapitálové fondy 0 0

A.III.  Rezervní fondy a fondy ze zisku 1 549 1 572

A.IV.  Výsledek hospodaření minulých let 312 408 372 408

A.V.  Výsledek hospodaření běžného období 68 192 65 621

B.  Cizí zdroje 369 317 352 609

B.I.  Rezervy 3 228 4 367

B.II.  Dlouhodobé závazky 9 894 10 356

B.III.  Krátkodobé závazky 356 195 337 886

B.IV.  Bankovní úvěry a výpomoci 0 0

C.  Ostatní pasiva - přechodné účty pasív 12 1
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zkráceném znění

Po rozvahovém dni k datu sestavení 
výroční zprávy nedošlo k žádným 
významným událostem. 

v tis. Kč 2013 2012

+  Výkony 1 206 949 1 163 609

  Výkonová spotřeba 913 314 870 179

  Přidaná hodnota 293 635 293 430

-  Osobní náklady 191 580 187 047

-  Daně a poplatky 6 551 6 311

-  Odpisy dlouhodobého majetku 21 810 22 937

  vč. ZC prod. mat. a maj.   

-  Změna stavu rezerv a OP -1 985 733

+  Provozní výnosy - ostatní 15 851 7 474

-  Provozní náklady - ostatní 4 993 2 025

*  Provozní hospodářský výsledek 86 537 81 851

+  Finanční výnosy 138 1 112

-  Finanční náklady 363 186

*  Hospodářský výsledek z finančních 
operací -225 926

+  Mimořádné výnosy 0 0

-  Mimořádné náklady 0 0

*  Mimořádný hospodářský výsledek 0 0

  Hospodářský výsledek před zdaněním 86 312 82 777

-  Daň z příjmu - splatná 18 582 17 820

-  Daň z příjmu - odložená -462 -664

***  Hospodářský výsledek za účetní období 68 192 65 621

Rozdělení zisku (v tis. Kč) 

Hospodářský výsledek po zdanění 68 192 65 621

Dividendy -68 192 -125 621

Nerozdělený zisk 0 -60 000

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/VODÁRNA PLZEŇ a.s.
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ve zkráceném znění

v tis. Kč 2013 2012

P.  Stav peněžních prostředků na 
počátku roku 889 1 101

Z.  Účetní zisk z běžné činnosti před 
zdaněním 86 312 82 777

A.1.  Úpravy o nepeněžní operace 22 659 23 267

A.2.  Změny stavu pracovního kapitálu 34 592 29 481

A.3.-
4.

 Výdaje z plateb úroků a přijaté 
úroky 102 1 076

A.5.  Zaplacená daň z příjmů za 
běžnou činnost -19 756 -18 376

A.6.  Mimořádné příjmy a výdaje  0 0 

A.7.  Přijaté dividendy a podíly na 
zisku, výnosy ze směnek 36 36

A.***  Čistý peněžní tok z provozní 
činnosti 123 945 118 261

B.1.  Výdaje spojené s pořízením 
stálých aktiv -41 858 -15 026

B.2.  Příjmy z prodeje stálých aktiv 172 127

B.3.  Půjčky a úvěry spřízněným 
osobám 0 -53 765

B.***  Čistý peněžní tok z investiční 
činnosti -41 686 -68 664

C.1.  Změna stavu dlouhodobých 
závazků 43 977 0

C.2.  Změna stavu vlastního kapitálu -125 644 -49 809

C.***  Čistý peněžní tok z finanční 
činnosti -81 667 -49 809

F.  Čisté zvýšení (snížení) peněžních 
prostředků 592 -212

R.  Stav peněžních prostředků na 
konci roku 1 481 889



V roce 2013 se uskutečnila celkem čtyři zasedání dozorčí rady. V průběhu 
roku ukončila své působení v dozorčí radě paní Jana Radová a následně 
proběhly doplňující volby z řad zaměstnanců společnosti. Na základě vý-
sledků pak v druhé polovině roku probíhala jednání za přítomnosti násle-
dujících členů DR: předseda dozorčí rady Ing. Petr Osvald, členové dozorčí 
rady pan Ladislav Uhrin, Ing. Petr Mrkos, Ing. Josef Šverma, pan Luboš 
Kučera a pan Zdeněk Král. Zastoupení v dozorčí radě bylo zachováno: akci-
onář Statutární město Plzeň, akcionář VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, 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 působ-
nosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 
Můžeme konstatovat, že vedení i představenstvo společnosti vycházely 
vstříc požadavkům dozorčí rady a vytvořili jí veškeré potřebné podmínky 
pro vykonávání své činnosti. Dozorčí rada byla po celý rok včas a průběžně 
informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech i vývoji hospodář-
ských výsledků.

Dozorčí rada vzala na vědomí výsledky auditu (tj. zprávu auditora) včetně 
informace o nezaúčtovaných auditních rozdílech, jakož i návrh na rozdě-
lení zisku. Audit VODÁRNY PLZEŇ a.s. provedla společnost KPMG Česká 
republika Audit, s.r.o.Výrokem auditora bylo konstatováno, že účetní závěr-
ka společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k  31. 12. 2013 zobrazuje věrně stav 
majetku, závazků i vlastního jmění společnosti a že respektuje zákon 
o účetnictví a všechny související platné právní předpisy.

Zpráva dozorčí rady
za rok 2013

Dozorčí rada projednala předsta-
venstvem předloženou zprávu 
o vztazích mezi propojenými oso-
bami a nemá k této zprávě žádné 
připomínky.

Dozorčí rada potvrzuje, že nezjis-
tila žádné nedostatky v činnosti 
společnosti a zároveň nevznikly 
žádné pochybnosti o správnosti 
údajů uváděných v účetní závěr-
ce. Dozorčí rada proto jednomy-
slně doporučuje valné hromadě 
schválit účetní závěrku společ-
nosti za rok 2013 a představen-
stvem předložený návrh 
na rozdělení zisku bez výhrad.

Plzeň, 13. března 2014
 
  

  Ing. Petr Osvald
předseda Dozorčí rady

VODÁRNY PLZEŇ a.s.
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Zpráva auditora a účetní závěrka
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Zpráva o vztazích
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KONTAKTY

Sídlo společnosti

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Malostranská 2, č. p. 143, 317 68  Plzeň

Tel.: 377 413 111

Fax: 377 413 555

E-mail: mail@vodarna.cz

Internet: www.vodarna.cz

Výroční zpráva sestavena 13. března 2014.


