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Politika jakosti a vztahu k environmentu
 Vedení a zam stnanci spole nosti Vodovody a kanalizace P erov, a.s. zavedli v roce 2005 integrovaný 
systém managementu jakosti a pé e o �ivotní prost edí a p ijali politiku jakosti a vztahu k environmentu. 
P ijaté dokumenty akcentují ná� vztah k zákazník m a obchodním partner m jak z hlediska jejich pot eb 
a po�adavk , tak i z hlediska vztahu spole nosti k pé i a ochran  �ivotního prost edí. 

 P ijatý dokument se zam uje p edev�ím na tyto úkoly a závazky 

efektivn  a ú inn  identi kovat a plnit pot eby zákazník� 

 dosahovat, udr�ovat a zlep�ovat celkovou ú innost a zp sobilost na�í spole nosti a omezovat � 
negativní dopady innosti spole nosti na �ivotní prost edí

 poskytovat slu�by odpovídající oprávn ným o ekáváním a zájm m � 
zákazník

 �etrn  se chovat k �ivotnímu prost edí a dodr�ovat v�echny právní p edpisy � 
a jiné po�adavky environmentálního charakteru, kterým spole nost podléhá

 koordinovat innosti vedoucí k efektivnímu a ú innému systému ízení � 
proces  a jejich neustálému zlep�ování, aby byly uspokojovány odpovídající 
pot eby, o ekávání a po�adavky zákazník

 vyvíjet neustálý tlak na vlastní pracovníky a dodavatele k dodr�ování � 
zákonných norem a uplat ování co nejmén  zat �ujících postup  p i jejich 
innosti ve vztahu k �ivotnímu prost edí. 
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stavební práce na stokách a OV. V roce 2009 
tak bude provedeno ji� jen ukon ení zku�ebního 
provozu OV Lipník a vyhodnocení akce. Stane 
se tak zhruba s p lro ním p edstihem.

 V provozní oblasti se nám poda ilo dosáhnout 
historicky nejni��ího objemu vody nefakturované 
- tedy ztrát vody v trubní síti v objemu 846 tis.
m3/rok, co� iní 12,35 % z vody ur ené k realizaci. 
Proti roku 2007 je to sní�ení o více ne� 260 tis.
m3/rok.
V roce 2008 se poda ilo dosáhnout zisku 
9,38 mil. K . To za okolností, kdy stále klesají 
odb ry vody na�imi odb rateli, zejména z pod-
nikatelské sféry. 

 I p es zmín ný pokles v odb rech vody 
dosahuje spole nost standardn  dobrých 
hospodá ských výsledk .
Za dosa�ené výsledky touto cestou d kuji 
zam stnanc m a vedení spole nosti. D kuji 
rovn � len m orgán  na�í spole nosti za jejich 
zodpov dnou celoro ní práci a akcioná m za 
spolupráci a podporu. 

 MUDr. Michal Chromec
 p edseda p edstavenstva

Vá�ení akcioná i,

 na�e akciová spole nost oslavila v roce 2008 
patnácté výro í svého vzniku. 
I v tomto historicky významném roce jsme 
pokra ovali v úsilí zefektivnit ídící práci, zvý�it 
produktivitu práce, sni�ovat provozní náklady 
a dosáhnout co nejlep�ích hospodá ských 
výsledk  - ani� by do�lo ke sní�ení úrovn  slu�eb, 
které poskytujeme na�im zákazník m.
 
 Konkrétn  �lo o realizaci významné organiza ní 
zm ny. Spo ívá ve zmen�ení po tu provozních 
jednotek ze ty  na dv . Od roku 2008 máme jen 
jeden provoz vodovod  a jeden kanalizací a OV. 
Tímto opat ením je zd razn na pot eba zvý�ení 
specializace a odbornosti jednotlivých inností. 
Sou asn  jsme opustili dosavadní provozní areály 
v Lipníku n.B. a v Kojetín  a jako nepot ebné pro 
dal�í podnikatelskou innost jsme je odprodali. 

 Díky t mto krok m mohlo dojít k dal�ímu 
sní�ení po tu zam stnanc  o 17 osob. To 
významn  zlep�ilo parametry dosa�ené efektivity 
a produktivity práce na jednoho zam stnance na�í 
spole nosti.
Opu�t ní provozních st edisek v Lipníku 
a Kojetín  nezp sobilo �ádné negativní reakce 
zákazník  a ve�keré innosti jsou bez problém  
zaji� ovány ze zbývajících provozních lokalit. 

 V tomto roce pokra ovala rychlým tempem 
na�e dosud nejv t�í investi ní akce �Zlep�ení 
kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy�, 
tak�e ke konci roku byly ukon eny ve�keré 
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Identi ka ní údaje
Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace P erov, a.s. 
Sídlo: P erov I � M sto, �í ava 483/21, PS  750 02 P erov 
Právní forma: akciová spole nost
I :  47674521
DI : CZ47674521
Rejst íkový soud: Krajský soud Ostrava
Zápis v OR: Oddíl B, vlo�ka . 675
Zalo�ení spole nosti: 8. 10. 1993 podle § 172 Obch. zákoníku, Fondem národního majetku R
Vznik spole nosti: 1. 11. 1993 zápisem do Obchodního rejst íku

P edm t podnikání spole nosti
P edm t podnikání spole nosti vymezují stanovy v l. 5. takto:

výroba, obchod a slu�by neuvedené v p ílohách 1 a� 3 �ivnostenského zákona� 
podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady� 
provád ní staveb, jejich zm n a odstra ování� 
silni ní motorová doprava nákladní vnitrostátní � 
projektová innost ve výstavb� 
vodoinstalatérství� 

Zákonem . 130/2008 Sb. byl novelizován �ivnostenský zákon . 455/1991 Sb., kterým byly n které 
vázané �ivnosti a volné �ivnosti zru�eny a za azeny pod jednu �ivnost volnou �výroba, obchod a slu�by, 
neuvedené v p ílohách 1 a� 3 �ivnostenského zákona�. Zru�ené �ivnosti se staly obory innosti, za azenými 
pod tuto novou volnou �ivnost. V na�em p ípad  se to týká 8 d ív j�ích �ivností.

Vedoucí pracovníci 
spole nosti
Ing. Miroslav Dundálek
editel spole nosti

Ing. Jind ich Mrva
výrobn  technický nám stek

Ing. Jan Sabado�
ekonomický nám stek

Æ ?µ´¿¼²3 &¼¿¶» 
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ádná valná hromada
 ádná valná hromada se konala 16. kv tna 2008, projednala a schválila zprávu p edstavenstva 
o podnikatelské innosti spole nosti, ro ní ú etní záv rku a rozd lení zisku za rok 2007. �ádné jiné 
zále�itosti nebyly do programu valné hromady za azeny.

Ñ ®¹?²§ 

P edstavenstvo spole nosti
MUDr. Michal Chromec
p edseda p edstavenstva 
len zastupitelstva statutárního m sta P erov

Ing. Miloslav P ikryl
místop edseda p edstavenstva
starosta m sta Lipník n.B.

Mgr. Eduard Kavala
místop edseda p edstavenstva
starosta obce B lotín

Ing. Miroslav Dundálek
len p edstavenstva 
editel spole nosti

Zdenka Dopitová
lenka p edstavenstva 
lenka zastupitelstva m sta Tova ov

poslankyn  P R

Ing. Zden k Kazílek
len p edstavenstva 
len zastupitelstva statutárního m sta P erov

Miroslav Nehyba
len p edstavenstva

Mgr. Radovan Ra�ták
len p edstavenstva 
len rady statutárního m sta P erov

Vojt ch Soldán
len p edstavenstva 

starosta obce Rokytnice

Dozor í rada
Ing. Mojmír Haupt
p edseda DR 
starosta m sta Kojetín

Ing. Jaroslav ermák
len DR 
len zastupitelstva statutárního m sta P erov

Viktor Gybas
len DR 

vedoucí MTZ

Jaroslava Mina íková
lenka DR 

mzdová ú etní

Ing. Vladimír Lichnovský
len DR 
len zastupitelstva obce Kokory

Ladislav Táborský
len DR 

starosta obce Teplice n.B.
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 V pr b hu roku 2008 nedo�lo k �ádné zm n  v základním kapitálu spole nosti.
K 31. 12. 2008 inila hodnota základního kapitálu 862 002 000 K . 

Od zalo�ení spole nosti se základní kapitál vyvíjel takto:
527 171 000 K  p i zalo�ení spole nosti k 1. 11. 1993
576 057 000 K  po prvním zvý�ení základního kapitálu k 31. 12. 1996
697 503 000 K  po druhém zvý�ení základního kapitálu k 31. 12. 1998
862 002 000 K  po t etím zvý�ení základního kapitálu k 31. 12. 2002

Údaje o cenných papírech k 31. 12. 2008
 Základní kapitál má hodnotu 862 002 000 K  a je rozd len na 862 002 kus  akcií, ka�dá o jmenovité 
hodnot  1 000 K . 

V�echny akcie jsou vydány v listinné podob
akcie na jméno 814 795 kus 94,52 %
akcie na majitele 47 207 kus    5,48 %

 Akcie na jméno mají omezenou p evoditelnost podle l. 13 Stanov spole nosti a jsou p evoditelné 
jen se souhlasem valné hromady. Valná hromada je povinna odmítnout ud lení souhlasu, pokud nep jde 
o p evod mezi stávajícími akcioná i, dr�iteli akcií na jméno. 
 V minulosti n které obce uzav ely s eskou spo itelnou, a.s. smlouvy o p evodu akcioná ských práv 
a smlouvy o budoucích smlouvách o p evodu akcií na jméno. K t mto akciím v dr�ení obcí je v knize 
akcioná  vedené emitentem zaregistrováno pozastavení výkonu práva majitele cenného papíru nakládat 
s t mito akciemi ve prosp ch eské spo itelny, a.s. Pozastavení práva nakládat s akciemi je z ízeno na 
dobu dvaceti let od podpisu smlouvy. Dle informací, které má p edstavenstvo k 31. 12. 2008 k dispozici 
se to týká 51 obcí a 164 338 ks akcií na jméno, co� p edstavuje podíl 19,06 % ze základního kapitálu.

Akcie na majitele jsou p evoditelné bez omezení. 
Výkon hlasovacího práva akcioná  není stanovami omezen. 

Významné vlastnické podíly
Po et akcií %

statutární m sto P erov 242 890 28,18
m sto Kojetín 101 115 11,73 
m sto Hranice 90 777 10,53
m sto Lipník nad Be vou 55 922 6,49

F ¼¿¶» 
± ¦?µ´¿¼²3³ µ¿°·¬?´«
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 K 1. 1. 2008 provedla spole nost zm nu organiza ního uspo ádání. Podstatou zm ny je vytvo ení 
jednoho provozu vodovod  a jednoho provozu kanalizací a OV. Sou asn  s tím byla opu�t na dosa-
vadní pracovi�t  v Kojetín  a Lipníku n. B. Organiza ní zm nou bylo docíleno úspory náklad  a významn  
sní�en po et zam stnanc . Nemovitosti opu�t ných pracovi�  v Kojetín  a Lipníku n. B. byly je�t  
v roce 2008 prodány. 
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Tr�by a výnosy
 Hlavní inností spole nosti jsou výroba a dodávka pitné vody a odvád ní a i�t ní odpadních vod. 
Tomu odpovídá i skladba výnos  spole nosti, kde vodné p edstavuje 54,7 % a sto né 36,2 % z celkových 
tr�eb. Ostatní innosti jsou dopl ující k vý�e uvedeným hlavním innostem. 
 Celkové tr�by spole nosti 323 960 tis. K  jsou vy��í ne� v roce 2007 o 8 630 tis. K , co� p edstavuje 
nár st o 2,7 %. Proti minulým rok m je nár st ve  nan ních výnosech z d vodu prodeje majetku bývalých 
provoz  Kojetín a Lipník n. B. ve vý�i 7,2 mil. K .

P ehled vývoje výnos  celkem (v tis. K )
2006 2007 2008

vodné 174 191 171 484 177 283 
sto né  115 962 118 606 117 197
ostatní slu�by  9 716  8 722 10 649
jiné provozní výnosy 2 335  5 188 10 500
 nan ní výnosy 1 200 11 118 8 144 
mimo ádné výnosy 94 212 187 
c e l k e m 303 498 315 330 323 960
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Náklady
 Celková vý�e zú tovaných náklad  dosáhla 314 579 tis. K , co� je o 8 502 tis. K  více ne� v r. 2007 
a p edstavuje to meziro ní nár st o 2,8 %.
 Nár st provozních náklad  byl ovlivn n meziro ním nár stem cen energií a s tím souvisejících slu�eb. 
Pokles v odpisech je zp soben prodejem objekt  provozních st edisek Lipník n. B. a Kojetín. 

P ehled vývoje náklad  (v tis. K )

Ukazatel 2006 2007 2008
Provozní náklady 291 107 299 107 300 861
Z toho: spot eba materiálu 56 030 55 844 54 437
 spot eba energií 19 072 20 328 20 536
 opravy 22 395 21 269 25 298
 ostatní slu�by 18 200 19 759 20 291
 osobní náklady 72 450 76 790 75 270
 odpisy 93 077 98 773 95 308
 ostatní provozní náklady 9 883 6 344 9 721
Finan ní náklady 2 530 7 697 11 394
Mimo ádné náklady 284 40 - 252
Da  z p íjmu odlo�ená 3 376 - 767 2 576
Náklady celkem 297 297 306 077 314 579

Hospodá ský výsledek
 Spole nost vytvo ila za rok 2008 ú etní hospodá ský výsledek a to zisk ve vý�i 9 380 734 K  p i 
výkonech 323 960 158 K  a nákladech 314 579 424 K , které jsou v etn  odlo�eného da ového závazku 
ve vý�i 2 575 923 K . Z tohoto zisku nevznikla spole nosti povinnost odvodu dan  z p íjmu právnických 
osob. Celý dosa�ený zisk bude rozd len podle rozhodnutí valné hromady.
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P ehled vývoje hospodá ského výsledku: 2006 2007 2008
Hospodá ský výsledek p ed zdan ním (v K )  9 577 258 8 486 993 11 956 657
Odlo�ená da  (-) resp. da ová pohledávka (+) - 3 376 443  766 674 - 2 575 923 
Hospodá ský výsledek (v K ) 6 200 815 9 253 667 9 380 734

Návrh na rozd lení zisku: 
a) zákonný p íd l do rezervního fondu 469 036,--
b) p íd l do sociálního fondu 2 000 000,--
c) p íd l do stimula ního fondu 2 000 000,--
d) tantiemy len m statutárních orgán  531 300,--
e) p íd l do investi ního fondu 4 380 398,43

Financování
 V pr b hu celého hodnoceného období byl zaji�t n optimální pr b h nakládání s  nan ními 
prost edky. Ve�kerá provozní innost byla hrazena z vlastních  nan ních zdroj , bez úv r  a  nan ní 
zdroje pro tuto provozní innost byly zaji�t ny pouze vlastní inností spole nosti, p evá�n  tr�bami za 
vodné a sto né, jejich� podíl je 91 % z celkových výnos . 
 V roce 2008 byly uplat ovány v rámci p sobnosti spole nosti jednotné ceny vodného a sto ného.
 Vodné 33,00 K /m3 (v etn  DPH)
 Sto né 20,00 K /m3 (v etn  DPH)
 Spole nost uplat uje i tzv. cenu vody p edané pro dodávky vody obcím, kde spole nost 
nevlastní ani neprovozuje vodovod nebo kanalizaci. Jedná se o 14 obcí a cena je pro ka�dou obec 
samostatn  vykalkulovaná a uplat ovaná. 
 Na investi ní innost, akci �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy�, byla v pr b hu 
roku 2008 poskytnuta dotace z FS EU ve vý�i 2 930 tis. EUR, co� bylo 71 924 tis. K , dále p j ka ze SF�P 
ve vý�i 9 979 tis. K  a p ísp vek m st Hranice a Kojetína v celkové vý�i 6,6 mil. K  a byl erpán úv r z 

SOB ve vý�i 88 975 tis. K .

Návratné výpomoci k 31. 12. 2008
 V roce 2008 spole nost ukon ila splácení úv ru, který byl poskytnut v r. 1998 na rekonstrukci 
ÚV Troubky v celkové vý�i 8 200 tis. K .
 Z statek závazk  z nesplacených p j ek a úv r  k 31. 12. 2008 je 157 275 tis. K . Z nesplacených 
závazk  bylo zaplaceno 1 896 881 K  úrok . Splátky probíhají dle sjednaného re�imu plateb s poskytovateli 
úv r . P ehled z statk  je uveden v �P íloze k ú etní záv rce ��
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 Spole nost v souladu se zákonem . 274/2001 Sb. v platném zn ní uzavírá s odb rateli smlouvy 
o zaji� ování dodávek pitné vody z ve ejného vodovodu a o poskytování slu�eb v oblasti odvád ní 
odpadních vod ve ejnými kanalizacemi. 
 K 31. 12. 2008 bylo uzav eno celkem 26 732 smluv, co� je 92,28 % z celkového po tu odb ratel . 
 Spole nost dále provádí obchodní innost (uzavírání smluv, ode ty a fakturaci vodného nebo sto ného) 
v rámci smluv o provozování vodovod  a kanalizací, které nejsou v majetku spole nosti, pro m sta 
Hranice a Lipník nad Be vou.

P ehled n kterých ukazatel  
hospoda ení spole nosti

2006 2007 2008
Rentabilita vlastního kapitálu % 0,50 0,73 0,74 Míra reprodukce vlastních zdroj .

Rentabilita výnos  (ziskovost) % 2,04 2,93 2,90 Udává, z kolika procent je 
spole nost zisková.

Rentabilita celkových náklad % 2,09 3,02 2,98 Udává, kolik % zisku se vyproduko-
valo z 1,- K  vynalo�ených náklad .

Mzdová produktivita �B�  K 3,64 3,34  3,55 Udává, jaká ást p idané hodnoty 
p ipadá na 1,- K  vyplacených mezd.

Produktivita výnos  celkem tis. K /
1 zam s. 1 392 1 460 1 628 

Udává, kolik tis. K  výnos  p ipadá 
v pr m ru na 1 zam stnance 
spole nosti.

Nákladovost výnos K 0,98 0,97 0,97 Zatí�ení výnos  celkovými náklady 
na 1,- K  tr�eb.

O ekávaná hospodá ská a  nan ní situace 
v roce 2009
 Pro rok 2009 plánuje p edstavenstvo spole nosti výnosy ve vý�i cca 317 mil. K , náklady 310,5 mil. K  
a zisk 6,5 mil. K . 
 Cena vodného byla stanovena na základ  kalkulace na 34,00 K /m3 a sto ného 22,00 K /m3. 
P edpokládá se provedení oprav v objemu 20,7 mil. K  a investice do vý�e 155 mil. K . 
 Pro investi ní innost na stavbu �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy� se 
p edpokládá vyu�ít 32 mil. K  cizích zdroj  (p ísp vek m sta Kojetín, úv r).
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Majetek spole nosti celkem 1 405 517 809 1 476 948 770 1 548 591 912
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 1 249 945 167 1 335 104 582 1 399 602 636
z toho: - dlouhodobý nehmotný majetek 2 760 561 3 178 112 3 601 913
            - dlouhodobý hmotný majetek 1 247 184 606 1 331 926 470 1 396 000 723

Ob �ná aktiva 154 496 929 140 517 907 147 826 906
z toho: - krátkodobé pohledávky 63 712 763 71 342 656 68 115 122
            -  nan ní majetek 84 984 162 64 251 038 75 270 761
            - zásoby 5 800 004 4 924 213 4 441 023

Ostatní aktiva 1 075 713 1 326 281 1 162 370
z toho: - náklady p í�tích období 999 173 1 241 556 1 061 680
            - p íjmy p í�tích období 76 540 84 725 100 690

 Majetek spole nosti je uveden v netto hodnot .
 V porovnání s rokem 2007 se majetek zvý�il o 4,85 %. Nár st u dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku je zp soben výstavbou akce �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy.�
 U ostatních ob �ných aktiv je nár st díky navý�ení  nan ního majetku � peníze na ú tech. Naopak 
je vid t, �e se da í sni�ovat zásoby, které vá�ou ob �né zdroje a to díky tomu, �e byl vytvo en nový 
konsigna ní sklad fy. HAWLE. 

Správa spole nosti VaK P erov, a. s.
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Rekonstruovaná OV Lipník

Ê #¦²¿³²7 «¼?´±¬·
®±µ« îððè

 Nejvýznamn j�í událostí roku 2008 byla zm na organiza ního uspo ádání spole nosti, její� podstatou 
je vytvo ení samostatného provozu vodovod  a provozu kanalizací a OV s celookresní p sobností, se 
sou asným p echodem na oborové ízení. V návaznosti na tuto zm nu do�lo ke sní�ení po tu zam stnanc  
a k výraznému zvý�ení efektivity a produktivity práce. Spole nost opustila a prodala dv  tradi ní st ediska 
v Lipníku n.B. a v Kojetín . 

 Intenzívním tempem pokra ovala výstavba kanalizace v Kojetín , P erov , Drahotu�ích a OV 
v Lipníku n.B. v rámci stavby �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy� a byly ukon eny 
v�echny stavební práce p ed koncem roku 2008. Stavba tak bude ukon ena s výrazným p edstihem. 

 V listopadu oslavila spole nost 15. výro í od svého zalo�ení v roce 1993 a k tomuto výro í vydala 
výro ní bro�uru se souhrnem dosa�ených výsledk  za 15 let své existence. 

 V záv ru roku byl dokon en a p edstavenstvem spole nosti schválen �plán obnovy vodovod  a 
kanalizací� podle § 8 odst. 11 zákona . 274/2001 Sb.
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 V návaznosti na provedenou organiza ní zm nu zaji� oval provoz vodárenských za ízení nový provoz 
vodovod  s pracovi�ti v P erov  a Hranicích, která zaji� ují provoz a údr�bu sítí ve svých oblastech 
tj. P erov � Kojetín a Hranice � Lipník. Pracovi�t  úpravny vody Troubky pak zaji� uje provozování 
vodních zdroj , vodojem  a erpacích stanic pro dopravu pitné vody na území celého okresu P erov. 

 Proti roku 2007 jsme dosáhli dal�ího významného sní�ení objemu vody nefakturované na 
846 tis. m3/rok, co� iní podíl 12,35 % z objemu vody k realizaci. Po ode tení vlastní spot eby vody inily 
ztráty vody pouze 11,1 %. Jednotkový únik vody nefakturované vzta�ený k p epo tené délce potrubí se 
sní�il na 0,84 m3/rok/m potrubí. To p edstavuje �pi kovou hodnotu v rámci celé R a odrá�í se v ní 
d sledná pé e o vodovodní sí . 

 Ve výrob  a odb rech pitné vody se projevil dal�í pokles, zp sobený je�t  vlivem ukon ení výroby 
klasických obrazovek v Multidisplay v Hranicích a zru�ení dvou cukrovar  v Kojetín  a v N m icích n.H. 
Voda k realizaci poklesla o 468 tis. m3 (-6,4 %) voda fakturovaná o 199 tis. m3 (-3,20 %). Na poklesu se 
podílely domácnosti 1,17 % a u ostatních odb ratel  jsme zaznamenali propad 6,97 %. S poklesy prodeje 
vody roste podíl domácností, který iní 66,34 % z celkové vody fakturované. 

 Spole nost provozovala vlastní vodovody ve 108 obcích a místních ástech a ve 25 obcích a místních 
ástech provozovala vodovody i jednotlivé ady v majetku obcí. 

ukazatel jednotka 2006 2007 2008
po et obyvatel v zásobovaném regionu 133 400 133 400 133 400
z toho napojených obyvatel v rámci a.s. 120 555 121 882 122 333
podíl napojených obyvatel v rámci regionu 
vyjád ený v % 90,2 91,4 91,7

po et ve ejných vodovod 7 7 7
 - z toho skupinových 6 6 6
délka vodovodní sít [ km ] 944 957 960
po et vodovodních p ípojek 24 894 25 401 25 589
délka vodovodních p ípojek [ km ] 249 254 256
po et osazených vodom r 25 077 26 556 25 540
po et erpacích a p e erpávacích stanic 45 46 46
po et úpraven vody 9 9 9
 - z toho na vodu podzemní a d lní 8 8 8
po et vodojem 45 45 45
objem vodojem [ m3 ] 30 885 30 885 30 885

voda vyrobená ve vlastních za ízeních [ tis. m3/
rok ] 5 168 4 820 4 616
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 Prakticky od roku 2004, kdy do�lo ke zprovozn ní vodovodního p ivad e DN 500 z Ostravského 
oblastního vodovodu, kterým je p ivád na pitná voda do vodárenského systému okresu P erov, jsou 
vyu�ívány pouze vodní zdroje ÚV Troubky, Klopotovice, ÚV Pot�tát, ÚV Lhotka, Podho í a Ústí. Dal�í 
t i zdroje vody, a to ÚV Brodek, S Lipník � Závrbek a S Hranice � Nový odbyt jsou udr�ovány jen jako 
zálo�ní zdroje. Také v roce 2008 pokra ovaly vým ny ucelených úsek  vodovodní rozvodné sít , p i em� 
jsou preferovány nejstar�í a poruchové úseky. Stav sítí se tak neustále zlep�uje, co� se velmi p ízniv  
odrá�í v nízkých ztrátách vody. V roce 2008 se nevyskytly �ádné zásadní problémy s kvalitou pitné vody 
nebo s plynulostí její dodávky. Díl í výpadky byly pouze v souvislosti s poruchami sítí nebo p ípojek. 
 Významným ídícím prvkem celého vodárenského systému je dispe ink, který zaji� uje plynulost 
výroby a dodávky vody do vodojem  a p e erpávacích stanic a poskytuje aktuální informace z provozu 
celého systému. Mimo to podporuje celou adu dal�ích inností a� po informace umo� ující vyhledávání 
poruch. 

Výrobu a distribuci pitné vody charakterizují 
následující údaje

jednotka 2006 2007 2008
voda vyrobená tis.m3/rok 5 168 4 820 4 616
voda p evzatá tis.m3/rok 2 869 2 498 2 234
voda ur ená k realizaci tis.m3/rok 8 037 7 318 6 850
voda fakturovaná tis.m3/rok 6 593 6 203 6 004
voda nefakturovaná tis.m3/rok 1 444 1 115 846

Struktura vody nefakturované
kategorie mno�ství 

tis. m3 / rok
podíl %

voda k realizaci 6 850 100
voda fakturovaná 6 004 87,6
voda nefakturovaná celkem  846 12,4
z toho  - odb r pro vlastní provozy  27 0,4
 - odkalování sít  42 0,6
  - i�t ní vodojem  6 0,1
 - i�t ní kanalizace  7 0,1
  - ostatní odb ry 
 ( odb r po�ární vody a pod.)

 6 0,1

 - ztráty vody ( úniky z potrubí ) 758 11,1

Ê #®±¾¿ ¿ ¼·¬®·¾«½» 
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Speci cká spot eba vody
jednotka 2006 2007 2008

voda fakturovaná celkem l/obyvatele a den 150 139 134
voda fakturovaná domácnostem l/obyvatele a den 92 91 89

Po ty poruch na vodovodech
2006 2007 2008

poruchy na vodovodních adech 168 147 151
poruchy na p ípojkách 195 179 196
poruchy ostatní 101 126  93
Celkem 464 452 440

V �ový vodojem Hranice
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 Ve vlastní akreditované laborato i pitných vod bylo v roce 2008 provedeno 2 481 rozbor  vzork  
surové i upravené pitné vody a také vody z vodovodních sítí, které jsou ve správ  spole nosti. To p edstavuje 
42 513 r zných stanovení. Úplné rozbory pitné vody byly v po tu 39 ks zaji�t ny v laborato i Státního 
zdravotního ústavu v Olomouci. Dále bylo provedeno laborato í Povodí Odry s.p. 9 radiologických 
rozbor  pitné i surové vody. Upravená i dodávaná pitná voda spl ovala v p evá�né v t�in  po�adavky 
vyhl. . 252/2004 Sb. 
 Díl í zji�t né nedostatky v kvalit  vody byly v�dy okam�it  e�eny ve spolupráci s provozem 
odkalováním sítí a proplachy. Jednalo se v p evá�né v t�in  o zvý�ený obsah �eleza, zvý�ené pH, i 
zhor�ený mikrobiologický obraz. 
 Pro pitnou vodu dodávanou z ÚV Pot�tát platí do 31. 3. 2010 výjimka SZÚ Olomouckého kraje na 
zvý�ený obsah manganu a� na 0,50 mg/l. Spole nost spolu s Mikroregionem Hranicko se sna�í situaci 
vy e�it p ipravovanou výstavbou napojení vodovodu Pot�tátska na skupinový vodovod Hranice.

Pr m rné hodnoty základních ukazatel  
kvality vody 
dodávané do vodovodní sít  ze zdroj  spole nosti Vodovody a kanalizace P erov, a.s., OOV a Porubské 
brány v roce 2008

Õ ª¿´·¬¿ 
°·¬²7 ª±¼§

Zdroj vody

Mno�ství 
vyrobené 

nebo 
p evzaté 

vody

Ukazatelé kvality

barva 
Pt zákal pH KNK 

4,5 Ca+Mg Fe NH4
+ NO3

- NO2
- SO4

2- Cl- vodivost CHSK  
( Mn )

tis. m3/rok mg/l NTU ... mmol/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l
limity dle 
vyhlá�ky 
252/2004 Sb.

20,0 5,0 6,5 -9,5 ... 2,0-3,5 0,2 0,5 50 0,5 250 100 125 3,0

ÚV Troubky 3 998 <5,0 0,29 7,98 2,47 2,10 <0,08 <0,020 2,3 <0,004 95,1 24,40 46,9 0,69

Lhotka 
u Hranic 174 1,8 0,42 7,65 3,56 2,22 <0,08 <0,020 8,5 <0,004 38,2 11,70 42,1 0,29

S Ústí 284 <5,0 0,41 7,39 3,27 2,06 <0,08 <0,020 6,1 <0,004 48,5 17,70 42,9 0,68

ÚV Pot�tát 39 8,4 0,63 7,35 0,95 0,53 <0,08 <0,020 3,1 <0,004 41,6 6,68 17,4 1,44

Podho í � 
Peklo 25 <5,0 0,38 7,75 0,93 0,81 <0,08 <0,020 14,5 <0,004 35,4 6,73 17,0 0,58

S 
Klopotovice 116 3,7 1,22 7,27 7,24 5,28 0,10 <0,020 35,4 <0,004 139,0 42,70 98,3 0,92

Porubská 
brána 11 <5 0,25 7,54 3,32 2,76 <0,08 <0,020 44,0 <0,004 84,9 22,30 57,4 0,36

OOV 2 223 5,8 0,74 7,88 1,33 1,03 0,20 <0,020 4,7 <0,004 32,1 11,70 20,6 1,24

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


19

 Provozování kanalizací a OV bylo od 1. 1. 2008 zaji� ováno podle provedené organiza ní zm ny 
provozem kanalizací a OV s celookresní p sobností. Sídlo provozu je na OV P erov a dal�í pracovi�t  
má na OV v Hranicích. Z t chto dvou míst je zaji� ována obsluha a údr�ba v�ech OV a erpacích 
stanic na kanalizaci a také obsluha v�ech kanalizací. 
 V pr b hu roku zaji� ovali zam stnanci provozu ve�kerou obsluhu a ízení chodu OV tak, aby 
tyto dosahovaly optimálních výsledk  provozu, p i dodr�ení podmínek pro vypou�t ní odpadních vod 
do vodních tok . Zam stnanci na kanaliza ních sítích provád li plánované kontroly sít , erpacích 
stanic, shybek, odleh ovacích komor a výustí. Sou asn  provád li opravy závad na �achtách, poklopech, 
p ípojkách a provád li i navrtávky stok pro z ízení nových kanaliza ních p ípojek. Sacokanaliza ními 
vozy bylo v roce 2008 vy i�t no celkem 28,6 km kanaliza ních stok a vyt �eno z nich 400 t sediment . 
 V pr b hu roku 2008 nedo�lo na �ádné z 10 provozovaných OV k vá�n j�ím závadám, které by m ly 
vliv na istící efekt. V�echny OV plnily podmínky povolení pro vypou�t ní vy i�t né vody. OV Lipník, 
která je rekonstruována v rámci stavby �Zlep�ení kvality vod�� byla v 06/2008 uvedena do zku�ebního 
provozu. Dosavadní výsledky dokladují velmi dobrou ú innost OV Lipník. 
 V roce 2008 jsme provozovali 5 vlastních a 5 pronajatých OV a kanalizace v majetku spole nosti v 16 
obcích a místních ástech a v dal�ích 13 obcích i místních ástech jsme provozovali kanalizace nebo díl í 
ady na základ  uzav ených smluv s obcemi. Ke 30. 6. byla ukon ena smlouva o provozování kanalizace 

v Brodku u P erova výpov dí ze strany obce, v souvislosti se zaji� ováním dotace na stavbu nové OV a 
kanalizace. 
 Také v roce 2008 do�lo k dal�ímu poklesu mno�ství odpadních vod o 170 tis.m3, tj. o 2,57 % proti roku 
2007, p i em� u domácností byl pokles jen mírný. Podíl domácností na celkové vod  odkanalizované inil 
43,85 %. 

Vybrané údaje o kanalizaci
ukazatel jednotka 2006 2007 2008
po et obyvatel v regionu 133 400 133 400 133 400
po et obyvatel bydlících v domech napojených 
na kanalizaci pro ve ejnou pot ebu 86 294 89 217 88 981

podíl napojených obyvatel v rámci regionu (%) 65 66,8 66,7
po et obcí s ve ejnou kanalizací napojenou 
na za ízení spole nosti 29 33 33

po et istíren odpadních vod 10 10 10
kapacita istíren odpadních vod m3/den 46 668 46 668 45 855
kapacita istíren odpadních vod EO 209 724 209 724 203 207
délka kanaliza ní sít  (km) 276 276 275
po et kanaliza ních p ípojek 10 737 10 814 11 013
délka kanaliza ních p ípojek (km) 107 108 110
mno�ství i�t ných odpadních vod 
(v etn  srá�kových) (tis. m3/rok) 10 676 9 077 8 048

voda odkanalizovaná   (tis. m3/rok) 6 815 6 597 6 427
 - z toho i�t ná (tis. m3/rok) 5 737 5 412 6 381
 - kaly produkované z OV (vyjád eno v su�in ) (t/rok) 2 691 2 199 2 033

Ð ®±ª±¦±ª?²3 
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 Pokles v mno�ství odkanalizované vody souvisí hlavn  s utlumením výroby v Multidisplay v Hranicích 
a zru�ením cukrovaru v Kojetín . V provozu OV nedo�lo v pr b hu roku 2008 k vá�n j�ím poruchám, 
které by m ly vliv na istící efekt OV. Na d íve rekonstruovaných OV se projevují p edev�ím poruchy 
na technologii, tj. na jednotlivých erpadlech, míchadlech, dmýchadlech, eslích, odst edivkách aj., které 
jsou zp sobeny opot ebením t chto za ízení. V dal�ích letech bude nutno ji� po ítat s áste nou obnovou 
opot ebených za ízení. Z v t�ích oprav je mo�no jmenovat generální opravu odst edivky na OV Hranice 
a celkovou opravu zahu� ovací odst edivky na OV P erov. Po osmi letech provozu byla na OV P erov 
provedena vým na provzdu� ovacích element  v 1/3 aktiva ních nádr�í, proto�e ji� vykazovaly zhor�ený 
p estup vzduchu do aktiva ní sm si. Spole nost po ídila nový monitorovací systém REVI 250 pro 
prohlí�ení kanaliza ních p ípojek a stok do pro lu DN 300. Sou asn  bylo v rámci dispe inku po ízeno 
sledování provozních stav  na dal�ích osmi objektech kanalizace ( OV, SOV). 
 Laborato  odpadních vod provád la rozbory vzork  vody jak z OV tak i z kanalizací a od producent  
odpadních vod. V roce 2008 provedla 3 664 rozbor  vzork  vody, co� p edstavuje 23 052 stanovení 
p edepsaných ukazatel .

Mno�ství odpadních vod
jednotka 2006 2007 2008

Voda odkanalizovaná v etn  faktur. de� . vody tis.m3/rok 6 815 6 597 6 427
Mno�ství vypu�t ných odpadních vod 
do vodních tok tis.m3/rok 10 777 9 184 8 193

Z toho: mno�ství odpadních vod i�t ných tis.m3/rok 10 676 9 077 8 048
            mno�ství odpadních vod ne i�t ných tis.m3/rok 101 107 45

Odbourané zne i�t ní v ukazateli 
CHSK a ú innost i�t ní

2006 2007 2008
OV t/rok % t/rok % t/rok %

P erov 3 625 97 3 482 97 3 184 97
Hranice 837 94 734 93 740 93
Tova ov 91 92 80 92 72 92
Kojetín 216 86 311 92 260 91
Lipník 592 94 287 91 404 96
Troubky 58 92 42 93 36 91
�eravice 8 81 32 95 8 81
Teplice 3 84 2 84 2 86
D evohostice 48 93 22 85 14 82
Milotice 17 85 12 85 12 88

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


21

Po ty poruch na kanalizaci

Porovnání po tu odstran ných poruch 2006 2007 2008
Poruchy na stokové síti 17 7 8
Poruchy na �achtách 61 23 118
Poruchy na objektech na síti 27 2 0
Poruchy na p e erpávacích stanicích 83 36 40
Ostatní poruchy 3 7 44
Celkem 191 75 210

P ehled o vypou�t ném zne i�t ní z OV

OV Kapacita 
EO60

Mno�ství vy i�t ných
odp.vod (tis.m3/rok)

Vypu�t né zne i�t ní 
v ukazateli CHSK (t/rok)

2006 2007 2008 2006 2007 2008
P erov 145 000 5 748 4 863 4 115 128,8 111,9 103,3
Hranice 30 000 2 362 2 317 2 359 49,4 54,0 59,7
Tova ov 3 375 177 158 109 8,3 7,3 6,0
Kojetín 5 833 932 830 674 36,3 28,7 25,7
Lipník 20 250 1 064 578 493 41,3 28,0 18,3
Troubky 2 000 115 81 81 5,2 3,2 3,7
�eravice 604 53 45 36 2,0 1,5 1,8
Teplice 150 7 6 6 0,5 0,4 0,4
D evohostice 2 020 130 114 104 3,5 3,8 3,3
Milotice 492 73 69 71 2,9 2,2 1,6
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 Díky p íznivému vývoji v hospoda ení v pr b hu roku 2008 byl p vodní plán oprav navý�en 
o 7 898 tis. K  a opravy celkem inily 25 298 tis. K . Na stavební opravy a technologie bylo pou�ito 
20 679 tis. K  z eho� 9 313 tis. K  sm ovalo do oprav kanalizací a OV a 9 886 tis. K  do oprav 
vodárenských za ízení a vodovod . Ostatní stavební opravy byly provedeny v objemu 1 480 tis. K . 
 Z v cného hlediska bylo opraveno vodovodní potrubí DN 80 � 300 v celkové délce 1 905 m, 
obnoveno a p epojeno 59 ks vodovodních p ípojek, vym n no a vyvlo�kováno bylo 713 m kanalizace 
pro l  DN 300 - 500 a ada dal�ích oprav, uvedených v celkovém p ehledu. Dal�ími opravami byla 
obnovena vodot snost a statika �achet, studní a vodojem . 

Opravy celkem

Ukazatel (tis. K ) 2006 2007 2008
Opravy stavební a technologie 16 734 15 221 20 679
Opravy dopravních a mech. prost edk 1 654 1 795 1 346
Opravy motor  a erpadel 1 114 3 387 2 379
Ostatní opravy 2 893  866 894
Opravy celkem 22 395 21 269 25 298

Ñ °®¿ª§ 
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P ehled dodavatelských oprav staveb 
a technologie v roce 2008

Název stavby Náklady stavby 
(tis. K )

P erov � oprava vodovodu B. N mce - Optiky 7 509
P erov � oprava vodovodu �elátovská 618 
Hranice � oprava vodovodu na ul. 28. íjna 421
Oprava �achet na vodovodech 289
Stará Ves � p epojení vodovodních p ípojek 361
Oprava vodot snosti VDJ Sv. Anna a studna v Ústí 396
Oprava budov S pitné vody 292

Opravy vodovod  celkem 9 886

Hranice � oprava �nekové S odpadních vod Kamenská 794
P erov � oprava kanalizace DN 400 Na Hrázi, Svépomoc III (vlo�ka) 3 122
Lipník n. B. � oprava kanalizace na nám. T. G. Masaryka (vlo�ka) 1 408
P erov � oprava kanalizace ul. Kojetínská (vlo�ka DN 300, 400) 697
Lipník � oprava kanalizace ul. Nádra�ní (vlo�ka DN 400) 1 712
Troubky � vým na �neku YBA 1050 v S 399 

OV P erov � vým na provzdu� ovacích element  v AN, 1 sekce 856 
S Hen lov � vým na výtla ných potrubí a vedení erpadel 258

Koválovice � oprava výusti kanalizace 67

Opravy kanalizací celkem 9 313

Vým na rozvod  vody v budov  správy a bytech v P erov 509
Oprava parovodní p ípojky v P erov 971

Ostatní opravy celkem 1 480 

Celkem 20 679
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 V návaznosti na rok 2007, kdy byl realizován dosud nejv t�í objem investic u spole nosti ve vý�i 
304 mil. K , prob hl i rok 2008 v obdobném trendu. Bylo to zp sobeno p edev�ím intenzivním pokra-
ováním stavby �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy�. V pr b hu roku byly 

dokon eny stavební práce na stavb  stok v ervnu v P erov , v prosinci v Kojetín  a v Drahotu�ích 
a v ervnu byla uvedena do zku�ebního provozu OV Lipník. Na stavb  tak zbývá ukon it a vyhodnotit 
zku�ební provoz OV a provést dokon ení oprav komunikací v Drahotu�ích. Poté bude provedeno 
zpracování záv re né zprávy pro implementa ní agenturu (SF�P), aby mohla být celá stavba ukon ena 
a  nan n  vypo ádána. Tímto úsp �ným pr b hem stavby dojde k ukon ení s n kolikam sí ním 
p edstihem. V rámci stavby bylo v roce 2008 provedeno 3 120 m kanalizace v Kojetín  a 1 169 kanaliza ních 
odbo ení, v Drahotu�ích 6 208 m kanalizace a 2 481 m odbo ení a 4 erpací stanice, v P erov  115 m 
nové kanalizace a 533 m bylo rekonstruováno vyvlo�kováním. Od ervna 2008 probíhá úsp �ný zku�ební 
provoz OV Lipník. 
 Za významnou stavbu pova�ujeme rekonstrukci obvodového plá�t  a zateplení fasády budov sídla 
spole nosti. Touto rekonstrukcí po více ne� 35 letech u�ívání získaly budovy novou výraznou a estetickou 
tvá , sou asn  se zlep�ením tepeln  izola ních vlastností budov. 
 V rámci ostatních staveb bylo rekonstruováno nebo nov  postaveno 4 760 m vodovodních potrubí 
DN 80 � 500 a obnoveno 253 ks vodovodních p ípojek. 
 Celkový  nan ní objem staveb a rekonstrukcí dosáhl v roce 2008 vý�e 222 169 tis. K . 
 Finan ní zdroje na investice byly vytvo eny odpisy ve vý�i 90 207 tis. K , úv rem 88 975 tis. K , 
p ísp vky m st 6 600 tis. K , z statkem zdroj  z roku 2007 v objemu 33 000 tis. K , dotací z FS EU 
71 924 tis. K  a p j kou ze SF�P 9 979 tis. K . 
 V roce 2009 poklesnou investice na obvyklou úrove .

Pou�ití investi ních prost edk

Ú el pou�ití (tis. K ) 2006 2007 2008
investi ní akce a rekonstrukce HM 45 907 273 133  222 169
po ízení dopravních a mechaniza ních prost edk 6 203 981  3 859
nákup stroj , erpadel a drobné mechanizace 1 225 509 979
laboratorní a m ící p ístroje 301 146 665
výpo etní technika a programové vybavení 1 250 1 338 885
nákup nemovitostí, v cná b emena 326 42 739
projektová dokumentace, in�enýrská innost 16 813 2 426  6 358
po ízení dlouhodobého drobného HM 60 853  1 156
splátky úv r  a p j ek 24 220 24 220  17 171
Celkem 96 305 303 648  253 981

×²ª»¬·½»
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P ehled investi ních akcí

íslo 
stavby Název stavby Investi ní náklady 

v tis.K
234 Hranice � rekonstrukce vodovodu SEVER 1. ást 2 776
210 Zlep�ení kvality vody v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy 185 877
234 Hranice � rekonstrukce vodovodu SEVER 2. ást 5 428
268 Lipník � stavební úpravy vodovodu JIH 11 277
255 Veselí ko � stavební úpravy vodovodu 3 972
269 Rekonstrukce zásobního adu DN 400 VDJ ekyn  P erov � 1. ást  3 733
261 Vým na a zateplení fasády provozního areálu P erov 9 106

Stavby celkem v roce 2008 222 169

Úpravna vody Troubky
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 Organiza ní zm na realizovaná od ledna 2008 p edstavovala z hlediska lidských zdroj  zm ny 
pravomocí a povinností a také kumulaci funkcí u n kterých THP, ím� do�lo také k lep�ímu vyu�ití jejich 
kapacity a pracovní doby. Provedená optimalizace po tu zam stnanc  v souvislosti s organiza ní zm nou 
p inesla dal�í zvý�ení produktivity práce na zam stnance. 
 Pr m rný p epo tený stav zam stnanc  na konci roku 2007 inil 216 osob. V pr b hu roku 2008 
do�lo ke sní�ení po tu zam stnanc  v d sledku uvedených organiza ních zm n a� na 199 osob, z eho� 
bylo 64 THP a 135 d lník . 
 Fyzický stav zam stnanc  k 31. 12. 2008 inil 203 osob, z eho� bylo 145 mu�  a 58 �en. V roce 2009 
o ekáváme pr m rný p epo tený stav 200 zam stnanc .

Kvali ka ní struktura zam stnanc 2006 2007 2008 %
vysoko�kolské vzd lání 16 17 17 8,3
úplné st ední a vy��í vzd lání 73 74 65 32,0  
st ední odborné vzd lání 5 5 4 2,0
základní vzd lání 22 20 20 10,1
vyu ení v oboru 104 98 97 47,6 
celkem 220 214 203 100,0

V ková struktura zam stnanc
 2006 2007 2008 %

do 30 let 5 8 9 4,4
31 � 40 let  54 48 44 21,6
41 � 50 let  75  73 71 35,0
51 � 60 let  80 77 73 36,0
nad 60 6 8 6 3,0
celkem  220  214 203 100,0

Vzd lávání, sociální oblast
 V oblasti vzd lávání zam stnanc  je dlouhodob  kladen d raz na prohlubování odborných znalostí 
a zku�eností, osvojení si legislativních zm n zákon , nutných pro na�i denní praxi, prohlubování znalostí 
BOZP a osvojování si technických novinek ve vodním hospodá ství. Spole nost vynalo�ila v roce 2008 
celkové náklady na vzd lávání zam stnanc  ve vý�i 276 tis. K . 
  Pr m rná mzda zam stnanc  inila v roce 2008 u spole nosti 22 582 K /m síc a proti roku 2007 
se zvý�ila o 1 433 K . Do sociálního fondu bylo z rozd lení zisku na VH p evedeno 2 mil. K  s tím, 
�e tém  2/3 byly rozd leny na individuální ú ty zam stnanc  a zbytek byl ur en pro spole nou ást, ze 
které se hradí odm ny p i �ivotních a pracovních výro ích, p ispívá se na náklady po ádaných akcí pro 
zam stnance a na stravování. 
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  Na závodní stravování p isp la spole nost z náklad  spole nosti ástkou 1 491 tis. K  a ze sociálního 
fondu 258 tis. K . Zam stnanc m bylo poskytnuto 9 p j ek v celkovém objemu 90 tis. K  na opravy 
dom  a byt  a na bytové za ízení. Mo�nost penzijního p ipoji�t ní ji� vyu�ívá 180 zam stnanc  (92 %) 
a celkový p ísp vek zam stnavatele inil 1 072 K . 
  V pr b hu roku do�lo k 5 pracovním úraz m, z eho� 2 byly bez pracovní neschopnosti. V d sledku 
pracovních úraz  bylo vykázáno 108 dn  pracovní neschopnosti. Dále do�lo u zam stnanc  k 5 nepra-
covním úraz m s celkovou délkou 226 dní pracovní neschopnosti.

Vývoj po tu zam stnanc  
dle pr m rného p epo teného stavu ve vztahu k výnos m

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Po et zam stnanc 235 236 230 228 218 216 199
Výnosy (mil. K /rok) 248,2 266,0 280,7 284,2 303,5 315,3 323,9
Produktivita (mil. K /zam/rok) 1,06 1,13 1,22 1,25 1,39 1,46 1,63
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 Spole nost získala v roce 2005 certi kát LRQA k zavedenému integrovanému systému managementu 
jakosti podle norem SN EN ISO 9001: 2001 a 14001: 2005 pro oblast provozování vodovod  a kanalizací 
v etn  souvisejících inností. V roce 2008 prob hl kontrolní audit a v listopadu dal�í re-audit, který 
posoudil zavedený systém z d vodu obnovení certi kátu. Systém IMS byl posouzen jako vyhovující a 
spole nost získala pro dal�í t íleté období nový certi kát jakosti, platný do 27. 12. 2011. 

Akreditace laborato í
 Jak laborato  pitných, tak i odpadních vod jsou akreditovány u IA podle SN EN ISO/IEC 17025: 2005. 
Platnost akreditací kon í v roce 2010, kdy bude probíhat obnovení certi kátu. Ob  laborato e se úsp �n  
zú ast ují pravidelných mezilaboratorních porovnávacích zkou�ek. 

L 1346.2L 1346 2
Zku�ební laborato  pitných vod 
akreditovaná IA pod . 1346.2

L 1346L 1346
Zku�ební laborato  odpadních vod 

akreditovaná IA pod . 1346

Tova ovská jezera
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Hlavní cíle a zám ry pro rok 2008 
byly spln ny takto:

 Na stavb  �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy� dokon it v p edstihu do 
konce roku 2008 výstavbu hlavních objekt  � kanaliza ních ad  a uvést do zku�ebního provozu 
rekonstruovanou OV Lipník do konce 06/2008 s t ím sí ním p edstihem.

 Stavba pokra ovala v roce 2008 velmi svi�ným tempem tak, �e kanalizace v P erov  byla zcela dokon ena 
v ervnu, kanalizace v Kojetín  v prosinci, OV Lipník byla uvedena do zku�ebního provozu v ervnu 
a výstavba kanalizace v Drahotu�ích byla ukon ena v prosinci 2008. To umo�ní ukon it a vypo ádat celou 
stavbu v p edstihu proti smluvnímu termínu. 

 Zabezpe it do konce roku 2008 zpracování generelu kanalizace m sta Lipník n. B. jako základního 
dokumentu pro usm r ování rozvoje m sta z pohledu jeho odkanalizování.

 Generel kanalizace pro m sto Lipník n. B. byl dokon en v plánovaném termínu v prosinci 2008.

 Zahájit rekonstrukci zásobovacího vodovodního adu DN 400 z azbestocementu délky 3,3 km 
z vodojemu ekyn  do m sta tak, aby byla výstavba zcela ukon ena do konce roku 2009. 
 Rekonstrukce zásobního adu DN 400 byla zahájena v listopadu provedením objektu propojení ad  
DN 500 a DN 250, který umo�ní odstavit p i provád ní stavby zásobní ad DN 400 z provozu a sou asn  
zajistit zásobení m sta z vodojemu ekyn .

 Obhájit v roce 2008 integrovaný systém managementu jakosti podle po�adavk  norem SN EN 
ISO 9001 a 14001 pro oblast provozování vodovod  a kanalizací.

 Ve dnech 18.-21. 11. 2008 prob hl úsp �n  re-audit pro obnovení platnosti certi kátu IMS, provedený 
auditory LRQA po 3 letech od zavedení systému managementu u spole nosti podle norem SN EN ISO 
9001:2001 a SN EN ISO 14001:2005. Platnost obnoveného certi kátu je do 27. 12. 2011.

Hlavní cíle a zám ry pro rok 2009
 Dokon it stavbu �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku ek Be vy a Moravy�, provést kolaudaci 
a záv re nou zprávu v souladu s po�adavky poskytovatele dotace a p edlo�it SF�P ve�keré podklady pro 
záv re né vypo ádání stavby.

 Dokon it 2. etapu opravy a zateplení objekt  provozního areálu spole nosti v P erov .

 Vytvo it p edpoklady pro p evzetí vytipovaných vodohospodá ských staveb od obcí do základního 
kapitálu spole nosti.

 Provést úpravu dokumentace IMS podle po�adavk  novelizované normy SN EN ISO 9001:2008. 
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 Dozor í rada spole nosti VaK P erov, a. s. vyvíjela svou innost v roce 2008 v souladu s lánkem 35 
stanov spole nosti. Na svých zasedáních pravideln  projednávala a kontrolovala zabezpe ení podnikatelské 
innosti p edstavenstvem a pln ní hlavních cíl  a záv r  spole nosti v daném roce. Hlavní pozornost byla 

zam ena na postupnou realizaci a dokon ení investi ní akce �Zlep�ení kvality vod v oblasti soutoku 
ek Be vy a Moravy� a na obhájení systému managementu jakosti dle po�adavk  norem SN EN ISO 

9001:2001 a 14001:2005 pro oblast provozování vodovod  a kanalizací.
 Na svém zasedání 10. 03. 2009 dozor í rada p ezkoumala ro ní ú etní záv rku akciové spole nosti 
VaK P erov za rok 2008 a seznámila se s údaji uvedenými v p íloze záv rky. Projednala rovn � návrh 
p edstavenstva na rozd lení zisku ve vý�i 9 380 734,43 K , vytvo eného inností v roce 2008.
 Dozor í rada na uvedeném zasedání vzala rovn � na v domí zprávu auditorky Ing. Ivany Zubíkové 
o provedeném auditu ro ní ú etní záv rky za rok 2008, v etn  záv re ného kladného stanoviska.
 Vzhledem ke zji�t ným skute nostem doporu uje dozor í rada jednomysln  valné hromad  spole nosti 
Vodovody a kanalizace P erov, a. s. schválit ro ní ú etní záv rku za rok 2008 a návrh p edstavenstva na 
rozd lení zisku vytvo eného v roce 2008. 

V P erov  10. 3. 2009

 Ing. Mojmír Haupt
 p edseda dozor í rady

OV P erov
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ROZVAHA

P ÍLOHA K RO NÍ Ú ETNÍ ZÁV RCE

I.    V�EOBECNÉ ÚDAJE

             1. Údaje o spole nosti

             2.  Orgány spole nosti

             3.  Analýza zam stnanc  a osobních náklad
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              1.  Zp sob oce ování

              2.  Opravné polo�ky

              3.  Odpisový plán

III.  DOPL UJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU  ZISKU A ZTRÁTY

              1.   P ijaté p j ky a úv ry

              2.  P ijaté dotace

              3.  Hmotný a nehmotný majetek

              4.   Pohledávky

              5.   Vlastní kapitál

              6.  Odlo�ená da  z p íjmu

              7.   Závazky

              8.   Rezervy

              9.   Výnosy z b �né innosti

              10.  Odm na auditora
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V.   P ÍLOHY
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Skute nost v ú etním období v tis. K b �ném minulém 2006
A. II. Výkony 305 129 298 813 299 869

II.1. Tr�by za prodej vlastních výrobk  a slu�eb 305 129 298 813 299 869
B. Výkonová spot eba 120 780 117 450 115 907
B. 1. Spot eba materiálu a energie 74 973 76 236 75 139

2. Slu�by 45 807 41 214 40 768
+ P idaná hodnota 184 349 181 363 183 962

C. Osobní náklady 75 270 76 790 72 449
C. 1. Mzdové náklady 51 958 54 314 50 490

2. Odm ny len m orgánu spole nosti a dru�stva 1 518 1 090 1 585
3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní poji�t ní 19 112 19 162 18 138
4. Sociální náklady 2 682 2 224 2 236

D. Dan  a poplatky 5 518 5 732 8 178
E. Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 90 207 93 616 93 308

III. Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 8 628 2 128 662
III. 1. Tr�by z prodeje dlouhodobého majetku 8 058 1 929 559
     2. Tr�by z prodeje materiálu 570 199 103

F. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku a materiálu   3 574 106 595
F. 1. Z statková cena prodaného dlouhodob. majetku  3 077 20 549

 2. Prodaný materiál    497 86 46
G. Zm na stavu rezerv a opravných polo�ek v provozní oblasti 

a komplexních náklad  p í�tích období  5 101 5 157 -231

IV. Ostatní provozní výnosy 1 872 3 059 1 672
H. Ostatní provozní náklady 411 335 900

* Provozní výsledek hospoda ení  14 768 4 814 11 097
X. Výnosové úroky  1 760 2 120 1 200

N. Nákladové úroky - 207 475
XI. Ostatní  nan ní výnosy 6 383 8 999 -

O. Ostatní  nan ní náklady 11 394 7 491 2 055
* Finan ní výsledek hospoda ení -3 251 3 421 -1 330

Q. Da  z p íjm  za b �nou innost 2 576 -767 3 376
Q. 2. Odlo�ená 2 576 -767 3 376

** Výsledek hospoda ení za b �nou innost 8 941 9 002 6 391
XIII. Mimo ádné výnosy 188 212 94

R. Mimo ádné náklady -252 -40 284
* Mimo ádný výsledek hospoda ení 440 252 -190
*** Výsledek hospoda ení za ú etní období 9 381 9 254 6 201
**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 11 957 8 487 9 577

ke dni 31. 12. 2008 (tis. K )
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B �né ú etní období
Minulé 
ú etní 
období 

2006

brutto korekce netto netto netto
AKTIVA CELKEM 2 693 383 -1 144 791 1 548 592 1 476 948 1 405 518

B. Dlouhodobý majetek 2 543  377 -1 143 774 1 399 603 1 335 105 1 249 946
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 616 -2 014 3 602 3 178 2 760
B.I.3. Software 2 733 -1 883 850 1 050 878
B.I.4. Ocenitelná práva 375 -131 244 259 275

B.I.7. Nedokon ený dlouhodobý 
nehmotný majetek 2 508 - 2 508 1 869 1 607

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  2 537 761 -1 141 760 1 396 001 1 331 927 1 247 186
B.II.1. Pozemky   14 002 - 14 022 14 332 14 308
B.II.2. Stavby    1 814 515 -876 998 937 517 1 002 104 1 015 706

B.II.3. Samostatné movité v ci 
a soubory movitých v cí   408 729 -264 762 143 967 162 346 185 696

B.II.7. Nedokon ený dlouhodobý 
hm. majetek 300 370 - 300 370 152 517 31 101

B.II.8. Poskytnuté zálohy na 
dlouhodobý hmotný majetek    125 - 125 628 375

C. Ob �ná aktiva  148 844 -1 017 147 827 140 517 154 496
C.I. Zásoby   4 455 -14 4 441 4 924 5 800
C.I.1. Materiál  4 455 -14 4 441 4 924 5 800
C.III. Krátkodobé pohledávky   69 118 -1 003 68 115 71 342 63 712
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah 21 296 -1 003 20 293 20 215 17 883
C.III.6. Stát � da ové pohledávky 6 864 - 6 864 13 415 5 276
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 3 745 - 3 745 3 178 3 207
C.III.8. Dohadné ú ty aktivní 37 050 - 37 050 34 357 37 182
C.III.9. Jiné pohledávky 163 - 163 177 164
C.IV. Krátkodobý  nan ní majetek 75 271 - 75 271 64 251 84 984
C.IV.1. Peníze   251 - 251 226 459
C.IV.2. Ú ty v bankách    75 020 - 75 020 64 025 84 525
D.I. asové rozli�ení   1 162 - 1 162 1 326 1 076
D.I.1. Náklady p í�tích období   1 062 - 1 062 1 241 999
D.I.3. P íjmy p í�tích období     100 - 100 85 77

ke dni 31. 12. 2008 (tis. K )
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Stav 
v b �ném 
ú etním 
období

Stav 
v minulém 

ú etním 
období

2006

PASIVA CELKEM 1 548 592 1 476 948 1 405 518
A. Vlastní kapitál 1 264 282 1 258 606 1 251 308
A.I. Základní kapitál 862 002 862 002 862 002
A.I.1. Základní kapitál 862 002 862 002 862 002
A.II. Kapitálové fondy 278 672 278 674 277 617
A.II.1. Emisní á�io 111 108 111 108 111 108
A.II.2. Ostatní kapitálové fondy 167 564 167 566 166 509

A.III. Rezervní fond, ned litelný fond 
a ostatní fondy ze zisku 103 981 98 430 97 157

A.III.1. Zákonný rezervní fond/Ned litelný fond 60 329 59 866 59 556
A.III.2. Statutární a ostatní fondy 43 652 38 564 37 601
A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let 10 246 10 246 8 331
A.IV.1. Nerozd lený zisk minulých let 10 246 10 246 8 331
A.V. Výsledek hospoda ení b �ného ú etního období 9 381 9 254 6 201
B. Cizí zdroje 276 717 217 759 153 483
B.I. Rezervy 10 476 5 243 5
B.I.4. Ostatní rezervy 10 476 5 243 5
B.II. Dlouhodobé závazky 66 362 62 558 65 160
B.II.9. Jiné závazky 40 887 39 658 41 494
B.II.10. Odlo�ený da ový závazek 25 475 22 900 23 666
B.III. Krátkodobé závazky 83 491 114 125 37 015
B.III.1. Závazky z obchodních vztah 62 237 101 603  26 315
B.III.5. Závazky k zam stnanc m 210 79  79

B.III.6. Závazky ze sociálního zabezpe ení 
a zdravotního poji�t ní 1 923 2 313 2 085

B.III.7. Stát - da ové závazky a dotace 467 866 547
B.III.8. Krátkodobé p ijaté zálohy 14 412 4 334 3 921
B.III.10. Dohadné ú ty pasivní 4 242 4 930 4 068
B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci 116 388 35 833 51 303
B.IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé 116 388 35 833 51 303
C.I. asové rozli�ení 7 593 583 727
C.I.1. Výdaje p í�tích období 7 593 510 580
C.I.2. Výnosy p í�tích období - 73 147 

ke dni 31. 12. 2008 (tis. K )
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I. V�eobecné údaje

Název: Vodovody a kanalizace P erov, a. s.
Sídlo: P erov I � M sto, �í ava 483/21, 750 02 P erov
I O:  47674521

- provozování vodovod  a kanalizací pro ve ejnou pot ebu
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpe nými odpady
- výroba, opravy a montá� m idel
- innost technických poradc  ve vodním hospodá ství
- m ení a analýzy
- silni ní motorová doprava nákladní
- vodoinstalatérství

Akciová spole nost obhospoda uje vodohospodá ská za ízení na území celého bývalého okresu P erov.

Vnit n  je rozd lena na t i provozy:
- provoz vodovod  
- provoz kanalizací a istíren odpadních vod
- provoz dopravy a mechanizace

Datum vzniku spole nosti: 1. 11. 1993

Spole nost je zapsána v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Ostrav  pod spisovou zna kou 
oddíl B, vlo�ka 675. 

Zm ny v orgánech: 

- nebyly 
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Slo�ení p edstavenstva a. s. k 31. 12. 2008

p edseda - MUDr. Michal Chromec 
místop edsedové - Mgr. Eduard Kavala, Ing. Miloslav P ikryl
lenové - Ing. Miroslav Dundálek, Ing. Zden k Kazílek, Mgr. Radovan Ra� ák, 

   Vojt ch Soldán, Zdenka Dopitová, Miroslav Nehyba

Slo�ení dozor í rady a. s. k 31. 12. 2008

p edseda  -  Ing. Mojmír Haupt
místop edseda -  Ing. Jaroslav ermák 
lenové -  Ladislav Táborský, Viktor Gybas, Jaroslava Mina íková, Ing. Vladimír Lichnovský

Osoby, které se podílejí 10 a více % na základním kapitálu:

k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008
statutární m sto P erov 28,177 % 28,177 %  28,177 %
m sto Kojetín 11,730 % 11,730 %  11,730 %
m sto Hranice 10,531 % 10,531 %  10,531 %

 N které obce p evedly výkon svých akcioná ských práv na jinou právnickou osobu, a to eskou 
spo itelnu a. s., která ji� takto kontroluje dle posledn  známých skute ností 19,06 %. 

Pr m rný p epo tený stav:
2006 2007 2008

stav zam stnanc  218 216 199
z toho ídících  9 7 6

Struktura zam stnanc :

kategorie THP  71 72 64
kategorie D  147 144 135

Osobní náklady spole nosti (v tis. K ) 72 450 76 790 75 270
z toho: mzdové náklady 50 490 54 314 51 958
            odm ny len  orgán  1 585 1 090 1 518
            náklady soc. poji�t ní 18 138 19 162 19 112
            náklady na �ivotní poji�t ní  120  120 120
            p ísp vek na penz. p ipoji�t ní  669  642 1 071
            podíl náklad  na stravování 1 447 1 462 1 491
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Odm ny, zálohy, p j ky a ostatní p j ky v i statut. orgán m:

Na základ  rozhodnutí valné hromady byly vyplaceny len m statutárních orgán  tantiemy:
za r. 2005 v celkové vý�i 427 tis. K  
za r. 2006 v celkové vý�i 476 tis. K
za r. 2007 v celkové vý�i 381 tis. K

II. Informace o ú etních metodách 
a zásadách obsa�ených v p íloze
 P ilo�ená ú etní záv rka je zpracovaná podle zákona o ú etnictví a podle postupu ú tování pro 
podnikatele ve zn ní platném pro r. 2008.

a)  zásob nakupovaných :
 cena po ízení (faktura od dodavatele) + doprovodné náklady (náklady s po ízením související)
b)  hmotného a nehmotného majetku
 - vytvo eného vlastní inností : nevyskytuje se
 - po ízeného za úplatu: po izovací cena + doprovodné náklady
c)  cenných papír  a majetkových ú astí: spole nost nevlastní �ádné cenné papíry
d)  p íchovk  a p ír stk  zví at :  bezp edm tné
e)  zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny: odborným odhadem
f)  druhy vedlej�ích po izovacích náklad  (doprovodné náklady), zahrnovaných do cen:
 - dopravné, balné, skladová p irá�ka, celní poplatky
g)  zm ny zp sobu oce ování a ú etních metod proti p edcházejícímu období: nejsou
h)  zp sob p epo tu údaj  v cizích m nách na eskou m nu :
 - provádí se dle platného kurzu NB na základ  výpisu z SOB o provedené transakci v cizí m n
 - k 31. 12. se provádí vyú tování kurzových rozdíl  dle kurzovního lístku vydaného NB

îò Ñ°®¿ª²7 °±´±�µ§
 Spole nost vytvo ila ve smyslu §8a novely .132/95 Sb. ( zákona . 593/92 Sb. o tvorb  rezerv) 
v r. 2008 tyto opravné polo�ky (v K ):
- na pohledávky za odb rateli 

% opr. polo�ky hodnota 
pohledávky

opravná polo�ka
zákonná                        ú etní 

46% 461,00 212,06
34% 88 947,50 30 242,15
33% 79 562,23 26 255,54
30% 41 426,32 12 427,90
20% 113 013,50 22 602,70
13% 34 683,00 4 508,78
20% 101 368,00 20 273,60

celkem 459 461,55 20 273,60 96 249,13 39
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 Celkem je vytvo ena opravná polo�ka na pohledávky (v etn  minulých let) ve vý�i 1 002 688,23 K , 
tvorba da ových opr. polo�ek nár stem v . minulých let je 2 337 695,51 K .
- k zásobám 
 byla v r. 2008 rozpu�t na opravná polo�ka ve vý�i 1 091,25 K . Z statek na tomto ú tu je k 
31. 12. 2008 celkem 14 005,46 K . 

íò Ñ¼°·±ª# °´?²
 Je sestavený vlastní odpisový plán platný od roku 1994, aktualizovaný v r. 1995, na základ  novelizace 
zákona . 586/92 Sb.
Byla pou�ita metoda rovnom rného odepisování. V dal�ích letech do�lo k následujícím zm nám:
a)  Vzhledem k velkému rozdílu mezi da ovými a ú etními odpisy byla pro r. 1997 provedena zm na 

v ú etních odpisech a to srovnání vý�e odpisového % na úrove  da ových odpis  u majetku: 
- vodovodní a kanaliza ní sít  a za ízení OV. Toto odepisování odpovídá mí e opot ebení a vlivu 
prost edí, ve kterém se majetek nachází. Tento odpisový plán byl beze zm n pou�it i v r. 1998.

b)  Pro rok 1999 do�lo vlivem novely zákona o dani z p íjmu k navrácení stavu v odpisování p ed r. 1997, 
jeliko� nár st ú etních odpis  nám neumo�nil ji� schválený plán hospoda ení a kalkulace cen pro 
r. 1999, ím� se op t zv t�il rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy. Tento stav byl i v roce 2001.

c)  Aby se dále nezv t�oval rozdíl mezi ú etními a da ovými odpisy, bylo v roce 2002 upu�t no od 
uplatn ní da ových odpis  u nov  zrekonstruované OV P erov.

d) Pro rok 2003 se u OV P erov da ové odpisy ji� uplatnily, stejný odpisový plán byl i pro rok 2004.
e)  Od roku 2005 se u skupin 1, 2, 3 ponechaly ú etní odpisy ve stejné vý�i jako v r. 2004, i kdy� ze zákona 

da ové odpisy byly zvý�eny. 
f) V r. 2008 se zesouladily odpisy u t íd 3 � 7 bez rozdílu len ní na ú el pou�ití.

Celková vý�e odpis  za roky (v tis. K )  2006  2007 2008
ú etní 93 308 93 616 90 207
da ové 113 792 111 851 103 823
Rozdíl 20 484 18 235 13 616

III.  Dopl ující informace k rozvaze 
a výkazu zisku a ztráty

 Spole nost v r. 2008 erpala p j ku ze SF�P a kontokorentní úv r na investi ní akci �Zlep�ení kvality 
vod -�� a ukon ila splácení 1 úv ru od MF R.
 K  31. 12. 2008 je stav splácení dlouhodobých bankovních úv r  a státních výpomocí poskytnutých 
spole nosti tento:
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v itel vý�e úv ru 
(tis. K )

 splaceno 
k 31. 12. 2008 

(tis. K )

z statek 
splatit k 

31. 12. 2008 
(tis. K )

splatnost 
úv ru 

(m s/rok)

1. MF R(Mze) ( OV P ) 77 307 54 115 23 192 12/2011
2. MF R(Mze) ( OV Hr) 2 000 1 200 800 12/2012
3. MZaRB (EIB) ( OV Hr) 51 563 32 823 18 740 12/2011
4. MZaRB (EIB) (Fulnek) 18 971 10 298 8 673 12/2012
5. SF�P (Zlep�ení kvality vod �) 16 895 0 16 895 12/2019
6. SOB (Zlep�ení kvality vod �) 88 975 0 88 975 01/2022
Celkem 255 711 98 436 157 275 

Úrokové sazby:  úv ry . 1, 2, 3, 4 - bezúro ný 
 úv r . 5   - úrok  xní - 2,5 % 
 úv r . 6  - úrok EURIBOR 1M + 0,01%

Splácení úv r  je ve tvrtletních splátkách.

  Spole nost zaplatila v  r. 2008 z t chto úv r  a p j ek celkem: 1 896 881,28 K  úrok  a v�echny 
byly zahrnuty do ceny díla �Zlep�ení kvality vod ��

 Spole nost vyu�ila pro svoji investi ní akci �Zlep�ení kvality vod �� v r. 2008 dotaci z FS EU ve 
vý�i 2 930 012,59 EUR, co� zaú továním v platném kurzu inilo 71 924 159,48 K  a p ísp vky od m st 
Hranice a Kojetín v celkové vý�i 6,6 mil. K .

íò Ø³±¬²# ¿ ²»¸³±¬²# ³¿¶»¬»µ

a)  majetek neuvedený v rozvaze - drobný hmotný majetek do 40 000 K , zji�t ný inventarizací majetku 
v r. 2008 v souhrnné po izovací cen  13 904 091,21 K

b)  pro ú ely krytí dlouhodobých investi ních úv r  je zatí�en majetek OV P erov zástavním právem 
takto:

  Úv r . 3: ve prosp ch MZaRB zástavní právo k areálu ÚV Troubky, bianko sm nka 
c) spole nost má tento zap j ený majetek na základ  smlouvy o výp j ce: 
  ost. st. objekt p. . 1048, pozemky p. . 985, v�e k. ú. Lipník � jedná se o VDJ Sv. Anna v Lipníku 

od m sta Lipník
d) leasing  - spole nost nemá �ádnou smlouvu na pronájem za ízení s následným odkupem 
e)  p ehled dlouhodobého hmotného majetku z hlediska stav  a pohyb  v pr b hu roku v rozd lení 

na skupiny a soubory (v tis. K ) 
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Po izovací cena Oprávky Z statková cena
Ú et Druh DHM k 1. 1. 2008 P ír stky Úbytky k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008

021 Budovy, stavby 1 817 001 2 288 4 775 1 814 515 814 897 876 998 1 002 104 937 517
022 Sam. movité 

v ci + soubory 409 081 7 134 7 486 408 729 246 735 264 762 162 346 143 967

V tom  - el. za ízení 288 069 523 4 335 284 257 150 232 164 569 137 837 119 688
 - prac. stroje 33 692 2 509 1 472 34 729 31 208 30 331 2 484 4 398
 - p ístroje 47 935 1 720 1 309 48 346 39 630 40 870 8 305 7 476
 - dopr. prost . 35 359 1 695 285 36 769 23 443 26 467 11 916 10 302
 - inventá 4 026 687 85 4 628 2 222 2 525 1 804 2 103

031 Pozemky 14 332 244 554 14 022           - - 14 332 14 022
Nehm. majetek 2 982 126 - 3 108 1 673 2 014 1 309 1 094

Z toho  - software 2 607 126 - 2 733 1 557 1 883 1 050 850
 - oc. práva 375 - - 375 116 131 259 244

ìò Ð±¸´»¼?ªµ§
a) Celkové pohledávky z obchodních vztah  spole nosti k 31. 12. 2008 inily 21 296 tis. K . Jedná se 
vesm s  o  pohledávky  za slu�by spojené s b �nou inností a. s.

Rozbor pohledávek dle inností (v tis. K ) 2006 2007 2008
- za vodné a sto né 15 276 19 098 17 605
- za stavební práce 2 319  326 374
- za slu�by dopravy  165  111 69
- za nájemné 66 258 75
- smluvní penále 259 1 042 1 156
- jiné slu�by 211 137 1 584
- ostatní 801 377 433
celkem 19 097 21 349 21 296

 K 31. 12. 2008 zálohy iní 3 745 tis. K  a jsou od r. 2003 na samostatném ádku v rozvaze (55) 
a do hodnoty pohledávek nejsou zapo ítány.
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Rozbor pohledávek 
dle lh ty splatnosti (v tis. K ): 2006 2007 2008

- nad 360 dn 1 380 1 627 1 054
- nad 180 dn  76  21 251
- nad 90 dn  737  74 104
- nad 60 dn  301  137 216
- nad 30 dn 2 785  976 491
- do 30 dn 13 818 18 514 19 180
  celkem 19 097 21 349 21 296

 b) spole nost nemá pohledávky v cizí m n
 c) �ádné pohledávky nejsou zatí�eny zástavním právem

5. Vlastní kapitál

a) V pr b hu roku 2008 do�lo u spole nosti ke zvý�ení vlastního kapitálu a to o 5 676 tis. K .

Pohyb ve vlastním kapitálu nastal z t chto d vod

- rozdíl ve fondech: rezervní + 463 tis. K
sociální + 1 078  tis. K
stimula ní - 1 400 tis. K
investi ní + 5 410 tis. K  
kapitálové - 2 tis. K
emisní á�io -
HV minulých let -

 - rozdíl v HV za b �né období proti r. 2007 + 127 tis. K

Stav a pohyb ve fondech tvo ených spole ností (v tis. K )

fond  stav k 31. 12. 2007  p íd l v r. 2008 erpání v r. 2008 z statek 31. 12. 2008

rezervní 59 866 463 - 60 329
sociální 1 479 2 000 922 2 557
tantiemy st. org. 0 381 381 0
stimula ní 4 223 1 000 2 400 2 823
investi ní 32 862 5 410 - 38 272
kapitálové � ostatní 167 566 1 057 2 167 564
emisní á�io 111 108 - - 111 108
nerozd lený zisk 10 246 - - 10 246
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b) Rozd lení zisku p edcházejícího ú etního období (r. 2007) po schválení valnou hromadou (v K ).

zisk k rozd lení 9 253 667 
p íd l do RF 462 684
p íd l do sociálního fondu 2 000 000
p íd l do stimula ního fondu 1 000 000
tantiemy 381 500
investi ní fond 5 409 483

c) Základní kapitál spole nosti je ve vý�i 862 002 tis. K . Na jeho základ  je vydáno 862 002 ks akcií 
v nominální hodnot  1 000 K  za akcii v tomto rozd lení: 

- akcie na jméno (obce a m sta) 814 795 ks
- akcie na majitele (DIK) 47 207 ks

V roce 2008 ke zm n  vý�e základního kapitálu spole nosti nedo�lo.

P i výpo tu odlo�ené dan  byla pou�ita rozvahová metoda. 

Rozbor z statku (v K )

odlo�ená da  z DHM -35 675 990
odlo�ená da  reinvestice 0 
odlo�ená da  opravné polo�ky +122 940
odlo�ená da  rezervy +2 095 285
odlo�ená da ová ztráta +7 982 333
Kone ný stav - 25 475 432

Spole nost vykazuje na ú t  481 celkový odlo�ený da ový závazek ve vý�i 25 475 432 K .

éò Æ?ª¿¦µ§
 Spole nost ke dni ú etní záv rky nem la �ádné závazky po lh t  splatnosti.
èò Î»¦»®ª§
 Spole nost v r. 2008 vytvo ila rezervy na odpisy ve vý�i 5 238 212,- K .
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2006 2007 2008
 - vodné a sto né 290 153 290 090 294 479
 - ostatní slu�by 9 716 8 722 10 650
 - jiné provozní výnosy 2 334 5 187 10 500
 -  nan ní výnosy 1 200 11 119 8 143
 - mimo ádné výnosy  94  212 188
celkem 303 497 315 330 323 960

Jedná se o výnosy pouze za innosti realizované v tuzemsku.

 Celkové náklady na odm nu auditorovi za rok 2008 za povinný audit ú etní jednotky byly 
62 000 K  (bez DPH).

IV. Záv r
 V pr b hu roku 2009 do dne vyhotovení p ílohy k ú etní záv rce se nevyskytly �ádné události a ani 
nenastaly �ádné zm ny, kv li kterým by bylo nutné zm nit ú etní záv rku r. 2008, nebo �P ílohu� k ní.

V. P ílohy
 ±©÷

 Ing. Miroslav Dundálek Ing. Jan Sabado� Ivana Hofmanová
 editel spole nosti ekonomický nám stek a.s. vedoucí ú etní
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 ±©

tis. K 2008 2007 2006
P. Stav pen �ních prost edk  a ekvivalent  na za átku ú etního období 64 251 84 984 56 472 

PEN �NÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝD LE NÉ INNOSTI (PROVOZNÍ INNOST)
Æò Ú etní zisk nebo ztráta z b �né innosti p ed zdan ním 8 941 9 002 6 391 
A.1. Úprava o nepen �ní operace 88 567 94 951 92 342 
A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou z statkové ceny a dále 

umo ování opravné polo�ky k majetku 90 207 93 616 93 308

A.1.2. Zm na stavu opravných polo�ek, rezerv 5 101 5 157 - 231
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 

vyú tování do výnos (- ), do náklad  (+) -4 981 -1 909 - 10

A.1.5. Vyú tované nákladové úroky (+), s výjimkou kapitalizovaných
úrok , vyú tované výnosové úroky (- ) -1 760 -1 913 - 725 

ßòö istý pen �ní tok z provozní innosti p ed zdan ním,
zm nami pracovního kapitálu 97 508 103 953 98 733

A.2. Zm na stavu nepen �ních slo�ek pracovního kapitálu -19 618 70 043 8 733
A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/- )

aktivních ú t  asového rozli�ení 3 524 -7 801 4 508

A.2.2. Zm na stavu krátkodobých závazk  z provozní innosti (+/- )
pasivních  ú t  asového rozli�ení -23 626 76 966 5 242

A.2.3. Zm na stavu zásob (+/- ) 484 878 - 1 017 
ßòöö istý pen �ní tok z provozní innosti p ed zdan ním

a mimo ádnými polo�kami 77 890 173 996 107 466 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok  (- ) - -207 - 475
A.4. P ijaté úroky (+) 1 760 2 120 1 200
A.6. P íjmy a výdaje spojené s mimo ádnými ú etními p ípady

v etn  dan  z p íjm  z mimo ádné innosti 439 252 - 190 

ßòööö istý pen �ní tok z provozní innosti 80 089 176 161 108 001 
PEN �NÍ TOKY Z INVESTI NÍ INNOSTI

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -157 782 -178 795 - 56 269
B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv 8 058 1 929 559 
Þòööö istý pen �ní tok vztahující se k investi ní innosti -149 724 -176 866 - 55 710

PEN �NÍ TOKY Z FINAN NÍCH INNOSTÍ
C.1. Dopady zm n dlouhodobých, pop . krátkodobých závazk

na pen �ní prost edky a ekvivalenty 84 360 -18 073 - 20 844

C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen �ní
prost edky a ekvivalenty -3 705 -1 955 - 2 935

C.2.1. Zvý�ení pen �ních prost edk  a ekvivalent  z titulu
zvý�ení základního kapitálu (RF) (+) -9 254 -6 201 - 5 871

C.2.3. Dal�í vklady PP spole ník  a akcioná -2 1 057 -
C.2.5. P ímé platby na vrub fond  (- ) 5 551 3 189 2 936 
Ýòööö istý pen �ní tok vztahující se k  nan ní innosti 80 655 -20 028 - 23 779
Úò isté zvý�ení, resp. sní�ení pen �ních prost edk 11 020 -20 733 28 512 
Îò Stav pen �ních prost edk  a ekvivalent  na konci období 75 271 64 251 84 984 
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×²¹ò Ó·®±´¿ª Ü«²¼?´»µ
len p edstavenstva a editel a. s.

×²¹ò Ö¿² Í¿¾¿¼±�
ekonomický nám stek a. s.

výrobn  technický nám stek a. s.

×ª¿²¿ Ø±º³¿²±ª?
vedoucí ú etní

Prohla�ujeme, �e údaje uvedené ve výro ní zpráv  odpovídají skute nosti a �ádné podstatné okolnosti, 
které by mohly ovlivnit p esné a správné posouzení akciové spole nosti Vodovody a kanalizace P erov 
a jí vydaných cenných papír , nebyly vynechány.

Dále prohla�ujeme, �e ú etní záv rky za poslední t i ú etní období byly ov eny auditorem a výrok 
uvedený ve výro ní zpráv  odpovídá skute nosti.

×²¹ò Ö¿² Í¿¾¿¼±�

×ª¿²¿ Ø±º³¿²±ª?

×²¹ò Ó·®±´¿ª Ü«²¼?´»µ
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Vodovody a kanalizace P erov, a.s.

P erov I - M sto, �í ava 483/21, 750 02 P erov
tel.: 581 299 111, fax: 581 207 425
e-mail: sekretariat@vakpr.cz
www.vakpr.cz
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