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ZÁKLADNÍ ÚDAJE
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zajišťuje od 1. dubna 2000 na základě dlouhodobých
smluv provozování vodohospodářské infrastruktury Vodohospodářské společnosti Olomouc,
a.s., Statutárního města Olomouce a dalších měst a obcí olomouckého regionu. Od 1. března
2006 zajišťuje na základě dlouhodobých smluv provozování vodohospodářské infrastruktury
města Prostějova a dalších měst a obcí prostějovského regionu.

OBCHODNÍ JMÉNO:

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

DATUM VZNIKU:

11. 11. 1994

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Olomouc, Tovární 41, PSČ 772 11

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

IČO:

61 85 95 75

DIČ:

CZ61859575
Společnost vedena u Krajského soudu v Ostravě - oddíl B, vložka 1943

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:

115 901 000 Kč

AKCIONÁŘ:

VEOLIA VODA, S.A.

100 %
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Orgány a.s./Klíčové údaje

ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2006
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp předseda
Ing. Ota Melcher
Ing. František Krmášek
Ing. Etienne Petit
Ing. Martin Bernard, MBA

DOZORČÍ RADA
RNDr. Ivan Kosatík

předseda

Ing. Martin Tesařík
p. Vladimír Šincl
Ing. Petr Schinneck
Ing. Philippe Guitard
RNDr. Tomáš Paclík
Ing. Pierre Brunet
Ing. Jiří Suchánek

VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Ota Melcher
generální ředitel
Ing. František Krmášek finanční a obchodní ředitel
Ing. Petr Šindler
provozní ředitel
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI roku 2006

V lednu byly podepsány smlouvy se společností
Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. o provozování
vodohospodářské infrastruktury města Prostějova a
dalších měst a obcí prostějovského regionu, vlastní
provozování bylo zahájeno 1.3.2006. V říjnu byl provoz
Prostějov plně začleněn do provozních útvarů vodovodů
a kanalizací STŘEDOMORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. a
tím byla dokončena úplná provozní integrace provozu
Prostějov.

V září proběhl certifikační audit systému řízení jakosti
společnosti, zavedený v souladu s normou ČSN EN
ISO 9001. V rámci auditu, který probíhal v souladu
s plánem, byly prověřeny všechny procesy společnosti
a jejich shoda s požadavky výše uvedené normy.
Při závěrečném vyhodnocení byla vedoucím auditorem
konstatována shoda zavedeného systému řízení jakosti
s požadavky normy, což ve své podstatě znamená
získání příslušného certifikátu.

V dubnu společnost splnila závazek vůči Statutárnímu
městu Olomouc uvedením „Intenzifikace ČOV
Olomouc“ do zkušebnímu provozu. Tím byla
splněna jedna z podmínek Finančního memoranda
investiční akce „Olomouc Sewer System Upgrading“
(Rekonstrukce a dobudování kanalizace Olomouc), čímž
společnost vytvořila podmínky pro definitivní přiznání
dotace z prostředků Fondu soudržnosti EU.

V prosinci byla podpisem smlouvy mezi
STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU, a.s. a společností
Farmak, a.s. završena snaha naší společnosti o získání
dalších akvizic v oblasti průmyslového outsourcingu.
Od 1.1.2007 tak STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
zahajuje provozování rozvodů pitné, technologické a
chladicí vody v areálu Farmaku. Jako „vedlejší“ produkt
této smlouvy je zrušení vlastních zdrojů Farmaku a
přechod na zásobování pitnou vodou naší společností.
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Hospodářské výsledky/Úvodní slovo generálního ředitele

HOSPODÁŘSKÉ VÝSLEDKY
Ukazatel
Obrat

rok 2006

rok 2005

tis. Kč

549 900

395 304

%

10,6

12,4

Čistý hospodářský výsledek

tis. Kč

33 441

29 241

Potřeba pracovního kapitálu

tis. Kč

73 970

22 621

Čistá finanční zadluženost

tis. Kč

560 463

414 343

Investice

tis. Kč

40 954

69 663

Podíl RESOP/obrat
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jednotka
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ÚVODNÍ SLOVO
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení akcionáři,dámy a pánové,
předkládám Vám výroční zprávu společnosti
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKá, a.s. za rok 2006. Tato
zpráva Vám přináší ucelený přehled o činnosti
a hospodaření společnosti .
Rok 2006 byl již sedmým rokem existence naší společnosti
a lze ho charakterizovat jako velmi úspěšný. Společnost
od 1. března 2006 rozšířila provozní působnost na sousední
společnost Vodovody a kanalizace Prostějov,a.s. Tímto
došlo k významnému posílení postavení společnosti ve
středomoravském regionu a ve skupině Veolia Voda ČR.
Hlavními přínosy pro vlastnickou společnost VaK Prostějov
je posílení finanční situace pro realizaci nezbytných investic
a získání profesionálního provozovatele se silným zázemím
skupiny Veolia Voda. Blízkost nově obsluhovaného území
umožnila dosáhnout významných efektů při integračním
procesu. V průběhu roku 2006 došlo ke sloučení centrálních
činností a následně ke kompletnímu začlenění provozu
Prostějov do stávající organizační struktury společnosti.
Integrační proces byl provázen zaváděním standardů
skupiny Veolia Voda.
Integrací služeb VaK Prostějov do zákaznického servisu
společnosti byly jednotně nastaveny pracovní postupy
a procesy při vyřizování dotazů, žádostí a reklamací
zákazníků. Začlenění databáze odběratelů VaK Prostějov
do databáze společnosti umožnilo rozšířit, centralizovat
a tím i zefektivnit poskytované služby zákazníkům.

V rámci partnerství se Statutárním městem Olomouc
lze s potěšením konstatovat, že byl do 30.6.2006 splněn
závazek společnosti v zajištění další intenzifikace ČOV
Olomouc. Splněním legislativních požadavků byla
zajištěna podmínka pro definitivní přiznání dotace
z prostředků EU na akci Rekonstrukce a dobudování
kanalizace Olomouc.
Společnost v průběhu roku 2006 zavedla jednotný systém
řízení jakosti s důrazem na prozákaznickou orientací
společnosti a v září proběhla úspěšně certifikace tohoto
systému.
Ekonomické výsledky společnosti lze hodnotit jako velmi
dobré. Společnost splnila všechny hlavní ukazatele plánu,
přičemž obrat v roce 2006 dosáhl hodnoty 549,9 mil. Kč.
Klíčovým prvkem úspěšnosti společnosti jsou kvalifikovaní
a dobře motivovaní zaměstnanci. V rámci vzdělávacích
programů společnost pokračovala ve spolupráci
s Institutem environmentálních služeb,a.s., který zajišťuje
ucelený a moderní systém firemního vzdělávání .
Děkuji všem spolupracovníkům, členům statutárních
orgánů společnosti a obchodním partnerům za spolupráci .
Děkuji za důvěru smluvním partnerům městům a obcím
a věřím, že si tuto důvěru zasloužíme i v příštích letech.
Ing.Ota Melcher
generální ředitel
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Organizační struktura / Přístup k zákazníkovi

Organizační struktura
k 31. 12. 2006
VALNÁ HROMADA

Představenstvo
Dozorčí rada
Generální ředitel
Zástupce generálního
ředitele

specialista komunikace
+ tiskový mluvčí
sekretariát generálního
a finančního ředitele

Finanční a obchodní
ředitel

Provozní ředitel

Zástupce finančního
a obchodního ředitele
zákaznický útvar

provoz vodovodů

přestavitel vedení
pro ISM

útvar informační
soustavy

provoz kanalizací

personální útvar

útvar plánování, cen,
kontrolingu a financování

provozní útvar

útvar inženýrských
činností

ekonomika práce
oddělení skladování

útvar kontroly
kvality vody
útvar informačních
technologií
středisko dopravny
a mechanizace

6

BOZP a PO

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI
Zákaznická centra společnosti
Zákaznický útvar prostřednictvím zákaznických center
v Olomouci, v Uničově a nově od 1. 3. 2006 také v Prostějově
zajišťoval stejně jako v předcházejících letech i v roce 2006
osobní, telefonický, korespondenční a elektronický kontakt
se zákazníky prostřednictvím nabídky komplexních služeb.
Pro jejich další zefektivnění a zlepšení byly učiněny další
kroky ke sjednocení pracovních postupů a procesů se
společnostmi skupiny VEOLIA Voda.
Ke zkvalitnění komunikace se zákazníky přispívala „modrá“
linka společnosti, která centralizuje a zpřehledňuje služby
poskytované zákazníkům společnosti 24 hodin denně.

Služby zákaznického centra
V souladu se strategickým cílem společnosti co nejvíce se
přiblížit potřebám zákazníků a stále nabízet nové
a kvalitnější služby byl dále v roce 2006 rozvíjen systém
řízení jakosti zákaznického servisu dle normy ČSN EN ISO
9001:2000, v jehož rámci byly poskytovány:

služby provozního útvaru, provozu vodovodů a provozu
kanalizací při vyřizování žádostí o nová připojení
a o vyjádření a fyzická výměna fakturačních měřidel;
služby provozu Uničov, který zajišťoval vyřizování žádostí
o nová připojení a o vyjádření pro obyvatelstvo, fyzickou
výměnu fakturačních měřidel, uzavírání smluv o dodávce
pitné vody a odvádění odpadních vod a provádění změn pro
obyvatelstvo a platební styk se zákazníky prostřednictvím
pokladny zákaznického centra pro oblast Uničovska;
služby provozu Prostějov, který zajišťoval vyřizování
žádostí o nová připojení a o vyjádření, fyzickou výměnu
fakturačních měřidel, uzavírání smluv o dodávce pitné
vody a odvádění odpadních vod a provádění změn pro
obyvatelstvo a bytová družstva a platební styk se zákazníky
prostřednictvím pokladny zákaznického centra pro oblast
Prostějovska.

služby zákaznického útvaru, který zabezpečoval uzavírání
smluv na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod,
odečítání fakturačních měřidel, jejich evidenci a výměnu,
fakturaci vodného, stočného a ostatních služeb, platební
styk se zákazníky včetně nastavení způsobu úhrad,
zálohového systému, párování úhrad faktur a vymáhání
pohledávek;
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Přístup k zákazníkovi

Služby zákaznického centra v číslech
za celý rok 2006 bylo zaznamenáno více než 15 tisíc
osobních, telefonických, korespondenčních a elektronických
kontaktů se zákazníky;
k 31. 12. 2006 evidovala společnost ve své databázi
36 239 odběrných míst, která byla odečítána a fakturována
v pravidelných měsíčních, čtvrtletních a ročních cyklech;
z toho je na 95 % odběrných místech
fakturována dodávka pitné vody a na 49 % odběrných
místech s odváděním odpadních vod, včetně téměř 5 %
odběrných míst s fakturací vody srážkové;
dle struktury odběratelů tvoří databázi 78 % odběrných
míst obyvatelstva, 7 % bytová družstva a společenství
vlastníků a 14 % odběrných míst je v držení ostatních
odběratelů (podniků, živnostníků, státní a regionální správy
apod.)
z celkového počtu odběrných míst je téměř 67 %
s pravidelnými měsíčními, čtvrtletními, půlročními
a ročními zálohami;
v roce 2006 bylo nově uzavřeno 2 716 smluv o dodávce
pitné vody, resp. odvádění odpadních vod;
v průběhu roku 2006 bylo provedeno celkem 55 390
pravidelných i kontrolních odečtů odběrných míst, z toho
bylo 3 466 odečtů dálkových;
bylo vystaveno a odesláno 59 782 faktur na vodné
a stočné, 10 054 zálohových předpisů a 6 310 daňových
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dokladů na platby předem a 171 vyúčtování úroků
z prodlení;
k účinnému vymáhání pohledávek bylo rozesláno 4 068
upomínek faktur, 5 107 upomínek záloh a 309 oznámení
o přerušení dodávky vody.

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 STŘEDOMORAVSKÉ
VODÁRENSKÉ, a.s. spokojeni. Po vyhodnocení z výsledků
vyplynulo, že s celkovou úrovní poskytovaných služeb
bylo spokojeno či velice spojeno více než 91 % dotázaných
zákazníků. Podle odpovědí dotázaných více než 91 %
zákazníků vnímá kvalitu vody jako dobrou či velice dobrou.
Vodu z kohoutku k pití používá 80 %, přesto 57 % pravidelně
kupuje vodu balenou. Spokojenost s nepřetržitostí dodávky
pitné vody, resp. odvádění odpadních vod vyjádřilo téměř
97 % respondentů.
Z odpovědí na další dotazy vyplývá, že přehlednost faktury
hodnotí kladně 91 % zákazníků. S provozními podmínkami
zákaznických center společnosti bylo velmi spokojeno
nebo spokojeno více než 92 % dotázaných, kteří využili

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

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

Komunikace s veřejností
Během roku 2006 vydala společnost také mnoho
informačních materiálů a letáků s aktuálními informacemi
o vodě. 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 přispěla i účast na prestižní vodohospodářské
výstavě Vodovody a kanalizace 2006, která se konala poprvé
na výstavišti v Brně.
Během roku pokračovala informační kampaň k novému
logu a změně vizuální identity SMV.
Podobně jako každý rok na jaře proběhl den otevřených
dveří, v jehož rámci si 342 osob prohlédlo původní čerpací
stanice z roku 1899 ve Chválkovicích, Úpravnu vody
v Černovíře a Čistírnu odpadních vod v Olomouci, Uničově
a Prostějově.

jejich služeb. Také více než 91 % z těchto dotázaných
respondentů bylo spokojeno se schopností zaměstnanců
společnosti naslouchat jejich dotazům, přáním a potřebám
a profesionalitu jejich přístupu ocenilo kladně více než 92 %
zákazníků.
Další průzkum spokojenosti společnost prováděla přímo
na v zákaznických centrech společnosti formou dotazníků.
Průzkum spokojenosti zákazníků byl zcela anonymní,
probíhal celoročně a bylo při něm kontaktováno 587
zákazníků.
Provedené průzkumy celkově potvrdily proti předchozímu
roku další zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům
společnosti.
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Přístup k zákazníkovi/Zodpovědnost

Systém řízení jakosti
V oblasti systému řízení jakosti bylo nezbytné provést
v průběhu roku řadu změn, které byly vyvolány rozšířením
územní působnosti společnosti a snahou o sjednocení
metodik v rámci skupiny Veolia Voda ČR. Důsledkem změny
metodiky pak byl i výběr nové certifikační organizace,
kterou se pro další období stala firma ITC Zlín.
Od března probíhaly intenzivní práce na sjednocení
dokumentace koncepčně zcela odlišných systémů řízení,
přičemž cílem bylo vytvořit jednotný systém řízení jakosti
pro celou společnost a ten certifikovat.
Termín certifikačního auditu byl po dohodě s certifikační
organizací stanoven na konec září. Před jeho samotným
konáním byly provedeny interní audity všech procesů a
odstraněny interními auditory identifikované neshody.
Při závěrečném vyhodnocení průběhu certifikačního auditu
byla konstatována shoda zavedeného systému řízení jakosti
s požadavky normy, což ve své podstatě znamenalo získání
příslušného certifikátu. V průběhu celého prověřování
byly zjištěny pouze dvě větší neshody, které však nebyly
překážkou pro vydaní již zmíněného certifikátu, který má
platnost 3 roky, tedy do listopadu roku 2009.
Můžeme tak s radostí konstatovat, že úspěšným
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absolvováním certifikačního auditu byl definitivně završen
proces rozšiřování systému řízení jakosti, který však byl
vzhledem k rozšíření územní působnosti společnosti i
procesem sjednocovacím.
Dalších změn doznal i systém řízení jakosti laboratoří,
a to zejména v souvislosti s rozšířením prováděných
analýz. Spolehlivost a funkčnost systému byla potvrzena
výborným hodnocením při dozorových návštěvách ČIA, o
čemž svědčí stoprocentní úspěšnost plánovaného rozšíření
certifikovaných metod stanovení.
Rok 2006 tak potvrdil prozákaznickou orientaci společnosti,
současně vytvořil předpoklady pro rozšíření systému
integrovaného řízení o environmentální řízení a bezpečnost
práce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

ZODPOVĚDNOST
V roce 2006 jsme od 1. března 2006 převzali provozování infrastrukturního majetku VAKu Prostějov.
V oblasti lidských zdrojů to přineslo řadu organizačních opatření a zejména nutnost optimalizace počtu
zaměstnanců v takto rozšířené společnosti jak dokumentují níže uvedené údaje.
Věková struktura zaměstnanců

Lidské zdroje
K 31. 12. 2006 byl fyzický stav zaměstnanců 354,
což představuje o 97 zaměstnanců více než v roce
předcházejícím.
V průběhu roku 2006 bylo přijato do pracovního poměru
156 zaměstnanců, z toho 129 v souvislosti s provozováním
vodárenské infrastruktury Vodovodů a kanalizací Prostějov.
Rozvázáno bylo celkem 59 pracovních poměrů, z toho
uvolnění z důvodů organizačních změn 10, skončení
pracovního poměru na dobu určitou 28 (z toho 11
vedlejších pracovních poměrů), odchody z iniciativy
zaměstnanců 8 a ve 13 případech se jednalo o odchody do
starobního a invalidního důchodu a odchody na mateřskou
dovolenou.
K 31. 12. 2006 pracovalo ve společnosti 272 mužů a 82
žen, což v procentuelním vyjádření činí 76,8 % ku 23,2 %.
Z hlediska věkové struktury převažují ve společnosti vyšší
věkové kategorie. Průměrný věk zaměstnanců činí 46 roků.

ženy

muži

celkem

Ve společnosti pracuje 275 zaměstnanců více než 5 let, tj.
77,7 % a více než 10 let 196 zaměstnanců, tj. 55,4 %.

Délka zaměstnání ve společnosti

ženy

muži

celkem
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Zodpovědnost

Péče o zaměstnance – Sociální oblast
Využívání sociálních výhod umožňuje sociální fond
společnosti, který je vytvářen z přídělu ze zisku společnosti.
V roce 2006 bylo čerpáno z tohoto fondu 1481 tis. Kč, což je
v průměru téměř 4150 Kč na jednoho zaměstnance. Téměř
38 % čerpané částky připadlo na příspěvky na stravování,
zhruba 21 % na rodinnou a dětskou rekreaci a zbývající část
pokryla příspěvky na sportovní a kulturní vyžití a dary při
životních a pracovních jubileích.
Společnost také poskytla příspěvek na penzijní připojištění
všem, kteří projevili zájem, a to celkovou částkou 924 tis.
Kč. Penzijního připojištění se účastnilo 325 zaměstnanců,
což činí 91,8 % celkového stavu zaměstnanců za rok 2006.
Kvalifikační struktura zaměstnanců

Program „Sequoia“
Již třetím rokem byli zaměstnanci osloveni v rámci projektu
spoření prostřednictvím zaměstnaneckých investičních
fondů Veolia Environnement – Sequoia. Účast zaměstnanců
na této formě spoření se tradičně pohybovala přes 85 % a
průměrný vklad na jednoho účastníka přesáhl částku 5900
Kč. Výsledek je velmi dobrý i z toho důvodu, že investovaná
částka na jednoho účastníka proti minulým letům
podstatně vzrostla, což prokazuje vzrůstající důvěru v tento
druh spoření.

Kolektivní smlouva
Veškeré závazky vyplývající z Kolektivní smlouvy na rok
2006 společnost plnila a umožňovala zaměstnancům
využívat sociální výhody. Ve vazbě na uzavřenou Kolektivní
smlouvu vyššího stupně na rok 2007 proběhlo ve
společnosti kolektivní vyjednávání o nové KS společnosti, do
které byly zahrnuty všechny závazky vyplývající z uvedené
KSVS. Kolektivní smlouva společnosti na rok 2007 byla
podepsána oběma smluvními stranami dne 3. 1. 2007.

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Vzdělávání
Již tradičně trvalá pozornost je věnována programům
zaměřeným na profesní růst , bezpečnost práce a ochranu
zdraví všech zaměstnanců a v neposlední řadě na udržování
a obnovování znalostí v příslušných oborech. Náklady na
vzdělávání včetně náhrad mezd činily v roce 2006 téměř 2,5
mil. Kč. Vzdělávacích akcí se zúčastnilo 1440 zaměstnanců,
počet proškolených hodin činil 11093. Z celkových nákladů
na vzdělávání bylo použito 44 % na vzdělávací akce
pořádané Institutem environmentálních služeb Praha,
který má vytvořen ucelený a moderní systém firemního
vzdělávání a systematického zvyšování kvalifikace všech
pracovníků skupiny Veolia Voda. V roce 2006 se vybraní
zaměstnanci společnosti účastnili prostřednictvím tohoto
institutu kurzů ke zvýšení profesionálního přístupu
k zákazníkům a rozvoji komunikačních schopností,
dlouhodobých odborných programů Manažer údržby
a Provozovatel vodovodů a kanalizací, intenzivních
jazykových kurzů, semináře Projektový management,
projektu Assessment centrum určeného pro I. stupeň řízení

a metodického semináře k projektu Řízení, hodnocení a
motivace pracovního výkonu prostřednictvím hodnotících
rozhovorů. Celkem 104 nových zaměstnanců se zúčastnilo
kurzu Trénink první pomoci I., který organizuje IES Praha
ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m.
Prahy.
Do oblasti prohlubování a rozšiřování odborných vědomostí
patří i dlouholetá spolupráce vedoucích pracovníků
společnosti s odbornými skupinami ve Sdružení oboru
vodovodů a kanalizací ČR – SOVAK. Své zastoupení máme
v následujících odborných skupinách:
odborná komise pro technickou normalizaci
odborná komise pro čistírny odpadních vod
odborná komise pro úpravny vod
odborná komise GIS – geografický informační systém
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Zodpovědnost/Solidarita

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 dubnu společnost uspořádala integrační
den pro nové pracovníky provozu Prostějov, jehož úkolem
bylo, jako již tradičně, představit „nováčkům“ co možná
nejkomplexněji celou skupinu Veolia Voda Česká republika
i mateřskou společnost Veolia Environnement. Novým
zaměstnancům byly představeny také hodnoty skupiny
a její filozofie. Do Prostějova se za tímto účelem sjelo
kompletní vedení Veolia Voda ČR a generální ředitelé
(nebo jejich zástupci) všech dceřiných provozovatelských
společností z celé republiky.
V prvním pololetí byla dokončena zásadní změna
vizuální identity naší společnosti. STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. začala používat logo akcionáře a byl
vydán nový grafický manuál. Změny se týkaly nejen všech
tiskovin, ale byly nově označeny budovy, automobily,
pracovní oblečení apod.
Po celý rok vydávala společnost interní časopis „Zpravodaj
SMV“, ve kterém informovala zaměstnance o důležitých
událostech.
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SOLIDARITA
NADAČNÍ FOND VEOLIA

Krok do života

Vodomilka

STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s. se zapojila do dlouhodobého
projektu Nadačního fondu Veolia.
Tento projekt je zaměřen na pomoc
mladým lidem při prvních krocích
po odchodu z dětského domova a snaží se usnadnit
začátky jejich samostatného života.
V Olomouckém regionu byla tato dlouhodobá pomoc
nabídnuta Romanovi Hájkovi, kdy mu naše společnost
bude pomáhat při studiu na vysoké škole, dále mu umožní
odbornou praxi ve svém oddělení informačních technologií,
přispěje na samostatné bydlení a poskytne podporu
i v dalších oblastech. Roman Hájek v současnosti úspěšně
studuje obor informační technologie na UP v Olomouci.

Velkému zájmu dětí se těšil již třetí ročník telefonické
soutěže „Vodomilka“, vyhlášené Nadačním fondem
Veolia. Do soutěže se přihlásilo dvacetsedm tříd dětí
ve věku od 8 do 11 let, s plným počtem bodů soutěž
ukončilo 16 tříd. Vítězem olomouckého kola se stala
třída 4.C. ze ZŠ Olomouc, Zeyerova 28.
Vítězná třída získala od společnosti STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. dárkový poukaz na jednodenní
výlet do westernového městečka. V rámci celé České
republiky se soutěže zúčastnilo 336 školních kolektivů.
Hlavní poslání soutěže bylo naplněno: děti v soutěži
získaly základní informace o vodě a naučily se
samostatně pracovat s různými zdroji informací.

Vodní kufřík
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. předala v tomto
roce učební pomůcku „Vodní kufřík“ nebo-li „Tajemství
vody“ zástupcům prostějovských škol.
Zástupcům škol bylo předvedeno, co malá přenosná
minilaboratoř „umí“. Tato pomůcka umožňuje žákům
vyzkoušet si v praxi a pochopit proces čištění vody.
Díky spolupráci naší společnosti s Nadačním fondem
VEOLIA bylo možno předat učební pomůcku „Vodní
kufřík“ v celkovém počtu 48 kusů již 40 školám
v Olomouckém a Prostějovském regionu.

„Vymysli, jak zlepšit svět“
Soutěž nazvanou „Vymysli, jak zlepšit svět“ uspořádala
pro děti společnost Veolia Environnement pod záštitou
Francouzské komise pro UNESCO. Do mezinárodní
soutěže se zapojily děti z celkem 30 zemí. V České
republice se soutěže zúčastnilo 2230 dětí. Úkolem
dětí bylo vymyslet a nakreslit svou představu o tom,
jak by se mohlo vylepšit jejich bydliště. Svůj projekt
pak musely obhájit před porotou. Ta po dlouhém
zvažování za vítěze olomouckého kola označila 4.B ze
základní školy na Terrerově náměstí v Olomouci. Svá
díla obhajovali také jejich spolužáci z 5.B. a žáci 5. třídy
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Solidarita/Inovace

Sponzorské a vzdělávací akce
ZŠ na Olomoucké ulici v Hlubočkách a ze 4. třídy ZŠ na
Pionýrské ulici v Uničově. Na závěr děti k olomoucké
obloze vypustily několik desítek nafukovacích balónků
s osobními vzkazy a vyznáními dětí.
Projekty nejúspěšnějších tříd z každé země byly v
prvním červnovém týdnu vystaveny v Paříži.

Hanácké slavnosti
Jako každý rok i letos se naše společnost zapojila
do akce oblíbené u široké veřejnosti. Na Hanáckých
slavnostech uspořádala dětskou pěveckou soutěž
„show á la DOREMI“. Moderace celé soutěže se zhostil
Pavel Trávníček.
Před samotnou soutěží proběhla 3 předkola, ze kterých
bylo vybráno 20 soutěžících, kteří v sobotu 26. srpna
vystoupili v náměšťském zámeckém areálu. Soutěžilo
se ve třech kategoriích: 6-10 let, 11-15 let a 16-19 let.
Vítězové obdrželi hodnotné ceny, byli odměněni
diplomem a všichni zúčastnění obdrželi čestné uznání a
ceny útěchy.
Dále měla společnost připraveno informační centrum a
Vodní bar, kde se mohli návštěvníci občerstvit vodními
drinky. Také se mohli zájemci informovat o stavu
vodních zdrojů na Olomoucku, kvalitě pitné vody, její
tvrdosti či barvě a této možnosti bylo bohatě využito.
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Po celý rok pořádala naše společnost exkurze pro žáky
a studenty středních a vysokých škol. Exkurze probíhaly
na vodárenských zařízeních ČOV Olomouc, UV Černovír,
parní čerpací stanice Chválkovice. Žáci a studenti zde
měli možnost seznámit se s technologickými procesy
a v diskusi s odbornými pracovníky získat potřebné
informace. Exkurzí se zúčastnilo v roce 2006 celkem 658
osob.
Naše společnost také dlouhodobě spolupracuje
s Moravskou filharmonií Olomouc a pořádá výchovné
koncerty pro děti a rodiče. Těchto výchovných koncertů
se v roce 2006 zúčastnilo celkem 7 570 dětí.

Kulturní a společenské akce
Společnost také věnuje pozornost kulturnímu a
uměleckému dění v regionu. V tomto roce jsme
podpořili mnoho významných společenských akcí,
kterými jsou např. Francouzské kulturní dny v Olomouci
(Rendez-vous á Olomouc) nebo mezinárodní hudební
festival Dvořákova Olomouc, který se konal pod záštitou
primátora města Olomouce a za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR.
V průběhu roku společnost rovněž zaměřila svou
pozornost na několik společenských akcí s charitativním
posláním či zaměřením na aktivity dětí a mládeže.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

INOVACE
Průmyslový outsourcing
Aktivitám v oblasti průmyslového outsourcingu věnuje
společnost neustálou pozornost. V roce 2006 byl
opětovně kladen důraz na spolupráci se stávajícími
zákazníky, zejména pak s firmou Setuza, pro kterou byla
zajišťována likvidace silně znečištěných odpadních vod
z výroby bionafty a zubních past. Tržby z této spolupráce
činily cca 701 tis. Kč. Tradičně dobrých výsledků bylo
dosaženo i v sortimentu doplňkových služeb, které
společnost poskytuje širokému spektru drobných
zákazníků. Z významnějších služeb lze uvést například
likvidaci odpadních vod a průsakových vod ze skládek
na provozovaných čistírnách odpadních vod, laboratorní
rozbory, diagnostiku vodovodů, čištění a monitoring
kanalizací a montážní práce vodovodů.
Všechny tyto služby jsou souhrnně finančně vyhodnoceny
ve vedlejších výkonech společnosti částkou 12.629 tis. Kč,
což je oproti roku 2005 nárůst o cca 2.300 tis. Kč.
Rok 2006 však byl významný i z pohledu dalšího rozšiřování
portfolia průmyslových zákazníků, které se v konci roku
rozrostlo o 2 dlouhodobější významné partnery.
Prvním z nich je společnost Farmak, s níž byla s platností
a účinností od 1.1.2007 podepsána servisní smlouva na
provozování komplexu vodního hospodářství, přičemž
jako komplex jsou chápány rozvody pitné, technologické
a chladicí vody v areálu společnosti. Podpisem smlouvy
byl završen proces přechodu Farmaku na diametrálně
odlišný způsob zajištění provozu části vodního

hospodářství, který byl nastartován předložením nabídky
SMV v konci roku 2005.
Druhým z těchto partnerů je společnost MAFRA,
pro kterou byla zpracována nabídky na provozování
předčisticího zařízení produkovaných odpadních vod.
Tato nabídka byla předložena v průběhu druhého
čtvrtletí. Po její všeobecné akceptaci byl zahájen proces
přípravy smluvního vztahu, který vyvrcholil předložením
finální verze smlouvy v konci roku. Po vzájemné dohodě
obou stran bylo provozování předčisticího zařízení
zahájeno rovněž od 1. 1. 2007.
V průběhu kalendářního roku se společnost dále podílela
na outsourcingových aktivitách skupiny Veolia Voda ČR,
zejména pak na zajištění dílčích činností pro Cukrovar
Prosebnice či Papírnu Olšany.

Informatika
V roce 2006 proběhlo velmi významné rozšíření IT o
počítačové sítě v Prostějově. To vyžadovalo realizaci
projektu integrace do jednotné počítačové sítě
společnosti. Byly zřízeny dva dálkové spoje a zahájen
proces postupného připojení jednotlivých pracovišť
k centrálním aplikacím ZIS, FIS a Labsys. Přes počáteční
těžkosti, které vznikaly jak na dálkových spojích, tak na
jednotlivých pracovištích, se v průběhu půl roku podařilo
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Inovace/Výkonnost

Geografický informační systém (GIS)
provoz stabilizovat a zajistit rutinní činnost zákaznického
centra, laboratoří i ostatních pracovišť v daných
lokalitách.
Vzhledem k významu připojení daných lokalit byly
zahájeny práce na záložních spojích tak, aby byl
zajištěn nepřerušený chod vybraných pracovišť i
v případě možných poruch datových spojů. S dalším
prohlubováním integrace těchto počítačových sítí a
rozšíření zabezpečení proti výpadku jednotlivých částí
systému se počítá i v roce 2007.
Mezi další důležité projekty IT patřil stejně jako v roce
2005 ekonomický informační systém NORIS. V průběhu
roku byla ukončena implementace všech modulů a po
závěrečných testech byl systém nasazen do ostrého
provozu na jednotlivých útvarech společnosti.
Zajímavou aktivitou útvaru IT bylo zahájení spolupráce
se studentem Romanem Hájkem, který prostřednictvím
nadačního fondu Veolia Voda vykonával „praxi“ v naší
společnosti a měl tak možnost nahlédnout do dění
útvaru IT a získávat cenné informace a praktické
zkušenosti pro svůj další růst a studium.
Celkově lze rok 2006 v oblasti IT z pohledu inovace
hodnotit jako velmi náročný. Avšak vzhledem k tomu,
že se podařilo dokončit oba významné projekty a kromě
„běžné“ údržby a podpory jednotlivých uživatelů navíc
připravit i podmínky pro další inovace v roce 2007, lze rok
2006 hodnotit i jako velmi úspěšný.
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Geografický informační systém byl zpracováván na
dvou zcela odlišných softwarových platformách, což
historicky souvisí s pořízením těchto platforem vlastníky
vodárenské infrastruktury. Proto byly v průběhu
celého roku vyvíjeny ve spolupráci s odborníky skupiny
Veolia voda ČR aktivity směřující k náhradě stávajících
platforem jednotným SW produktem. Výsledkem je
centrální výběr nového SW, jehož implementace by měla
být zahájena v závěru roku 2007 .
V průběhu roku 2006 pokračovaly práce na zapracování
zbývajících částí stokové sítě, průběžném zapracovávání
veškerých zaměření, která byla dodána v digitální
podobě.
Současně probíhalo ve spolupráci s vlastníky vodárenské
infrastruktury zaměřování tras vodovodních řadů a
stokových sítí v oblastech, kde chybělo geodetické
zaměření. Tím se nahradilo zakreslení pořízené dříve
vektorizací technické mapy. Pro zaměřování byly
poskytovány podklady pro provádění prací geodetickými
firmami.
Celkový pohled jak na síť rozvodu vody, tak na
stokovou síť, zobrazený v prohlížečích, byl využíván na
zákaznickém centru k vydávání vyjádření o existenci
sítí ve správě SMV, a.s. Současně sloužily prohlížeče
k rychlé orientaci pro pracoviště měřících vozů a pro řídící
pracovníky rozvodu vody.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Vývoj produktivity (v tis. Kč)

VÝKONNOST
Produktivita práce
Produktivita práce ve společnosti vyjádřená podílem
obratu a průměrného přepočteného stavu pracovníků,
vykazuje v časové řadě trvale rostoucí tendenci. Na
tomto trendu se podílejí na straně obratu růst objemu
tržeb za vodné, stočné a služby, na straně druhé
pak uskutečňovaná opatření přijatá k optimalizaci
pracovníků ve společnosti. V roce 2006 mimo růst
tržeb měla hlavní vliv na růst produktivity optimalizace
zaměstnanců spojená se začleněním provozní části VAKu
Prostějov do organizační struktury společnosti.

Pitná voda
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zásobuje pitnou
vodou téměř 211 tisíc obyvatel okresů Olomouc
a Prostějov, pro dalších cca 30 tisíc obyvatel předává
pitnou vodu místním vodárenským společnostem
a obcím. Rozsah provozovaných lokalit je patrný
z následujícího přehledu:
1. Skupinový vodovod Olomouc, z něhož je zásobováno
město Olomouc včetně jím integrované obce, dále pak obce
Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou,
Kovákov, Krčmaň, Mrsklesy, Náklo, Náklo – Mezice, Přáslavice,
Příkazy – Hynkov, Samotišky, Skrbeň, Střeň, Střeň – Lhota,
Toveř, Velká Bystřice a obce olomoucké části Vodovodu
Pomoraví (Ústín, Vojnice, Těšetice, Rataje, Loučany, Luběnice,
Senice na Hané, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Senička,
Odrlice, Cakov, Cholina, Loučka, Bílsko, Vilémov, Olbramice).

2. Skupinový vodovod Prostějov, z něhož je zásobováno
město Prostějov, zásobuje dále obce Ondratice,
Sněhotice, Brodek u PV, Kobeřice, Hradčany, Dobromilice,
Dětkovice, Určice, Seloutky, Dubany, Vrbátky, Štětovice,
Hrdibořice, Kraličky, Smržice, Bedihošť, Kralice, Hrubčice,
Otonovice, Čehovice, Ivaň.
3. Skupinový vodovod Uničov, z něhož je zásobováno
město Uničov včetně integrovaných obcí a obec Želechovice.
4. SV Konice zásobující město Konice a obce Ponikev,
Ladín, Březsko, Hvozd, Klužínek, Ochoz, Raková, Rakůvka,
Bohuslavice, Hačky, Polomí, Vojtěchov.
5. Skupinový vodovod Domašov n. Bystřicí, z něhož byly
zásobovány obce Domašov nad Bystřicí, Horní Loděnice,
Hraniční Petrovice a Jívová.
6. Skupinový vodovod Dub nad Moravou, z něhož byly
zásobovány obce Dub nad Moravou, Drahlov, Bolelouc,
Věrovany, Nenakonice, Rakodavy, Tučapy, Charváty a Čertoryje.
7. SV Dzbel zásobující obce Dzbel a Jesenec.
8. SV Křemenec zásobující obce Čunín, Křemenec, Runářov,
Suchdol, Labutice, Jednov, Lipová, Hrochov a Seč.
9. SV Skalka zásobující obce Skalka, Čelčice a Pivín.
10. SV Víceměřice zásobující obce Víceměřice,
Nezamyslice, Doloplazy a Poličky.
11. SV Slatinky zásobující obce Slatinky a Kaple.
12. SV Klopotovice zásobujích obce Klopotovice a Biskupice.
13. Místní vodovody v obcích Dlouhá Loučka, Dlouhá
Loučka – Křivá, Troubelice, Malé Hradisko, Žešov,
Stařechovice a Ludmírov.
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Výkonnost

měrná jednotka
Délka vodovodní sítě

2006

km

1 351

Počet vodovodních přípojek

ks

31 393

Počet osazených fakturačních vodoměrů

ks

34 415

Délka vodovodních přípojek

km

355

Počet vodojemů

ks

54

Akumulační objem vodojemů

3

m

83 588

Kapacita zdrojů podzemní vody

l/s

1 226

Počet úpraven vody

počet

22

Kapacita úpraven vody

l/s

789

Voda vyrobená celkem

tis.m3

14 929

Voda předaná

tis.m3

1 624

Voda fakturovaná přítomným odběratelům (vodné)

tis.m

3

10 044

z toho voda fakturovaná domácnostem

tis.m3

6 697

Počet poruch na vodovodní síti

počet

888

Výroba pitné vody
Pro výrobu pitné vody byly využívány téměř výhradně
zdroje podzemní vody. Celkem bylo vyrobeno 14.929 tis.
m3 pitné vody. Z tohoto množství bylo 6.432,3 tis. m3
vody neupravované (pouze s hygienickým zabezpečením)
a 8.443 tis. m3 vody upravované (z toho na úpravně
povrchové vody 53,7 tis. m3). Úprava surové vody na
pitnou probíhala na 22 úpravnách vody s celkovou
kapacitou 789 l/s.
Rok

2004

Voda vyrobená v m3
Voda předaná v m

3

Voda realizovaná v m3
Voda nefakturovaná v %
Ztráty v %
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Kvalita vyrobené pitné vody byla pravidelně
monitorována. Při výrobě vody bylo provedeno celkem
10.548 kontrolních laboratorních analýz z odebraných
vzorků vody, z čehož 1,3 % z nich bylo nevyhovujících.
Toto číslo je srovnatelné s minulými roky a je výsledkem
cíleného zaměření na zvýšenou kontrolu kvality
vyrobené vody.

2005

12 192 706

2006

11 634 793

14 929 000

1 498 275

1 392 383

1 624 000

10 694 431

10 254 965

13 341 000

26,43
25,31

25,87
24,88

24,70
23,29

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Vývoj ztrát vody v trubní síti v letech 200 až 2006

Distribuce vody
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. provozuje celkem
1.351 km vodovodní sítě, 31.393 vodovodních přípojek
o délce 355 km s 34.415 osazenými vodoměry. Na
vodovodní síti je 54 vodojemů o objemu 83.588 m3 a 22
úpraven vody.
V roce 2006 bylo na distribučních systémech provedeno
celkem 13.330 kontrolních laboratorních analýz
z odebraných vzorků pitné vody, z čehož 1,78 % z nich
bylo nevyhovujících. Ve srovnání s minulými lety jde o
mírné zlepšení.
Převážná většina nevyhovujících rozborů je způsobena
uvolňováním železa v potrubí nebo zakalením vody
při provozních zásazích na vodovodní síti. Menší část
rozborů byla způsobena nepřítomností volného chloru
v dodávané vodě, což však nemělo žádné negativní
dopady na mikrobiologické znehodnocení dodávané
pitné vody a část nevyhovujících rozborů spadá také
na vrub venkovských vodovodů, u kterých je specifická
spotřeba na obyvatele na velmi nízké hodnotě (cca 30 l/s)

a z důvodu pomalé obměny pitné vody v síti dochází ke
zhoršení její kvality.
Obnoveno bylo celkem 1,1 km vodovodních řadů,
zrenovováno bylo celkem 9 km vodovodních řadů a 57
olověných vodovodních přípojek. Vodovodní síť byla
prodloužena o 8,4 km.
V roce 2006 bylo odstraněno celkem 888 poruch.
Z toho 803 poruch na olomoucké části, což je zvýšení
o 94 poruch, tedy o 13,2 %. Na prostějovské části
bylo odstraněno 85 poruch. Nárůst počtu poruch byl
zapříčiněn nepříznivými klimatickými podmínkami
v prvních třech měsících roku. Celkem 440 poruch bylo
na hlavních řadech a 448 na vodovodních přípojkách.
Množství vody nefakturované činilo 3.297 tis. m3, což
činí 23,29 % celkového množství vody určené k realizaci.
Oproti roku 2005 tak došlo ke zlepšení o 1,58 %. V tomto
ukazateli předpokládá společnost i přes zastaralost
vodovodní sítě další postupné zlepšování.
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Výkonnost

Počet vodovodních přípojek

Voda k realizaci a fakturovaná

Odpadní voda
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. v roce 2006
provozovala celkem 504,8 km stokových sítí a 18 359
kanalizačních přípojek o celkové délce 180 km. Na
stokových sítích, které naše společnost provozuje, je
umístěno 62 čerpacích stanic odpadních vod. Tyto
čerpací stanice jsou umístěny v lokalitách města
Olomouce a jeho částech – Týneček, Holice, Chomoutov,
Slavonín, Nemilany, v lokalitách města Prostějova a
jeho částech – Čechovice, Vrahovice, Krasice a dále
v Uničově, Přáslavicích, Smržicích, Kralicích na Hané,
Doloplazech a Bedihošti.
Na stokových sítích bylo v roce 2006 odstraněno celkem
237 poruch a lokálních oprav. V roce 2006 bylo také
prováděno čištění stokových sítí, které bylo tak jak již
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v předchozích letech zaměřeno na preventivní čištění
stok. V roce 2006 bylo vyčištěno více než 97,6 km stok.
Za pomocí televizního kontrolního systému bylo v roce
2006 prohlédnuto celkem 41,9 km stok a kanalizačních
přípojek. V roce 2006 bylo rovněž obnoveno 0,774 km
kanalizačních řadů.
Tak jako v předchozích letech byla rovněž v roce
2006 prováděna deratizace na stokové síti a kontrola
vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizace
jednotlivými producenty.
Velká pozornost byla věnována probíhající 2. etapě
výstavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Olomouc
(OLOMOUC SEWER SYSTEM UPGRADING) částečně
hrazené z prostředků EU - z Fondu soudržnosti.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Počet obyv.bydlících v domech napojených na veř.kanalizaci (tis.obyv.)

159

- z toho na čistírnu odpadních vod (tis.obyv.)

157

Počet čistíren odpadních vod (ks)

13

- z toho mechanicko- biologické čistírny (ks)

13

Kapacita čistíren odpadních vod (m /den)

85 093

3

Délka stokové sítě – bez přípojek (km)

505

Počet kanalizačních přípojek (ks)

18 359

Délka kanalizačních přípojek (km)

180

Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace - stočné (tis.m )

11 900

Množství čištěných odpadních vod (tis.m3)

24 273

3

Počet poruch na stokové síti (ks)

237

Grafické znázornění vývoje specifické spotřeby vody
Fakturovaná a předaná voda
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Výkonnost

Odpadní voda

Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod je zajišťováno na 13 mechanicko
- biologických čistírnách odpadních vod s celkovou
kapacitou 408.192 EO.
Dvě čistírny ve vlastnictví Města Olomouce (ČOV
Olomouc – 259.500 EO a ČOV Lošov – 1.210 EO).
Tři čistírny jsou ve vlastnictví VHS Olomouc, a.s. (ČOV
Uničov – 20.000 EO, ČOV Mar. Údolí – 7.806 EO a ČOV
Troubelice – sídliště – 530 EO).
Čtyři čistírny jsou ve vlastnictví VaK Prostějov a.s. (ČOV
Prostějov – 108.000 EO, ČOV Nezamyslice – 1.915 EO,
ČOV Bohuslavice – 1.011 EO a ČOV Žešov – 540 EO.
Čistírny v Přáslavicích – 1.300 EO, Grygově – 2.080 EO,
Velkém Týnci – 3 300 EO a Doloplazích – 1.000 EO jsou
provozovány na základě smlouvy o provozování.
Na všech čistírnách bylo celkem vyčištěno 24 273 tis. m3
odpadních vod s účinností odpovídající technické úrovni
zařízení.
Kvalita odpadních vod vypouštěných do vod povrchových
z čistíren odpadních vod provozovaných naší společností
byla pravidelně monitorována a kontrolována vlastní
laboratoří odpadních vod. Speciální analýzy jako např.
AOX, Hg a NEL, na které nemá naše laboratoř přístrojové
vybavení, byly prováděny v laboratoři Zdravotního
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ústavu Olomouc a laboratoře PROLAB Prostějov. Z celkem
690 odebraných vzorků a 3527 analýz odebraných
dle vodohospodářských rozhodnutí došlo pouze ve 4
případech k překročení povolených limitů.
V roce 2006 byla na největší provozované čistírně - ČOV
Olomouc dokončena smluvní investice - Intenzifikace
ČOV Olomouc II, jejíž celkový náklad dosáhl cca 70
mil. Kč. Rozsáhlá intenzifikační opatření biologického
stupně čistírny zajistily splnění odtokových parametrů
stanovených nařízením vlády č.61/2003 Sb., resp.
směrnicí EU č.271/91/EHS a také podmínku finančního
memoranda stanoveného pro 1.etapu stavby
„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace města Olomouce.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Počet kanalizačních přípojek

Služby
V roce 2006 byly střediskem stokových sítí v Olomoucké
a Uničovské oblasti provedeny nestavební práce pro
externí odběratele v celkovém objemu 1.979,7 tis.Kč,
v Prostějovské oblasti tato částka činila 909,4 tis.Kč.
Jednalo se především o práce při čištění kanalizací a
kanalizačních přípojek, práce spojené z monitoringem
kanalizace televizním kontrolním systémem a práce
spojené s vývozem jímek.
Na čistírně odpadních vod v Olomouci byly likvidovány
dovážené odpadní vody fekálními vozy. Za rok 2006
bylo na ČOV takto zlikvidováno 15.461,3 m3 odpadních
vod ze septiků a žump, 4.653,6 m3 průsakových vod ze
skládek, 2.202 m3 odpadních vod z ORERA Červenka
(prostřednictvím firmy SEZAKO), 3.291,7 m3 odpadních
vod z firmy Apetit-Holinka a 1.438,8 m3 ostatních
odpadních vod.
Na ČOV v Uničově bylo vyčištěno 633 m3 a na ČOV
Mariánské Údolí 1.327,5 m3 odpadních vod ze septiků a
žump a ostatních odpadních vod.
Celkem se jednalo o cca 29.000 m3 odpadních vod
v celkovém finančním objemu 2.345 tis. Kč.
V rámci projektu průmyslového outsourcingu - SETUZA,

a.s. Ústí nad Labem bylo na ČOV Olomouc zlikvidováno
3.690 m3 odpadních vod z výroby RME a kosmetiky
v celkové finančním objemu 701 tis. Kč.
Za rok 2006 bylo na čistírně odpadních vod v Prostějově
dovezeno a zlikvidováno 21.511 m3 fekálních odpadních
vod v celkovém objemu 1.411 tis. Kč.
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Výkonnost/Finanční část

Laboratoře
Rok 2006 byl zejména ve znamení značných změn
v organizační struktuře laboratoří, které důsledně
vycházely ze závěrů auditů laboratoří v Olomouci
a Prostějově. V průběhu měsíce března tak došlo k
vytvoření dvou pracovišť – laboratoře odpadních vod na
ČOV Prostějov a laboratoře pitných vod v Olomouci.
Nedílnou součástí změn byla i instalace nové verze SW
Labsys v laboratoři v Prostějově a zaškolení personálu.
Provedené organizační změny byly legalizovány
vydáním nového osvědčení ČIA pro obě laboratoře, které
společnost obdržela 4.4.2006.
V průběhu kalendářního roku probíhala příprava
akreditace nových metod a úpravy systému jakosti.
Mimořádná dozorová návštěva proběhla 19.10.2006 a
byly při ní akreditovány nově zavedené metody stanovení
(AOX, rtuť ve všech matricích a bor v pitné vodě).
V konci roku probíhaly přípravy nové příručky kvality
podle ČSN EN ISO 17025:2005, jejíž zpracování bylo
nezbytné s ohledem na plánovaný termín dozorové
návštěvy ČIA v lednu 2007.
V roce 2006 bylo v centrální laboratoři zpracováno
celkem 14.715 vzorků oproti 9.193 vzorkům v roce 2005.
Výkony pro interní zákazníky laboratoře se zvýšily z cca
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5.465 tis. Kč v roce 2005 na 9.094 tis. Kč v roce 2006.
Stejně tak bylo dosaženo i zvýšení tržeb za služby pro
externí zákazníky, a to z cca 843 tis. Kč v roce 2005 na
1.376 tis. Kč v roce 2006. Tím došlo k podstatnému
zvýšení produktivity laboratoře.

Zvyšování hodnoty
Pro dosažení strategických cílů společnosti byla stejně
jako i předchozích letech použita metoda zvyšování
hodnoty, která je významnou motivační silou všech
vedoucích zaměstnanců společnosti.
Do této metody byli nově zapojeni všichni vedoucí
zaměstnanci oblasti Prostějov, přičemž pro stanovení
ukazatelů bylo pro jednotlivé pracovní pozice využito
několikaletých zkušeností s touto metodou.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006/STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

ROZVAHA
v tis. Kč

2006
AKTIVA CELKEM

A.

2005

994 271

794 853

513 640

517 451

5 793

4 743

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

B. II.

Dlouhodobý hmotný majetek

191 976

172 187

B. III.

Dlouhodobý finanční majetek

315 871

340 521

C.

Oběžná aktiva

452 226

259 953

C. I.

Zásoby

2 171

1 765

C. II.

Dlouhodobé pohledávky

195 387

60 764

C. III.

Krátkodobé pohledávky

248 530

189 685

C. IV.

Krátkodobý finanční majetek

6 138

7 739

D. I.

Časové rozlišení

28 405

17 449

2006

2005

v tis. Kč
PASIVA CELKEM

994 271

794 853

A.

Vlastní kapitál

242 718

210 413

A. I.
A. II.
A. III.

Základní kapitál
Kapitálové fondy
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

115 901
0
6 866

115 901
0
5 155

A. IV.

Výsledek hospodaření minulých let

86 510

60 116

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

33 441

29 241

B.
B. I.
B. II.

Cizí zdroje
Rezervy
Dlouhodobé závazky

751 378
4 629
4 571

584 077
2 039
3 856

B. III.
B. IV.

Krátkodobé závazky
Bankovní úvěry a výpomoci

275 577
466 601

156 100
422 082

C. I.

Časové rozlišení

175

363
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Finanční část

VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

v tis. Kč

28

2006

2005

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

7 739

12 994

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

44 787

39 305

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

37 885

31 749

A.2.

Změny stavu potřeby pracovního kapitálu

-86 655

-37 226

A.3.

Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků

-15 727

-12 427

A.4.

Přijaté úroky (+)

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

2 531

3 299

-12 777

-7 862

A.6.

Mimořádné příjmy a výdaje

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

0

0

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-29 956

16 838

B.1.

Nabytí stálých aktiv

-40 954

-70 777

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Půjčky a úvěry - poskytnuté

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

C.1.

Změna stavu dlouhodobých,popř. krátkodobých závazků z fin.činnosti

1 645

358

23 530

23 530

-15 779

-46 889

45 270

45 093

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

-1 136

-20 297

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

44 134

24 796

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

-1 601

-5 255

R.

Stav peněžních prostředků na konci roku

6 138

7 739
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT

v tis. Kč
+

2006
Tržby za prodej zboží

-

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Výkony

-

2005
0

0

0

0

549 900

395 304

Výkonová spotřeba

352 284

235 804

Přidaná hodnota

197 616

159 500

-

Osobní náklady

115 717

83 056

-

Daně a poplatky
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného
majetku
Ostatní provozní výnosy

3 467

2 412

19 907

22 701

8 885

3 379

+
-

Ostatní provozní náklady

*

Provozní výsledek hospodaření

+

Finanční výnosy

3 651

3 299

-

Finanční náklady

17 327

12 880

*

Finanční výsledek hospodaření

-13 676

-9 581

Daň z příjmů za běžnou činnost - splatná
Daň z příjmů za běžnou činnost - odložená
**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

+

Mimořádné výnosy

*
***

8 947

5 824

58 463

48 886

11 382

8 563

-36

1 501

33 441

29 241

0

0

Mimořádné náklady

0

0

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

0

0

33 441

29 241

29

Výrok auditora
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Dozorčí rada/Kontakty

Zpráva dozorčí rady

Dozorčí rada na svém zasedání konaném dne 29. 6. 2007
přezkoumala řádnou účetní závěrku a návrh na rozdělení
zisku společnosti STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ,
a.s., za rok 2006 a předkládá následující vyjádření valné
hromadě.
Dozorčí rada měla k dispozici doporučující stanovisko
představenstva společnosti ze dne 12. 3. 2007
ke schválení komplexní účetní závěrky za rok 2006
vč. návrhu na rozdělení zisku a zprávu auditora KPMG
Česká republika Audit, s.r.o. k auditu účetní závěrky
k 31. 12. 2006, v jehož výroku se mimo jiné konstatuje:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává ve všech
významných ohledech věrný a poctivý obraz aktiv,
pasiv a finanční situace společnosti STŘEDOMORAVSKÁ
VODÁRENSKÁ, a.s. k 31. prosinci 2006 a nákladů, výnosů
a výsledků jejího hospodaření a peněžních toků za rok
2006 v souladu s českými účetními předpisy.“
Na základě všech výše uvedených skutečností dozorčí
rada přezkoumala účetní závěrku a návrh na rozdělení
zisku za rok 2006 a doporučila ji ke schválení jedinému
akcionáři.
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Dozorčí rada dále přezkoumala správnost a úplnost
zprávy o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou dle
§ 66a odst. 9 zákona 513/1991 Sb. ve znění pozdějších
předpisů konstatovala, že obsahuje všechny významné
skutečnosti. Údaje uvedené v této zprávě jsou správné,
úplné a odpovídají skutečnosti podle účetnictví.
Rovněž konstatuje, že ze smluv uvedených ve zprávě
nevznikla újma ovládané osobě. Rovněž auditor ve své
zprávě konstatuje, že nezjistil žádné skutečnosti, které
by ho vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné
nesprávnosti.
V Olomouci dne 29. 6. 2007
RNDr. Ivan Kosatík
předseda dozorčí rady
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Kontakty
STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 772 11 Olomouc
Tel: 585 536 111
Fax: 585 536 233
Modrá linka: 844 744 644
E-mail: smv@smv.cz
Internet: www.smv.cz
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