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OBCHODNÍ JMÉNO:  Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK)

DATUM VZNIKU:  1. 4. 1998

VZNIK: Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace

 je právním nástupcem státních podniků Pražské vodárny

 a Pražská kanalizace a vodní toky v rozsahu,

 který je dán privatizačním projektem.

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  25656635

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI: 792 276 000 Kč

AKCIONÁŘ:  Veolia Voda, S.A. 100 % 

SÍDLO SPOLEČNOSTI: Praha 1, Pařížská 11

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
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KLÍČOVÉ ÚDAJE

Celkem bylo vyrobeno 

131 746 tis.m3  

vody, z toho 73,2 % v ÚV 

Želivka, 24,1 % v ÚV Káraný, 

2,4 % v ÚV Podolí a 0,3 % byl 

průmyslový vodovod.

V důsledku výrazného snížení 

nákladů se podařilo dosáhnout 

hospodářského výsledku

ve výši  579,3 mil. Kč.

Ztráty vody se podařilo 

snížit o 2,684 mil.m3 

a procento ztrát vody tak 

kleslo na  23,79 %.

Vyčištěno  bylo celkem 

126 531 tis.m3

odpadní vody, z toho

94,5 % odpadní vody

na ústřední čistírně 

odpadních vod,  5,5 % 

na pobočných čistírnách 

odpadních vod.

Díky změnám v organizaci 

práce a odstranění 

duplicitních činností byl 

snížen počet zaměstnanců

o 10 %, a to

na 1 356 zam.

Obrat společnosti činil

4,3 mld. Kč. 
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Dámy a pánové, 

naše společnost PVK, která je součástí skupiny Veolia Voda, 
českého i mezinárodního lídra, poskytovala
a výrazně zlepšila služby týkající se pitné vody
1 400 000 obyvatelům. To se jí dařilo především díky úsilí 
1356 spolupracovníků a zaměstnanců. V důsledku toho se 
upevnila naše pozice jako jedničky v českém vodárenství. 
Naše schopnost adaptace na stále se vyvíjející prostředí 
nám umožnila dále zlepšovat naše výkony ve všech 
oblastech podnikání tak, aby se budoucnost pro nás stala 
synonymem pokroku a vyspělosti. 

Respekt k životnímu prostředí a lidskému zdraví, 
zlepšování kvality, důvěryhodnost a rychlost našich služeb, 
to je ten hlavní základ našeho závazku a našeho veškerého 
konání. 

Společnost PVK je stále v čele a usiluje dnes ještě více 
než v minulosti, o pokrok s plným ohledem na trvale 
udržitelný rozvoj a občanskou etiku.

Jsme si plně vědomi našich závazků vůči klientům, 
partnerům, zaměstnancům a akcionářům, a proto 
podobně jako v roce 2006 zaměříme i v budoucnosti naše 
společné úsilí na to, abychom překonali veškeré překážky. 

Naše současné úspěchy potvrzují správnost zvolené 
strategie a budoucí se budou opírat o kolektivní 
spolupráci. To je to, na co jsme hrdi, to jsou naše ambice 
vůči všem, kteří nám důvěřují, to je naše povinnost vůči 
klientům.

Philippe Guitard
předseda představenstva PVK

a generální ředitel Veolia Voda

pro střední Evropu a Rusko
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Madame, Monsieur, 

Nous avons au sein de PVK, notre entreprise, société du 
groupe Veolia Voda, leader tch que et mondial, fournit 
et amélioré les services eau et assainissement  plus de 
1 400 000 habitants, grâce  nos 1356 collaborateurs et 
employés, consolidant notre position de premi re société 
des Eaux tch que. 

Dans un environnement qui évolue de plus en plus vite, 
nous avons, par notre adaptation permanente, continué 
dans tous les domaines de l’entreprise  améliorer nos 
performances afin de convertir l’avenir en progr s et 
transformer le futur en devenir. 

Le respect de l’environnement et de la santé publique, 
l’amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la rapidité 
de nos services constituent le socle de nos engagements, 
le c�ur de notre projet d’entreprise. 

PVK maintient son avance et poursuit plus que jamais 
une démarche de progr s dans le respect total  la fois de 
la logique du développement durable et d’une éthique 
citoyenne. 

Conscients de nos responsabilités vis  vis de nos clients, 
de nos partenaires, de nos employés et nos actionnaires 
nous mettrons pour l’avenir, comme en 2006, tous nos 
efforts pour qu’ensemble, tous ensemble, tout puisse 
devenir possible!

Les succ s de PVK valident notre stratégie, les futurs succ s 
se bâtiront sur le travail collectif. C’est notre fierté et notre 
ambition pour ceux qui nous ont fait confiance, c’est notre 
devoir envers tous nos clients. 

Philippe Guitard
Directeur Général Veolia Water

pour l’ Europe Centrale et la Russie
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Operativní útvar GŘ Útvar kontroly kvality vody

Úsek finančního
a obchodního ředitele

Útvar podpory výroby

Úsek
 personálního ředitele

Útvar personální

Operativní útvar  PŘ

Útvar BOZP a PO

Právní útvar

Útvar komunikace a 
marketingu

Útvar metrologieÚtvar IT

Generální ředitel

Útvary přímo řízené GŘ  

Útvar fifnancí

Útvar plánování, cen 
a kontrolingu

Operativní útvar FOŘ

Provoz ÚV Želivka (Podolí)

Centrální dispečink

Technický útvar

Útvar stokové sítě

Operativní útvar PrŘ

Provoz sítě - oblast 1

Provoz sítě - oblast 2

Provoz ÚV Káraný

Provoz sítě - oblast 3

Provoz centr. údržba
a doprava

Provoz ÚČOV

Útvar bezpečnosti a krizového 
řízení

Organizační struktura PVK
k 31. 12. 2006

Útvar nákupu a logistiky

Zákaznický útvar - back office

Zákaznický útvar - front office

Úsek provozního
ředitele

Provoz ČS a PČOV
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PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI

Telefonický kontakt

Na zákaznické lince PVK bylo v roce 2006 celkem vyřízeno 
99 055 hovorů a obslužnost (servis level) dosáhla 91 %. 
Pražané měli po celý rok možnost 24 hodin denně získat 
na jednom čísle všechny informace o vodě, včetně havárií 
na vodovodní a kanalizační síti. Největší počet dotazů 
byl na dodávku pitné vody, na obecné informace týkající 
se pitné vody a odvádění odpadních vod a na informace 
ohledně fakturace a smluvních vztahů. 
Společnost NextiraOne dokončila v roce 2006 jednu z fází 
rozvoje kontaktního centra PVK. Cílem projektu byla 
implementace nových funkcionalit softwaru Genesys 
Express s cílem zvýšit  výkonnost kontaktního centra. 
Realizované zlepšení IVR (Interactive Voice Responder) 
umožňuje bezprostředně reagovat na provozní události, 
které lze formou předřazených „hlášek“ nahrát do 
systému. Operátorům se tak uvolní prostor pro práci na 
dalších požadavcích zákazníků.
Implementováno bylo také nové agentské rozhraní (GAD 
– Genesys Agent Desktop) operátorů call centra. Výhodou 
je snadná úprava dle požadavků uživatelů, které vyplývají 

z dennodenního provozu a používání této aplikace tj. 
zefektivnění provozu. 
Nezanedbatelnou součástí projektu byla příprava 
softwaru Genesys na zprovoznění dalších komunikačních 
kanálů, jako je e-mail a internet. 
Úpravou stávajícího reportingu v reálném a historickém 
čase je zajištěn nepřetržitý dohled a vyhodnocování 
výkonnosti zákaznické linky. Vedoucí call centra je tak 
schopen reagovat na sebemenší změny ukazatelů 
výkonnosti a zajistit vhodnou úpravu strategie obsluhy.  
K efektivní komunikaci se zákazníky také přispěla aplikace 
vizualizace pohybu autocisteren a cisteren, které zajišťují 
náhradní zásobování  pomocí systému GPS (globální poziční 
systém). Operátoři tak mohou sledovat on-line pohyb 
autocisteren a rozmístění stabilních cisteren s pitnou vodou 
a podávat Pražanům velmi přesné informace. 
PVK klade velký důraz na školení pracovníků, kteří 
jednají se zákazníky. Zavedením pravidelných 
coachingů operátorů call centra se nepřetržitě pracuje na 
zvyšování úrovně komunikace se zákazníky. 

Dosažené výsledky PVK potvrzují, že jde o stabilní moderní společnost, která usiluje 
o co nejlepší, profesionální přístup k zákazníkům a neustálé zkvalitňování všech 
svých činností. Našim cílem je nespokojit se s dosaženými výsledky, ale neustále zdokonalovat a zlepšovat své služby.

Ke konci roku celá společnost úspěšně prošla auditem systému jakosti a BOZP. Auditoři nezávislé organizace ITC Zlín 
(Institut pro testování a certifikaci, a.s.) potvrdili vysokou úroveň kvality všech prováděných činností i služeb PVK, včetně 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců PVK i okolí. Certifikáty  ČSN EN ISO 9001:2001 a OHSAS 
18001 byly PVK předány v lednu 2007. 

Obslouženost zákaznické linky
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Přístup k zákazníkovi

Zákaznické centrum

Zákaznické centrum PVK v Dykově ulici na Vinohradech navštívilo v roce 
2006 celkem 16 461 odběratelů. Tradičně byl velký zájem o platbu za vodné 
a stočné, ale zákaznici přicházeli také provést změny ve svých smlouvách 
nebo uzavírat smlouvy nové atd. 

Využití aktivních formulářů v zákaznickém centru, skenování a ukládání 
zákaznické korespondence do ZISu (zákaznického informačního 
systému) a sdílení informací o zákaznické korespondenci a úkolech s ní 
souvisejících přispělo k rychlejšímu a efektivnějšímu vyřizování zákaznické 
korespondence a požadavků zákazníků. Pravidelné průzkumy prováděné 
mezi návštěvníky zákaznického centra ukazují na vysokou profesionalitu 
pracovnic centra. Celková spokojenost se službami zákaznického centra je 
podle zákazníků, kteří jej navštívili, velmi vysoká – přes 90 %. 

Počet zákazníků 80 440

Počet všech kontaktů s PVK 116 270

Počet stížností a reklamací 732

Skladba požadavků
na zákaznické centrum
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Marketing a komunikace

Společnost pravidelnými průzkumy mapuje potřeby 
zákazníků ve snaze co nejvíce uspokojovat jejich nároky 
a potřeby. V roce 2006 průzkum spokojenosti zákazníků 
prováděla již podruhé firma Tambor. Průzkum potvrdil, 
že zákazníci jsou se službami PVK spokojeni. Téměř
89 % oslovených Pražanů řeklo, že je se službami, které 
poskytuje PVK velmi spokojeno či spokojeno. Podobně 
tak Pražané vysoce hodnotili i kvalitu dodávané vody. 
Přes 36 % bylo s kvalitou vody velmi spokojeno a 56 % 
spokojeno. Vysokou spokojenost vyjádřili respondenti 

i s provozními podmínkami zákaznického centra a 
s profesionalitou zaměstnanců PVK.  Výsledky průzkumu 
PVK využívá k dalšímu zlepšování služeb pro Pražany. 
Průzkum např. ukázal, že Pražany stále nejvíce zajímají 
informace o kvalitě vody a její ceně a také informace o 
výlukách a haváriích vody. 

Jak jste celkově spokojen/a s kvalitou vody?

Jak jste celkově spokojen/a se službami Vašeho 
dodavatele pitné vody a provozovatele kanalizace?
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Přístup k zákazníkovi

Nové služby

V posledním čtvrtletí roku 2006 společnost Pražanům 
nabídla jedinečnou novou službu – zasílání důležitých 
informací týkajících se dodávky pitné vody
a odkanalizování formou SMS zpráv přes mobilní 
telefon. Služba je určena pro širokou veřejnost, úřady, 
firmy apod., zkrátka pro všechny, kteří si přejí být 
informováni o výjimečných haváriích vodovodu nebo 
kanalizace, významných plánovaných výlukách 
v dodávce vody apod. Zprávy 
budou zasílány 
zdarma.  

Na podzim vydala 
společnost první 
zákaznický magazín 
Voda pro Vás, který 
byl distribuován 
do každé pražské 
domácnosti. Časopis 
přinesl řadu aktuálních 
informací o službách 
PVK a informací o úpravě 
a kvalitě dodávané pitné 
vody a odvádění a čištění 
odpadních vod.  

Komunikace s veřejností

Během roku 2006 vydala společnost také mnoho 
informačních materiálů a letáků s aktuálními 
informacemi o vodě, mj. byl vydán aktuální leták 
k ptačí chřipce, Voda pro Vaše zdraví apod. Velká 
pozornost byla věnována propagaci pitné vody 
z veřejného vodovodu a kontrole její kvality, 
nezapomínalo se ani na problematiku odvádění
a čištění odpadních vod. K propagaci PVK přispěla i 
účast na prestižní vodohospodářské výstavě
Vodovody a kanalizace 2006, která se konala poprvé 
na výstavišti BVV Brno. 

Během roku pokračovala informační kampaň 
k novému logu a změně vizuální identity PVK. 
PVK díky celoroční reklamě na Šítkovské vodárně 
přispívala na rekonstrukci této kulturní památky.  
Významnou reklamní akcí se staly oslavy 
stého výročí pražské moderní kanalizace. Pro 
návštěvníky byly připraveny prohlídky staré 
čistírny odpadních vod (Ekotechnického muzea), 
Ústřední čistírny odpadních vod, pražské 
kanalizace atd.
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Velkému zájmu se těšilo Muzeum 
pražského vodárenství umístěné 
ve vodárně v Podolí, které PVK 
provozuje. V roce 2006 se zvýšila 
návštěvnost muzea ze zhruba 
5000 lidí v roce 2005 na 8811 
návštěvníků (z 80% školní mládež). 
Hlavní událostí v muzeu byla 
oficiální návštěva prezidenta České 
republiky Václava Klause s chotí a 
doprovodem uskutečněná dne
6. února 2006. Prezident si 
muzeum prohlédl při své 

návštěvě Podolí. Podobně jako 
každý rok na jaře a na podzim se 
uskutečnily dny otevřených dveří a 
to k Mezinárodnímu dni vody a ke 
Dnům Evropského dědictví. Muzeum 
navštívili zájemci z tuzemska a 
zahraničí (např. i z Švédska, Belgie, 
Ruska, Bangladéše, Koreje, Číny, 
USA, Japonska, Jemenu atd.). V roce 
2006 také PVK podporovaly činnost 
Ekotechnického muzea v Praze 
Bubenči. 

V rámci zvyšování pozitivního 
vnímání PVK u veřejnosti, společnost 
v roce 2006 podpořila řadu akcí 
pořádaných městskými částmi 
hlavního města Prahy, např. Prosecké 
bikování, oslavy Mezinárodního 
dne dětí na Letné či Mezinárodní 
muškařský závod pořádaný hl. m. 
Prahou. 
Velký prostor byl též věnován 
informacím zveřejňovaným 
prostřednictvím webových 

stránek společnosti 
(www.pvk.cz) a 
internetového portálu 
Spolu pro Prahu
(www.spoluproprahu.cz). 
Průměrná měsíční 
návštěvnost webových 
stránek PVK přesáhla 
5000 návštěvníků. Spole
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Lidské zdroje

Společnost PVK dokázala i v roce 2006, že patří mezi 
skupinu zaměstnavatelů, kteří kladou nemalý důraz 
na sociální dialog uvnitř společnosti. Otevřený a 
poctivý dialog se zaměstnanci vychází ze základních 
hodnot společnosti, na kterých staví své dlouhodobé 
vztahy se zaměstnanci. Dobrá spolupráce s odborovou 
organizací se promítá do kolektivního vyjednávání, 
které vychází z Vyšší kolektivní smlouvy, kterou akcionář 
PVK, společnost  Veolia Voda, již počtvrté podepsala 
s Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících 
odvětví lesního a vodního hospodářství.  Provedené 
navýšení  platů, další zvýšení příspěvku na stravování 
v roce 2006 jsou konkrétními výsledky kolektivního 
vyjednávání. Společně s hospodařením sociálního fondu 
potvrzují zodpovědnost společnosti ke svým lidským 
zdrojům.

Rok 2006 byl, jako roky předešlé, pro společnost 
v oblasti lidských zdrojů rokem náročným. Základním 
přístupem v této oblasti zůstala strategie pracovat 
s méně, ale lépe placenými, školenými a motivovanými 
zaměstnanci. Sociální dialog a spolupráce s odborovou 
organizací byly základní podmínkou pro udržení 
výrazného tempa snižování počtu zaměstnanců.

Struktura zaměstnanosti
 
Během roku 2006 se prokázalo, že dosud provedené 
organizační změny přinesly očekávané zvýšení efektivity 
i produktivity práce. Snížení počtu zaměstnanců (viz. 
graf: počet zaměstnanců) o 151 reprezentuje 10% pokles. 

Během roku 2006 odešlo z PVK celkem 234 zaměstnanců 
a nově nastoupilo 83. Z celkového počtu zrušených 
pracovních míst připadlo 11 na nevýrobní útvary a 140 
na úsek provozního ředitele. Celková fluktuace činila
15,5 %, z čehož 10 % představoval výsledek organizačních 
změn. 

Největší skupinou zaměstnanců, která opustila PVK 
z organizačních důvodů, bylo 
96 pracovníků zajišťujících 
výkopové práce na  provozech 
rozvodů vody. Tato činnost je 
od března 2006 prováděna 
externími dodavateli. 

Tyto pohyby se odrazily také ve 
změnách věkové a vzdělanostní 
struktury i délky zaměstnání. 
Průměrný věk zaměstnanců 
v roce 2006 dosáhl 46 let.

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech
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Vzdělávání 

Důležitou oblastí péče o lidské zdroje 
společnosti patřilo i v tomto roce 
vzdělávání. V roce 2006 dosáhly 
náklady na vzdělávání výše 4,8 
milionů Kč.  Z těchto výdajů bylo 
věnováno   17 %  na  povinná školení 
a školení speciálních profesí, 37 % 

jazykovým kurzům  a zbývajících 
46 % na zvyšování odborné 
kvalifikace. Hlavním partnerem 
pro oblast vzdělávání byl Institut 
environmentálních služeb, a.s (IES). 
V rámci grantu EU zajišťuje IES pro 
zaměstnance PVK  vzdělávací projekt  
„Škola bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci“, tuto vzdělávací akci 

absolvovalo v roce 2006 celkem 
889 zaměstnanců. V roce 2006 byl 
zahájen projekt „Řízení, hodnocení 
a motivace pracovního výkonu 
zaměstnanců pomocí hodnotících 
pohovorů. Metodického semináře 
k tomuto projektu se zúčastnilo 30 
zaměstnanců z úrovně ředitelů a 
manažerů.

* průměrné mzda bez vlivu mezd ředitelů
** průměrné osobní náklady bez vlivu nákladů na restrukturalizaci

Přehled průměrných mzdových a osobních nákladů
Jednotka 2002 2003 2004 2005 2006

Prům. hrubý výdělek* Kč 20.100 21.682 22.629 24.334 26.548
Index nárůstu % 9,9 7,3 4,5 7,5 9,1
Prům.osobní náklady**  Kč 29.100 31.083 32.597 35.329 38.295
Index nárůstu % 7,4 6,8 4,9 8,3 8,4

Věková struktura zaměstnanců PVK

Struktura zaměstnanců podle délky 
zaměstnání v PVK
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Zodpovědnost

Struktura zaměstnanosti
dle dosaženého vzdělání

Sociální oblast 

Jednou z priorit v roce 2006 byla bezpečnost práce 
a zdravotní stav zaměstnanců. V roce 2006 se stalo 
pouze 15méně závažných pracovních úrazů, s 498 
dny pracovní neschopnosti. Žádný z těchto úrazů si 
nevyžádal dlouhodobou hospitalizaci. Pro zaměstnance 
byly zajištěny ve spolupráci se smluvním partnerem 
Bioregenou vstupní i preventivní prohlídky, včetně 
kolektivní smlouvou dohodnutých očkování a dalších 
vyšetřeních vyplývajících ze zákona.

Do sociálního fondu bylo přiděleno ze zisku
6 milionů Kč, z toho  byla největší část prostředků 

věnována na příspěvky na dětskou rekreaci - 1,5 mil. Kč, 
sportovní a kulturní využití, rehabilitace  - 1,5 mil. Kč
a 1,3 mil. na životní a pracovní jubilea. Dále byly  
poskytnuty zdroje na sociální výpomoc ve výši 0,3 mil. Kč 
a půjčky zaměstnancům ve výši 1,6 mil. Kč. Na činnost 
odborových organizací bylo použito 0,5 mil. Kč. Sociální 
fond skončil své hospodaření se zůstatkem
3,67 mil. Kč.
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Interní komunikace

Dlouhodobým cílem společnosti 
je vytváření pocitu sounáležitosti 
zaměstnanců  ke společnosti a 
prostřednictvím spokojených 
zaměstnanců mít spokojené 
zákazníky. Rok 2006 byl pro 
oblast interní komunikace velmi 
náročný.  V prvním pololetí byla 
dokončena zásadní změna vizuální 
identity PVK. PVK začalo používat 
logo akcionáře a byl vydán nový 
grafický manuál. Změny se týkaly 
nejen všech tiskovin, ale byly nově 
označeny budovy, automobily, 
pracovní oblečení apod. Tyto změny 
byly komunikovány na řadě porad 
vedení společnosti s vedoucími 
pracovníky všech úrovní. Podrobné 
informace přinášel podnikový 

magazín Pévékáčko, 
který vycházel pravidelně 

každé dva měsíce a také intranet. 
Zpětnou vazbu od zaměstnanců 
přinášely vedení společnosti 
schránky na dotazy zaměstnanců. 
Odpovědi na dopisy byly pak 
zveřejňovány v podnikovém 
magazínu.  
Vedení společnosti spolu s 
odborovou organizací v roce 2006 
organizovalo několik společenských 
setkání pro zaměstnance, 
sportovní hry na ÚV Želivka, akce 
pro děti zaměstnanců a další, 
které také přispěly ke zlepšení 
interní komunikace v PVK.  Mezi 
významné akce pro zaměstnance 
patřilo slavnostní setkání ve staré 
čistírně odpadních vod, kde sídlí 
Ekotechnické muzeum, u příležitosti 
oslav 100 let pražské kanalizace. 

Program „Sequoia“         

V závěru roku 2006 byli 
zaměstnanci již potřetí 
osloveni v rámci projektu spoření 
zaměstnanců prostřednictvím 
zaměstnaneckých investičních 
fondů Veolia Environnment 
– Sequoia. Účast zaměstnanců 
v PVK v tomto projektu dosáhla 
89 %. Průměrný vklad na jednoho 
zaměstnance PVK dosáhl téměř 
3860 Kč. Tento výsledek je o to 
cennější,  protože  se zaměstnanci 
rozhodovali již na základě reálných 
výsledků tohoto programu a 
ne jako v předchozím roce, kdy 
program startoval.



Solidarita

SOLIDARITA

16

Donátorské a sponzorské akce 

Nadační fond Veolia

Společnost PVK pomáhá v oblastech, které jsou 
v lidském životě důležité. Své donátorské aktivity 
zaměřuje na projekty, které přispívají k ochraně 
životního prostředí a nezapomíná na sociálně 
znevýhodněné skupiny lidí. Prostřednictvím Nadačního 
fondu Veolia, který v roce 2003 založil akcionář PVK, 
společnost Veolia Voda Česká republika podporuje 
mladé lidi, kteří opouštějí dětské domovy. Jde o projekt 
„Krok do života“, který nabízí mladým lidem pomoc, ať 
už s bydlením, zaměstnáním či zvýšením kvalifikace.

V Praze společnost přispěla na Dům na půli cesty 
Maják, kde najdou bydlení právě mladí lidé, kteří již 
museli opustit dětský domov. S Nadací Terezy Maxové 
se rozvíjela spolupráce na vzdělávacím programu 
„Zaostřeno na život“. Kurzy byly určeny pro skupinu 
mladých lidí, kteří dosáhli 17 let a připravují se či 
opouštějí dětské domovy. PVK také přispěly Jedličkovu 
ústavu či na činnost Petrklíče – denního stacionáře 
pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným 
postižením v Ledči nad Sázavou. S finanční podporou 

nezapomněla ani na Dětské krizové centrum a další 
sociální projekty.  

Již třetím rokem společnost podpořila soutěž Zlatý 
oříšek, která představuje talentované a šikovné děti od 
6 do 15 let. S cílem přispět ke zlepšení našeho životního 
prostředí, podpořil Nadační fond Veolia a PVK v roce 
2005 projekty Českého rybářského svazu, které jsou 
zaměřeny na návrat úhořů a lososů do našich řek.
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Společnost PVK již od roku 2000 rozvíjí vzdělávací programy pro děti 
ze základních škol.  S pražskými ZŠ úzce spolupracuje při nejrůznějších 
poznávacích soutěžích a akcích. Pro děti organizuje už šestým rokem 
Klub vodních strážců, který děti vede k ochraně životního prostředí. 
Více než 900 členů klubu dostává několikrát do roka klubový 
časopis a další tištěné materiály. Velké množství informací a zábavy 
najdou děti také na webových stránkách klubu – www.klub.pvk.cz. 
Společnost také pomáhá doplňovat výuku ZŠ. Do pražských ZŠ rozdala 
vodní kufříky, které obohatily výuku přírodopisu a fyziky, plakáty 
s koloběhem vody či výukové CD.   

Vzdělávací programy pro děti 
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Recyklační vůz WR SUPER 2000 
pomáhá při čistění kanalizace

Vysokotlaký čistící vůz WR SUPER 2000 má vakuově 
vodokružné čerpadlo  se sacím výkonem 3000 m3 za 
hodinu a saje z hloubky až 18 metrů. Je vybaven 180 metrů 
dlouhou vysokotlakou hadicí s průměrem DN 32 a pomocí 
záložníku lze pracovní plošinu vysunout až o 2 metry, takže 
umožňuje pracovat i na méně přístupných místech.

Tato nová technologie vozu díky jejímu maximálně 
efektivnímu využití ve dvousměnném provozu 
umožnila zvýšit produktivitu práce, zkrátila se 
dojezdová doba k haváriím, snížily se náklady na 
pohotovost dělníků i technika a zvýšila se také prestiž 
naší společnosti, protože tento moderní vůz nelze 
při práci přehlédnout. Pro maximální kontrolu je ve 
voze namontován GPS systém, které umožňuje nejen 
sledovat pozici, ale i vlastní výkon stroje. Ačkoliv 
manuální práce bude při čištění kanalizace vždy 
nezastupitelná, je WR SUPER 2000 za jednu směnu
s dvoučlennou posádkou schopen v ideálním případě 
vyčistit stejný úsek kanalizace jako 2 jeřábové vozy a 
obyčejný proplachovací vůz, celkem se šesti pracovníky. 

Uplatňování nových poznatků moderní vědy, techniky a technologie a jejich využití v praxi přispívá 
k vyšší efektivitě práce a zlepšování činnosti PVK. 

Zavedení systému GPS

Zvyšování standardu služeb pro zákazníky pomohlo 
zprovoznění aplikace vizualizace pohybu autocisteren 
a dalších vozidel, které zajišťují náhradní zásobování 
pomocí systému GPS (globální poziční systém).

Systém je založen na principu přenosu polohové 
informace poskytované globálním satelitním 
navigačním systémem GPS a umožňuje efektivně 
sledovat provoz vozidel, plnění plánovaných činností 
a poté tyto činnosti vyhodnocovat a poskytovat data 
podnikovým informačním a ekonomickým systémům.

Výhody tohoto systému využívají především 
pracovníci centrálního dispečinku a call centra při 
řešení situací spojených s haváriemi vodovodu. 
Operátoři mají přehled o všech nasazených 
cisternách a mohou Pražanům podávat přesné 
informace.
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Oblast informatiky

V roce 2006 byla rozvíjena datová 
síť propojující objekty PVK a byl 
poskytnut vybraným uživatelům 
vzdálený přístup aplikacím PVK.
Ve všech větších lokalitách PVK se 
přešlo od lokálních tisků k síťovým 
tiskům na multifunkčních 
tiskových strojích, čímž se snížily 
celkové náklady na tisky.

Pro všechny uživatele výpočetní 
techniky v PVK byl implementován 
IT HelpDesk (systém pro 
správu IT požadavků na servisy 
a nákupy) a nová pravidla 
IT bezpečnosti v souvislosti 
s požadavky vyvolanými zákonem 
Sarbanes-Oxley.

Byl implementován  systém MOM 
(Microsoft Operations Manager) 
pro centrální správu serverů a 
provozních údajů (chybových 
hlášení) z databází a aplikací.

Čerpací stanice 

V oblasti distribuce pitné 
vody došlo k optimalizaci a 
rekonstrukci čerpacích stanic 
(ČS) Baně, Kobylisy a Mazanka. 
Tyto stanice byly převedeny 
na automatický, bezobslužný 
provoz s trvalým monitoringem 
na centrálním dispečinku. Dále 
byla, za účelem optimalizace 
čerpadel, rekonstruována již dříve 
automatická ČS Koloděje.

V rámci obnovení funkce 
průmyslového vodovodu byla 
dokončena rekonstrukce ČS Libeň. 
Do provozu byla uvedena v  měsíci 
srpnu 2006 jako plně automatická 
bezobslužná ČS s přenosem na CD. 

Kompletní rekonstrukcí, tj. 
rekonstrukcí technologického a 
elektro vybavení včetně telemetrie 
prošly v roce 2006 ČS odpadních 
vod Královice I, Zličín I a Štěrboholy.  

Diagnostika kvality vody

Provozy sítí v minulém roce začaly používat přenosný kolorimetr firmy HACH DR 820. Jde o 
průlom v možnosti diagnostikování kvality vody pracovníky provozu sítí, nikoli jen pracovníky 
útvaru kontroly kvality vody. Možnost provádět proplach ve vodovodní síti a okamžitě zjišťovat 
hodnotu železa výrazně zefektivňuje tuto činnost.

Rekonstrukce

Na úpravně vody Želivka byla 
provedena rekonstrukce vápenného 
hospodářství, a to její 1. etapa 
v hodnotě téměř 55 milionů Kč.

Významným příspěvkem pro 
bezpečnost zaměstnanců úpravny 
vody Káraný a celého okolí úpravny 
vody byla výstavba neutralizační 
stanice pro případnou havárii 
chlorového hospodářství. Na umělé 
infiltraci pokračovala rekonstrukce 
ČS. Na I. a II. výtlačném řadu byla 
dokončena rekonstrukce objektů 
včetně přenosu technologických 
signálů na velín úpravny vody.

V roce 2006 byla dokončena 
rekonstrukce technologické části 
čistíren odpadních vod (ČOV) 
Královice a Kolovraty, včetně 
osazení nové telemetrie. Byla plně 
rekonstruována ČOV Březiněves 
a zahájena rekonstrukce ČOV 
Nebušice. Proběhla II. etapa 
rekonstrukce ČOV Horní Počernice 
– Čertousy, spočívající v kompletní 
výměně technologie biologické části 
čistírny.



Výkonnost

VÝKONNOST

20

Certifikace systému řízení podle  ISO 
9001:2000 a OHSAS 18001

Společnost PVK prošla úspěšně v závěru roku 2006 
certifikací systému řízení jakosti podle ISO 9001 a systému 
řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 
18001. Získání certifikátu nebylo snadné, společnost 
se na audit připravovala velmi intenzivně. Samotná 
certifikace se uskutečnila ve dvou stupních. Nezávislí 
auditoři společnosti ITC (Institut pro testování a certifikaci, 
a.s.) prověřili celou společnost z hlediska dokumentace 
a fungování managementu jakosti a bezpečnosti. 
Certifikační audit proběhl bez závažných zjištění ze 
strany týmu auditorů. Auditoři v závěrech z posuzování 
konstatovali vysokou úroveň managementu jakosti 
a bezpečnosti v PVK. Na základě výsledků auditu byly 
v lednu 2007 společnosti PVK uděleny dva certifikáty:

Certifikát systému řízení kvality podle normy ISO 9001 a 
certifikát systému řízení bezpečnosti dle OHSAS 18001 
vydané společnostmi ITC, CQS a nadnárodní společností 
IQnet jsou platné v rozsahu: Získávání, úprava a distribuce 
pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, likvidace 
odpadů,  údržba a opravy infrastruktury, inženýrské 
činnosti a zákaznické služby.

Zvyšování výkonnosti společnosti podporují následující procesy:

Práce, kterou PVK věnovala získání certifikace, se vyplatila. 
Naši zákazníci tak mohou být přesvědčení, že díky získání 
certifikátu mají činnosti v PVK vysokou úroveň.

Projekt  zvyšování hodnoty 

Cílem projektu zvyšování hodnoty je co nejlepší plnění 
stanovených ukazatelů. Správné stanovení ukazatelů 
a jejich průběžná kontrola přispívají ke zvyšování 
produktivity práce.

Do projektu zvyšování hodnoty bylo v roce 2006 
zařazeno celkem 1 239 zaměstnanců se stanovenými 
individuálními a kolektivními ukazateli, což činilo 
89 % všech zaměstnanců PVK. Z toho byli 4 ředitelé, 
109 manažerů a vedoucích, 130 specialistů a mistrů 
a dalších 996 provozních zaměstnanců. Plnění 
individuálních i kolektivních ukazatelů bylo navázáno 
na přiznání jedné třetiny prémií. Stanovené ukazatele 
byly v roce 2006 splněny na 98 %.
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VÝROBA VODY

Společnost PVK vyrábí a distribuuje pitnou vodu pro 
1,184 mil. obyvatel hlavního města Prahy a pro dalších 
cca 200 tisíc obyvatel Středočeského kraje a kraje 
Vysočina.

Výrobu pitné vody pro hl. m. Prahu zajišťovaly tyto 
úpravny vody:

ÚV Želivka – je největší úpravnou vody v ČR. Zdrojem 
surové vody pro úpravnu vody je řeka Želivka, 
akumulována ve vodárenské nádrži Švihov.

ÚV Káraný – tato úpravna vody je jednou z mála 
evropských vodáren na podzemní vodu. Jejím zdrojem 

Výroba vody v  roce 2006 (v m3)

surové vody je částečně povrchová voda z řeky Jizery 
upravená přirozenou infiltrací, podzemní voda z umělé 
infiltrace a artéské vrty.

ÚV Podolí – je rezervním zdrojem pro případ havárií na 
ostatních vodárnách. V roce 2006 byla úpravna vody 
v provozu pouze 2 měsíce.

Ve druhé polovině roku 2006 byl po delší odstávce 
zaviněné poškozením při povodních v roce 2002 uveden 
do provozu průmyslový vodovod.

v m3

Provoz Želivka 96 413 757
Provoz Káraný 31 767 489
Provoz Podolí 3 185 017
Průmyslový vodovod 379 498
Celková výroba 131 745 761

V roce 2006 bylo vyrobeno celkem
131 746 tis. m3 vody, tj. 4 178 l/s. Z tohoto 
množství bylo 131 366 tis. m3 pitné vody
(tj. 99,7 %) a 379 tis. m3 užitkové vody. 
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Hospodaření s vodou v letech 2001 – 2006 (v tis. m3), pitná + průmyslový vodovod

Vývoj celkové výroby vody v letech 2001 - 2006 v tis. m3

Podíl výroby vody roce 2006

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Výroba celkem 153 225 145 963 142 654 136 427 132 264 131 746

Voda předaná  13 311 12 540 14 066 14 224 14 212 15 116

Voda převzatá 0 0 0 0 0 0

Voda k realizaci 139 914 133 423 128 588 122 203 118 052 116 630

Fakturace v Praze celkem 92 184 90 233 90 228 88 821 86 695 87 865

Voda nefakturovaná v Praze 47 730 43 190 38 359 33 381 31 357 28 764

Ztráty vody v Praze 47 088 42 510 36 935 32 523 30 435 27 751

Procento ztrát z vody k realizaci 33,66 31,86 28,72 26,61 25,78 23,79

V porovnání s rokem 2005 došlo pouze k nepatrnému 
poklesu celkové výroby vody, a to o 517 748 m3 vody, tj. 
0,4 %. Rok 2006 tedy z hlediska dlouhodobého vývoje 
představoval výrazné zmírnění trendu poklesu výroby. 
Je však nutné přihlédnout ke skutečnosti, že klimatické 
podmínky v roce 2006 (dlouhá a chladná zima a teplé a 
suché léto) měly vliv na vyšší spotřebu vody. Specifická 
potřeba na osobu a den činila 129 litrů.

V roce 2006 došlo k meziročnímu nárůstu fakturované vody o 1170 tis. m3, což představuje 1,4 %. Zároveň se podařilo 
pokračovat ve snižování objemu ztrát vody. Jejich objem meziročně klesl o 2684 tis. m3 – tj. o 8,82 %. Procento ztrát se 
snížilo z 25,78 % v roce 2005 na 23,79 % v roce 2006. Snižování ztrát napomáhá také preventivní činnost. V roce 2006 
bylo preventivně prověřeno 2251 km vodovodní sítě.
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Délka vodovodní sítě 3 564 km
Délka přípojek 711 km
Počet vodovodních přípojek 96 228
Počet vodoměrů 102 919
Počet vodojemů 68
Objem vodojemů 951 000 m3

Počet čerpacích stanic 39

Pražská vodovodní síť o délce  4275 km včetně 
vodovodních přípojek, kterou provozuje společnost 
PVK, vyžaduje pravidelnou údržbu vodovodní sítě. 
PVK provádí rovněž montáže, výměny, opravy a 
ověřování vodoměrů.

Vodoměry 

V roce 2006 začalo autorizované 
metrologické středisko PVK 
opravovat a ověřovat vodoměry 
společnosti Královéhradecká 
provozní, a.s. a Stavos, s.r.o. 
a převzalo rovněž opravy pro 
společnosti Středomoravská 
vodárenská, a.s. a Zlínská 
vodárenská, a.s. Centralizace oprav 
a ověřování vodoměrů v rámci 
skupiny Veolia Voda do jednoho 
autorizovaného metrologického 

střediska a opravny vodoměrů 
v Praze, která se uskutečnila 
v roce 2003, výrazně zvýšila 
intenzitu práce autorizovaného 
metrologického střediska. 

Celkem bylo v roce 2006 vyměněno 
18 255 ks vodoměrů, opraveno jich 
bylo 47 145 ks a ověřeno 52 925 ks 
vodoměrů.  V roce 2006 se podařilo 
PVK nainstalovat další vodoměry 
umožňující dálkový odečet. Celkový 
počet takto osazený odběrů je 
850 ks. Výhodou dálkových odečtů 

je především možnost provést 
odečet bez nutnosti vstupu přímo 
k měřidlu, rychlost zpracování 
hodnot, bezchybnost a diagnostika 
funkčnosti a závad měřidel.

Vývoj % ztrát v letech 2001 až 2006 Vývoj počtu odstraněných havárií na vodovodních řadech 
a přípojkách v letech 2001 - 2006

Na vodovodních řadech a přípojkách bylo v roce 2006 
odstraněno 2836 havárií, což je o 252 (8,2 %) méně než 
v předchozím roce. Průměrná doba trvání jedné havárie 
činila 1 den, 15 hodin a 3 minuty.

Z celkového množství bylo 49 havárií 1. kategorie, což jsou 
havárie řadů, jimiž je přerušeno zásobování pro více než 
1 000 obyvatel, příp. jsou postiženy velké objekty, 112 havárií 
2. kategorie a 2 675 havárií 3. kategorie.

Nejčastější příčinou havárií, téměř v polovině případů, bylo 
dynamické namáhání. Druhou nejčastější příčinou havárií 
byla koroze. Tyto důvody byly příčinou havárií v 76 % případů.
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ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Celková délka kanalizační sítě 3 537 km

Délka kanalizačních přípojek 871 km

Počet kanalizačních přípojek 84 129

Počet provozovaných čerpacích stanic 200

Počet zařízení na čištění odpadních vod 20 pobočných ČOV + ÚČOV

Kanalizační sítí v Praze o celkové délce 4408 km (vč. kanalizačních 
přípojek) bylo v roce 2006 odvedeno a na čistírnách odpadních vod 
vyčištěno celkem 126 531 tis. m3 odpadní vody. Převážná většina 
odpadních vod 119 632 tis. m3, tj. 94,5 % byla vyčištěna na Ústřední 
čistírně odpadních vod, zbývající část 6 899 tis. m3 byla vyčištěna na 
pobočných čistírnách odpadních vod. 

PVK provozovala v roce 2006 vedle ÚČOV dalších 20 pobočných čistíren: 
Běchovice, Březiněves, Čertousy, Dolní Chabry, Holyně, Jesenice, Kbely, 
Koloděje, Kolovraty, Královice, Lochkov, Miškovice, Nebušice, Sedlec, 
Sobín, Svépravice, Uhříněves, Újezd nad Lesy, Újezd u Průhonic, Vinoř. 

Množství vyčištěné odpadní vody v roce 2006 v m3

m3 %

ÚČOV 119 632 250 94,5

PČOV 6 898 976 5,5

CELKEM 126 531 226 100,0

Množství čištěných odpadních vod na ÚČOV
a PČOV v letech 2001 až 2006 v tis. m3

Přítok odpadních vod na Ústřední čistírnu byl v roce 2006 téměř 
stejný jako v předchozím roce, látkové zatížení odpadní vody však 
vzrostlo o 8 %. Přesto se podařilo udržet čistící proces po celý 
rok na velmi dobré úrovni, takže všechny kvalitativní ukazatele 
vyčištěné vody zůstaly pod limitem zpoplatnění. Také zbytkové 
znečištění vypuštěné do Vltavy bylo prakticky stejné jako 
v předchozím roce.
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Průzkum a měření na stokové síti

V rámci preventivní činnosti na stokové síti je průběžně 
prováděn její průzkum. V roce 2006 bylo prohlédnuto celkem 
133 km kanalizace a zrevidováno bylo 1938 vstupních šachet. 
Při prohlídkách bylo zjištěno 27 havárií na stokové síti. Pro 
odstranění zjištěných poruch na kanalizaci bylo vypracováno 
140 návrhů na odstranění závad, které byly předány útvaru 
inženýrských činností k zařazení do plánů oprav a investic. 
Od počátku roku se všechny videozáznamy z prohlídek 
ukládají v digitální podobě.

Vývoj počtu odstraněných poruch a havárií na 
kanalizační síti v letech 2001 - 2006

V roce 2006 bylo celkem na kanalizační síti 
opraveno 138 poruch a havárií. Z tohoto množství 
bylo 39 (tj. 28,3 %) havárií na řadech, 72
(tj. 52,2 %) na přípojkách a 27 (tj. 19,5 %) na 
vstupních šachtách.

Kvalita vody 

V roce 2006 probíhala kontrolní činnost v oblasti pitné vody v akreditovaných laboratořích posouzených 
Českým institutem pro akreditaci (ČIA), včetně akreditace vzorkování, v OLK Káraný – akreditace 
samostatného vzorkování. Kontrolní činnost v oblasti odpadní vody se uskutečňovala v laboratoři, která 
je držitelem „Osvědčení o správné činnosti laboratoře“, vydaného Střediskem pro posuzování způsobilosti 
laboratoří (ASLAB), držitelem stejného osvědčení je od roku 2003 i oddělení vzorkování odpadních vod. 
Posouzení pro získání Akreditace  i Osvědčení o správné činnosti laboratoře probíhají shodně dle normy ČSN 
EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří“. Vykazovaná 
jakost odběrů vzorků a analýz je v souladu s platnými právními předpisy ČR.
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Pitná voda

Kvalita pitné vody byla 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. Distribuční síť byla kontrolována během roku 2006 jak 
po trase distribuce (vodojemy, přivaděče), tak u spotřebitelů.

Celkové zhodnocení kontroly kvality pitné vody za rok 2006 

Lokalita

Celkový počet vzorků
na mikrobiologické
a biologické analýzy/
počet parametrů

Celkový počet vzorků
na chemické analýzy/
počet parametrů

% vyhovujících
parametrů

ÚV Želivka 374   /   2313 375   /   3179 99,96

ÚV Káraný 387   /   2482 378  /   4042 100

ÚV Podolí 69   /   417 310   /   1745 99,37

Distribuční síť – Vodojemy, přivaděče 643  /   4626 619   /   9644 98,92

Distribuční síť – spotřebitel 2733  /   18427 2634  /   43877 98,10

celkem 4206  /  27994 4316  /  62637 98,51

Odpadní voda

Rozsah a četnost sledování  odpadních vod je v souladu 
s platnými právními předpisy pro odpadní vody a je 
rozpracováno v aktuálních programech kontroly pro 
každou oblast.
Ve srovnání s předchozím rokem 2005 došlo k mírnému 
poklesu počtu zpracovávaných vzorků i počtu 
provedených stanovení (ubyl velký počet jednoduchých 
vzorků ze zkušebního provozu dávkování flokulantu 
do dosazovacích nádrží). Celkem bylo v roce 2006 
zpracováno v oddělení laboratorní kontroly odpadních 

Rok
Počet vzorků OV na stokové síti

producenti prům.OV + vývozci OV stoková síť včetně havárií celkem
odebráno z toho překročeno odebráno z toho překročeno odebráno z toho překročeno

2003 438 199 187 107 625 306

2004 652 254 236 137 888 391

2005 813 366 203 128 1016 494

2006 746 343 322 185 1068 528

vod 12 312 vzorků, provedeno 84 886 stanovení 
(pokles o necelá 2 % proti roku 2005). Z celkového 
počtu vzorků bylo pro ÚČOV zpracováno 8182 vzorků 
odpadních vod, kalů, tekutých odpadů a bioplynu, pro 
PČOV 2053 vzorků OV a kalů, 746 vzorků odebraných u 
velkoproducentů odpadních vod, 322 vzorků na stokové 
síti, 63 vzorků z fekálních vozů na výpustních místech 
a 81 vzorků odpadních vod z úpraven vody. Pro další 
společnosti ze skupiny Veolia Voda bylo analyzováno 
360 vzorků, zbylých 505 vzorků bylo jiného původu.

Intenzitu nárůstu sledování ve stokové síti včetně zjištěných překročení povolených hodnot vyjadřuje následující tabulka. 
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Rok 2006 byl v historii Institutu environmentálních služeb, 
a.s. (dále jen IES) rokem doposud nejúspěšnějším. Obrat 
IES vzrostl v roce 2006 oproti roku 2005 o více než 21 % a 
dosáhl výše 19 726 000 Kč. 

V roce 2006 absolvovalo 5743 účastníků ze všech divizí 
Veolia Environnement i zákazníků mimo tuto skupinu 
celkem 463 různých vzdělávacích akcí (od krátkodobých 
až po několikasemestrální studijní programy). Z toho bylo 
1805 pracovníků Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., 
pro něž bylo organizováno nebo se v různé míře účastnili 
celkem 168 vzdělávacích akcí. 

Celkový počet vzdělávacích akcí IES od počátku jeho existence 
tak dosáhl 1533 a celkový počet jejich účastníků pak 17 711.

K významným vzdělávacím akcím roku 2006 patřil např. 
čtyřdenní studijní program „Projektový management“. 
Byl ukončen první běh manažerského vysokoškolského 
studia MSc in Management Studies se studenty ze 
všech divizí Veolia Environnement. Probíhaly integrační 
semináře pro střední management společnosti Sloveo, 
které jsou společným projektem IES a Campusu Veolia 
Environnement. Bezmála 1000 pracovníků Pražských 
vodovodů a kanalizací, a.s. a Středočeských vodáren, a.s. 
absolvovalo v roce 2006 tréninky první pomoci a další akce 

  Obrat: 19 726 000 Kč
   Počet vzdělávacích akcí: 463
    Počet účastníků akcí IES: 5743
  Počet zaměstnanců: 7

   Vlastník: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. – 100 %

IES v rámci programů financovaných z fondů EU. Stovky 
lidí se vzdělávaly v jazykových kurzech. IES otevřel další 
třídu „maturitního“ studijního programu „Provozovatel 
vodovodů a kanalizací“. 

IES sehrál rozhodující roli v přípravě a realizaci projektu 
celoskupinového významu v České republice, nazvaného 
„Řízení, hodnocení a motivace pracovního výkonu 
zaměstnanců VE v ČR pomocí hodnotících rozhovorů“. 
IES se podílel nejen na tvorbě kompetenčního modelu a 
vlastního hodnotícího dotazníku, ale připravil i školení 
hodnotitelů a hodnocených včetně originálního hraného 
tréninkového filmu. 

V mezinárodním měřítku posílil IES svoje postavení 
v síti mezinárodních tréninkových center Veolia 
Environnement. Jeho zkušenosti byly využívány při 
zakládání nových 
tréninkových center ve 
Francii i jinde ve světě. 
IES zajišťoval řadu 
mezinárodních setkání 
a akcí s účastí nejvyšších 
představitelů Veolia 
Environnement.  

Dceřiná společnost
Institut environmentálních služeb, a.s.
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ROZVAHA
v tis. Kč 2006 2005 2004

   AKTIVA 2 848 393 3 127 121 2 809 130

A. Pohledávka za upsaný vlast. kapitál 0 0 0

B. Dlouhodobý majetek 587 966 615 534 650 136

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 34 013 42 258 53 590

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 520 864 521 176 507 409

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 33 089 52 100 89 137

C. Oběžná aktiva 2 202 271 2 463 110 2 092 046

C.I. Zásoby 41 826 36 782 35 880

C.II. Dlouhodobé pohledávky 1 001 1 166 2 857

C.III. Krátkodobé pohledávky 2 158 004 2 312 569 1 852 646

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 1 440 112 593 200 663

D. Ostatní aktiva 58 156 48 477 66 948

   v tis. Kč 2006 2005 2004

   PASIVA 2 848 393 3 127 121 3 127 121

A. Vlastní kapitál 1 819 940 1 776 735 1 721 476

A.I. Základní kapitál 792 276 792 276 792 276

A.II. Kapitálové fondy 143 968 143 968 143 968

A.III. Fondy ze zisku 304 145 303 097 302 848

A.IV. Hosp. výsledek minulých let 252 8 633 13 926

A.V. Hospodářský výsledek běžného období 579 299 528 761 468 458

B. Cizí zdroje 1 028 383 1 350 326 1 087 554

B.I. Rezervy 2 049 20 834 23 656

B.II. Dlouhodobé závazky 52 959 45 355 8 482

B.III. Krátkodobé závazky 973 375 1 284 137 1 055 416

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 0 0 0

C. Ostatní pasiva 70 60 100



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

29

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v tis. Kč 2006 2005 2004

+ Tržby za prodej zboží 19 039 26 075 18 403

- Náklady vynaložené na prodané zboží 18 728 26 973 19 326

+ Výkony 4 304 152 4 508 832 4 331 554

- Výkonová spotřeba 2 764 608 2 965 798 2 827 711

Přidaná hodnota 1 539 855 1 542 136 1 502 920

- Osobní náklady 636 916 658 780 640 887

- Daně a poplatky 6 741 6 646 7 013

- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 101 912 96 980 93 498

+ Ostatní provozní výnosy 89 184 34 817 26 248

- Ostatní provozní náklady 131 268 89 049 162 366

* Provozní hospodářský výsledek 752 202 725 498 625 404

+ Finanční výnosy 93 608 105 564 117 799

- Finanční náklady 85 487 92 332 102 133

* Hospodářský výsledek z finančních operací 8 121 13 232 15 666

+ Mimořádné výnosy 899 64

- Mimořádné náklady 1 049 15 180 -12 658

Hospodářský výsledek před zdaněním 760 173 723 550 653 792

Daň z příjmů z mimořádné činnosti -252 -4 754 -925

* Mimořádný hospodářský výsledek 102 -10 426 13 647

Daň z příjmu - splatná 177 257 185 586 181 013

Daň z příjmu - odložená 3 869 13 957 5 246

*** Hospodářský výsledek za účetní období 579 299 528 761 468 458
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

V tis. Kč 2006 2005 2004

P. Stav peněžních prostředků na počátku roku 112 593 14 863 664 406

Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním 760 323 738 730 641 070

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 66 275 81 157 36 857

A.2. Změny stavu pracovního kapitálu -263 646 171 114 -526 441

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků -31 -3 -3

A.4. Přijaté úroky 7 372 11 515 13 459

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost -183 406 -227 751 -99 498

A.6. Mimořádné příjmy a výdaje -16 503 12 722

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku 2 078 1 663 1 938

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 372 462 776 425 80 104

B.1. Nabytí stálých aktiv -163 056 -151 163 -230 428

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 122 766 98 277 105 773

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 92 647 -152 602

B.*** Čistý peněžní tok z investiční činnosti 52 357 -205 488 -124 655

C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků 122 194

C.2. Změna stavu vlastního jmění -536 094 -473 401 -419 192

C.*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti -535 972 -473 207 -419 192

F. Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků -111 153 97 730 -463 743

R. Stav peněžních prostředků na konci roku 1 440 112 593 200 663
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Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Společnost se sídlem Pařížská 11, 110 00, Praha 1, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 5297

(podle § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)

2006

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A
O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI

OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU
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Tato zpráva byla vypracována na základě povinnosti podle § 66a) odst. 9 obchodního zákoníku.
Popisuje vztahy mezi ovládající a ovládanou osobou a vztahy mezi propojenými osobami. Tyto vztahy
jsou popsány s ohledem na ustanovení § 17 a násl. zákona č.513/1991 Sb. obchodního zákoníku
upravující obchodní tajemství.

OVLÁDANÁ OSOBA: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „Společnost“)
Se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00,

 IČ: 25 65 66 35, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297.

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA: VEOLIA VODA, S.A., akciová společnost zřízená podle francouzského
práva
Se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži, RCS PARIS
B 433 934 809.

PROPOJENÉ OSOBY: VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00,

 IČ: 492 41 214, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098.

Veolia Eaux - Compagnie Générale des Eaux
komanditní společnost na akcie, se sídlem 52, rue d ´Anjou, 75008 Paris,
zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,
RCS PARIS B 572 025 526.

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Se sídlem Olomouc, Tovární 41, PSČ: 772 11,

 IČ: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 1943.

1. JVS a.s.
Se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ: 370 10

 IČ: 608 49 657, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíle B, vložce 657.

VODOSPOL s. r. o.
Se sídlem Klatovy, Ostravská 169/IV,

 IČ: 483 65 351, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 3931.

1. Jihočeská vodohospodářská spol. s r.o.
Se sídlem České Budějovice, Severní 8/2264, PSČ 370 10,

 IČ: 490 50 907, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíle C, vložce 3254.

Stavby vodovodů a kanalizací s.r.o.
Se sídlem Blovice, Husova 276, okres Plzeň-jih,

 IČ: 252 21 868, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 10029.

VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Se sídlem Plzeň, Malostranská 2, čp. 143, PSČ: 317 68,

 IČ: 252 05 625, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložce 574.
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Zlínská vodárenská, a.s.
Se sídlem Zlín, Tř. T. Bati 383, PSČ 760 49,

 IČ: 270 76 288, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíle B, vložce 4122.

Středočeské vodárny, a.s.
Se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ: 272 80,

 IČ: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50,

 IČ: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465.

Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Se sídlem Sokolov, Dimitrovova 1619,
IČ: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni , oddíle B, vložce 2378.

HYDRIA spol. s r. o.
Se sídlem Bedřichov 94, Špindlerův Mlýn , PSČ: 543 51,
IČ: 481 70 160, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 4016.

AQUA SERVIS, a.s.
Se sídlem Rychnov nad Kněžnou, Štemberkova 1094, PSČ: 516 01,
IČ: 609 14 076, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 1114.

SLAVOS, s.r.o.
Se sídlem Slaný, Politických vězňů 1523,

 IČ: 495 49 014, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 22812.

Varis, spol. s r.o.
Se sídlem Praha 4, Podolská 15, PSČ 140 00,

 IČ: 612 51 194, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložce 29098.

Královéhradecká provozní, a.s.
Se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03,
IČ: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 2383.

Česká voda - Czech Water, a.s.
Se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50,
IČ: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 1095.

1. SčV, a.s.
Se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00,
IČ: 47549793, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383.
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Solutions and Services, a.s.1

Se sídlem Praha 1, Pařížská 67/11, PSČ 110 00,
IČ: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.

Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v příloze
č. 1 této Zprávy.

Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s byla v rozhodném účetním období roku 2006
ovládající osobou ve vztahu k následujícím společnostem:

Institut environmentálních služeb, a.s.
Se sídlem Praha 1, Pařížská 11, PSČ: 110 00,

 IČ: 629 54 865, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.

V průběhu kalendářního roku 2006 byly společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen
„Společnost“) a propojenými osobami uzavřeny následující smlouvy a poskytnutá následující plnění:

Vztahy ke společnosti VEOLIA VODA, S.A.

- V průběhu roku 2006 zůstává nadále v účinnosti Dohoda o správě volných peněžních
prostředků ze dne 7.6.2004, na základě které jsou úročeny krátkodobé vklady Společnosti, za
podmínek obvyklých v obchodním styku.

- Dohoda o poskytování cash-poolingu ze dne 27.11.2006 na základě které má Společnost
možnost účastnit se poolového účtu Veolia Voda S.A.

Vztahy ke společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

- Společnost pronajímala v účetním období roku 2006 společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ
REPUBLIKA, a.s. vozy, které jsou evidovány ve vlastnictví Společnosti, na základě Rámcové
smlouvy o nájmu motorových vozidel. Smlouva byla uzavřena za podmínek obvyklých
v obchodním styku.

- Společnost přeúčtovala společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. náklady za
technickou a ekonomickou asistenci při rozvoji vodohospodářských projektů ve střední Evropě
a Rusku poskytnutou v průběhu roku 2006.

- Nadále zůstává účinná Smlouva o podnájmu nebytových prostor ze dne 14.8.2003 ve znění
dodatku č. 1 a č. 2 se Společností CTSE a.s., právním předchůdcem společnosti VEOLIA VODA
ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

- Rámcová smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb uzavřená dne 3.1.2006, na
základě které byly Společnosti poskytovány reklamní a propagační služby.

- Smlouva o dílo - implementace ZIS is-USYS.net.

1 Do 31.12.2006 Veolia Services, s.r.o.
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- Smlouva o zajištění servisních služeb ze dne 1.5.2006, na základě které jsou Společnosti
poskytovány servisní služby v oblasti zákaznického informačního servisu (ZIS).

- Smlouva o zajištění servisních služeb v oblasti hromadných tisků uzavřená dne 2.1.2006, na
základě které jsou Společnosti poskytované služby v oblasti zajišťování tisků a dotisků
dokumentů, obálkování a odeslání konečným příjemcům.

- Smlouva o spolupráci a poskytování poradenských služeb v oblasti MTZ ze dne 10.1.2006 na
základě které byly Společnosti poskytovány poradenské služby v oblasti průmyslového
outsourcingu.

- Smlouva o dílo ze dne 15.6.2006, na základě které byly implementovány doplňující
funkcionality ZIS včetně přípravy přechodu na novou generaci ZIS za podmínek obvyklých
v obchodním styku.

- Smlouva o poskytování služeb uzavřená dne 30.5.2006, na základě které jsou Společnosti
poskytovány služby vzdáleného připojení k Portálu Veolia Voda.

Vztahy ke společnosti Veolia Eaux - Compagnie Générale des Eaux

- Compagnie Générale des Eaux poskytla v průběhu kalendářního roku Společnosti Pražské
vodovody a kanalizace, a.s. plnění na základě smlouvy ze dne 9.1.2006 ve formě poradenství
a konzultací v oblasti implementace standardů Sarbannes – Oxley za podmínek obvyklých
v obchodním styku.

- V  průběhu kalendářního roku zůstává nadále v platnosti Smlouva o poskytování spolupráce
při zvyšování efektivnosti řízení, která byla uzavřena v roce 2004.

Vztahy ke společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. opravy vodoměrů na základě individuálních požadavků za podmínek
obvyklých v obchodním styku.

Vztahy ke společnosti 1. JVS a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost 1. JVS a.s. rozbory vody,
přezkoušení vod, opravy vodoměrů na základě individuálních požadavků, v objemu a za
podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

Vztahy ke společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. na základě
Smlouvy o provádění oprav, ověřování a dodávek měřidel rozbory vody, přezkoušení vod,
opravy vodoměrů na základě individuálních požadavků, v objemu a za podmínek obvyklých
v běžném obchodním styku.

Vztahy ke společnosti Zlínská vodárenská, a.s.

- V  průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost Zlínská vodárenská, a.s. na
základě Smlouvy o provádění oprav, ověřování a dodávek měřidel ze dne 1.3.2006
přezkoušení vod, opravy vodoměrů na základě individuálních požadavků, v objemu a za
podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.
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Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost Středočeské vodárny, a.s. na
základě Smlouvy o provádění oprav, ověřování a dodávek měřidel opravy vodoměrů a rozbory
na základě Smlouvy o vzájemné dodávce a provedení rozboru vod a kalů, za podmínek
obvyklých v běžném obchodním styku.

- Smlouva o spolupráci ze dne 22.5.2006, na základě které poskytovala Společnost spolupráci
na projektu Výzkum a řešení degradace jakosti pitné vody, v rozsahu a za podmínek
obvyklých v běžném obchodním styku.

Vztahy ke společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost Severočeské vodovody a
kanalizace, a.s. na základě Smlouvy o provedení rozborů pitných a surových vod a kalů a na
základě Smlouvy o provádění oprav, ověřování a dodávek měřidel rozbory vody (obě smlouvy
byly uzavřeny v předchozím účetním období), přezkoušení vod, prohlídky kanalizace, opravy
vodoměrů a další technickou pomoc na základě individuálních požadavků, v objemu a za
podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

- Smlouva o spolupráci ze dne 22.5.2006, na základě které poskytovala Společnost spolupráci
na projektu Výzkum a řešení degradace jakosti pitné vody, v rozsahu a za podmínek
obvyklých v běžném obchodním styku.

Vztahy ke společnosti Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost Vodohospodářská společnost
Sokolov, s.r.o. přezkoušení a opravy vodoměrů a měření na stokové síti na základě
individuálních požadavků, v objemu a za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

Vztahy ke společnosti SLAVOS, s.r.o.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost SLAVOS, s.r.o. přezkoušení a
opravy vodoměrů a měření na stokové síti na základě individuálních požadavků, v objemu a za
podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

Vztahy ke společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost Královéhradecká provozní, a.s.
rozbory vody, přezkoušení vod, opravy vodoměrů na základě individuálních požadavků,
v objemu a za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

Vztahy k Varis, spol. s r.o.

- V průběhu roku 2006 prováděla společnost Varis, spol. s r.o. pro Společnost práce spočívající
v odstraňování havárií a oprav kanalizačních přípojek a řadů na základě jednotlivých smluv o
dílo, za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku technické a konstrukční práce.

- Nájemní smlouva o pronájmu nebytových prostor uzavřená na období roku 2006 na základě,
které poskytuje Společnost společnosti Varis spol. s r.o. nebytové prostory (garážová stání,
truhlárnu, skladové prostory) za nájemné v souladu s běžným obchodním stykem.

- V průběhu kalendářního roku 2006 pronajímala Společnost společnosti Varis spol. s r.o.
jednotlivé movité věci (kompresor, kontejner, maringotky osobní automobil Škoda Felicia,
Škoda Felicia Combi, nákladní automobil AVIA, Mazda SR-E 2200 VAN) za účelem realizace
provozní činnosti za ceny obvyklé v obchodním styku.
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- Na základě smlouvy o technické podpoře ze dne 1.2.2006 prováděla Společnost pro
společnost Varis spol. s r.o. kompletní inženýrskou činnost pro realizaci havarijních oprav na
vodovodní síti za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

- Společnost provedla na základě objednávky pro společnost Varis spol. s r.o. audit odpadového
hospodářství za částku 830 tis Kč bez DPH.

- Společnost provedla na základě objednávky pro společnost Varis spol. s r.o.audit odpadového
hospodářství za částku 700 tis. Kč bez DPH.

Vztahy ke společnosti 1. SčV, a.s.

- V průběhu roku 2006 prováděla Společnost pro společnost 1. SčV, a.s. na základě Smlouvy o
provádění oprav, ověřování a dodávek měřidel rozbory a dodávky vody přezkoušení a opravy
vodoměrů na základě individuálních požadavků, v objemu a za podmínek obvyklých v běžném
obchodním styku.

- Společnost předala v průběhu roku 2006 1. SčV, a.s. vodu předanou na základě individuálních
požadavků za cenu a podmínek obvyklých v obchodním styku a v souladu s platnou cenovou
regulací.

- V průběhu kalendářního roku byla nadále účinná Smlouva o nájmu nebytových prostor
uzavřená v roce 2004, na základě které poskytuje za úplatu sjednanou v souladu
s podmínkami obvyklých v obchodním styku Společnost nebytové prostory pro administrativní
účely.

- Společnost poskytla v roce 2004 půjčku společnosti 1. SčV ve výši 49 000 tis. Kč. Zůstatek
této půjčky činil k 31.12.2006 40 430 tis. Kč (31.12.2005 - 44 513 tis. Kč). Půjčka je splatná k
31.12.2007 a je úročena sazbou 2,08 % (6M PRIBOR platný k poslednímu dni kalendářního
čtvrtletí čerpání půjčky).

Vztahy ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s.

- Institut environmentálních služeb, a.s. poskytoval Společnosti na základě Smlouvy o podnájmu
nebytových prostor, Smlouvy o dodávce vody do pronajatých prostor, Smlouvy o dodávce
tepla a energie v průběhu roku nájemné a další plnění bezprostředně související s provozními
náklady kancelářských prostor, které má Institut environmentálních služeb, a.s. v užívání.
Smlouvy byly uzavřeny za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku.

- Institut environmentálních služeb, a.s. poskytoval v průběhu roku 2006 Společnosti na základě
jednotlivých požadavků Společnosti školení, která jsou povinná ze zákona, dále jazykové kurzy
a odborné kurzy z vodohospodářské oblasti, asistenci při zpracování podkladů pro žádost
v rámci grantové politiky EU, za podmínek obvyklých v obchodním styku.





LIST OF PARTICIPATIONS OF VEOLIA VODA, S.A.

VEOLIA VODA, S.A.

VEOLIA VODA, S.A.

SMV, a.s.
100%

SčVK, a.s.
50,1%

KHP, a.s.
66%

PVK, a.s.
100%

1.JVS a.s.
100%

IES, a.s.
100%

SLAVOS, s.r.o.

ZLV, a.s.
100% VODOSPOL

s. r. o.
100%

1.Jihočeská vodohospodářská
spol. s r.o.

 (100%)

SVAS, a.s.
34%

1.SčV, a.s.
100%

Varis, spol. s r.o.
100%

VOSS s. r. o.
100%

Česká voda -
Czech Water, a.s.

100%

VEOLIA VODA ČESKÁ
REPUBLIKA, A.S .

100%

VODÁRNA
PLZEŇ a.s.

(98.7%)

AQUA SERVIS,
a.s.
66%

Solutions and
Services, s.r.o.

100%

HYDRIA spol. s
r. o.

100%

VEOLIA EAU-COMPAGNIE
GENERALE DES EUAX

VEOLIA ENVIRONNEMENT

STAVBY
VODOVODŮ A
KANALIZACÍ

(100%)



SEZNAM ZKRATEK:

SMV - STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
ZLV - Zlínská vodárenská, a.s.
KHP - Královéhradecká provozní, a.s.
PVK - Pražské vodovody a kanalizace a.s.
SVAS - Středočeské vodárny, a.s.
SčVK - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
IES - Institut environmentálních služeb, a.s.
VOSS - Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.
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I. Popis společnosti

Pražské vodovody a kanalizace, a. s. (dále také jen „Společnost“) je česká právnická osoba, akciová
společnost, která vznikla dne 1.4.1998 a sídlí v Praze 1, Pařížská 11, PSČ 110 00, Česká republika.
Hlavním předmětem její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výroba
pitné a užitkové vody a opravy a montáž vodárenské techniky a měřidel.

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. jejímž jediným akcionářem je Veolia Voda
S.A. se sídlem 52 rue d´Anjou, 75008 Paříž, vznikla na základě rozhodnutí ze dne 7.11.1997 o
privatizaci státních podniků Pražské vodárny s.p. a Pražské kanalizace a vodní toky s.p.

IČO společnosti: CZ - 25 65 66 35

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb.
a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění pro rok 2006.

Organizační složení společnosti:

Akciová společnost Pražské vodovody a kanalizace, a. s. se k 31.12.2006 člení na úseky pod vedením
generálního ředitele a jednotlivých odborných ředitelů takto:

Úsek generálního ředitele

Úsek provozního ředitele

Úpravna vody Káraný

Úpravna vody Želivka, Podolí

Provoz sítě oblast 1 až 3

Provoz ústřední čistírna odpadních vod

Provoz čerpacích stanic a pomocných čistíren odpadních vod

Provoz centrální údržba a doprava

Centrální dispečink

Útvar stokové sítě

Úsek finančního a obchodního ředitele

Úsek personálního ředitele

Úsek ředitele pro strategii
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II.Členové statutárních a dozorčích orgánů k 31.12.2006

Představenstvo

Předseda: Philippe Guitard

Místopředseda: Rostislav Čáp

Člen Eva Kučerová

Člen Etienne Petit

Člen Petr Mrkos

Člen Milan Kuchař

Dozorčí rada

Předseda: Květoslava Kořínková

Místopředseda: Ivo Sušický

Člen Robert Bratršovský

Člen Marcela Dvořáková

Člen Jan Moravec

člen Marie Abrahámová

III. Obecné účetní zásady, použité účetní metody, způsoby oceňování a odpisování

III.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení a
náklady s pořízením související. Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč) je odpisován na
základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.

Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč) je při pořízení účtován do nákladů a je zaregistrován do
operativní evidence.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 20 do 60 tis. Kč je odpisován po dobu
24 měsíců.

III.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami, které zahrnují cenu pořízení, náklady
na dopravu, clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený
Společností je oceňován vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové, mzdové a výrobní režijní
náklady.

Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku zvyšuje jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a
údržba jsou účtovány do nákladů v příslušném účetním období.



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Příloha účetní závěrky k 31.12.2006

v tis. Kč

4

III.2. Dlouhodobý hmotný majetek (pokračování)

Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 20 do 40 tis. Kč pořízený před 31.12.2001
byl v souladu s pravidly Společnosti, platnými od 1.1.2002 vykazován v rozvaze jako majetek v
pořizovacích cenách a byl odpisován v průběhu 24 měsíců. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
pořízený od 1.1.2002 do 31.12.2003 byl vykazován v rozvaze jako zásoba, při výdeji byl vyúčtován do
spotřeby a byl zaznamenán v operativní evidenci.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (v pořizovací ceně 20 až 40 tis. Kč), pořízený po 1.1.2004 je
vykazován v rozvaze jako majetek a je odpisován po dobu 36 měsíců.

Drobný majetek v ocenění 5 až 20 tis. Kč pořízený jako zásoba byl v roce 2004 zaúčtován na vrub
nákladů příštích období a je rozpouštěn do výkazu zisku a ztráty po dobu 36 měsíců. V roce 2006 byl
takto časově rozlišován pouze dřevěný nábytek.

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku

Odpisy jsou vypočítávány lineárně na základě předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:

Majetek Doba odpisování

Budovy, haly a stavby 20 - 70

Stroje, přístroje a zařízení 4 - 17

Dopravní prostředky 4 - 17

Inventář 5 - 20

III.3 Dlouhodobý finanční majetek

Podíly a cenné papíry jsou oceňovány pořizovacími cenami, tj. včetně přímých nákladů souvisejících
s pořízením.

III.4 Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny skutečnými pořizovacími cenami a jejich výdeje jsou účtovány s
použitím metody váženého aritmetického průměru. Pořizovací cena zásob zahrnuje cenu pořízení včetně
nákladů s pořízením souvisejících (náklady na přepravu, clo, provize, atd.).

III.5 Pohledávky

Pohledávky jsou účtovány ve své nominální hodnotě, nakoupené pohledávky jsou vykázány
v pořizovací ceně.

III.6 Finanční nájem

Společnost využívá pouze operativní leasing a to pro nájem kopírovací techniky.
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III.7 Devizové operace

Pro přepočet transakcí v cizí měně kromě operací devizové pokladny se používá pevný kurz, který je
vyhlašován na období jednoho roku. Pro zúčtování operací devizové pokladny v běžném roce se
používá denní kurz KB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích
a ztrátách.

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu
vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření.

III.8 Účtování nákladů a výnosů

Výnosy a náklady jsou účtovány do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

III.9 Rezervy

Společnost účtuje o rezervách na krytí příslušných rizik a ztrát v okamžiku, kdy jsou Společnosti tato
rizika známa, je pravděpodobné, že nastanou a Společnost je schopna je kvantifikovat.

Společnost tvoří k rozvahovému dni rezervu na nevybranou dovolenou na základě analýzy skutečné
nevybrané dovolené dle jednotlivých zaměstnanců, průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, dále rezervu na soudní spory a rezervu na pokuty za
nedovolené vypouštění odpadních vod.

III.10 Dohadné položky aktivní

Dohadné položky aktivní obsahují především odhad nevyfakturovaných tržeb za vodné a stočné za rok
2006, které budou fakturovány v roce 2007 na základě provedených odečtů. Dohadné položky aktivní
dále zahrnují přepokládané výnosy spojené s budoucí přefakturací oprav provedených na
infrastrukturním majetku akciových společností Zdroj pitné vody Káraný a Úpravny vody Želivka.

III.11 Daň z příjmů

Daň z příjmů je vypočtena za použití platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o
trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy. Běžná daň z příjmů zahrnuje
odhad daně z příjmů za běžné zdaňovací období, korekce odhadu daně za předchozí období, případně
doměrky daně za minulá období.

III.12 Odložená daň

Odložená daň je počítána z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období.

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících
účetních obdobích uplatněna.

III.13 Náklady příštích období

Náklady příštích období zahrnují především časové rozlišení nakupovaných služeb jako je poradenství a
konzultace k problémům budoucích období a další náklady, které budou účtovány do nákladů v období,
se kterým časově souvisejí.

III.14 Dohadné účty pasivní

Dohadné účty pasivní zahrnují především nevyfakturované dodávky služeb, které časově souvisejí
s běžným obdobím, ale budou dodavateli fakturovány až v příštím období.
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III.15 Opravné položky

Opravné položky k zásobám

Ocenění nepotřebných a nepoužitelných zásob se snižuje na prodejní cenu prostřednictvím účtu
opravných položek. Opravná položka je stanovena na základě analýzy využitelnosti jednotlivých typů
zásob a jejich stáří.

Opravné položky k pohledávkám

K nesplaceným pohledávkám, které jsou považovány za pochybné jsou vytvořeny opravné položky na
základě analýzy stáří pohledávek a bonity jednotlivých dlužníků.

IV. Doplňující informace k jednotlivým významným položkám rozvahy a výkazu zisku a
ztráty

IV.1 Dlouhodobý majetek

IV.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

Ocenitelná
práva Software

Nedokončené
DNM

Zálohy
Celkem

Pořizovací cena
Zůstatek k 1.1.2006 1 950 109 858 792 -- 112 600

Přírůstky -- 6 393 3 901 700 10 994

Úbytky -- -- -- -- --

Přeúčtování -- 792 -792 -- --

Zůstatek k 31.12.2006 1 950 117 043 3 901 700 123 594

Oprávky
Zůstatek k 1.1.2006 1 235 69 107 -- -- 70 342

Odpisy 390 18 849 -- -- 19 239

Oprávky k úbytkům -- -- -- -- --

Přeúčtování -- -- -- -- --

Zůstatek k 31.12.2006 1 625 87 956 -- -- 89 581
Zůstatková hodnota
1.1.2006 715 40 751 792 -- 42 258
Zůstatková hodnota
31.12.2006 325 29 087 3 901 700 34 013

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek neuvedený v rozvaze

Souhrnná výše drobného nehmotného majetku neuvedeného v rozvaze k 31.12.2006 činí 17 845 tis. Kč

(31.12.2005 - 16 917 tis. Kč).
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IV.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek

Budovy
haly a
stavby

Stroje,
přístroje a

zařízení
Dopr.

prostředky Inventář
Ostatní

DHM Pozemky
Umělecká

díla
Nedokon.

DHM Zálohy Celkem

Pořizovací
cena

Zůstatek
k 1.1.2006 240 166 435 740 475 025 11 433 49 865 37 929 4 975 10 433 80 1 265 646

Přírůstky 13 896 20 905 13 701 579 4 783 -- -- 40 488 -- 94 352

Úbytky -4 737 -25 123 -24 632 -170 -3 009 -5 737 -- -1 985 -- 65 394

Přeúčtování -- 8 017 -- -- -- -- -- -7937 -80 --

Zůst. k
31.12.2006 249 324 439 539 464 094 11 842 51 639 32 192 4 975 40 999 -- 1 294 604

Oprávky

Zůstatek
k 1.1.2006 55 234 319 252 321 044 7 812 41 128 -- -- -- -- 744 470

Odpisy 4 926 33 365 38 968 889 4 525 -- -- -- -- 82 673

Oprávky
k úbytkům -2 290 -24 037 -23 954 -170 -2 952 -- -- -- -- -53 403

Přeúčtování -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Zůstatek
k 31.12.2006 57 870 328 580 336 058 8 531 42 701 -- -- -- -- 773 740

Zůst. hodn.
1.1.2006 184 932 116 488 153 981 3 621 8 737 37 929 4 975 10 433 80 521 176

Zůst. hodn.
31.12.2006 191 454 110 959 128 036 3 311 8 938 32 192 4 975 40 999 -- 520 864

Drobný dlouhodobý hmotný majetek neuvedený v rozvaze

Souhrnná výše drobného hmotného majetku neuvedeného v rozvaze k 31.12.2006 činí v pořizovacích
cenách 104 163 tis. Kč (31.12.2005 - 99 776 tis. Kč).



Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Příloha účetní závěrky k 31.12.2006

v tis. Kč

8

IV.1.3 Dlouhodobý finanční majetek

Podíly v ovládaných a řízených osobách

Počáteční
zůstatek

k 1.1.2006 přírůstky úbytky
Konečný zůstatek

k 31.12.2006

Podíly v ovládaných a řízených
osobách. 2 100 95 2 195
Pořizovaný dlouhodobý finanční
majetek 50 000 -- -50 000 --

Celkem 52 100 95 -50 000 2 195

Tyto údaje představují podíl ve společnosti Institut enviromentálních služeb, a.s. se sídlem Praha 1,
Pařížská 11.

Obchodní podíl činí k 31.12.2006 100% (31.12.2005 - 100%).

Cena pořízení výše uvedeného podílu: 2 100 tis. Kč.

Institut environmentálních služeb, a.s. dosáhl za rok 2006 zisk ve výši 19 tis. Kč (31.12.2005 –
12 tis. Kč). Vlastní kapitál této společnosti činil k 31.12.2006 2 081 tis. Kč (31.12.2005 - 2 061 tis. Kč).
Mezi Společností a Institutem enviromentálních služeb, a.s. nebyla uzavřena ovládací smlouva.
Pořizované cenné papíry představují částku za znalecký posudek hlasovací práva ve společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

Vlastnický
podíl Počet akcií druh akcie

Nominální
hodnota akcie v

Kč Pořizovací cena

VAK Pardubice 1,887% 20 262

Zaknihované
akcie na
majitele 1 000 6 681

VAK Náchod 3,611% 1

Hromadná
listinná akcie

na majitele 25 000 24 213

Celkem ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 30 894

Pořizované cenné papíry z roku 2005 ve výši 50 000 tis.Kč byly po zápisu ve středisku cenných papírů
přeúčtovány na účet ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly. Dne 29.11.2006 byly akcie Vodovodů a 
kanalizací Hradec Králové, a.s. realizovány za cenu 19106 tis. Kč. Cena prodejní se rovnala ceně
pořízení.

Jiný dlouhodobý finanční majetek

Počáteční
zůstatek

k 1.1.2006 přírůstky úbytky
Konečný zůstatek

k 31.12.2006

Jiný dlouhodobý finanční majetek -- 65 000 -65 000 --

Celkem -- 65 000 -65 000 --

Jiný dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 65 000 tis. Kč představují práva a povinnosti od Moravské
infrastrukturní společnosti a.s. dle smlouvy uzavřené dne 21.3.2006, která byla zpětně postoupena téže
společnosti za tutéž pořizovací cenu dle smlouvy ze dne 26.10.2006.



IV.2 Pohledávky z obchodních vztahů

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 211 806 tis. Kč (31.12.2005 - 378 117 tis. Kč), ze
kterých 142 842 tis. Kč (31.12.2005 - 212 940 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.
Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31.12.2006 činila 66 857 tis. Kč (31.12.2005 -
67 660 tis. Kč).

Společnost dále z důvodu nedobytnosti, zamítnutí konkurzu a vyrovnání apod. odepsala do nákladů v
roce 2006 pohledávky ve výši 3 964 tis. Kč (31.12.2005 - 45 804 tis. Kč).

K 31.12.2006 vykazovala Společnost dlouhodobé pohledávky ve výši 1 001 tis. Kč (31.12.2005 -
1 166 tis. Kč) týkají se především záloh na CCS karty.

Pokles pohledávek z obchodních vztahů je v největší míře ovlivněn změnou provozovatelské smlouvy
s hlavním městem Prahou (PVS, a.s.), kde je zakotveno, že náklady na opravy infrastrukturního majetku
hlavního města jsou součástí nákladů Společnosti a proto nedochází k jejich přefakturaci, jako tomu
bylo v minulých letech.

IV.3 Dohadné položky aktivní

Nárůst dohadných položek aktivních je způsoben nárůstem dohadné položky na vodné a stočné.
Důvodem bylo nestandardně krátké odečtové období v měsíci prosinci. Délku odečtového období
ovlivňuje počet volných dní mezi 24.12. a 31.12. V roce 2006 byly pouze 3 pracovní dny mezi
vánočními svátky a Novým rokem ( tj. o l den méně oproti roku 2005), což prakticky znemožnilo
provedení odečtů dle plánu.

IV.4 Závazky z obchodních vztahů

Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 227 183 tis. Kč (31.12.2005 - 246 199 tis. Kč), ze kterých
93 007 tis. Kč (31.12.2005 - 133 744 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti.

Společnost vykazuje dlouhodobé přijaté zálohy ve výši 23 038 tis. Kč (31.12.2005 - 22 916 tis. Kč),
které představují kauce přijaté od odběratelů vody.

IV.5 Jiné závazky

Jiné závazky ve výši 1 520 tis. Kč (31.12.2005 – 51 532 tis. Kč), přestavují převážně penzijní
připojištění za měsíc prosinec 2006, které je hrazeno v lednu 2007. V roce 2005 jiné závazky
reprezentovaly především nezaplacenou pořizovací cenu na nákupy minoritních podílů ve společnostech
Vodovody a kanalizace Hradec králové, Pardubice a Náchod.
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IV.6 Opravné položky

Změny na účtech opravných položek v roce 2006:

Pohledávky

opravné položky
zákonné

opravné
položky. ostatní

Zásoby Celkem

Zůstatek k 1.1. 2006 54 500 13 160 12 650 80 310
Tvorba opravné položky 4 586 12 203 -- 16 789
Zúčtování opravné položky -4 817 -12 775 -278 -17 870
Zůstatek k 31.12. 2006 54 269 12 588 12 372 79 229

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách.

IV.7 Přehled o změnách vlastního kapitálu

Základní kapitál Společnosti se skládá z 792 276 akcií na jméno plně upsaných a splacených, s
nominální hodnotou 1 tis. Kč. Základní kapitál Společnosti je vykazován ve výši zapsané v obchodním
rejstříku krajského soudu.

V roce 2006 došlo k následujícím pohybům na účtech vlastního kapitálu:

Základní
kapitál

Ostatní
kapitálové

fondy

Zákon.
rezervní

fond
Rozvoj.

fond
Sociální

fond

Neroz-
dělený

zisk

Hosp
výsl.běž.

obd. Celkem
Zůstatek k

1.1.2006 792 276 143 968 158 455 142 015 2 627 8 633 528 761 1 776 735
Příděly

fondům -- -- -- -- 6 000 -6 000
Čerpání

fondů -- -- -- -- -4 952 -4 952
Tantiémy
členům

dozorčí rady -- -- -- -- -1 109 -1 109
Dividendy -- -- -- -- -530 033 -530 033

Zisk za rok
2005 528 761 -528 761

Zisk za rok
2006 -- -- -- -- 579 299 579 299

Zůstatek
k 31.12.2006 792 276 143 968 158 455 142 015 3 675 252 579 299 1 819 940

Společnost vytváří rezervní fond ze zisku v souladu s příslušným ustanovením obchodního
zákoníku.

Dle obchodního zákoníku je akciová společnost povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé
dosáhne zisku, ve výši 20% čistého zisku, ne však více než 10% základního kapitálu. V dalších
letech vytváří rezervní fond ve výši 5% z čistého zisku až do výše 20% základního kapitálu. Takto
vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty. Povinná výše rezervního fondu byla
vytvořena již při vzniku Společnosti.

Na základě stanov Společnost přispěla v roce 2006 ze zisku do sociálního fondu.
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IVI.7. Přehled o změnách vlastního kapitálu

Předpokládané rozdělení zisku za rok 2006

Vedení Společnosti předpokládá, že zisk roku 2006 bude použit k výplatě tantiém členům dozorčí
rady a k výplatě dividend jedinému akcionáři Společnosti.

Rozdělení zisku za rok 2005 bylo provedeno na základě rozhodnutí valné hromady Společnosti ze
dne 10.2.2006.

IV.8 Rezervy

Změny na účtech rezerv v roce 2006:

Rezerva na
neúspěšné

soudní spory
Rezerva

restrukturalizaci

Rezerva na
nevybranou

dovolenou

Rezerva na
pokuty za

vypouštění
odp. vod Celkem

Zůstatek k 1.1.2006 5 295 15 055 484 -- 20 834
Tvorba rezerv -- -- 531 4 860 5 391

Použití rezerv -- -15 055 -484 -4 750 -20 289

Zrušení rezerv -3 887 -- -- -- -3 887

Zůstatek k 31.12.2006 1 408 -- 531 110 2 049

IV.9 Vztahy s podniky ve skupině

Pohledávky a závazky z obchodních vztahů

V rámci zůstatků pohledávek a závazků v bodech IV.2 a IV.3 jsou i následující závazky a
pohledávky vůči podnikům ve skupině.

Zůstatek k 31.12. 2006 Zůstatek k 31.12.2005Společnost

Pohledávky Závazky Pohledávky Závazky

Veolia VodaČeská republika 4 000 966 3 080 268

Veolia EAU -- 1 014 -- --

Veolia Voda S.A. -- 10 000 -- --

Vodárna Plzeň 30 -- 32 --

Severočeské vodovody a
kanalizace

27 6 456 5

Institut enviromentálních služeb -- -- 159 342

Středočeské vodárny 55 1 26 6

Compagnie General des Eaux -- -- -- 14 522

1. SčV 1 122 -- 47 430

1. JVS 167 -- 64 --

VARIS 10 305 15 784 5 428 12 565

Zlínská vodárenská společnost 5 -- -- --

Královéhradecká provozní a.s. 2 -- -- --

Vodárenská společnost Sokolov 16 -- -- --

Celkem 15 729 27 771 9 292 28 138
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Pohledávky ovládající a řídící osoba

Společnost poskytla v roce 2004 půjčku společnosti 1. SčV ve výši 49 000 tis. Kč. Zůstatek této
půjčky činil k 31.12.2006 40 430 tis. Kč (31.12.2005 - 44 513 tis. Kč). Půjčka je splatná k
31.12.2006 a je úročena sazbou 2,08 % (6M PRIBOR platný k poslednímu dni kalendářního
čtvrtletí čerpání půjčky).

Pohledávky za společníky

Společnost uzavřela dne 7. června 2004 se svoji mateřskou společností Veolia Voda S.A. (dříve
Veolia Water Prague) dohodu o cash flow. Na základě této smlouvy měla Společnost možnost
vložit volnou hotovost na běžný účet mateřské společnosti. Smlouva byla uzavřena na období
jednoho kalendářního roku s možností prodloužení na následující období. Zůstatek byl úročen
sazbou 3M PRIBOR fixovanou 2 pracovní dny před začátkem příslušného čtvrtletí.

Půjčka akcionáři:

Zůstatek k 31.12 2005 Navýšení v roce 2006 Snížení v roce 2006 Konečný zůstatek
k 31.12. 2006

505 722 600 000 1 105 722 --

Snížení zůstatku zahrnuje zápočet dividend vyplácených mateřské společnosti v roce 2006 ve výši
530 033 tis. Kč.

Od 1.12.2006 byl zaveden systém cash poolingu. K 31.12.2006 činil stav poskytnutých prostředků
602 452 tis. Kč. Na kreditním úroku Společnost obdržela 1 001 tis. Kč, na debetním zaplatila
31 tis. Kč.

IV.10 Informace o tržbách

Struktura tržeb v roce 2006 a 2005 byla následující:

2006 2005
V tuzemsku V tuzemsku

Tržby za prodej zboží 19 039 26 075
Výběr vodného 2 097 078 1 953 016
Výběr stočného 1 906 584 1 716 103
Přefakturace oprav 19 889 302 084
Ostatní výkony 275 447 535 467

Výnosy celkem 4 318 037 4 532 745

Pokles obratu z prodeje zboží souvisí s prodejem vodoměrů společnosti PVS, a.s. Společnost
zajišťuje montáž těchto vodoměrů a následně je prodává vlastníkovi, kterým je PVS, a.s. V souladu
s programem výměn fakturačních měřidel byl vyměněný a přeprodaný objem vodoměrů v roce
2006 nižší než v roce 2005.

Nárůst výběru vodného představuje v procentním vyjádření 7,4%. Tento nárůst zahrnuje meziroční
nárůst ceny (+3,2% pro přímé odběratele) a lehký nárůst fakturovaných objemů z důvodu
příznivých klimatických podmínek v první polovině léta (především v oblasti vody předané).
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IV.10. Informace o tržbách (pokračování)

Rovněž nárůst výběru stočného o 11% zahrnuje nárůst ceny stočného (+4,5%) a lehký nárůst
objemu fakturovaného stočného.

V oblasti přefakturace oprav došlo k výraznému meziročnímu poklesu z důvodu změny
provozovatelské smlouvy s hlavním městem Prahou (PVS, a.s.). Na základě těchto změn nese
náklady na opravy Společnost proti poklesu placeného nájemného. Opravy tak již nejsou
fakturovány společnosti PVS, a.s. Výjimkou jsou opravy prováděné na Želivce a Káraném, kde je
stále platná původní provozovatelská smlouva a částka 19 889 tis. Kč (31.12.2005 -
302 084 tis. Kč) tak odpovídá objemu oprav fakturovanému těmto společnostem.

Pokles v oblasti ostatních výkonů rovněž souvisí se změnou provozovatelské smlouvy. Část oprav
byla v roce 2005 prováděna vlastní kapacitou Společnosti a fakturována PVS, a.s. Oproti tomuto
poklesu došlo ostatních výkonech k nárůstu v oblasti ostatních externích výkonů a služeb. Tento
nárůst v převážné míře souvisí s nárůstem subdodávek Společnosti pro společnosti zajišťující
kompletní dodavatelskou činnost v oblasti oprav.

IV.11 Ostatní provozní výnosy

Hlavními položkami ostatních provozních výnosů ve výši 22 207 tis. Kč (31.12.2005 -
21 505 tis. Kč) jsou náhrady od pojišťovny, poskytnuté dodatečné slevy od dodavatelů a další
drobné ostatní výnosy.

IV.12 Výkonová spotřeba

Spotřeba materiálu a energie meziročně vzrostla především z důvodu nárůstu ceny materiálů a
energií. Nejvýznamnější položkou jsou náklady na spotřebu surové vody, které činily za rok 2006
255 757 tis. Kč (31.12.2005 - 242 092 tis. Kč). Dalšími významnými položkami jsou spotřeba
elektrické energie ve výši 150 221 tis. Kč (31.12.2005 - 132 736 tis. Kč) a spotřeba materiálu
116 558 tis. Kč (31.12.2005 - 131 123 tis. Kč), přičemž tento materiál je používán jak pro opravy a
ostatní externí výkony, tak pro vnitřní potřebu Společnosti. Meziroční pokles spotřeby materiálu je
způsoben externalizací části oprav. Náklady na materiál se tak nyní projevují v oblasti služeb,
neboť jsou nakupovány jako kompletní dodávka opravy. Objem spotřebovaných chemikálií
používaných v procesu výroby a čištění vody v roce 2006 činil 78 366 tis. Kč (31.12.2005 -
69 964 tis. Kč). Dalšími položkami spotřeby materiálu a energie jsou pohonné hmoty a ostatní
energie.

Služby jsou ve svém ročním objemu nejvíce ovlivněny platbami správci infrastrukturního majetku
společnosti PVS, a.s. za nájem vodohospodářského majetku. Výše nájemného v roce 2006 činila
1 329 399 tis. Kč (31.12.2005 - 1 711 534 tis. Kč). Tento významný pokles je způsoben změnou
provozovatelské smlouvy, která způsobila, že dříve přefakturované opravy se staly nákladem
Společnosti proti snížení nájemného.

Další významnou složkou služeb jsou náklady na opravy a udržování vynaložené Společností, které
v roce 2006 činily 552 783 tis. Kč (31.12.2005 - 411 375 tis. Kč).

Celkový objem služeb je dále také významněji ovlivněn náklady na likvidaci odpadu, které za rok
2006 dosáhly výše 52 642 tis. Kč (31.12.2005 - 46 652 tis. Kč) a zahrnují především likvidace kalů
na ústřední čistírně odpadních vod a v menší míře kalů z filtrů na úpravnách vod, úklidovou službu
zahrnující jak běžný úklid prostor Společnosti, tak úklidy po haváriích. Dalšími významnými
položkami jsou náklady na poradenství 30 666 tis. Kč (31.12.2005 - 37 176 tis. Kč), na údržbu
výpočetní techniky ve výši 16 683 tis. Kč (31.12.2005 - 16 304 tis. Kč) a marketing 12 465 tis. Kč
(31.12.2005 - 6 423 tis. Kč).
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IV.13 Osobní náklady

Meziroční pokles osobních nákladů je ovlivněn snížením počtu zaměstnanců v rámci probíhající
restrukturalizace Společnosti, který je částečně kompenzován nárůstem mezd.

V roce 2006 obdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů odměny v celkové výši 2 340 tis. Kč

(31.12.2005 - 2 050 tis. Kč).

Skutečné náhrady vyplacené zaměstnancům v souvislosti s probíhající restrukturalizací ve výši
16 104 tis. Kč byly vykázány jako mimořádné náklady oproti rozpuštění rezervy na
restrukturalizaci v roce 2006 ve výši 15 055 tis. Kč.

V roce 2006 ani v roce 2005 neobdrželi členové statutárních orgánů žádné půjčky, přiznané záruky
nebo zálohy. Vedení Společnosti je oprávněno vyžívat služební automobily a mobilní telefony i pro
soukromé účely.

IV.14 Ostatní provozní náklady

Významnými položkami ostatních provozních nákladů ve výši 102 523 tis. Kč (31.12.2005 -
123 966 tis. Kč) jsou pojistné majetku 44 143 tis. Kč (31.12.2005 - 52 778 tis. Kč), odběr podzemní
vody 33 772 tis. Kč (31.12.2005 - 35 215 tis. Kč), poplatky za vypouštění odpadních vod
12 106 tis. Kč (31.12.2005 - 15 188 tis. Kč), pokuty a penále 5 009 tis. Kč (31.12.2005 -
1 614 tis. Kč) a odpisy pohledávek 3 964 tis. Kč(31.12.2005 - 45 804 tis. Kč).

IV.15 Prodej cenných papírů a podílů

V roce 2006 byly prodány akcie společnosti VAK Hradec Králové. Jednalo se o 52 345 ks
zaknihovaných akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1000 Kč. Prodejní cena se rovnala ceně
pořízení 19 106 tis. Kč.

Dále byla ¨nakoupena práva a povinnosti v celkové hodnotě 65 000 tis. Kč od Moravské
infrastrukturní společnosti a.s. dle smlouvy uzavřené dne 21.3.2006, která byla zpětně postoupena
téže společnosti za tutéž pořizovací cenu dle smlouvy ze dne 26.10.2006.

2006
2005

Celkem Zaměstnanci
Vedoucí

pracovníci Celkem Zaměstnanci
Vedoucí

pracovníci
Průměrný
počet
zaměstnanců 1 386 1 381 5 1 532 1 526 6

Mzdy 468 580 456 486 12 094 471 262 456 951 14 311

Sociální
zabezpečení
a zdravotní
pojištění 158 447 154 214 4 233 161 654 156 645 5 009
Sociální
náklady 23 653 23 581 72 23 814 23 739 75
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IV.16 Daň z příjmů

Splatná daň

2006 2005
Zisk/ztráta před zdaněním 760 173 723 550

Nezdanitelné výnosy - 7 247 10 852
Položky snižující základ daně - 31 996 44 612

Rozdíly mezi účet.a daň.odpisy - 8 862 18 083
Položky zvyšující základ daně + 31 988 --
Investiční úleva 10% HIM - -- --
Dary - 1 140 777
Zdanitelný příjem celkem 742 916 649 226
Sazba daně z příjmů % 24 26
Daň z příjmů 178 300 168 799
Slevy na dani - 556 596
Splatná daň 177 744 168 203

Splatná daň z příjmů za běžnou činnost se skládá z daně z příjmů za běžné účetní období ve výši
177 744 tis. Kč (31.12.2005 - 168 203 tis. Kč) a korekce daně z příjmů za minulá účetní období ve
výši - 4 352 tis. Kč (31.12.2005 - 12 629 tis. Kč).

Odložená daň

Pohledávky Závazky Rozdíl
2006 2005 2006 2005 2006 2005

Dlouhodobý majetek -- -36 774 - 34 201 -36 774 -34 201
Pohledávky 3 021 3 036 -- -- 3 021 3 036
Zásoby 2 969 3 158 -- -- 2 969 3 158
Rezervy 465 5 000 -- -- 465 5 000
Ostatní dočasné rozdíly 398 568 -- -- 398 568

Odložená daňová
pohledávka/(závazek) 6 853 11 762 -36 774 -34 201 -29 921 -22 439

V souladu s platnými účetními postupy použila Společnost pro výpočet odložené daně sazbu 24%
(2005 - 24%). Nárůst odloženého závazku je způsoben rychlejším daňovým odpisem dlouhodobého
majetku, proti jeho účetnímu odpisu, který je stanoven vnitřním předpisem Společnosti.

Důvodem snížení odložené daňové pohledávky z titulu přechodných rozdílů je splnění časového
kritéria pro přesun z účetních opravných položek do daňových u starších pohledávek, rozpuštěním
rezervy na soudní spory a rozpuštěním rezervy na restrukturalizaci.

IV.17 Nájmy

Společnost uzavřela smlouvu o operativním nájmu hardware a software. Nájemné zaplacené za rok
2006 činilo 285 tis. Kč (31.12.2005 - 350 tis. Kč).
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IV.18 Mimořádné výnosy a náklady

Mimořádné náklady představují rozpuštění rezervy na restrukturalizaci ve výši 15 055 tis. Kč

(31.12.2005 - 9 605 tis. Kč). Rezerva se v roce 2006 nevytváří (v roce 2005 tvorba rezervy
v hodnotě 6 000 tis. Kč) snížené o skutečné náhrady vyplacené zaměstnancům v souvislosti
s probíhající restrukturalizací ve výši 16 104 tis. Kč.

V mimořádných výnosech je zúčtován doplatek ve výši 899 tis. Kč za likvidaci škody vzniklé
v souvislosti s povodní v roce 2002.

IV.19 Výše splatných závazků zdravotního a sociálního pojištění

Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění k 31.12.2006 činí 14 470 tis. Kč (31.12.2005 -
16 777 tis. Kč). Tyto závazky nebyly k rozvahovému dni splatné.

IV.20 Výše evidovaných daňových nedoplatků

Společnost neměla k 31.12.2006 a 31.12.2005 žádné daňové nedoplatky.

IV.21 Přijaté dotace na investice i provozní účely

Společnost získala v roce 2005 první platbu 493 tis. Kč, tj. 20% z celkové možné výše příspěvku
na základě Dohody o poskytnutí příspěvku v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3
regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu. Poskytnutá dotace je i v roce 2006 průběžně využívána na zajištění projektu
Škola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

IV.22 Pronájem majetku

Společnost pronajímá a volné prostory autodílny a kovárny, kancelářský prostor, kantýna a část
nezastřešené plochy v objektu Hostivař.

IV.23 Poskytnutá zajištění

Společnost vystavila ručitelské prohlášení ve prospěch Českomoravské záruční a rozvojové banky
a.s. za úvěr ve výši 42 052 tis. Kč poskytnutý Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Příbram.
Úvěr bude splácen v období od 1.1 2006 do 30.4 2019.




