OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A. S.
>
VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004

OBSAH / CONTENTS

1

Vybrané klíčové ukazatele / Selected Key Indicators

4

2

Úvodní slovo předsedy představenstva / Introduction – Chairman of the Board of Directors

6

3

Úvodní slovo generálního ředitele / Introduction – CEO

8

4

Profil společnosti / Company Profile
Představení hlavních akcionářů společnosti / Introduction of the company’s major shareholders
Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení / Statutory bodies and executive
management of the company

5

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku / Report of the Board of Directors on the
Company’s operations and assets
Vývoj vodárenství v regionu / Development of the water supply industry in the region
Organizační struktura / Organisation structure
Základní údaje o vodovodech / Basic information on the water supply network
Výroba vody / Water production
Vodovodní síť / Water supply network
Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV / Basic information on the drainage system
and treatment plants
Kanalizační síť / Drainage system
Provoz čistíren odpadních vod / Operation of water-treatment plants
Centrální dispečink / Central control office
Investiční činnost / Investment activities
Orientace na zákazníka / Customer focus
Public relations / Public relations
Řízení lidských zdrojů / Human resources management
Vztah k životnímu prostředí / Environmental issues
Majetek užívaný při podnikatelské činnosti / Assets used in the Company’s operations
Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci / Anticipated economic and financial development
Výsledky hospodaření / Results of operations

10
15
17

22
23
24
25
25
26
27
27
28
28
28
32
35
36
39
40
42
43

6

Finanční část / Financial Part
Výrok auditora / Auditor’s Report
Rozvaha / Balance Sheet
Výkaz zisků a ztrát / Profit and Loss Account
Přehled o finančních tocích / Cash Flow Statement
Přehled o změnách vlastního kapitálu / Statement of Changes in Equity
Příloha k účetní závěrce / Notes to the Financial Statements

46
47
49
51
52
53
54

7

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou osobou
/ Report on Relations between the Controlled Entity and the Controlling Entity and Other Entities
Controlled by the Same Controlling Entity

78

Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po datu účetní závěrky / Information on the persons
responsible for the annual report

88

8

Vybrané klíčové ukazatele

Selected Key Indicators

VYBRANÉ KLÍČOVÉ UKAZATELE
>
SELECTED KEY INDICATORS

1
4 > 5

EKONOMICKÉ UKAZATELE

ECONOMIC INDICATORS
Jednotka / Unit

2002

2003

2004

Výkony celkem / Total performance

tis. Kč / CZK thousand

736 265

744 082

773 661

Provozní výsledek hospodaření / Income from operations

tis. Kč / CZK thousand

39 681

41 406

48 063

%

5,3

5,5

6,2

Výsledek hospodaření před zdaněním / Income from operations before tax

tis. Kč / CZK thousand

42 216

42 247

50 423

Výsledek hospodaření po zdanění / Income from operations after tax

tis. Kč / CZK thousand

42 216

56 133

44 956

Poměr provozního výsledku k výkonům / Income from operations relative to performance

Stálá aktiva / Fixed assets

tis. Kč / CZK thousand

3 482 870

3 375 366

3 467 786

Oběžná aktiva / Current assets

tis. Kč / CZK thousand

324 380

397 669

466 117

Vlastní kapitál / Equity

tis. Kč / CZK thousand

398 540

432 151

451 841

Cizí zdroje a ostatní pasiva / Debts and other liabilities

tis. Kč / CZK thousand

3 410 349

3 342 221

3 483 567

Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům / Ratio of equity to total liabilities

%

10,5

11,4

11,5

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem / Coverage of fixed assets by equity

%

11,4

12,8

13,0

tis. Kč/měsíc/zam. / CZK thousand/month/empl.

71,2

76,9

77,1

Běžná likvidita / Current liquidity

%

93,5

112,4

112,5

Rentabilita vlastního kapitálu / Return on equity

%

10,6

13,0

9,9

Přidaná hodnota na zaměstnance / Added value per employee

VÝROBNÍ UKAZATELE

PRODUCTION INDICATORS
2002

2003

2004

Voda realizovaná v tis. m3 / Realised water in thousand m3

27 229

27 169

25 552

Voda nakoupená v tis. m3 / Purchased water in thousand m3

18 088

19 278

17 526

9 214

7 959

8 096

73

68

70

Voda fakturovaná celkem v tis. m3 / Total billed water in thousand m3

20 863

20 429

19 821

obyvatelstvo / Households

14 124

13 891

13 536

6 739

6 538

6 285

Voda odkanalizovaná celkem v tis. m3 / Total drained water in thousand m3

20 283

18 601

18 448

obyvatelstvo / Households

12 048

Voda vyrobená z vlastních zdrojů v tis. m3 / Water produced internally in thousand m3
Voda předaná v tis. m3 / Delivered water in thousand m3

ostatní / Other

12 595

11 867

ostatní / Other

7 688

6 734

6 400

Voda nefakturovaná v tis. m3 / Non-billed water in thousand m3

6 366

6 740

5 731

Voda čištěná na ČOV v tis. m3 / Treated water in thousand m3

34 123

32 118

33 770

Spotřeba vody na osobu (litr/den) / Water consumption per capita (litre/day)

122,67

121,25

118,87

18,57

19,32

20,48

109,39

103,58

105,8

Cena vody odkan. u obyvat. v Kč/m3 bez DPH / Price of water for households in CZK/m3 VAT exclusive

15,53

16,16

17,9

% nefakturované vody / % of non-billed water

23,38

24,81

22,40

Ztráty tis. m3 / Loss in thousand m3

6 046

6 433

5 473

% ztrát / % of loss

22,20

23,68

21,43

Počet napojených obyvatel / Population connected

315 442

313 879

311 977

Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den) / Capacity of wastewater treatment plants (m3 /day)

188 732

186 864

186 864

Cena vody u obyvat. v Kč/m3 bez DPH / Price of water for households in CZK/m3 VAT exclusive
Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) / Drained water per capita (litre/day)

Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům = vlastní kapitál/celková pasiva
Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem = vlastní
kapitál/dlouhodobý majetek netto
Přidaná hodnota na zaměstnance = přidaná hodnota/počet
zaměstnanců k 31.12./12
Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
Rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění/vlastní kapitál

Ratio of equity to total liabilities = equity / total liabilities
Coverage of fixed assets by equity = equity / net fixed assets
Added value per employee = added value / number of
employees as of 31 December /12
Current liquidity = current assets / current liabilities
Return on equity = profit after tax / equity

Úvodní slovo předsedy představenstva

Introduction – Chairman of the Board of Directors
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Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

rok 2004 probíhal ve znamení stabilního zvyšování efektivity
vykonávaných činností a spolu s plněním střednědobých cílů jej
můžeme hodnotit jako velmi úspěšný.

The year 2004 saw stable growth of the effectiveness of our
activities; together with the achievement of our medium-term
goals we can say it was a very successful year.

Největší změny v roce 2004 pro zásobování obyvatelstva pitnou
vodou byly vyvolány vstupem ČR do EU, a tím nastolení nové
legislativy shodné s právem Evropského společenství. Jednou
z nich byla vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody.

The greatest changes in 2004 in drinking water supplies to
households have been instigated by the accession of the Czech
Republic to the EU and thus the establishment of new legislation
compliant with the European Communities law. One of the
legislative changes is Health Ministry Regulation No. 252/2004
Coll., which sets the sanitary requirements for drinking and hot
water, and the frequency and scope of drinking water inspections.

V oblasti čištění odpadních vod se zaměřujeme na intenzifikaci
Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která musí
být provedena, aby vypouštěné biologicky vyčištěné vody v roce
2010 splňovaly limit pro koncentraci celkového dusíku podle
platné legislativy. Část potřebných finančních prostředků,
z celkově vyčíslených nákladů 240 mil. Kč, bude čerpána z fondu
soudržnosti Evropské unie. Rozvoj kanalizační sítě zajistí probíhající výstavba kanalizačních stok v rámci fondů ISPA.
V červnu na řádné valné hromadě došlo k obměně představenstva i dozorčí rady. Změny proběhly i na úrovni vrcholového
managementu.
Na listopadové tiskové konferenci společnost zveřejnila úpravu
cen vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2005. I přes 5%
nárůst ceny společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
zůstává jednou z nejlevnějších společností na vodárenském trhu
České republiky.
Hlavní hospodářské úkoly na rok 2004 byly v akciové společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace splněny.
Jednou z podmínek rozvoje společnosti je průběžná modernizace
vybavení společnosti. Dohoda akcionářů při rozdělování zisku to
umožňuje. Pozornost je nutné věnovat tomu, aby tyto prostředky
byly efektivně využívány, a proto klademe značný důraz na tvorbu
střednědobého plánu na léta 2006–2010.
Závěrem bych chtěl poděkovat členům našich statutárních orgánů
za účinná rozhodnutí a managementu za odpovědný přístup při
řešení problémů společnosti, dále všem spolupracovníkům
a zaměstnancům, kteří svým podílem přispěli k velmi dobrým
výsledkům naší společnosti.

Ing. Aleš Zedník
předseda představenstva

In respect of water treatment, we focus on the intensification of
the Central Wastewater Treatment Plant (“Ústřední čistírna
odpadních vod”) in Ostrava-Přívoz, which must be carried out so
that discharged, biologically-treated water in 2010 complies with
the limit for total nitrogen concentration in accordance with
legislation. A proportion of the required funding out of the
aggregate anticipated costs of CZK 240 million, will be taken
from the Cohesion Fund of the European Union. Development
of the sewerage system will be ensured by the active construction
of sewerage channels with ISPA funds.
The annual General Meeting in June resulted in a new
composition of the Board of Directors and the Supervisory
Board. Changes also occurred at the top management level.
At the November press conference our company published the
alteration of the water supply and drainage prices, effective from
1 January 2005. In spite of the 5% increase of the price,
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. remains one of the least
expensive companies on the water-supply market in the Czech
Republic.
The principal financial goals for 2004 were achieved in Ostravské
vodárny a kanalizace.
One of the conditions of the development of the company is the
continuous modernisation of the company’s equipment. The
Shareholders’ Agreement for the distribution of profits makes
this possible. It is of importance to pay attention to the effective
use of these resources; a significant emphasis is therefore put
on the preparation of the medium-term plan for the period
2006–2010.
I would like to take this opportunity to thank the members of
the Company’s statutory bodies and management for their
efficient decisions and responsible approach to problem resolution,
and all the colleagues and employees who contributed to our
Company’s excellent results.

Aleš Zedník
Chairman of the Board of Directors

Úvodní slovo generálního ředitele

Introduction – CEO
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,

otevíráte výroční zprávu za rok 2004, ve které máme možnost
seznámit se s rozhodujícími hospodářskými výsledky uplynulého
roku.

You are about to read the annual report for 2004 where you have
the opportunity to learn about the important financial results of
the last year.

Za skutečností, že rozhodující ekonomické ukazatele byly splněny,
je velké množství práce, které muselo být vynaloženo. Děkuji
proto členům statutárních orgánů, kteří nás v našem úsilí podporovali a svým rozhodováním působili na efektivitu hospodaření.
Stejně tak patří dík všem spolupracovníkům za podíl na dosažených výsledcích a obchodním partnerům, kteří plnili své závazky.

The fact that the important financial indicators have been fulfilled
is the result of a great amount of work and effort. I would
therefore like to thank the members of the statutory bodies who
have supported us in our efforts and whose decisions had an
impact on the effectiveness of the company’s finances. I would
also like to thank all our co-workers for their share in achieving
the results, and also our business partners who have fulfilled
their obligations.

Vstup do roku 2004 nebyl jednoduchý vlivem řady okolností.
Provedené změny ve vedení společnosti i v představenstvu
vedly k vytvoření dobré pracovní atmosféry a zlepšení vztahů,
jak uvnitř, tak vně společnosti.
Pozornost managementu je dlouhodobě zaměřena na hledání
cest ke zvyšování efektivity a zkvalitňování poskytovaných služeb
našim zákazníkům.
Ve 2. pololetí jsme začali se zaváděním integrovaného systému
managementu pomocí norem ISO v oborech jakost (ISO 9001),
životní prostředí (ISO 14001) a bezpečnost práce (OHSAS 1800).
Zavedením sledovanosti pohybu vozidel, které bylo ukončeno
k 15. 3. letošního roku a jeho vyhodnocováním, sledujeme vyšší
využití vozidel se snížením nákladů a zlepšením zákaznických
služeb. Zlepšila se práce s pohledávkami, výsledky nám zhoršují
pohledávky starší tří let, které jsou v soudním řízení.
V letošním roce budou uvedeny do provozu kanalizační sběrače,
vybudované v rámci ISPA fondů, které byly v Ostravě využity
jako jedny z prvních v rámci České republiky. Otevírají se tak
možnosti odkanalizovat spádové oblasti Polanky, Krásného Pole,
Petřkovic, Proskovic. Zvýší se kapacitní využití Ústřední čistírny
odpadních vod, která se připravuje na rekonstrukci pro snížení
obsahu dusíku ve vypouštěných vodách, aby tak byly splňovány
všechny požadavky kladené směrnicí EU na kvalitu vypouštěných
vod po roce 2010.
Nespoléháme ve svém hospodaření pouze na výnosy z vodného
a stočného, ale naším záměrem je rozšířit okruh poskytovaných
služeb. Jsem přesvědčen, že vzájemnou podporou hlavních
akcionářů, našich zaměstnanců i obchodních partnerů budeme
pokračovat v úspěšném plnění ekonomických ukazatelů i strategických cílů, a k tomu přeji nám všem hodně úspěchů.

Ing. Antonín Láznička
Generální ředitel

The beginning of 2004 was not easy due to several circumstances.
But the changes made in the company’s management and in
the Board of Directors have resulted in the establishment of
a good working climate and improved relationships both inside
and outside the company.
In the long term, management’s attention is focused on seeking
ways to improve the effectiveness and quality of the services
provided to our customers.
In the latter half of the year we commenced implementation of
an integrated management system using ISO standards in areas
such as quality (ISO 9001), the environment (ISO 14001), and
occupational safety (OHSAS 1800). Thanks to the introduction
of monitoring of the movements of our vehicles, which was
completed on 15 March of this year and the evaluation thereof,
we observe better utilisation of vehicles, reduced costs, and
improved customer services. There was an improvement in the
recoverability of receivables; however, the results are impaired
by receivables older than 3 years that are currently the subject
of court proceedings.
This year we will put into operation the sewers built with ISPA
funds, which have been used in Ostrava as one of the first
projects in the Czech Republic. We thus have new opportunities
to provide drainage for the gravity areas of Polanka, Krásné Pole,
Petřkovice, Proskovice. This will lead to higher capacity utilisation
of the Central Wastewater Treatment Plant, which is about to be
reconstructed in order to reduce the nitrogen content in the
discharged water in order to comply with all the requirements of
the EU directive concerning the quality of discharged water in 2010.
Our finances do not rely only on proceeds from water supply
and drainage fees, but our aim is to extend the scope of services
provided. I believe that with the mutual support of the main
shareholders, our employees, and business partners, we will
continue with the successful achievement of the financial
indicators as well as our strategic goals, and I wish the best to
all of us in achieving these goals.

Antonín Láznička
CEO

Profil společnosti

Company Profile
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Základní údaje společnosti
Obchodní jméno:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
(dále jen OVAK a. s.)
Sídlo společnosti:
Ostrava – Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
Právní forma:
akciová společnost
Datum vzniku společnosti:
1. května 1992
Den zápisu do obch. rejstříku:
30. dubna 1992
Rejstříkový soud:
Krajský soud Ostrava
Číslo společnosti v obchodním rejstříku:
oddíl B, vložka 348
Způsob založení:
akciová společnost byla založena podle § 172 zák. č. 513/91
Sb. Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem je Fond
národního majetku České republiky se sídlem v Praze,
Gorkého náměstí 32.
IČ: 45193673
DIČ: CZ45193673

Corporate details
Company name:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
(hereinafter referred to as OVAK a.s.)
Registered office:
Ostrava – Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, POST CODE 729 71
Legal status:
Joint Stock Company
Date of foundation:
1 May 1992
Date of entry in the Register of Companies:
30 April 1992
Register of Companies maintained by:
Regional Court in Ostrava
Entry in the Register of Companies:
Section B, File 348
Method of incorporation:
The Company was incorporated under Section 172 of Act No.
513/91, Commercial Code. The sole founder is the National
Property Fund of the Czech Republic based
at Gorkého náměstí 32, Prague.
Corporate ID: 45193673
Tax ID: CZ45193673

Právní řád a právní předpis, podle
kterého byl emitent založen
Společnost vznikla privatizací státního podniku Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava, ze kterého vznikly akciové
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
a Ostravské vodárny a kanalizace a. s.

Legal jurisdiction and legal regulation
governing the incorporation of the issuer
The Company was incorporated by the privatisation of the state
enterprise Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava,
which was transformed into the following companies:
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. and
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

Právní řád:
České republiky
Právní předpis:
Zákon č. 104/90 Sb., o akciových společnostech
Právní forma:
Akciová společnost
Založen na dobu neurčitou

Legal jurisdiction:
Czech Republic
Legislation:
Joint-Stock Company Act No. 104/90 Coll.
Legal status:
Joint-Stock Company
Established for an indefinite period of time.

Složení akcionářů s podílem na hlasovacích
právech vyšším než 5 % dle výpisu
Střediska cenných papírů k 31. 12. 2004

Structure of shareholders with an equity
interest greater than 5 % pursuant to the
extract from the records maintained by the
Securities Centre as of 31 December 2004

Specifikace osoby / Specification of the entity

IČ / Corporate ID

Podíl na hlasovacích právech / Equity interest

0090036947

50,07 %

0000845451

28,55 %

0471225461

12,01 %

Zahraničí / Foreign
SUEZ ENVIRONNEMENT
18 SQ Edouard VII, 750 09 Paris

Česká republika / Czech Republic
Město Ostrava / The City of Ostrava
Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava

RNDr. Lubomír Habrnál
V Nížinách 427/5, 109 00 Praha 1

Profil společnosti
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Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré
dokumenty a materiály uváděné ve výroční
zprávě.
Výroční zpráva za rok 2004, sestavená dle zákona č. 563/91
Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění pozdějších
předpisů, bude bezplatně poskytována ve formě brožury, která
bude k dispozici od 28. dubna 2005 v sídle společnosti na ulici
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava. Dále je
bezplatně k dispozici v sídle společnosti ČSOB, a. s.,
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město, jejímž
prostřednictvím budou vypláceny výnosy z cenných papírů.

All documents and materials referred to
in the Annual Report are available at the
following locations.
The Annual Report for 2004, prepared in accordance with the
Accounting Act No. 563/91 Coll., as amended, and Act No.
513/1991 Coll., the Commercial Code, as amended, will be
distributed free of charge in the form of a brochure, which will
be available from April 28, 2005 in the Company’s registered
office at Nádražní 28/3114, 729 71, Ostrava – Moravská
Ostrava. The Annual Report is also available free of charge in
the registered office of ČSOB, a.s., Na Příkopě 854/14, Praha 1
– Nové Město, 115 20, through which proceeds from the
securities will be paid.

Informace o předmětu podnikání:
- provozování vodovodů a kanalizací
- silniční motorová doprava
- technická a inženýrská činnost
- technické testování a analýzy
- projektová činnost v investiční výstavbě
- jiné ubytovací služby
- pronájem movitostí a nemovitostí včetně služeb
- provádění inženýrských staveb
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
- servisní činnost
- výroba a rozvod elektrické energie
- poskytování technických služeb v rozsahu:
- práce a služby měřicích vozů pro analýzu vodovodních
a kanalizačních sítí
- čisticí práce průmyslového charakteru
- čištění kanalizací a přípojek
- kontrola kanalizací televizní kamerou, zkoušky vodotěsnosti
- vyhledávání poruch na vodovodním potrubí pomocí přístrojů
- velkoobchod
- výkon zeměměřičských činností
- specializovaný maloobchod
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně
hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
- montáž měřidel
- činnost technických poradců v oblasti vodního hospodářství
a laboratorních činností
- vodoinstalatérství, topenářství
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení

I n f o r m a t i o n o n t h e C o m p a n y ’s o p e r a t i o n s :
- Operation of water-supply and sewerage systems;
- Road motor transport;
- Technical and engineering activities;
- Technical testing and analyses;
- Project design activities for investment construction;
- Other accommodation services;
- Lease of movable assets and real estate including services;
- Engineering construction projects;
- Hazardous waste management activities;
- Repairs and maintenance;
- Production and distribution of electricity;
- Provision of technical services in the following scope:
- Work and services related to measuring vehicles for analysis
of water-supply system and sewerage system networks;
- Cleaning works for industrial purposes;
- Cleaning of sewerage systems and household connections;
- Inspection of sewerage systems using a camcorder,
watertightness tests;
- Detection of defects on pipelines using specialised equipment;
- Wholesale;
- Land surveying activities;
- Specialised retail activities;
- Administration services and organisation and financial
services for individuals and corporate clients;
- Installation of measuring devices;
- Consulting services in the field of water management and
laboratory work;
- Plumbing, heating;
- Installation, maintenance and servicing of telecommunications
equipment.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. jsou společností provozní.
Majitelem vodovodní a kanalizační sítě je statutární město
Ostrava. Tuto síť mají Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
v pronájmu na základě „Smlouvy o nájmu vodohospodářského
majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb“
ze dne 9. listopadu 1994 (s právem odepisování dle § 28 odst. 2
zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů). Tato smlouva byla 22. prosince 2000 nahrazena
„Koncesní smlouvou“, platnou do 31. prosince 2024.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. is an operating company.
The water supply and sewerage system networks are owned
by the City of Ostrava which leases the networks to Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. based on the Contract for the Lease
of Water Management Assets and Operation of Water Supply
and Sewerage Services of 9 November 1994 (the related
depreciation is recorded in accordance with Section 28 (2)
of Income Tax Act No. 586/1992 Coll., as amended). On 22
December 2000, this contract was superseded by the License
Contract effective through 31 December 2024.
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Vydané cenné papíry
Emitent:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Druh cenného papíru: akcie
Forma:
Rozhodnutím čj. 31/1870/2000 Komise
pro cenné papíry Praha je povolena
změna podmínek veřejného obchodování
s cennými papíry, a to z formy na jméno
na formu na doručitele
Celkový objem:
131 904 000 Kč
Počet kusů:
131 904 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Podoba:
zaknihovaná
ISIN:
CZ 0008435401
Akcie byly splaceny.
Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje
se na ně předkupní právo.

Issued Securities
Issuer:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
Type of securities:
shares
Form:
Resolution No. 31/1870/2000 of the
Prague Securities Commission permits
the change of conditions for the public
marketing of securities, whereby the
form was changed from registered
shares to bearer shares
Total volume:
CZK 131,904,000
Quantity:
131,904 shares
Nominal value:
CZK 1,000
Form:
book-entry
ISIN:
CZ 0008435401
The shares have been fully paid up.
The shares of this issue are fully transferable and bear no option
right.

Způsob zdaňování výnosů z cenných papírů
Výnosy z akcií podléhají zdanění podle platných zákonů České
republiky, tj. zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Podle současného znění tohoto
zákona jsou dividendy vypláceny po srážce 15% daně z vyplaceného základu. V případě platby ve prospěch osob s daňovým
domicilem v zahraničí odpovídá sazba daně a způsob vybrání
daně příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění uzavřené
mezi Českou republikou a státem, kde se daňový domicil
příjemce platby nachází.
Ode dne vstupu ČR do EU jsou příjmy z dividend vyplácené
dceřinnou společností mateřské společnosti osvobozeny od daně
za předpokladu, že společnost, která je daňovým rezidentem
jiného členského státu Evropské unie a má nejméně po dobu
24 měsíců nepřetržitě alespoň 25 % podíl na základním kapitálu
(zákon č. 586/1992 Sb., ve znění platných předpisů § 19).

Ta x a t i o n o f p r o c e e d s f r o m s e c u r i t i e s
Proceeds from the shares are subject to taxation under the
effective legal regulations of the Czech Republic, i.e. Income Tax
Act No. 586/1992 Coll., as amended. Pursuant to the effective
wording of the statute, dividends are paid after deduction of
a 15% tax from the paid base. In the event of a payment to entities
having their tax domicile abroad, the tax rate and method of tax
collection are governed by the relevant double tax treaty
entered into between the Czech Republic and the country where
the recipient of the payment is registered for tax purposes.
Since the accession of the Czech Republic to the EU, dividends
paid by a subsidiary to the parent company are exempted from
tax provided that the parent company that has its tax domicile
in another member state of the European Union has had a 25%
share in the registered capital for the period of at least 24
consecutive months (Section 19 of the Act No. 586/1992 Coll., as
subsequently amended).

Názvy veřejných trhů, na kterých byla
emise cenných papírů přijata k obchodování
Rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a. s. č. j. 30/04/03 k č. j. 4/230/03
ze dne 12. května 2003 jako organizátora veřejného trhu s cennými
papíry bylo zahájeno správní řízení takto:

Public markets where the securities issue
has been traded
Pursuant to the resolution of RM-SYSTÉM, a.s. as the organiser
of the public securities market (henceforth referred to as
“RM-S”) ref. no. 30/04/03 relating to ref. no. 4/230/03 dated
12 May 2003, administrative proceedings have been initiated as
follows:

Na základě ustanovení § 78 odst. 1 ZCP a čl. 29 odst. 1. písm. g)
Tržního řádu se vylučují z obchodování ve veřejném trhu
organizovaném společností RM-SYSTÉM, a. s. cenné papíry
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem
Nádražní 28/3114, Ostrava – Moravská Ostrava, PSČ 729 71,
Identifikační číslo: 45193673, druhu akcie v zaknihované podobě,
ve formě na majitele (doručitele).
ISIN: CZ0008435401, o jmenovité hodnotě 1 000 Kč, s počtem
kusů 131 904 a celkovém objemu 131 904 000 Kč.

In accordance with Section 78 (1) of the Securities Act and
Article 29 (1) (g) of the Trading Rules, the securities of
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., based at Nádražní
28/3114, Ostrava – Moravská Ostrava, 729 71, corporate ID:
45193673, taking the form of bearer shares in book-entry form,
ISIN: CZ0008435401, with a nominal value of CZK 1,000 per
share, in the amount of 131,904 totalling CZK 131,904,000 are
excluded from trading on the public market organised by
RM-SYSTÉM, a.s.

Profil společnosti

Company Profile

Vyloučení předmětných akcií z obchodování na trhu RM-S
samozřejmě neznamená, že by nemohl tento cenný papír,
např. po případné harmonizaci parametrů emise se zákonnými parametry a po rozhodnutí valné hromady podle
§ 187 odst. 1, písm. h) obchodního zákoníku, být opětovně
zařazen na trh RM-S k obchodování, pokud by o to emitent
v souladu s tržním řádem požádal RM-S. RM-S je
v dané věci připraven a ochoten vyjít maximálně emitentovi
vstříc.
Dne 26. května 2003 byl RM-SYSTÉMU, a. s. (dále RM-S)
předloženo písemné odvolání proti rozhodnutí RM-S, č.j.
30/04/03 o vyloučení z obchodování ISIN CZ0008435401
emitenta Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Rozhodnutí bylo
napadeno Ing. Bohumilem Hálou.

Naturally, the exclusion of the shares in the above securities
issue from trading on the RM-S market does not prevent
their re-listing for RM-S market trading as soon as the
securities issue parameters reach compliance with legislative
requirements and the General Meeting decides on the
re-listing under Section 187 subsection 1, paragraph h) of
the Commercial Code, should the issuer file an application
to this effect in compliance with the RM-S Trading Rules.
RM-S is prepared to facilitate the issuer’s potential application
to the fullest extent.
On 26 May 2003, RM-S obtained a written appeal against
resolution ref. no. 30/04/03 to exclude ISIN CZ0008435401
shares issued by Ostravské vodárny a kanalizace a.s. from trading
on its market. The resolution was contested by Bohumil Hála.

Dne 4. července 2003 pod č. j. 45/N/822/2003/1 Komise pro
cenné papíry vydala Rozhodnutí o odvolání a rozhodla takto:
Odvolání Ing. Bohumila Hály proti rozhodnutí organizátora
veřejného trhu RM-Systém a. s. č. j. 30/04/03 ze dne 12. 5.
2003 o vyloučení emise akcií s kódem ISIN CZ0008435401
emitenta Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem
Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,
IČ 45193673, z obchodování na jím organizovaném trhu
cenných papírů, se podle § 60 správního řádu jako nepřípustné zamítá.

On 4 July 2003, the Securities Commission issued the following
resolution no. 45/N/822/2003/1 concerning the appeal:
The appeal lodged by Bohumil Hála against resolution ref.
no. 30/04/03 of the public market organiser, RM-Systém
a.s., dated 12 May 2003 concerning the exclusion of ISIN
CZ0008435401 shares issued by Ostravské vodárny
a kanalizace a. s., based at Nádražní 28/3114, 729 71
Ostrava-Moravská Ostrava, corporate ID: 45193673, from
trading on the public market organised by RM-Systém a.s. is
rejected as inadmissible under Section 60 of the Rules of
Administrative Proceedings.

Banka, jejímž prostřednictvím mohou
majitelé akcií vykonávat svá majetková
práva spojená s cennými papíry:
Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Na Příkopě
854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město

Bank through which the share owners may
execute their ownership rights associated
with the shares
Československá obchodní banka, a. s., based at Na Příkopě
854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město

Výplaty z výnosů akcií
Dividendy byly v uplynulých letech i do budoucna vypláceny dle
pravidel určených v rozhodnutí valné hromady společnosti, a to
prostřednictvím Československé obchodní banky, a. s.
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město.

Payment of revenues from shares
Dividends have been and will be paid under the procedures
stipulated by the resolution of the Company’s General Meeting
through Československá obchodní banka, a. s.,
Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 - Nové Město.

Skutečnosti důležité pro uplatnění práv
akcionářů:
Budou uveřejňovány v Obchodním věstníku, Hospodářských
novinách a v sídle společnosti v souladu se stanovami společnosti.

Facts and circumstances important for the
exercise of the shareholders’ rights
These facts and circumstances will be published in the
Commercial Bulletin, in Hospodářské noviny and at the
Company’s registered office in line with the Company’s
Articles of Association.

Práva vyplývající z akcie:
Hlasovací právo o rozsahu odpovídajícímu podílu na základním
kapitálu, kdy každých 1000 Kč jmenovité hodnoty akcie
představuje 1 hlas, právo na podíl na zisku na likvidačním
zůstatku.

Rights associated with the shares
The voting right in the scope corresponding with the interest in
the Company’s share capital, where each CZK 1,000 of the
nominal value of the shares represents one vote; and the right
to a share in profit from bankruptcy assets.
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Údaje o základním kapitálu
Výše upsaného kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu, který je zcela splacen, činí
131 904 000 Kč. Všechny akcie znějí na doručitele, jsou vydány
v zaknihované podobě a jsou registrované.
Celkový objem:
131 904 000 Kč
Počet kusů akcií:
131 904 ks
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč

Shareholders’ Equity
Amount of the registered capital
The registered share capital totals CZK 131,904,000. This amount
has been fully paid up. The stock is comprised exclusively of
registered bearer shares in the book-entry form.
Total amount of capital: CZK 131,904,000
Number of shares:
131,904
Nominal value:
CZK 1000

Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. se
neúčastní na podnikání v jiných českých nebo zahraničních
společnostech.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. is not involved in the
business operation of any Czech or foreign companies.

P Ř E D S TAV E N Í H L AV N Í C H
AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI:

I N T R O D U C T I O N O F T H E C O M PA N Y ’ S
MAJOR SHAREHOLDERS

Skupina SUEZ Environnement/ONDEO v České republice

SUEZ Environment group / ONDEO in the Czech Republic

Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux byla první zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začala počátkem 90. let působit v tehdejší ČSFR, později po rozdělení
v České a na konci 90. let rovněž ve Slovenské republice.

France’s Lyonnaise des Eaux was the first foreign water
supply management company to launch its business in the
former Czechoslovakia in the early 90s. Following the country’s
division, the company continued its operations in the Czech
Republic and entered the Slovak market in the late 90s.

Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des
Eaux a později, po spojení společností SUEZ a Lyonnaise des
Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny.
Skupina SUEZ v současné době zaměstnává ve třech hlavních
oborech své činnosti (energetika, voda, odpadové hospodářství)
přes 175 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích po celém
světě a řadí se mezi největší skupiny v oblasti tzv. „utilities“.
Skupině SUEZ se během více než desetiletého působení na vodárenském trhu v ČR podařilo vstoupit do deseti vodárenských
společnosti prakticky na celém území ČR. V současné době je
po několika uskutečněných fúzích SUEZ Environnement přítomen celkem v šesti společnostech.
Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech,
jako jsou Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. v Brně či
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. v Ostravě, nebo společnosti velkého či středně velkého typu působící ve venkovských
regionech (Vodárenská akciová společnost, a.s. v Jihomoravském
kraji a kraji Vysočina, Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s.
v Karlovarském a Plzeňském kraji, Šumperská provozní
a vodohospodářská společnost, a. s. v Šumperku a okolí a Vodohospodářská společnost Benešov působící v Benešovském regionu).

Its first steps in the Czech water management market were
connected with the international expansion of Lyonnaise
des Eaux and later, after the merger of SUEZ and Lyonnaise
des Eaux in 1997, with the formation of a large multinational French-Belgian group.
The SUEZ Group currently employs over 175,000 people in
more than 100 countries in its three major areas of operation
(energy, water, waste management) and ranks among the largest ‘utilities’ groups in the world.
Having operated in the Czech Republic for over 10 years, ONDEO/SUEZ Environnement succeeded in acquiring a stake in
10 water supply companies all over the country. After several
mergers, SUEZ Environnement now has shareholdings in 6
water supply companies.
These mainly include operating companies in big cities, such
as Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. in Brno and Ostravské
vodárny a kanalizace, a.s. in Ostrava, or large or medium-size
companies in regions (Vodárenská akciová společnost, a.s. in
the Jihomoravský region and the Vysočina region, Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s. in the regions of Karlovy Vary and
Plzeň, Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s.
in Šumperk and its suburbs and Vodohospodářská společnost
Benešov in the Benešov area).

Profil společnosti

Company Profile

Celkem společnosti, kde má SUEZ Environnement svůj majetkový
podíl, zásobují přibližně 1,6 mil. obyvatel České republiky pitnou
vodou. Tímto se SUEZ Environnement/ONDEO řadí ke dvěma
největším privátním mezinárodním provozovatelům
v oblasti vodárenství v ČR.

The companies in which ONDEO/SUEZ Environnement holds
an ownership interest supply drinking water to some 1.6 million
people in the Czech Republic. These figures place
ONDEO/SUEZ Environnement among the two largest private
international service providers in the Czech Republic in water
supply.

Skupině SUEZ Environnement/ONDEO se podařilo v ČR za dobu
svého působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu
vodárenských společností, které se postupně staly součástí
velké nadnárodní skupiny SUEZ.

Over the course of its operation in the Czech Republic, SUEZ
Environnement/ ONDEO managed to build a relatively consolidated group of water supply companies which gradually
became part of the large multinational SUEZ Group.

Filozofií působení této skupiny v České republice bylo a do
budoucna i nadále zůstane partnerství s městy, obcemi
a průmyslovými podniky. Pouze takovéto partnerství, založené
na budování rovnoprávných partnerských vztahů a na respektování
místních podmínek a specifik spolu s poskytováním služeb na
míru, je zárukou dlouhodobé přítomnosti na trhu. Toho si je
skupina SUEZ vědoma a tuto filozofii chce také naplnit a realizovat
v každodenní práci svých zaměstnanců v jednotlivých společnostech
patřících do této skupiny v České republice.

The philosophy of this group’s operations in the Czech
Republic has always been and will be partnership with cities,
municipalities and industrial companies. Only such partnership,
based on the development of an equal partner relationship and
on respecting the local conditions and specifics together with
the provision of tailor-made services is a guarantee of a long-term
presence on the market. SUEZ group is aware of this, and it
wants to fully fulfil this philosophy and implement it into the
everyday work of its employees in the individual companies
belonging to this group in the Czech Republic.

Statutární město Ostrava

City of Ostrava

Ostrava – sídelní město Moravskoslezského kraje a třetí největší
město České republiky dostává novou podobu. Z bývalého ryze
průmyslového centra se stává metropolí kultury, sportu, obchodu
a turistiky. Na prahu nového tisíciletí překvapuje každého, kdo ji
zná z minulých let.

Ostrava – the seat of the Moravskoslezský region and the
third largest city in the Czech Republic is being renewed. What
was once an utterly industrial city has now become a centre of
culture, sport, trade and tourism. At the dawn of the new
millennium, this surprises everyone who knows Ostrava from
its identity of past years.

Město žije každoročním rytmem stovek pořádaných odborných
konferencí, festivalů a sportovních klání často mezinárodního
charakteru. Mezi nimi se snad nejvíce právě v roce 2004
vyjímalo dubnové pořádání Mistrovství světa v ledním hokeji,
kterému hostitelská Ostrava propůjčila svá moderní a nově
zrekonstruovaná sportoviště.
V mnoha městských obvodech byly opraveny ulice i náměstí,
byla zahájena nákladná a technicky náročná rekonstrukce
Ostravského muzea. V očích obyvatel města je velmi ceněno
znovuotevření Slezskoostravského hradu, který dnes patří
k pozoruhodným místům, kde jsou pořádány nejrůznější
společenské a kulturní akce. Více než sedmimiliardový rozpočet
loňského roku byl dostatečným finančním zdrojem pro rozvoj
městské dopravní, technické i sociální infrastruktury, jen na
realizaci vodohospodářských staveb bylo uvolněno 495,4 milionů
korun. Vysoká kvalita těchto systémů je nezbytná. Ostatně,
Evropská unie do této oblasti poskytuje nejvíc dotací – na jednu
miliardu z městského rozpočtu může Ostrava počítat se dvěma
z evropských fondů.

Every year the city hosts hundreds of specialised conferences,
festivals, and sports events, frequently of an international
nature. Perhaps the most special event in 2004 was the World
Championship in ice hockey in April, to which Ostrava lent its
modern and renovated stadiums.
Streets and squares have been repaired in many city districts,
the costly and technically complicated renovation of the
Ostrava museum has started. The people of Ostrava appreciate
the re-opening of the Silesian-Ostrava Castle, which today is
one of the special locations where various social and cultural
events take place. Last year’s budget which exceeded CZK
seven billion represented a sufficient financial source for the
development of the city’s transport, technical and social
infrastructure; for the implementation of water-supply projects
alone the city dedicated CZK 495.4 million. The high level of
quality of these systems is necessary. The European Union
provides most of the subsidies in this area – for every one
billion provided from the city budget, Ostrava can receive two
from EU funds.
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Ostrava se tedy mění v moderní a životaschopnou metropoli
Moravskoslezského kraje. Má ambice stát se místem, kde žijí lidé
rádi. Nikdo dnes nepochybuje o tom, že má k tomu dostatečné
předpoklady a především schopné lidi.

Ostrava is becoming a modern and viable metropolis in the
Moravian-Silesian region. It wants to be a place where people like
to live. Today, there is no doubt that for this,Ostrava has sufficient
prerequisites and, above all, capable people.

RNDr. Lubomír Habrnál

Lubomír Habrnál

RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady
Narozen: 25.12.1947
Bydliště: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy, PSČ: 109 00
Vzdělání:
Karlova univerzita, obor hydrogeologie
Praxe:
1972–1990 – Projektový ústav dopravních a inženýrských služeb
1990–1998 – Pražské vodárny a kanalizace a.s.
1998–11/2002 – ekonomický poradce
od 12/2002 – uvolněný pracovník pražského Magistrátu pro řízení
infrastruktury
Trestní bezúhonnost: nebyl trestán
Podnikatelská činnost: není

Lubomír Habrnál – Member of the Supervisory Board
Born on: 25 December 1947
Residing at: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Education: Charles University, hydrogeology
Career:
1972–1990: Planning Institute for Transport and Engineering
Services
1990–1998: Pražské vodárny a kanalizace a.s.
1998–11/2002: Business advisor
since 12/2002: Employee of the City Administration of Prague
responsible for infrastructure management
Criminal record: none
Business activities: N/A

STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
A JEJÍ VÝKONNÉ VEDENÍ

STATUTORY BODIES AND EXECUTIVE
M A N A G E M E N T O F T H E C O M PA N Y

Představenstvo:
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti
a jedná jejím jménem. K 31. prosinci 2004 mělo představenstvo
šest členů.
Funkční období je čtyřleté, neskončí však dříve, než je zvoleno
nové představenstvo. Opětovná volba je možná. Představenstvo
rozhoduje o všech záležitostech společnosti, které jsou obecně
závaznými právními předpisy nebo stanovami společnosti
vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady.

Board of Directors:
The Board of Directors is a statutory body controlling the
Company’s operation and acting in its name. As of 31 December
2004 the Board of Directors had 6 members.
The Board of Directors is appointed for a four-year term of office
which does not terminate before a new Board is elected.
Members can be re-elected. The Board of Directors makes
decisions on all Company-related matters within the competence
of the Board of Directors or Supervisory Board as stipulated by
generally accepted legal regulations or the Company’s Articles of
Association.

Dozorčí rada:
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na
výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské
činnosti společnosti. Dozorčí rada má šest členů, čtyři členové
dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, dva
členové jsou voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti.
Funkční období je čtyřleté, opětovná volba je možná.

Supervisory Board:
The Supervisory Board is a control body of the Company supervising
the performance of the Board of Director’s responsibilities and the
Company’s business activities. The Supervisory Board is composed
of six members, of which four members are appointed and recalled
by the General Meeting and two members are appointed and
recalled by the Company’s employees. The Supervisory Board has
a four-year term of office with the possibility of re-election.

Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady
a výkonného vedení společnosti nebyl odsouzen a není
stíhán pro trestný čin majetkové povahy.

We hereby declare that none of the members of the
Company’s Board of Directors, Supervisory Board or executive
management has been sentenced to any penalty or is liable
to criminal prosecution with respect to a property-related
crime.

Profil společnosti
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Představenstvo
Ing. Aleš Zedník – předseda představenstva
Narozen: 19. 2. 1958
Bydliště: Hlavní třída 706, Ostrava-Poruba
Vzdělání: VŠB – hutnická fakulta, obor ekonomika a řízení

Board of Directors
Aleš Zedník – Chairman of the Board of Directors
Born on: 19 February 1958
Residing at: Hlavní třída 706, 708 00 Ostrava-Poruba
Education: VŠB-TU (Technical University of Ostrava) – Faculty
of Mining, Business and Management Department

Henri Marie Sylvestre – místopředseda představenstva
do 4. 6. 2004
Narozen: 4. 12. 1944
Bydliště: ČR – Všehrdova 2, Praha 1
Francie: Résidence du 3eme Millénaire B.P. No 8, 11750
Cazilhac
Vzdělání: Ecole Centrale de Lyon, obor stavební inženýrství

Henri Marie Sylvestre – Vice-Chairman of the Board of
Directors until 4 June 2004
Born on: 4 December 1944
Residing at: in the Czech Republic – Všehrdova 2, Praha 1
In France: Résidence du 3eme Millénaire B.P. No 8, 11750
Cazilhac
Education: Ecole Centrale de Lyon, construction engineering

Antonín Pokorný – člen představenstva – do 24. 11. 2004
Narozen: 21. 4. 1949
Bydliště: Radeč 197, Úpice
Vzdělání: Střední pedagogická škola Karlovy Vary,
Střední průmyslová škola chemická, Meziboří u Litvínova

Antonín Pokorný – member of the Board of Directors – until 24
November 2004
Born on: 21 April 1949
Residing at: Radeč 197, 542 32 Úpice
Education: Střední pedagogická škola Karlovy Vary (pedagogical
high school), Střední průmyslová škola chemická (chemical
high school), Meziboří u Litvínova

Mgr. Mirko Jašurek – člen představenstva
Narozen: 1. 7. 1952
Bydliště: Karla Svobody 255, Ostrava-Plesná
Vzdělání: Přírodovědecká fakulta Univerzity Komenského
Bratislava – obor inženýrská geologie a hydrogeologie,
PGS na VŠB Ostrava – obor geologické práce v zahraničí
pro středoamerickou oblast

Mirko Jašurek – member of the Board of Directors
Born on: 1 July 1952
Residing at: Karla Svobody 255, 725 27 Ostrava-Plesná
Education: Faculty of Natural Sciences of the Comenius
University in Bratislava – engineering geology and hydrogeology,
post graduate studies at VŠB-TU (Technical University of
Ostrava) – geological work abroad with special focus on the
Central America.

Bc. Radana Zapletalová – člen představenstva
Narozena: 21. 4. 1963
Bydliště: Karla Svobody 275, Ostrava-Plesná
Vzdělání: VŠ, Ostravská univerzita v Ostravě

Radana Zapletalová – member of the Board of Directors
Born on: 21 April 1963
Residing at: Karla Svobody 275, 725 27 Ostrava-Plesná
Education: University of Ostrava

Hubert Perrin de Brichambaut – člen představenstva
do 24. 11. 2004
Narozen: 4. 2. 1957
Bydliště: 134, Bd. De la République, 2420, Vaucresson, Francie
Přechodný pobyt v ČR: Chorvatská 1460, Úvaly
Vzdělání:
Master in Business Administration na Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales v Cergy (Vysoká škola ekonomických a obchodních věd)
Diplom Italské a Španělské obchodní komory v Paříži (vysokoškolská kvalifikace)

Hubert Perrin de Brichambaut – member of the Board of
Directors – until 24 November 2004
Born on: 4 February 1957
Residing at: 134, Bd. De la République, 2420, Vaucresson,
Francie
Temporary residence in the Czech Republic: 250 82 Úvaly,
Chorvatská 1460
Education: Master in Business Administration at ESSEC
Business School in Cergy, France (Ecole Supérieure des
Sciences Economiques et Commerciales)
Certificate of the Italian and Spanish Chamber of Commerce in
Paris (university qualification)

Ing. Antonín Láznička – člen představenstva
Narozen: 13. 11. 1943
Bytem: Sjednocení 1261/16A, Ostrava – Polanka nad Odrou
Vzdělání:
VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor tepelného zpracování a tváření
kovů

Antonín Láznička – member of the Board of Directors
Born on: 13 November 1943
Residing at: Sjednocení 1261/16A, Ostrava – Polanka nad Odrou
Education: VŠB-TU (Technical University of Ostrava), Faculty of
Metallurgy, Department of Thermal Processing and Metal
Forming
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Pierre-Etienne Segre – místopředseda představenstva
od 4. 6. 2004
Narozen: 23. 3. 1946
Bytem: Záhřebská 35, Praha 2
Vzdělání: Ecole des Hautes Etudes Industrielles v Lille
(Vysoká škola průmyslových studií)

Pierre-Etienne Segre – Vice-Chairman of the Board of Directors
from 4 June 2004
Born on: 23 March 1946
Residing at: Praha 2, Záhřebská 35, POST CODE 120 00
Education: University of Industrial Studies (ĺEcole des Hautes
Etudes Industrielles), Lille, France.

Fabrice Rossignol – náhradní člen představenstva
od 24. 11. 2004
Narozen: 2. 8. 1964
Bydliště: 162 Boulevard , 75017 Paříž, Francie
Vzdělání: Ecole Supérieur des Sciences Economiques st
Commerciales (Vysoká škola ekonomických a obchodních věd)

Fabrice Rossignol – substitute member of the Board of
Directors from 24 November 2004
Born on: 2 August 1964
Residing at: 162 Boulevard, 75017 Paris, France
Education: Ecole Supérieur des Sciences Economiques st
Commerciales (University of Economic and Commercial
Sciences)

Ing. Alois Mazák – náhradní člen představenstva od 2. 2. 2005
Narozen: 18. 12. 1946
Bydliště: Komňátka 81, Bohdíkov
Vzdělání:
Vysoké učení technické, Brno – fakulta stavební, obor vodohospodářské stavby

Alois Mazák – substitute member of the Board of Directors
from 2 February 2005
Born on: 18 December 1946
Residing at: Komňátka 81, 789 64 Bohdíkov
Education:
Brno Technical University (Vysoké učení technické, Brno) –
Faculty of Civil Engineering, majoring in water-management
projects

Dozorčí rada
Ing. Dalibor Madej – předseda dozorčí rady
Narozen: 11. 10. 1962
Bydliště: Zemědělská 5451/2, Ostrava-Třebovice
Vzdělání:
VŠB – výstavba dolů, geotechnika

Supervisory Board
Dalibor Madej – Chairman of the Supervisory Board
Born on: 11 October 1962
Residing at: Zemědělská 5451/2, 722 00 Ostrava - Třebovice
Education: VŠB-TU (Technical University of Ostrava), mine
construction and geo-technology

Ing. Dagmar Sušková – místopředseda dozorčí rady
do 4. 6. 2004
Narozena: 12. 6. 1974
Bydliště: Charlese de Gaulla 11, Praha 6
Vzdělání:
VŠE Praha – fakulta mezinárodních vztahů

Dagmar Sušková – Vice-Chairperson of the Supervisory Board
until 4 June 2004
Born on: 12 June 1974
Residing at: Charlese de Gaulla 11, 160 00 Praha 6
Education: The Prague School of Economics – Faculty of
International Relations

RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady
Narozen: 25. 12. 1947
Bydliště: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Vzdělání:
Karlova univerzita, obor hydrogeologie

Lubomír Habrnál – member of the Supervisory Board
Born on: 25 December 1947
Residing at: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Education: The Charles University, hydrogeology

Ing. Josef Pražák – člen dozorčí rady
Narozen: 28. 3. 1953
Bydliště: U Haldy 62, Ostrava-Hrabůvka
Vzdělání:
VŠCHT Praha – fakulta technologie vody
Ing. Hana Majlingová – člen dozorčí rady
Narozena: 10. 11. 1958
Bydliště: Horní 1437/78, Ostrava-Hrabůvka
Vzdělání:
VŠB v Ostravě – fakulta ekonomická

Josef Pražák – member of the Supervisory Board
Born on: 28 March 1953
Residing at: U Haldy 62, Ostrava-Hrabůvka
Education: Institute of Chemical Technology in Prague –
Faculty of Water Technology
Hana Majlingová – member of the Supervisory Board
Born on: 10 November 1958
Residing at: Horní 1437/78, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Education: VŠB-TU (Technical University of Ostrava), Faculty of
Economics
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Ing. Vratislav Kratochvíl – člen dozorčí rady
Narozen: 18. 3. 1947
Bydliště: Ahepjukova 4/2789, Ostrava – Fifejdy
Vzdělání:
VUT Brno, fakulta stavební

Vratislav Kratochvíl - member of the Supervisory Board
Born on: 18 March 1947
Residing at: Ahepjukova 2789, Ostrava - Fifejdy
Education: Brno University of Technology, Faculty of Civil
Engineering

PhDr. Pavel Kavka – místopředseda dozorčí rady od 4. 6. 2004
Narozen: 29. 4. 1964
Bydliště: Mladoboleslavská 156, Praha 9 – Vinoř
Vzdělání:
Filozofická fakulta UK v Praze, Fakulta žurnalistiky UK v Praze

Pavel Kavka – Vice-Chairman of the Supervisory Board from
4 June 2004
Born on: 29 April 1964
Residing at: Mladoboleslavská 156, Praha 9 – Vinoř, 190 17
Education: Faculty of Arts, Charles University, Prague (FFUK
v Praze), Faculty of Journalism, Charles University, Prague

Ve d o u c í p r a c o v n í c i s p o l e č n o s t i
jmenovaní statutárním orgánem:
Dne 13. března 2003 rozhodlo představenstvo společnosti
z důvodu zkvalitňování řízení procesů akciové společnosti,
zvyšování její efektivity a zlepšení organizace práce, spolupráce
a komunikace mezi útvary společnosti vytvořit z dosavadních
pěti odběrných úseků, personálního, technického, výrobního,
finančního a obchodně-administrativního, pouze úseky tři:
- úsek org. číslo 3 – personální
- úsek org. číslo 4 – obchodně-finanční
- úsek org. číslo 8 – výrobně-technický

Managers appointed by the statutory body:
On 13 March 2003 the Board of Directors decided to reduce
the number of its divisions in order to improve process
management, increase the Company’s effectiveness and
improve work organisation, and cooperation and communication
within the Company’s organisational units. Therefore,
the activities of five divisions, namely the Human Resources
Division, Technical Division, Production Division, Finance
Division and Administration Division, were incorporated within
three divisions as follows:
- Division 2 – Human Resources
- Division 4 – Sales and Finance
- Division 8 – Production and Technology

Do funkcí vedoucích těchto úseků byli dnem 14. března 2003
představenstvem jmenováni:
- Mgr. Jarmila Božoňová – personální ředitelka
- Ing. Martin Svozil – obchodně-finanční ředitel
- Ing. Petr Konečný – výrobně-technický ředitel

On 14 March 2003, the Board of Directors appointed the following
division managers:
- Jarmila Božoňová – Human Resources Manager
- Martin Svozil – Sales and Finance Manager
- Petr Konečný – Production and Technology Manager

K organizačním a personálním změnám došlo ke dni 1. dubna
2003. Aktualizací organizačního řádu s účinností od 1. března
2004 došlo ke změně názvu personálního úseku na personálně-právní úsek, a z toho pak vyplývající změna názvu funkce
personální ředitelky na personálně-právní ředitelku.

The organisation and personnel changes took effect on 1 April
2003. The update of the organisational rules effective from 1
March 2004 resulted in the change of the name of the Human
Resources Division to Human Resources and Legal Division,
and subsequently the name of the position of the Human
Resources Manager to Human Resources and Legal Manager.

V důsledku rozhodnutí představenstva naší akciové společnosti
ze dne 2. dubna došlo k těmto personálním změnám
v managementu společnosti:
Dne 12. dubna 2004 ukončil na vlastní žádost pracovní poměr
dohodou v Ostravských vodárnách a kanalizacích a. s. Ing. Petr
Konečný a současně se vzdal funkce výrobně-technického
ředitele. Dnem 13. dubna 2004 byl představenstvem odvolán
z funkce obchodně-finančního ředitele Ing. Martin Svozil a jeho
pracovní poměr v Ostravských vodárnách a kanalizacích a. s.
skončil dohodou dnem 15. dubna 2004.
Od 5. dubna 2004 do doby jmenování nového obchodně-finančního ředitele byla generálním ředitelem Ing. Antonínem
Lázničkou dočasně pověřena řízením obchodně-finančního úseku
Ing. Radka Kubatíková.
Ing. Radka Kubatíková byla jmenována s účinností ke dni 1. ledna
2005 do funkce obchodně-finanční ředitelky.

A decision of the Board of Directors of the company of 2 April
resulted in the following position changes in the company’s
management:
On 12 April 2004, Mr. Petr Konečný terminated, upon his own
request and by agreement, his employment in Ostravské
vodárny a kanalizace a. s. and he also resigned from his position
of the Production and Technology Manager.
On 13 April 2004, the Board of Directors recalled Mr. Martin
Svozil from the position of the Business and Finance Manager,
and his employment in Ostravské vodárny a kanalizace, a. s. as
terminated by agreement on 15 April 2004.
Antonín Láznička, CEO, temporarily appointed Ms. Radka
Kubatíková, effective from 5 April 2004, to the position of the
Sales and Finance Manager.
Radka Kubatíková was appointed to the position of the Sales
and Finance Manager, effective from 1 January 2005.
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Ing. Antonín Láznička – generální ředitel a prokurista
Narozen: 13. 11. 1943
Bytem: Sjednocení 1261/16A, Ostrava – Polanka nad Odrou
Vzdělání: VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor tepelného zpracování
a tváření kovů

Antonín Láznička – CEO and proxy
Born on: 13 November 1943
Residing at: Sjednocení 1261/16A, Ostrava – Polanka nad Odrou
Education: VŠB-TU (Technical University of Ostrava), Faculty of
Metallurgy, Department of Thermal Processing and Metal
Forming

Ing. Petr Konečný – výrobně-technický ředitel do 12. 4. 2004
Narozen: 4. 9. 1970
Bydliště: Kunčice pod Ondřejníkem č. 412
Vzdělání: ČVUT Praha – materiálové inženýrství
Ecole Centrale Paris – obor průmyslová výroba

Petr Konečný – Production and Technology Manager until 12
April 2004
Born on: 4 September 1970
Residing at: Kunčice pod Ondřejníkem č. 412
Education: Czech Technical University in Prague, Material
Engineering Ecole Centrale Paris – industrial production

Ing. Vratislav Kratochvíl – výrobně-technický ředitel
od 13. 4. 2004
Narozen: 18. 3. 1947
Bydliště: Ahepjukova 2789, Ostrava-Fifejdy
Vzdělání: VUT Brno, fakulta stavební

Vratislav Kratochvíl – Production and Technology Manager from
13 April 2004
Born on: 18 March 1947
Residing at: Ahepjukova 2789, Ostrava - Fifejdy
Education: Brno University of Technology, Faculty of Civil
Engineering

Ing. Martin Svozil – obchodně-finanční ředitel do 2. 4. 2004
Narozen: 11. 11. 1969
Bydliště: Klímkova 1902/25, Slezská Ostrava
Vzdělání:
VŠB Ostrava, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství,
obor hutnictví železa VŠE Praha – PRAG INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL MANCHESTER UNIVERSITY

Martin Svozil – Sales and Finance Manager until 2 April 2004
Born on: 11 November 1969
Residing at: Klímkova 1902/25, Slezská Ostrava
Education: VŠB-TU (Technical University of Ostrava), Faculty of
Metallurgic and Material Engineering, ferrous metallurgy
The Prague School of Economics – PRAG INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL, MANCHESTER UNIVERSITY

Mgr. Jarmila Božoňová – personálně-právní ředitelka
Narozena: 4. 5. 1951
Bydliště: Na Jízdárně 16/3023, Moravská Ostrava
Vzdělání: Karlova univerzita – právnická fakulta

Jarmila Božoňová – Human Resources and Legal Manager
Personal Identification No.: 515504/240
Residing at: Na Jízdárně 16/3023, Moravská Ostrava
Education: Charles University – Faculty of Law

Ing. Radka Kubatíková – dočasně pověřena řízením obchodně-finančního úseku od 5. 4. 2004. Od 1. 1. 2005 ve funkci obchodně-finanční ředitelka.
Narozena: 10. 1. 1967
Bydliště: Třešňová 472, Vřesina, okres Nový Jičín
Vzdělání: VŠB Ostrava – ekonomická fakulta

Radka Kubatíková – temporarily managing the Sales and Finance
Division from 5 April 2004. From 1 January 2005 in the position
of Sales and Finance Manager.
Born on: 10 January 1967
Residing at: Třešňová 472, Vřesina, the district of Nový Jičín
Education: Mining University (VŠB) Ostrava – Faculty of
Economics

Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou
v majetku členů představenstva, dozorčí
rady a výkonného vedení společnosti:

N u m b e r o f t h e C o m p a n y ’s s h a r e s h e l d b y
m e m b e r s o f t h e C o m p a n y ’s B o a r d o f
Directors, Supervisory Board and executive
management:

Představenstvo
Dozorčí rada
Výkonné vedení

Board of Directors
Supervisory Board
Executive management

14 ks
15 857 ks
21 ks

Žádnému z členů statutárních orgánů a výkonného vedení nebyl
společností poskytnut úvěr nebo finanční půjčka a nebylo
poskytnuto ručení či jiné zajištění od společnosti.

14 shares
15,857 shares
21 shares

The Company did not provide any loans or financial borrowings
and any guarantees or other supply to the members of the
Company’s statutory bodies or executive management.

Zpráva představenstva...

Report of the Board of Directors...

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ
ČINNOSTI A STAVU MAJETKU
>
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE
COMPANY’S OPERATIONS AND ASSETS
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Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. je společností
mající za svůj hlavní strategický cíl:
zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel na území
města Ostravy vysoce kvalitní pitnou vodou a efektivní likvidaci
odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí,
a to za sociálně únosné ceny. V souvislosti s útlumem průmyslu
ve městě se počítá s dalším snížením poptávky vody. Pro udržení
a případné rozšíření trhu je záměrem systematicky zkvalitňovat
všechny činnosti a stát se odborným garantem provozování
vodárenských služeb ve městě.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is a company with the following
main strategic goal:
To provide seamless high-quality drinking water supplies to the
households in the territory of the city of Ostrava and effective
removal of wastewater without negative impacts on the environment, for socially bearable prices. With respect to the reduction
of industrial activities in the city we expect a further decrease
in water demand. In order to maintain and possibly expand the
market it is our goal to systemically improve all activities and
become a specialised sponsor of water-supply services in the city.

VÝVOJ VODÁRENSTVÍ
V REGIONU

D E V E L O P M E N T O F W A T E R S U P P LY
INDUSTRY IN THE REGION

Velkým problémem Ostravy i okolního regionu je ekonomická
restrukturalizace dříve významného průmyslového odvětví, kdy
zastavení těžby černého uhlí a hluboký pokles produkce hutnictví,
těžkého strojírenství a chemie je pouze pomalu nahrazován
rozvojem lehkého průmyslu a nových technologií, např. Minihuť
v ISPAT Nová huť a.s. V příštím období je tedy nutno ve městě
počítat s pokračujícím poklesem odběru vody, protože zde není
doposud tak rozsáhlý rozvoj nových výrob, které by nahradily
očekávaný pokles výroby dosavadních předních průmyslových
podniků.
Na druhou stranu je třeba uvést, že útlum klíčových podniků
vedl vládu ČR k vytvoření speciálního restrukturalizačního
programu, který počítá s financováním rozsáhlých sanací na území
Ostravy – Usnesení vlády ČR ze dne 5. 8. 2002 (Karolina, laguny
OSTRAMO, Vítkovice dolní oblast, rekultivace starých důlních
děl...) a s podporou dalších rozvojových aktivit typu průmyslových
zón a technologických center. Sanační práce a následná výstavba
nových objektů jsou potenciálně významným zdrojem odbytu.
Příliv investorů na území města Ostravy je očekáván rovněž
v souvislosti se stavbou dálnice D 47.
Společnost nemá speciální sortiment umožňující dominantní
nebo monopolní postavení v České republice, případně v zahraničí.
Je převládajícím dodavatelem pitné vody a zajišťuje odkanalizování
vody z převážné části města Ostravy. Převládající ani jiný
sortiment není zajišťován z dovozu.
Všechna produkce je určena pouze pro domácí trh.
Prodej vody je zabezpečen prostřednictvím měření vodoměrem
každého odběru. Podíl odběrů vody neměřených vodoměrem,
ale paušálním výpočtem činí cca 1 % z celkového počtu odběrných
míst. Odečty vodoměrů probíhají v pravidelných čtvrtletních
cyklech, u velkoodběratelů na základě smluv měsíčně. Příjmy
společnosti jsou tudíž pravidelné a zajišťují plynule provozní
potřeby.

The major issue in Ostrava and its vicinity is the economic
restructuring of the industrial sector which played an important
role in the past. The ending of black coal mining and the enormous
decline in metallurgical, heavy engineering and chemical
production are only slowly being replaced by the development
of light industry and new technologies, e.g. “Minihuť” (a small
metallurgical plant) at ISPAP Nová Huť, a.s. In the following
period, a further decrease in water consumption should therefore
be expected in the city since the new production lines to
compensate for the anticipated reduction in the production
of current industrial leaders are only emerging.
On the other hand, it should be noted that the economic crisis
in the region was an impetus for the Czech Government to
initiate a special restructuring scheme whereby extensive
clean-up work in the territory of Ostrava is to be financed
under the Resolution of the Czech Government of 5 August
2002 (Karolina, lagoons, OSTRAMO, Vítkovice lower area,
reclamation of old mining areas, etc.) and other development
activities are to be supported, such as industrial zones and
technological centres. Clean-up work and the subsequent
construction of new buildings will represent a potentially
significant market. The influx of investors to Ostrava is also
expected in connection with the construction of the D47 motorway.
The Company has no special products or services to offer
which would lead to the establishment of a dominant or
monopoly position in the Czech or foreign markets. The
Company is a major supplier of drinking water and provides for
drainage of wastewater from a large part of the city of Ostrava.
The Company reports no significant imports. All production is
distributed locally.
The sale of water is controlled by meter reading for each drawing.
One percent of water drawings are not controlled by water
meters but are calculated from a lump-sum. Water meter
readings are carried out quarterly for retail customers and
monthly for wholesale customers, which provides for the
regular income of the Company and smooth operations.
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANISATIONAL STRUCTURE

Organizační struktura v roce 2004

Organisational Structure in 2004

Generální
ředitel
CEO

Sekretariát (1)
Secretary’s office
Interní audit (2)
Internal audit
Vztahy s veřejností (2)
Public relations
Informatika (8)
IT

Personálně-právní
úsek (20)

Výrobně-technický
úsek /správa/ (46)

Obchodně-finanční
úsek (56)

Laboratoř (13)
Laboratory

Human Resources
and Legal
Division

Production and
Technology
Division /admin/

Sales and Finance
Division

Zdroje a úpravny
vody (47)

Vodovodní
síť (70)

Centrální
dispečink (32)

Kanalizační
síť (38)

Čistírny odpadních
vod (47)

Water sources and
treatment

Water distribution
network

Central Control
Office

Sewer System

Wastewater treatment
plants

Na výrobně-technickém úseku byla hlavní činnost orientována na
přípravu investic s cílem naplnění legislativy v odkanalizování
a čištění odpadních vod. Dále pak na přípravu investic k zlepšování
stavu pronajaté infrastruktury vodovodní a kanalizační sítě.
V souladu se zákonem 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích
pro veřejnou potřebu byl v roce 2004:
- zpracován a vydán nový kanalizační řád,
- předány vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové
a provozní evidence,
- vydána nová Rozhodnutí MSK k provozování infrastruktury
v majetku města Ostravy a ČOV Michálkovice, v majetku
OVAK a. s.
Největší změny v roce 2004 pro zásobování obyvatelstva pitnou
vodou byly vyvolány vstupem ČR do EU, a tím nastolení nové
legislativy shodné s právem Evropského společenství. Jednou
z nich byla vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah
kontroly pitné vody.

In the Production and Technology Division the main activities
focused on the preparation of investments in order to comply
with legislation on wastewater drainage and treatment.
The division’s activities also focused on the preparation
of investments in order to improve the condition of the leased
technical infrastructure of the water-distribution and sewer system.
Pursuant to the Public Water Distribution and Sewer Act No.
274/2001 Coll., the following activities took place in 2004:
- Preparation and publication of the new drainage regulations,
- Submission of selected data from the asset and operation
registration to the water administration authority,
- Issue of the new Decisions of MSK for the operation of the
infrastructure owned by the city of Ostrava and the
Michálkovice wastewater treatment plant owned by OVAK a.s.
The greatest changes in 2004 concerning the drinking water
supplies to households resulted from the accession of the
Czech Republic to the EU and the subsequent establishment of
new legislation compliant with the European Communities Law.
The new legislation includes, among others, the Health Ministry
Regulation No. 252/2004 Coll., which sets the sanitary
requirements for drinking and hot water and the frequency and
scope of drinking water inspections.
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BASIC DATA ON WATER
DISTRIBUTION SYSTEMS

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
O VODOVODECH
Ukazatel / Indicator

MJ / Unit

Počet napojených obyvatel / Number of households connected
Délka vodovodní sítě / Length of the water-distribution network
Počet vodovodních přípojek / Number of water supply pipes
Délka vodovodních přípojek / Length of water supply pipes

počet / quantity

2002

2003

2004

315 442

313 879

311 977

km

1 044

1 044

1 046

ks / quantity

28 620

28 342

28 502

286

283

285

Počet osazených vodoměrů / Number of water meters installed

ks / quantity

km

28 198

28 375

28 542

Počet vyměněných vodoměrů /rok / Number of water meters replaced / year

ks / quantity

5 018

5 028

4 758

44

Počet čerpacích a přečerpacích stanic na vodovodní síti /
Number of pumping and re-pumping stations in the water distribution networ

ks / quantity

47

45

Počet úpraven vody / Number of water treatment plants

ks / quantity

5

5

6

Počet vodojemů / Number of water reservoirs

ks / quantity

13

13

13

Objem vodojemů / Volume of water reservoirs

m3

38 430

38 430

38 430

V Ý R O B A VO DY

WATER PRODUCTION

Z vlastních podzemních zdrojů bylo v roce 2004 dodáno do
vodovodní sítě celkem 31,6 % pitné vody z celkové spotřeby
ve spotřebišti provozovaném OVAK a. s. Celkem bylo ve vlastních
zdrojích vyrobeno 8,096 mil. m3 pitné vody, což je 100,5 %
plánovaného množství.

In 2004, the Company supplied 31.6 % of drinking water out
of a total consumption in the distribution area operated by
OVAK a.s. from the its own underground sources. The total
amount of drinking water produced in the Company’s own
sources was 8.096 million m3, which represents 100.5 % of
the planned volume.

Množství vody vyrobené ve vodních zdrojích
v roce 2004 v tis. m3

Amount of water produced in the water sources in 2004,
in thousand m3

Nová Ves 5 082,3
Důlňák 0,0
Ještěrka 234,8
II. Vodovod 144,0
Pešatek 264,1

Palesek 1 124,0

Dubí 1 245,8

Dne 20. září 2004 byl uveden, po více než dvou letech odstávky,
do opětovného provozu vodní zdroj II. Vodovod, který byl
rekonstruován nákladem cca 11 mil. Kč. Hlavním cílem rekonstrukce bylo uvedení kvalitativních parametrů vyráběné pitné
vody do souladu s platnou legislativou ve vodním hospodářství
(odstranění agresivního CO2, zajištění podlimitních hodnot
v obsahu dusičnanů ve vyráběné vodě a rovněž zajištění
potřebného kontaktu desinfekčního činidla s vyráběnou vodou).
Z důvodů úpravy kvalitativních parametrů byl odstaven z provozu
vodní zdroj Důlňák, u kterého je rovněž připravována rekonstrukce.
Vlivem pokračujícího srážkového deficitu z minulých období se
nadále projevoval pokles hladin podzemních vod a snížení
vydatnosti vodních zdrojů.

On 20 September 2004, after more than two years of outage,
the 2nd water mains (II. Vodovod) was put into operation; it
had been renovated at a cost of approximately CZK 11 million.
The main objective of the renovation was to make the quality
parameters of the drinking water produced compliant with
legislation relating to water management (removal of the aggressive
CO2 to ensure the sub-limit values of the nitrate contents in
the water produced, and to ensure the necessary contact
between the disinfection agent and the water produced).
The Důlňák water source was put out of operation due to the
change of quality parameters; it will be renovated.
The ongoing shortage of precipitation which originated in previous
periods led to the continuing decline in groundwater levels and
lower yields of the water sources.
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Kvalita vyráběné vody na všech provozovaných vodních zdrojích
splňovala požadavky platné legislativy.
Ekonomika provozu byla významným způsobem ovlivněna
zvýšením poplatků za jímání podzemní vody na 2 Kč/1m3.
Jedná se o třetí a poslední etapu zvýšení poplatků za jímání
podzemní vody – meziročně nárůst o 0,60 Kč za vytěžený m3
podzemní vody.
Rok / Year
Poplatek za jímání m3 / Fee for drawing per m3

The water quality in all operated water sources complied with
the requirements of the applicable legislation.
The operation’s results were significantly influenced by the
increased fees for drawing groundwater to CZK 2 per m3. This
is the third and the last phase of the increase of fees for
drawing groundwater–year-on-year increase by CZK 0.6 per m3
of groundwater taken.
2002

2003

2004

0,7 Kč / CZK 0.7

1,4 Kč / CZK 1.4

2,0 Kč / CZK 2.0

Nárůst nákladů oproti roku 2001 o /

6,92 mil. Kč /

12,59 mil. Kč /

17,72 mil. Kč /

Increase of costs relative to 2001 by

CZK 6.92 million

CZK 12.59 million

CZK 17.72 million

VODOVODNÍ SÍŤ

W A T E R S U P P LY N E T W O R K

Provoz vodovodní sítě v roce 2004 provedl:
- opravu 146 tekoucích poruch,
- opravu 578 technických závad na potrubí, armaturách
a přípojkách,
- výměnu 437 uzavíracích armatur,
- osazení nebo výměnu 186 ks požárních hydrantů,
- výstavbu 201 ks vodovodních přípojek pro zákazníky,
- výměnu 176 ks stávajících přípojek,
- zrušení 41 ks přípojek.

The following activities took place in 2004 in the operation of
the water supply network:
- Repairs of 146 leakages,
- Repairs of 578 technical failures in pipes, fittings
and connections,
- Replacement of 437 closing valves,
- Installation or replacement of 186 fire hydrants,
- Construction of 201 water connection pipes for customers,
- Replacement of 176 existing connection pipes,
- Cancellation of 41 connection pipes.

Středisko stavebních prací provedlo opravy na vodovodní síti
v celkové délce 2 990 m. Další opravy vodovodní sítě v délce
3 341 m byly zajišťovány dodavatelsky.

The construction work centre carried out repairs in the water
supply network at a total length of 2,990 m. Other repairs in the
water supply network at a length of 3,341 m were outsourced.

Systém řízení údržby
V internetovské verzi aplikace MAXIMO, která zajišťuje podporu
údržby na technologických provozech, byla zprovozněna
činnost zavedení obchůzkových tras v rámci preventivní údržby.

Maintenance Management Information
System
The activity of implementing round routes in preventive maintenance
has been put into operation in the web-based version of the
MAXIMO application that provides maintenance support in
technological operations.

Oddělení ASŘTP
V roce 2004 byl zaveden u všech služebních vozidel systém
GPS evidence a vykazování jízd vozidel s cílem zvýšení ekonomiky
provozu vozidel.

Automated Management System Centre
In 2004, all service vehicles were equipped with the GPS system
of registration and reporting of the travels of the vehicles in
order to improve the economy of operation of the vehicles.

V rámci energetického hospodářství byly provedeny v souladu
s legislativou energetické audity všech provozů.
V rámci veřejné zakázky byl koncem roku vybrán dodavatel na
dodávku elektrické energie pro oprávněného zákazníka.

Within the energy management, audits of all operations have
been carried out in accordance with the applicable legislation.
The supplier of electricity for the eligible customer was selected
by a public tender procedure at the end of the year.

Zásobování
V oblasti výběru dodavatelů byl oddělením zajišťován proces
výběrových řízení v rámci zákona o veřejných zakázkách také
u podlimitních akcí v rámci pravidel a.s. Významně se posílil
proces společných výběrových řízení v rámci skupiny ONDEO.

Procurement Department
In the area of selection of suppliers and contractors,
the department was in charge of the tender procedures under
the Public Procurement Act also for sub-limit events with the
Company’s regulations. There was a significant increase in
joint tendering procedures within the ONDEO group.
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ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
O KANALIZACÍCH A ČOV

Ukazatel / Indicator
Počet čistíren odpadních vod / Number of wastewater treatment plants
Kapacita čistíren odpadních vod / Capacity of wastewater treatment plants
Délka kanalizační sítě / Length of the sewerage system
Počet kanalizačních přípojek / Number of sewerage connection pipes
Délka kanalizačních přípojek / Length of sewerage connection pipes

BASIC INFORMATION ON THE
SEWERAGE SYSTEM AND
WASTEWATER TREATMENT PLANTS

MJ / Unit

2002

2003

5

4

4

188 732

186 864

186 864

počet / quantity
m3 d-1 / m3 d-1
km
ks / quantity

2004

724

730

732

19 159

19 192

18 313

194

195

186

km

Množství odp. vod vypouštěných do veřejné kanalizace (bez srážkových) /
Amount of wastewater discharged to the public sewer system (without rainfall

tis. m3 / thousand m3

37 653

34 783

36 251

z toho čištěných / out of which:

tis. m3 / thousand m3

34 116

31 771

33 769

tis. m3 / thousand m3

33 275

32 168

34 440

t. sušiny r-1 / t. of dry matter r-1

8 535

7 727

8 472

Množství čištěných odp. vod (vč. srážkových) /
Amount of wastewater treated (including rainfall)
Kaly produkované z ČOV / Sludge produced from the wastewater treatment plants

KANALIZAČNÍ SÍŤ

SEWERAGE SYSTEM

Údržba kanalizační sítě – havarijním situacím se předcházelo
cíleným čištěním problematických úseků kanalizační sítě.
Celkem bylo vyčištěno 62 077 m kanalizace. Z toho podstatnou
část tvoří běžná údržba – 57 932 m a zbytek údržba systematická.

Maintenance of the sewerage system – breakdown situations
were prevented by targeted cleaning of problematic sections
of the sewerage system. A total length of 62,077 m of the
sewerage system has been cleaned; a substantial part of that
was normal maintenance – 57,932 m, and the rest was systemic
maintenance.

Zakázkové práce – na externí objednávky bylo vyčištěno celkem
22 915 m kanalizačního potrubí, vyčerpáno 624 ks žump a septiků
s celkovým objemem 5 594 m3. Tržby za externě provedené práce
činily 5,2 mil. Kč.
Středisko monitoringu zajišťovalo měření průtoků a odběry
vzorků odpadních vod, jak pro zákazníky, tak pro interní potřeby
OVAK a. s. V průběhu roku zaměstnanci odebrali 1 023 vzorků
a provedli 123 měření průtoků odpadních vod. Středisko dosáhlo
externích tržeb ve výši 0,55 mil. Kč.
Při provádění kamerových prohlídek bylo kamerou prověřeno
66 566 m kanalizace. Roční tržba z externích zakázek činila
1,65 mil. Kč.

Rok / Year
Celkem tržby (tis. Kč) / Total sales (CZK thousand)
Nárůst oproti předchozímu roku (%) / Increase relative to the previous year (%)

Přehled oprav na provozu kanalizační sítě v r. 2004:

External contracts – a total length 22,915 m of sewerage piping
has been cleaned; 624 cesspits and septic tanks with a total
volume of 5,594 m3 have been emptied by external order.
Revenues from the external contracts amounted to CZK 5.2
million.
The monitoring centre provided measurements of discharge
rates and wastewater sampling both for customers and for
internal use by OVAK a.s. Throughout the year, the employees
took 1,023 samples and carried out 123 measurements of
wastewater discharge rates. The centre realised external sales
in the amount of CZK 0.55 million.
During inspections using a camcorder, we inspected 66,566 m
of sewer system. Annual sales from the external contracts
amounted to CZK 1.65 million.
2002

2003

2004

5 200

5 411

7 812

31

4

44

Overview of repairs in the operation of the sewerage system
in 2004:
Kč / CZK

Majetek SMO / Property of SMO
Majetek OVAK a. s. / Property of OVAK a. s.
Opravy pro zákazníky / Repairs for customers
Celkem opravy 2004 (Kč) / Total repairs in 2004 (CZK)

26 656 911,89
2 636 745,43
717 721,80
30 011 379,12
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PROVOZ ČISTÍREN
O D PA D N Í C H VO D

OPERATION OF THE WASTEWATER
TREATMENT PLANTS

Při provozu čistíren bylo vyprodukováno 24 221 m3 odvodněného
kalu a vyrobeno 2,85 mil. m3 bioplynu, ze kterého bylo vyrobeno
4,27 mil. KWh elektrické energie, které byly dodány do distribuční
rozvodné sítě. Na čistírně bylo zpracováno navíc 53 tis. m3 koncentrovaných odpadních vod zejména z koksárenského
a teplárenského průmyslu.

The operation of treatment plants generated 24,221 m3
of dewatered sludge and 2.85 million m3 of biogas, which was
transformed into 4.27 million KWh of electricity supplied to the
distribution network. In addition, 53 thousand m3 of concentrated
wastewater originating primarily from the coke and thermal
industry was treated by the wastewater treatment plants.

Odvodněný kal byl likvidován dodavatelskou firmou a byl používán
pro výrobu substrátu na rekultivace důlních území. V prosinci
2004 byla společností OVAK a. s. odkoupena hygienizační linka
odvodněného kalu. Tato linka byla vybudována firmou OBSED
s.r.o. v areálu ÚČOV v roce 2001 a do 31. prosince 2004 tato
firma zajišťovala hygienizaci odvodněného kalu na základě
uzavřené smlouvy. Od 1. 1. 2005 je provoz a obsluha hygienizační
linky zajišťována zaměstnanci provozu ČOV.

Dewatered sludge was disposed of by an external company
and was further used for the production of a substrate for
reclamation of mining areas. In December 2004, OVAK a.s.
purchased a sanitation line for the dewatered sludge. This line
was built by OBSED s.r.o. in the site of ÚČOV in 2001, and until
31 December 2004 this company provided the sanitation of the
dewatered sludge under a contractual relationship. From 1 January
2005 the operation and service of the sanitation line is provided
by the employees of the wastewater treatment plant.

CENTRÁLNÍ DISPEČINK

CENTRAL CONTROL OFFICE

V roce 2004 došlo k významnému snížení množství nefakturované
vody, výrazný podíl na tomto výsledku má však snížení množství
realizované vody a ztrát v NTP Poruba, ke kterému došlo po výměně
fakturačního měřidla.
V roce 2004 byla uskutečněna rekonstrukce budovy dispečinku
na ul. Vdovská a dispečerského sálu.

In 2004, the amount of non-billed water decreased significantly;
this result is largely due to the reduction of the water realised
and the losses in NTP Poruba, which occurred after the
replacement of the billing meter.
The reconstruction of the central control office building and the
control room was completed in 2004.

V souvislosti s rekonstrukcí byla provedena výměna datových
a telefonních linek, vyčleněna technologická část od dispečerského
pracoviště v podobě zřízení serverovny, nainstalován centrální
napájecí zdroj a rozšířen docházkový systém sloužící pro evidenci
vstupů do budovy.

In connection with the reconstruction we have replaced the
data and telephone lines, separated the technological section
from the control room by establishing a dedicated server room,
installed a central power supply system, and extended the
attendance system used for the registration of entry of persons
to the building.

INVESTIČNÍ ČINNOST

INVESTMENT ACTIVITIES

Údaje o hlavních investicích společnosti

I n f o r m a t i o n o n t h e c o m p a n y ’s m a j o r
investments
Investments in the last three years

Provedené investice v posledních třech letech

2002

2003

Nehmotné investice / Investments in intangible fixed assets

Tis. Kč / thousand CZK

2 649

3 210

2004
971

Vozidla, stroje a zařízení / Vehicles, machinery and equipment

8 341

9 258

15 623

Monitoring vodovodní sítě / Water supply network monitoring

658

979

83

Monitoring kanalizační sítě / Sewerage system monitoring

175

1 683

946

Budovy / Buildings

23 614

4 617

3 379

ČOV Michálkovice / Michálkovice wastewater treatment plant

30 017

222

-125

Hydraulická bariéra DEZA / Hydraulic barrier, DEZA

0

0

2 464

Rekontrukce prov. budovy Dispečinku / Reconstruction of the Central Control Office building

0

0

8 489

GPS / GPS

0

0

1 727

Ostatní / Other

4 815

5 810

6 249

Celkem / Total

70 269

25 779

39 806
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Všechny výše uvedené investice byly financovány z vlastních
zdrojů a jsou využívány výlučně naší společností na území města
Ostravy. Společnost nevkládá investiční prostředky
do infrastrukturního majetku, který vlastní statutární město
Ostrava, a proto se nevyskytují investice stavebního charakteru.

All of the aforementioned investments were financed from
internal sources and are used exclusively within the territory of
Ostrava. The Company is not investing in the infrastructure
assets held by the City of Ostrava and therefore has no construction
investments.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. neinvestovala
finanční prostředky do finančních investic, akcií a dluhopisů
jiných emitentů.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. did not invest any funds in
financial investments, shares or bonds of other issuers.

Údaje o hlavních budoucích investicích
společnosti

I n f o r m a t i o n o n t h e C o m p a n y ’s m a j o r f u t u r e
investments

Plán investic pro léta / Investment plan for
Celkem (tis. Kč) / Total (thousand CZK)

2005

2006

2007

2008

59 260

47 170

47 450

46 850

Investice do provozních prostředků Ostravských vodáren
a kanalizací a. s. jsou zaměřeny na obnovu či posílení stávajících
druhů zařízení v důsledku zvýšených nároků na kvalitu
a efektivnost jednotlivých provozních činností.

Investments in the operating funds of Ostravské vodárny
a kanalizace a. s. are intended for the renewal or reinforcement
of the existing types of equipment brought on by the increased
requirements for quality and effectiveness of individual operating
activities.

Realizace a příprava vodohospodářských
investičních akcí v rámci rozpočtu
statutárního města Ostrava (SMO)
V roce 2004 bylo zabezpečováno v rámci investiční výstavby
statutárního města Ostravy celkem 210 akcí, z toho 13 realizováno.
V rámci oprav 109 akcí, realizováno 37.

Execution and preparation of water-management
investment projects within the budget of the City
of Ostrava (SMO)
In 2004 the company carried out 210 of the investment
construction projects of the City of Ostrava, of which 13 have
been implemented. Number of repair projects: 109 projects,
of which 37 have been implemented.

Náklady na opravy a investice v letech 2002–2004

Costs of repairs and investments in the period 2002–2004

provoz zdrojů

vodovodní síť

kanalizační síť

čištění odp. vod

Celkem

Operation of sources

Water supply network

Sewerage network

Wastewater treatment

Total

Celkem
Total

Opravy

Investice

Opravy

Investice

Opravy

Investice

Opravy

Investice

Opravy

Investice

Repairs

Investments

Repairs

Investments

Repairs

Investments

Repairs

Investments

Repairs

Investments

(tis. Kč)

(tis.Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč )

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(tis. Kč)

(thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK) (thousand CZK)
2002

4 030

3 611

54 850

19 598

30 425

56 157

14 741

9 631

104 005

2003

6 197

1 013

31 004

10 971

24 509

61 013

8 787

5 700

70 497

78 697

2004

4 420

13 000

38 432

20 000

30 011

455 862

11 317

6 500

84 180

495 362

Činnost byla soustředěna především na zajištění přípravy akcí,
u kterých lze předpokládat finanční spoluúčast EU v rámci
programu Fondu soudržnosti. Byly vytipovány vhodné stavby
v souhrnu za 1,2 miliardy Kč, dále stavby zajišťující zrušení
výustí, plošné odkanalizování a akce zásadním způsobem řešící
problémy s kvalitou vody.
V roce 2004 i nadále probíhala výstavba kanalizačních sběračů
v rámci programu ISPA. Touto stavbou se řeší cca 18,5 km
kanalizačních sběračů a 1,5 km nové kanalizace v kolektoru
v rámci centra Ostravy, což zásadním způsobem ovlivní možnost
odkanalizování území města Ostravy.
Investiční oddělení v oblasti realizace těchto staveb aktivně
působí, jak v oblasti kontroly kvality staveb z pohledu budoucího
provozovatele, tak zastupující zájmy přímého objednatele SMO.

88 997

The activities concentrated above all on the preparation of projects
where co-payment by the EU from the Cohesion Fund programme
can be expected. Suitable projects at a total value of CZK 1.2
billion have been selected as well as projects providing the
removal of outlets and overall drainage, and projects addressing
problems related to water quality.
In 2004, the construction of drainage sewers under the
European Union ISPA programme continued. This project involves
drainage of about 18.5 km of sewers and 1.5 km of new sewer
system in the collector in downtown Ostrava, which will have
a significant impact on the possibility of drainage in the territory
of the City of Ostrava.
The Investment Department reviews the quality of structures
from the perspective of the future operator, as well representing
the interests of the client, i.e. the City of Ostrava.

Zpráva představenstva...
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Realizace a příprava stavebních
i n v e s t i č n í c h a k c í v r á m c i O VA K a . s .
Byly připraveny a zrealizovány především tyto investiční akce:
Rekonstrukce dispečinku Vdovská, klimatizace administrativní
budovy ÚČOV a v neposlední řadě byla dokončena příprava
rekonstrukce objektu skladu Švermova.

Execution and preparation of construction
i n v e s t m e n t p r o j e c t s w i t h i n O VA K a . s .
The following investment projects were prepared and executed:
Reconstruction of the Vdovská central control office, air-conditioning
of the administration building of the Central Wastewater
Treatment Plant (ÚČOV), and also completion of the preparation
of the reconstruction of the Švermova storage building.

Opravy infrastrukturního majetku
Ze staveb zajišťovaných v rámci oprav byly realizovány zejména
opravy vodovodů v ulicích:

Repairs of infrastructure assets
The construction projects executed with respect to these repairs
principally consisted of water main repairs on the following streets:

Oprava vodovodu ul. Lechowiczova (1. a 2. etapa)

Repair of water mains in Lechowiczova (1st and 2nd stage)

Oprava vodovodu ul. Mrštíkova

Repair of water mains in Mrštíkova

Oprava vodovodu na ulici Skalácká

Repair of water mains in Skalacká

Oprava vodovodu Nad Ostravicí

Repair of water mains in Nad Ostravicí

ÚV Nová Ves, oprava výtlaku ze studny č. VIII

ÚV Nová Ves, repair of výtlaku ze studny č. VIII

Oprava vodovodu ul. Na Tvrzi

Repair of water mains in Na Tvrzi

Oprava vodovodu ul. Kosá, Dílčí

Repair of water mains in Kosá, Dílčí

Oprava vodovodu ul. Lučínská

Repair of water mains in Lučínská

Oprava vodovodu Zvěřina

Repair of Zvěřina water mains

Oprava vodovodu ul. Rozdělená

Repair of water mains in Rozdělená

Oprava vodovodu ul. Kapitolní

Repair of water mains in Kapitolní

Oprava vodovodního řadu na ul. Rodinná – Zábřeh

Repair of water mains in Rodinná - Zábřeh

Oprava vodovodního řadu na ul. Mexická – Muglinov

Repair of water mains in Mexická - Muglinov

Oprava vodovodu v technických chodbách ul. J. Maluchy

Repair of water mains in the technological corridors at J. Maluchy

Oprava vodovodu ul. Nad Úhorem

Repair of water mains in Nad Úhorem

Oprava vodovodu ul. Králka

Repair of water mains in Králka

Oprava vodovodu nám. Sv. Čecha

Repair of water mains in Sv. Čecha square

Oprava vodovodu ul. Radhošťská

Repair of water mains in Radhošťská

Z oprav kanalizací se realizovaly především opravy v ulicích:

Sewerage was repaired on the following streets:

Oprava kanalizace ul. Mrštíkova

Repair of sewer in Mrštíkova

Oprava kanalizace v ul. Na Tvrzi

Repair of sewer in Na Tvrzi

Oprava kanalizace ul. Preslova

Repair of sewer in Presslova

Oprava kanalizace ul. Králka

Repair of sewer in Králka

Investorská a inženýrská činnost
pro externí zákazníky
V rámci této činnosti investiční oddělení zajišťovalo především
služby při zajišťování potřeb zákazníků při realizaci drobných
staveb řadových stavebníků (většinou oblast vodovodních přípojek).
Další významnou stavbou, kde působí investiční oddělení OVAK
a. s., je výkon inženýrských činností pro SMO při výstavbě
„Kolektor centrum“.

Investment and Engineering Activities for
External Clients
The services provided to external clients involved the execution
of minor construction projects of ordinary builders (especially
in relation to service connections).
The Company’s Investment Department also participates in
performing engineering activities for the City of Ostrava within
the major “Kolektor Centrum” project.
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Délky a profily vodovodního potrubí, provedené v rámci oprav
v roce 2004:
Length and profiles of water mains under repair in 2004:
Profil / Profile
DN 32

m
212

DN 50

80

DN 80

1 936

DN 100

954

DN 150

2 367

DN 200

173

DN 80* bezvýkop / non-excavation

1 067

Celkem / Total

6 789

Délky a profily vodovodního potrubí, provedené v rámci investic
SMO v roce 2004:
Length and profiles of water mains under repair within
investments of the City of Ostrava in 2004:

Profil / Profile
DN 32

m

75

DN 80

421

DN 100

371

DN 150

971

DN 200

485

DN 80* bezvýkop / non-excavation

316

DN 100* bezvýkop / non-excavation

DN 80*
DN 100
DN 200

DN 150

DN 80
DN 50
DN 32

DN 100

DN 150

109

DN 50

Celkem / Total

DN 80
DN 50
DN 32

905

DN 100*

DN 200
DN 80*

3 653

Délky a profily kanalizačního potrubí, provedené v rámci oprav
v roce 2004:
Length and profiles of sewerage pipelines under repair in 2004:

Profil / Profile

m

DN 150

76

DN 200

12

DN 300

464

DN 500

5

DN 600

245

Celkem / Total

802

DN 200
DN 150

DN 600
DN 300

DN 500
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Délky a profily kanalizačního potrubí, provedené v rámci
investic SMO v roce 2004:
Length and profiles of sewerage pipelines under repair within
investments of the City of Ostrava in 2004:
DN 300
Profil / Profile

m

DN 150

33

DN 200

113

DN 300

652

DN 400

815

DN 500

110

DN 600

934

DN 800

252

DN 1100
Celkem / Total

63

DN 200
DN 150
DN 1100
DN 800

DN 400

DN 600

DN 500

2 972

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

CUSTOMER FOCUS

Rok 2004 byl zaměřen na další zkvalitnění služeb zákazníkům,
zlepšení řízení pohledávek a na optimální zhodnocování volných
finančních prostředků. Velká pozornost byla přitom věnována
bezpečnosti ukládání finančních prostředků.

In 2004, we focused on further improvement of services provided
to our customers, on the improvement of debt management, and
on optimal valuation of the free capital. Great emphasis was put on
the security of depositing financial resources.

Od srpna roku 2004 byla společnost Ostravské vodárny
a kanalizace a. s. zařazena mezi společnosti podléhající konsolidaci
v rámci skupiny SUEZ ENVIRONNEMENT. Tato změna se
výrazně projevila v oblasti poskytování dat, která jsou elektronickou
formou odesílána hlavnímu akcionáři přímo do Paříže. Oddělení
controllingu a účetnictví poskytuje každý měsíc podrobné
informace o hospodaření společnosti dle požadované struktury
REPORTU, během roku pak informace o ročním i střednědobém
plánu, výhledu do konce běžného roku, informace o vzájemných
vazbách v rámci skupiny podniků apod.

Since August 2004, Ostravské vodárny a kanalizace a.s. has been
included among the companies that are subject to consolidation
within the SUEZ ENVIRONNEMENT group. This change has
notable affected the provision of data, which is electronically
sent to the main shareholder to Paris. Each month, the
Controlling and Accounting Department provides detailed information
on the Company’s finances according to the required structure
of the REPORT; during the year, it provides information on the
annual and medium-term plan, projection through the end of the
current year, and information on the relations within the group of
companies, etc.

V roce 2004 zajistilo oddělení výměny vodoměrů výměnu
4 767 ks vodoměrů, největší objem vyměněných vodoměrů byl
z důvodu procházejícího cejchu. Na vybraných odběrných místech
byly měřeny průtoky s následným posouzením vhodnosti daného
typu vodoměru. Na základě skutečných hodnot naměřených
dataloggerem bylo provedeno 23 redimenzací vodoměrů.

Zákaznické oddělení
I v tomto roce zaměřilo zákaznické oddělení své úsilí k naplnění
základního cíle, kterým je kvalita, profesionalita a vstřícný postoj
při vyřizování jednotlivých požadavků zákazníků.
Při komunikaci s veřejností bylo využíváno rozsáhlé spektrum
informačních nástrojů, k nimž kromě přímého kontaktu se
zákazníky náleží informační letáky prezentující činnosti a služby
společnosti a internetové stránky.

In 2004, the department replaced 4,767 water meters; most of
the water meters were replaced because a seal had expired.
Measurements of discharge rates with the subsequent assessment
of suitability of the particular type of meter were performed at
selected consumption points. The total of 23 water meters have
been redesigned based on the actual values measured by the
data logger.
Customer Department
Same as in previous periods, the Customer Department focused
its efforts on the achievement of the basic goals of quality,
professionalism, and friendliness in dealing with different
customers’ requests.
In communications with the public the department used a broad
range of information tools including, in addition to direct contact
with customers, information fliers presenting the activities and
services of the company and the company’s website.
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Na konci roku dokončilo zákaznické oddělení akci aktualizace
smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Proces aktualizace smluv ovlivnil i počty telefonických, osobních
a písemných kontaktů se zákazníky, což deklarují výkony
zákaznického centra:

Výkony zákaznického centra:

By the end of the year the customer department had completed
the process of updating the water supply contracts and wastewater
drainage contracts. The process of updating the contracts has
also influenced the amount of telephone, personal and written
contact with customers, as shown by the performance of the
customer centre:

Performance of the customer centre:

Roční počet kontaktů (telefonických, písemných, osobních)

33 559

Annual number of contacts (telephone, written, personal)

33,559

Roční počet telefonických dotazů

13 990

Annual number of telephone queries

13,990

7 943

Annual number of personal contacts

Roční počet osobních kontaktů

7,943

Roční počet písemných dotazů zákazníků

11 626

Annual number of written queries by customers

11,626

Roční celkový počet odeslané korespondence

15 556

Annual number of correspondence sent

15,556

Roční počet reklamací a stížností
z toho oprávněných

587
357

Annual number of claims and complaints
out of which: justified complaints

587
357

V roce 2004 pokračoval příznivý trend vývoje snižování celkového
počtu reklamací a stížností. V porovnání s minulým rokem se
snížil cca o 25% (r. 2003 - 806).

The positive trend in the reduction of the total number of claims
and complaints continued in 2004. In comparison with the previous
year, this number was lower by approximately 25 % (2003: 806).

Společnost dodává vodu pro zhruba 28 465 odběrných míst,
z toho tvoří 17 040 odběrných míst domácnosti. V roce 2004
byl OVAK a. s. nucen odpojit kvůli dluhům 53 odběrných míst,
což představuje zhruba poloviční pokles oproti roku loňskému,
kdy to bylo 100 odběrných míst. Ke sníženému počtu zastavení
vody, které je až krajním opatřením společnosti, přispěl propracovanější systém mimosoudního vymáhání pohledávek spočívající
v zavedení telefonického kontaktu s neplatiči před odesláním
pokynu na přerušení dodávky vody.

The Company supplies water to approximately 28,465 drawing
points, of which 17,040 are households. In 2004, OVAK a.s. had
to discontinue water supply to 53 drawing points because of
unpaid fees, which represents approximately a 50% decline as
opposed to the previous year when this number was 100 drawing
points. The reduced number of water supply discontinuations,
which is an extreme measure used by the company, is also the
result of a more sophisticated system of extra-judicial debt
recovery by means of telephone contact with debtors (non-payers)
prior to application of a water supply discontinuation order.

Oddělení dokumentace
V roce 2004 bylo vydáno 2 894 vyjádření k existenci sítí, investičním záměrům, dokumentacím pro územní a stavební řízení.
Nejvýznamnější stavby posuzované útvarem vyjadřování byly:
- dálnice D 47 a související přípojné komunikace – prováděcí
projekty jednotlivých objektů,
- rozšíření kanalizačního systému města Ostravy,
- inženýrské sítě, komunikace, výrobní a montážní objekty
v průmyslové zóně Hrabová.

Documentation Department
In 2004, 2,894 opinions on the existence of networks, investment
plans, documentation for zone planning and building permit
procedures were issued. The most important projects assessed
by the opinion unit were:
- Motorway D 47 and the related connecting roads – executive
designs for the individual parts,
- Extension of the sewer system of the City of Ostrava,
- Utilities, communications, production and assembly buildings
in the Hrabová industrial zone.

S výjimkou městské části Hrabová byla dokončena plošná
pasportizace kanalizační sítě. V roce 2004 bylo do systému
navedeno 52 km zaměřených kanalizačních stok v provozování
OVAK a. s. Navíc bylo do systému doplněno zhruba 60 km
kanalizací v majetku a provozování jiných subjektů, zejména
městských obvodů a společnosti OKD, a. s. Pořízení ověřené
mapové dokumentace kanalizační sítě umožňuje její efektivní
provozování a možnost poskytování kvalitních podkladů
projektantům a investorům na celém území města Ostravy.

Overall passportisation of the sewerage system was completed,
with the exception of the municipality of Hrabová. The total of
52 km of surveyed sewers operated by OVAK a.s. were entered
into the system in 2004. In addition, approximately 60 km of
sewers owned and operated by other entities, particularly city
districts and OKD, a.s., have been added to the system.
Acquisition of a certified map documenting the sewer system
enables effective operation of the sewer system and the possibility
of providing quality resources to designers and investors in the
entire territory of the City of Ostrava.

Zpráva představenstva...
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Na zaměření vodovodních řadů o průměru DN 400 a větších,
které proběhlo v letech 2002 a 2003, navázali pracovníci oddělení
dokumentace systematickým mapováním vodovodní sítě
v intravilánech. V městských obvodech Poruba a Hrabůvka bylo
vytyčeno, zaměřeno a zakresleno do GIS 29 km vodovodní sítě.
Dokončení pasportizace kanalizační sítě umožní od počátku
roku 2005 výrazné zrychlení celého procesu.

The surveying of water mains of diameter DN 400 and larger,
which took place in 2002 and 2003, was followed by the systematic
mapping of the water supply network in urban areas carried out
by the employees of the documentation department. In the
Poruba and Hrabůvka municipalities, 29 km of water supply
network was surveyed, located and registered in the GIS system.
Owing to the completion of the passportisation of the sewerage
system, the entire process will be significantly quicker from the
beginning of 2005.

Hydroanalytické laboratoře – Kontrola
jakosti
Zvyšování nároků na kvalitu práce akreditované laboratoře nese
potřebu zvyšování podílu vzorků, analyzovaných pro kontrolu
práce jak jednotlivých pracovníků, tak celého systému řízení
jakosti. Laboratoř se v rámci externí kontroly účastní zkoušení
způsobilosti laboratoří (mezilaboratorní porovnávací zkoušky),
které pořádá Státní zdravotní ústav Praha, středisko ASLAB při
Výzkumném ústavu vodohospodářském v Praze, CSLab s.r.o.
Praha, včetně mezinárodních akcí organizovaných
CIRSEE – pařížským střediskem Suez Environnement.
Výsledky těchto porovnávání jsou využívány k řízení jakosti
jednotlivých zkoušek a současně slouží jako jeden z podkladů
pro sledování jakosti práce laboratoře posuzovateli Českého
institutu pro akreditaci, zejména u nově akreditovaných zkoušek.
Proti roku 2003 došlo k dalšímu navýšení počtu kontrolních
stanovení na 10,6 % z celkového počtu stanovení.
Nedílnou součástí zabezpečování jakosti je metrologické
zabezpečení všech měřicích zařízení u akreditovaných kalibračních
subjektů a pravidelné servisní prohlídky u těch zařízení, kde
kalibrační subjekty nejsou k dispozici, nebo kde je kalibrace
měřicího řetězce zajišťována přímo v laboratoři používáním
certifikovaných referenčních materiálů.

Hydro-Analytical Laboratories – Quality
Assurance
The increasing requirements for the quality of accredited
laboratories bring the need to increase the proportion of samples
which are analysed for the purposes of checking the work of
individual workers, as well as the whole system of quality assurance.
During external checks, the laboratory participates in the testing
of laboratories’ capabilities (peer reviews) organised by the State
Health Institute in Prague and the ASLAB Centre of the
Research Water Supply Management Institute in Prague, CSLab
s.r.o. Praha, including international peer reviews organised by
CIRSEE – the Paris centre of Suez Environnement. The results
of these comparisons are used for quality assurance in the
individual tests and are also used as one of the resources for
monitoring the quality of the laboratory’s work by the Czech
Institute for Accreditation, particularly in newly accredited tests.
Compared with 2003, there was a further increase in the number
of checking inspections to 10.6 % of the total number of inspections.
An integral part of quality assurance is the metrological provision
of all measuring equipment at certified calibration organisations
and regular service inspections of equipment where calibration
organisations are not available or where the calibration of the
measurement chain is provided in the laboratory itself by using
certified reference materials.

Informační technologie
Rok 2004 byl ve znamení:
a) legislativních změn souvisejících se vstupem do EU
a s vládními nařízeními, které se promítaly napříč zákaznickým,
finančním a manažerským IS nevyjímaje systém řízení
lidských zdrojů. Jednalo se např. o úpravy evidence DPH,
výpočet DPH ze zálohových faktur, změnu formátu DIČ,
změna formátu bankovního účtu atd. Programové úpravy se
nemalou měrou promítly do finančních nákladů společnosti,
které představovaly instalační a testovací činnosti, případně
druhotné úpravy SW.
b) nových programových úprav pro zpřesnění údajů souvisejících
s obchodní činností nebo údajů pro zkvalitnění komunikačního
kanálu mezi zákazníkem a dodavatelem (Geografický
IS – evidence parcelních čísel, zaměření liniových objektů aj.).
c) zlepšení kvality poskytovaných služeb. Byla zřízena bezplatná
zelená linka s telefonním číslem 800 202 700 pro hlášení
poruch.

I n f o r m a t i o n Te c h n o l o g i e s
The year 2004 saw:
a) Legislative changes related to the accession of the Czech
Republic to the EU and the government’s regulations that
had an impact on the customer, financial and management IS
systems, including the human resources management
system. The items concerned included, for example,
modifications in the registration of VAT, calculation of VAT
from advance payment invoices, change of the tax ID format,
change of the bank account format, etc. Programme changes
also had a material impact on the Company’s financial costs,
which related to installation and testing activities,
and secondary software modifications, if any.
b) New program modifications aimed at achieving more accurate
data related to the business activities or data for the improve
ment of the communication channel between the customer
and the supplier (Geographic IS – registry of plot numbers,
surveying line structures, etc.)
c) Improvements in the quality of services provided. We have
established a toll-free telephone number 800 202 700 for
reporting failures.
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Te c h n i c k é v y b a v e n í H W
V roce 2004 byla provedena obměna komponent výpočetní
techniky na straně koncových uživatelů. Jednalo se zejména
o výměnu klasických, morálně zastaralých monitorů za 30 nových
panelů LCD s velikostí 17“, bylo provedeno 60 upgradů na
počítače s procesorem Pentium 4 a pamětí 256 MB.
Na straně technického vybavení bylo nakoupeno šest nových
serverů, z toho jeden pro novou aplikaci WEB, jeden pro posílení
ZIS funkcionality aktivního formuláře a čtyři obměnou za stávající.
Byla zprovozněna centrální zálohovací napájecí jednotka
umožňující pokrýt výpadek 30 minut a mající nastavenou logiku
vypínání a zapínaní, přemístěno zálohovací zařízení z technologické
místnosti mimo serverovnu pro zvýšení bezpečnosti uložení dat.
Na provoze kanalizační sítě bylo nainstalováno diskového pole
pro uložení dat z kamerových prohlídek kanalizační sítě.

Hardware
Changes in relation to hardware in 2004 involved the replacement
of end user IT components, replacement of obsolete monitors
by 30 new 17” LCD monitors, 60 upgrades with the Pentium 4
processor and 256 MB RAM.
As for technical equipment, the Company purchased six new
servers, of which one was for the new WEB application, one for
enforcing the ZIS functionality of active forms, and four were
replacements for old servers. We put into operation a central
backup power supply unit, which can cover an outage of 30
minutes and which has a preset logic for switching on and off,
and we relocated the backup system from the technological
room to a location outside the server room in order to increase
the safety of data storage.
We installed a disc array for storing the data from camcorder
inspections of the sewer network in the sewerage system
operation unit.

PUBLIC RELATIONS
Pomáháme městu, ve kterém působíme.

PUBLIC RELATIONS
Helping the city in which we operate.

Pro vytváření pozitivních vztahů se širokou veřejností jsou využívány cílené propagační kampaně sloužící k upevňování znalosti
jak názvu a značky společnosti ze strany zákazníků, tak jejího
významu v regionu. Tradicí se už stalo každoroční setkání
s největšími průmyslovými odběrateli a stejně tak i se starosty
všech městských obvodů.

In order to build positive relationships with the general public
we use targeted promotional campaigns to reinforce awareness
of both the name and the brand of the Company among customers
and its importance in the region. We organised the traditional
annual meeting with the major industrial customers as well as
with the mayors of all the City’s districts.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. se aktivně
zapojuje do podpory kulturního i společenského dění města
Ostravy. Společnost přispívá významnou měrou především na
vzdělávací a charitativní projekty. Mezi dlouhodobé partnerství
patří Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj, Nadace
Landek Ostrava, Fakultní nemocnice s poliklinikou Ostrava,
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is actively involved in the
support of cultural and social life in the city of Ostrava. The
Company provides significant support for educational and charity
projects. Our long-term partnerships include the International
Music Festival, “Janáčkův máj”, the Landek Ostrava
Foundation, the Ostrava Teaching Hospital with Outpatient
Clinic, Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

S vědomím důležitosti a prvořadého významu vody pro život
člověka se společnost cíleně zaměřuje na vzdělávaní žáků
ostravských základních škol. Již 4. ročník osvětového projektu
„Hledej pramen vody“ byl tomu pádným důkazem.

Being aware of the importance and significance of water for
the life of humans, the Company focuses on the education of
pupils of Ostrava’s primary schools. An example is the 4th annual
educational project entitled ‘Searching for Water Source’.

WEB prezentace
V souvislosti se zvýšením otevřenosti, informovanosti a aktuálnosti dění ve společnosti OVAK a. s. vůči zákazníkům byla v roce
2004 nově vytvořena dynamická WEB prezentace. Zaměstnanci
využívají programové vybavení, jehož prostřednictvím aktuálně
informují o dění ve společnosti návštěvníky stránek.

WEB presentation
The increased openness and awareness of the activities in
OVAK a.s. toward the customers led to the development of
a new dynamic WEB presentation in 2004. Employees use the
software to inform website visitors of what is going on in the
Company.
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ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Údaje o průměrném počtu zaměstnanců

Information on the average headcount

Průměrný evidenční počet ve fyzických stavech

Average registered number of employees

Předmět podnikání / Scope of business

2002

2003

2004

250

233

230

8

8

7

Technická a inženýrská činnost / Technical and engineering activities

12

12

13

Technické testování a analýzy / Technical testing and analyses

Provozování vodovodů a kanalizací / Operation of water-supply network and sewerage system
Silniční motorová doprava / Road motor transport

13

14

13

Projektová činnost v investiční výstavbě / Design activities in investment construction

3

3

3

Jiné ubytovací služby / Other accommodation services

3

3

3

Ostatní / Other

105

114

112

Celkem / Total

394

387

381

V souladu s plněním střednědobých cílů, i v roce 2004 probíhal
proces optimalizace stavu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivitu
vykonávaných činností.

In accordance with the fulfilment of medium-term goals, the
headcount was optimised in 2004 in order to improve work
effectiveness.

Z hlediska počtu zaměstnanců byl snížen fyzický stav ze 385
zaměstnanců k 31. 12. 2003 na 383 k 31. 12. 2004. Průměrný
přepočtený stav zaměstnanců v roce 2004 činil 381 zaměstnanců,
tj. o šest méně, než byl plán 387 zaměstnanců.

The headcount was reduced from 385 employees as of 31
December 2003 to 383 as of 31 December 2004. The average
recalculated headcount in 2004 was 381 employees, that is,
6 less than the budgeted 387 employees.

Vývoj kategorií zaměstnanců v letech 2002–2004

Development of employee categories in the period 2002–2004
počet zaměstnanců / number of

2002

198

employees

193
391

2003

2004

192

D

193

TH

385

Celkem / Total

169
187
383

V oblasti kvalifikační struktury došlo k poklesu počtu zaměstnanců
v dělnických profesích, se kterým koresponduje pokles zaměstnanců
se základním vzděláním.

The decline in the number of employees in blue-collar positions
continued which reflects the decrease in the number of employees
with elementary education and vocational training.
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Vývoj kategorií zaměstnanců v letech 2002–2004

Development of employee categories in the period 2002–2004
počet zaměstnanců / number of
21

2002

employees

147
147
76
2003

16

Z

146

SO

151

USO / VO

72

VŠ

14

2004

150
147
72

Rozbor věkové struktury zaměstnanců ukazuje, že nejpočetnější je
věková skupina 30–39 let a skupina 40–49 let. V roce 2004 došlo
oproti roku 2003 k poklesu počtu zaměstnanců ve věkové skupině
do 29 let o 3 % a nárůstu počtu zaměstnanců v kategoriích 30–39
let (o 1 %) a 40–49let (o 2 %); průměrný věk zaměstnanců byl
41 let.

The analysis of the age structure of the Company’s employees
indicates that the largest number of employees fall within the
30–39 and 40–49 years of age category. There was a year-on-year
decrease from 2003 to 2004 in the number of employees below
29 years of age of 3 %, and an increase in the number of employees
in the 30–39 years age category (by 1 %) and 40–49 years
(by 2 %); the average age of the employees was 41 years.

Věková struktura zaměstnanců v roce 2004

Age structure of employees in 2004

do 29 let 12 % / younger than 29 years 12 %
60 a více let 1 % / 60 years + 1 %
50–59 let 22 % / 50–59 years 22 %

30–39 let 34 % / 30–39 years 34 %

40–49 let 31 % / 40–49 years 31 %

Neustálé vzdělávání zaměstnanců zůstává hlavním personálním
nástrojem pro cílené zvyšování kvality zaměstnanců, a tím i jejich
výkonnosti. V roce 2004 byly vzdělávací akce směrovány do těchto
hlavních oblastí:

The continuous training of the Company’s employees has been the
crucial HR tool for the targeted improvement of employees’
qualifications and their effectiveness. In 2004, educational projects
primarily focused on the following areas:

Oblast vzdělávání:
- Jazykové kurzy
- Kurzy na míru
- Vodohospodářství
- Informatika
- Ekonomické kurzy
- Technické kurzy

Education and training areas:
- language courses;
- tailor-made courses;
- water supply management;
- IT;
- finance courses;
- technical courses.

Z hlediska struktury nákladů byl největší objem finančních prostředků
věnován na jazykové kurzy, vodohospodářské semináře, manažerské

In terms of the expense structure, the largest volume of finance
went towards language courses, water-supply seminars,
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vzdělávání (rozvoj manažerských dovedností – „Mistr první manažer“)
a kurzy připravované na míru (kvalifikační kurz provozní montér,
školení novely zákoníku práce, veřejné zakázky).
Plánované prostředky pro vzdělávání v roce 2005 jsou stanoveny ve
výši 3 600 tis. Kč.

Náklady na vzdělávání zaměstnanců v letech 2002–2004

management training (development of managerial skills – “Top
Manager Award”) and tailor-made courses (operating technician
qualification course, Labour Code Amendment training, public
procurement).
Planned funds for education and training in 2005 are set at CZK
3,600 thousand.
Employee training costs in the period 2002–2004
Kč / CZK

2002

3 098 561

2003

2 658 696

2004

2 506 529

Základním kritériem mzdového vývoje v roce 2004 bylo zabezpečení
růstu průměrné nominální mzdy bez managementu a ostatních
osobních nákladů za a. s. o 3,5 % oproti skutečnosti roku 2003.
Skutečný nárůst průměrné nominální mzdy bez managementu
a ostatních osobních nákladů za rok 2003 činil 5,77 %. Průměrná
mzda za akciovou společnost ze mzdových prostředků bez OMN
za rok 2004 činila 19 330 Kč.

Průměrná mzda v OVAK a. s. v letech 2002–2004

The fundamental objective in the Company’s wage and salary
development during 2004 was to provide for a 3.5 % growth of
the average nominal wage, not including management and other
staff costs, as compared to 2003.
The actual increase in the average nominal salary without
management and other staff costs in 2003 was 5.77 %.
The Company’s average salary without other payroll costs in
2004 was CZK 19,330.
Average salary in OVAK a. s. in the period 2002–2004
průměrná mzda v Kč / average salary in CZK

2002

17 723

2003

18 370

2004

19 330

Kromě peněžní motivace jsou další finanční i nefinanční výhody
ujednány v kolektivní smlouvě (týden dovolené navíc, příspěvky na
stravování, příspěvky na kulturní a sportovní akce, půjčky na koupi
bytu nebo vybavení bytu nábytkem apod.). Další významnou motivací
je také zřízení osobního konta, určeného k financování rekreací
nebo léčebných a rehabilitačních pobytů.

In addition to the monetary motivation, other cash and non-cash
benefits arise from the collective agreement (an extra week of
vacation, meal allowances, contributions for cultural and sports
events, loans for purchasing or furnishing an apartment, etc).
Another major incentive is the opening of a personal account
designed for funding recreation or therapeutic and rehabilitation
visits.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V průběhu roku 2004 byly prováděny namátkové kontroly pracovišť
všech provozů na dodržování zásad BOZP. Kontroly byly zaměřeny
zejména na zajištění bezpečnosti zaměstnanců při odstraňování
poruch a havárií na vodovodní síti a při plánovaných opravách
vodovodní sítě.
V roce 2004 bylo registrováno devět pracovních úrazů, z toho jeden
byl evidován jako drobný, bez pracovní neschopnosti.

Occupational health and safety
Random inspections of work sites for all operations were carried
out in 2004 to check compliance with occupational health and
safety principles. The inspections focused on the safety of
employees during the repair of failures in the water supply network
and in the scheduled repairs of the water supply network.
In 2004, the Company registered 9 work accidents, of which
one was registered as a minor accident not involving work incapacity.
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Zajišťování právní služby
Prioritou právní služby v roce 2004 byla správná aplikace nového
zákona o vodovodech a kanalizacích při uzavírání smluv se zákazníky
nebo řešení škod na zařízení v našem provozování. K tradičním
činnostem patří:
- poskytování právní služby všem vnitropodnikovým útvarům,
- dohled na jednotnost a správnost uzavírání smluvních vztahů,
- vyhotovování smluv a jiných důležitých právních dokumentů,
- zajišťování likvidací škod vzniklých z činnosti společnosti,
- vymáhání pohledávek soudní cestou a jejich přihlašování
do konkurzů a likvidací,
- vedení agendy nemovitostí společnosti a zajištění právní
manipulace s nimi,
- zabezpečení konání valné hromady společnosti.

Legal service
The priority of the legal service in 2004 was the correct application
of the new water supply and sewer legislation when concluding
contracts with customers or dealing with damage to the equipment
operated by the company. Traditional activities include:
- Provision of legal services to all company units,
- Supervision of uniformity and correctness of the contractual
relationships,
- Preparation of contracts and other important legal documents,
- Remedy for damage caused by the company’s activities,
- Recovery of debt by court and the filing of petitions for
bankruptcy proceedings,
- Maintenance of records of the Company’s real estate and the
legal matters concerning these records,
- Facilitation of the Company’s general meeting.

VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

R E L AT I O N S H I P TO T H E E N V I R O N M E N T

Provoz čistíren odpadních vod dodržel zákonné environmentální
normy v oblasti kvality vyčištěné odpadní vody i kvality čistírenského
kalu na všech provozovaných čistírnách.
Celkově bylo vyčištěno více než 33 mil. m3 odpadních vod s následující průměrnou účinností čištění:
CHSK
91,6 %
97,8 %
BSK5
NL
97,0 %
NH4
98,5 %
Fosfor
90,7 %
Intenzifikace čistíren je základním postupem k naplnění závazků,
které na sebe převzala ČR v rámci vstupu do EU v oblasti ochrany
životního prostředí. Technologické úpravy se převážně týkají
snižování obsahu dusíku a fosforu na odtoku z ČOV, protože tyto
prvky negativně ovlivňují vlastnosti recipientů a způsobují tzv.
eutrofizaci vod, která se projeví například nadměrným výskytem řas
a sinic. Koncepce intenzifikace vychází z předpokladu maximálního
využití stávajících objektů, implementace špičkového technologického
procesu při použití kvalitního strojně-technologického vybavení.

The operation of the wastewater treatment plants has complied with
the mandatory environmental standards in terms of quality of cleaned
wastewater and quality of treatment sludge in all operated plants. The
aggregate volume of treated wastewater was over 33 million m3, and
the average treatment effectiveness was as follows:
CHSK
91.6 %
97.8 %
BSK5
NL
97.0 %
NH4
98.5 %
Phosphorus
90.7 %
Intensification of wastewater treatment plants is the basic method for
meeting the obligations of the Czech Republic in terms of protecting
the environment following its accession to the EU. Technological changes
particularly focus on the reduction of the nitrogen and phosphorus
contents in discharges from wastewater treatment plants because these
elements have a negative impact on the quality of water streams and
cause eutrophication of water, demonstrated, for instance, by excessive
presence of algae. The concept of intensification is based on the
condition of maximum utilisation of the existing structures and
implementation of top-quality technological processes in the use of
high-quality machine-technological equipment.

V roce 2001 již proběhla první finančně i technologicky snadnější
etapa intenzifikace ÚČOV Ostrava. Týkala se snížení obsahu fosforu
na odtoku pomocí dávkování železitých koagulantů. Výsledkem
úpravy je stabilní obsah fosforu pod 1 mg/l na odtoku, což zcela
vyhovuje nejpřísnějším požadavkům EU.
Další – druhá etapa intenzifikace ÚČOV Ostrava spočívá v požadavku
na snížení celkového obsahu dusíku na odtoku pod 10 mg/l. Jedná
se o velmi složitý projekt, protože ÚČOV zpracovává odpadní vody
z koksoven, které jsou velkým zdrojem dusíkatého znečištění.
Celková rekonstrukce bude probíhat za plného provozu čistírny bez
zhoršení kvality vypouštěných vod do vodních toků. Realizace
všech úprav včetně zkušebního provozu bude ukončena do konce
roku 2010.

In 2001, the Company carried out the first phase of intensification of
the Central Wastewater Treatment Plant (ÚČOV) in Ostrava. This phase
was financially and technologically less complicated than the subsequent
phase and involved the reduction of the phosphorus contents in the
discharge by means of a dosage of ferrous coagulants. The modification
resulted in a stable content of phosphorus below 1 mg/l at the
discharge, which is compliant with the strictest requirements of the EU.
The second phase of intensification of the Central Wastewater
Treatment Plant is aimed at reducing the total contents of nitrogen at
the discharge to below 10 mg/l. However, this is a very complicated
project because the Central Wastewater Treatment Plant processes
wastewater from coke plants that produce significant amounts of
nitrogen pollution. The reconstruction will be carried out during full
operation without impairing the quality of the water discharged into
water streams. The entire project including trial operation will be
completed by the end of 2010.
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Po ukončení druhé etapy intenzifikace bude tato Ústřední čistírna
odpadních vod již splňovat veškeré kvalitativní ukazatele na
vypouštěné odpadní vody požadované EU. A zároveň to bude
další významný krok ke zlepšení životního prostředí.

After the completion of the second phase of the intensification, the
Central Wastewater Treatment Plant will comply with all quality discharge
wastewater indicators required by the EU. This will also represent
a significant step towards an improved environment.

Byla vybudována již třetí monitorovací stanice odpadních vod, která
je situována na sběrači D-IV přímo v areálu provozu kanalizací.
Postupným budováním monitorovacích stanic společnost získává
kvalitativní i kvantitativní údaje o průtocích odpadních vod v hlavních
sběračích, z kterých pak operativně sestavuje konkrétní protihavarijní
opatření.
V průběhu roku 2004 bylo opraveno bezvýkopovými technologiemi
více než 240 lokálních poruch. Dále bylo opraveno 90 poruch
a 160 ks poklopů.

The third wastewater monitoring station has been built, located in the
DIV collector on the the sewer system operation site. By gradually
developing monitoring stations, the Company gets quality- and
quantity-related data on the discharge rate of wastewater in the main
collectors, which is then used to prepare flexible and specific
anti-breakdown measures.
Throughout 2004, the Company repaired, using non-excavation
technologies, more than 240 local failures. The Company also
repaired 90 failures and 160 lids.

S ohledem na stále rostoucí zájem o dosažení a prokázání svého
dobrého environmentálního profilu řízením dopadů svých činností,
produktů a služeb na životní prostředí, začala naše společnost
v roce 2004 zavádět systém environmentálního managementu
podle normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Given the ever increasing interest in achieving and proving its good
environmental profile by managing environmental impacts of its activities,
products and services, the Company began to implement an
environmental management system under the ČSN EN ISO 9001:2001
standard in 2004.

Akreditace hydroanalytických laboratoří
V říjnu 2004 proběhla pravidelná dozorová akce Českého institutu
pro akreditaci, spojená s mimořádnou dozorovou akcí v souvislosti
s akreditací tří zkoušek z oblasti chemického a senzorického
zkoušení.

Accreditation of hydro-analytical laboratories
In October 2004, the Czech Institute for Accreditation performed
a regular supervision including an extraordinary inspection in relation
to the accreditation of three tests in the area of chemical and
sensoric testing.

Akreditace laboratoří podle platné ČSN EN ISO/IEC 17025 je
nezbytnou podmínkou rozborů pitných vod pro účely prokázání
dodržení mezních hodnot jednotlivých ukazatelů podle platné
legislativy, totéž platí v případě vod, používaných k úpravě na
vodu pitnou a také vod odpadních, vypouštěných do veřejné
kanalizace, či vyčištěných odpadních vod, vypouštěných do toků.
Je samozřejmou podmínkou pro většinu zákazníků, požadujících
rozbory vod např. pro účely kolaudací vodovodních přípojek,
ale také pro účely kontroly jakosti vypouštěných odpadních vod.

Having laboratory accreditation under the effective ČSN EN
ISO/IEC 17025 standard is a necessary condition for performing
drinking water analyses that prove compliance with the concentration
limits as set out by law. This also applies to water treated to
become drinking water, as well as wastewaters discharged to the
public drainage system or purified wastewaters discharged to
watercourses. Typically, this accreditation is required from most
clients needing analyses of water samples for the purpose of,
e.g., commissioning water pipe connections and also checking the
quality of discharged wastewater.

M A J E T E K U Ž Í VA N Ý P Ř I P O D N I K A T E L S K É
ČINNOSTI

A S S E T S U S E D I N T H E C O M PA N Y ’ S
O P E R AT I O N S

Závislost společnosti na patentech nebo
licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách
V akciové společnosti nejsou takové patenty, licence apod., které
by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

C o m p a n y ’s d e p e n d e n c e o n p a t e n t s o r
licenses, industrial, commercial
or financial agreements
There are no patents, licenses, etc., in the Company that would
have a substantial impact on the Company’s operations.

Vlastní smluvně nabyté patenty a licence
Společnost vlastní ochrannou známku na logo společnosti. Jedná
se o osvědčení ze dne 23. 5. 1994 č. 176 725.

C o m p a n y ’s o w n c o n t r a c t u a l l y a c q u i r e d
patents and licenses
The Company owns the registered trademark of its logo. It is
a certificate of 23 May 1994, number 176 725.
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Nemovitosti vlastněné společností
Stav k 31. 12. 2004 v Kč / Situation as of 31 Dec 2004 in CZK

Real estate owned by the Company
Pořizovací cena / Acquisition cost

Pozemky / Land
Budovy a haly / Buildings and halls
Ostatní staveb. objekty * / Other structures *

Zůstatková cena / Net book value

8 758 140

8 758 140

138 000 192

123 739 104

46 143 078

35 598 232

(* Jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky, šachtice, komunikace, osvětlení apod.) / (*service connections, manholes, roads, lights, etc.)

Popis nemovitostí – budovy a haly
Popis staveb v Kč / Description of structures in CZ

Description of real estate – buildings and halls
Pořizovací cena / Acquisition cost

Zůstatková cena / Net book value

1 263 322

938 026

1 212 320

956 787

866 375

476 282

13 586 342

12 700 201

32 054 168

30 254 395

624 301

376 283

3 339 738

2 974 969

771 771

257 177

39 888 518

35 099 673

1 003 004

811 145

310 948

163 806

11 081 437

10 145 244

2 958 426

2 603 418

55 424

31 940

8 476 755

6 991 781

228 835

116 435

217 660

103 768

2 006 796

1 445 539

255 430

0

17 585 862

17 080 895

1/ Hospodářská budova, Ostrava-Přívoz, ul. Repinova
1/ Operating buildings, Ostrava-Přívoz, Rěpinova street
2/ Školicí středisko, Ostravice
2/ Training centre, Ostravice
3/ Zaškolovací středisko, Dolní Domaslavice
3/ Training centre, Dolní Domaslavice
4/ Budova ředitelství společnosti , O.-Mor. Ostrava, ul.Tyršova
4/ Company headquarters, O.-Mor. Ostrava,Tyršova street
5/ Budova ředitelství společnosti, O.-Mor. Ostrava, ul. Nádražní
5/ Company headquarters, O.-Mor. Ostrava, Nádražní street
6/ Areál úpravny vody Ostrava-Nová Ves, ul. 28. října
6/ Water treatment plant Ostrava-Nová Ves, 28. října street
7/ Areál úpravny vody Dubí-Ostrava, Svinov, ul. Luční
7/ Water treatment plant Dubí-Ostrava, Svinov, Luční street
8/ Provozní budova, Ostrava-Nová Ves, ul. 28. října
8/ Operating building, Ostrava-Nová Ves, 28. října street
9/ Provozní budova, sklady a garáže, O.-Mar. Hory, ul. Švermova
9/ Operating building, warehouses, garages in Ostrava-Mar. Hory, Švermova street
10/ Budova tlakové stanice, Ostrava-Mor. Ostrava, ul. Sládkova
10/ Compression station, Ostrava-Mor. Ostrava, Sládkova street
11/ Budova trafostanice, Ostrava-Muglinov, ul. Okrajní
11/ Transformer station, Ostrava-Muglinov, Okrajní street
12/ Provozní areál centrálního dispečinku, O.-Muglinov, ul. Vdovská
12/ Operating area of the central control office, O.-Muglinov, Vdovská st.
13/ Objekt propojovací st. 631, O.-Muglinov, ul. Vdovská
13/ Connection station 631, O.-Muglinov, Vdovská street
14/ Budova čerpací stanice, O.-Proskovice, ul. Proskovická
14/ Pumping station, O.-Proskovice, Proskovická street
15/ Areál provoz.střediska kanalizací, O.-Třebovice, ul. Na Heleně
15/ Sewerage operating center, O.-Třebovice, Na Heleně street
16/ Budova čerpací stanice, O.-Muglinov, ul. Komerční
16/ Pumping station, O.-Muglinov, Komerční street
17/ Bytové jednotky, Ostrava-Zábřeh, ul. Kotlářova
17/ Residential units, Ostrava-Zábřeh, Kotlářova street
18/ Provozní budova, sklady, garáže, O.-Nová Ves, ul. 28. října
18/ Operating building, warehouses, garages in O.-Nová Ves, ul. 28. Října
19/ Budova čerpací stanice, O-Zábřeh, ul. Dolní
19/ Pumping station, O-Zábřeh, Dolní street
20/ Sdružený objekt ČOV Michálkovice
20/ Wastewater treatment plant in Michalkovice
21/ Středisko DEZA / DEZA Centre
Celkem / Total

212 760

211 340

138 000 192

123 739 104

Zpráva představenstva...

Report of the Board of Directors...

Popis pozemků
Pozemky využívané / Land used by the:
Oddělením správy / Administration dept.
Provozem zdrojů a úpr. vody / Water sources and treatment unit

Description of land
Výměra v m2 / Area in m2

Ocenění v Kč / Value in CZK

72 321

4 279 588

929

228 752

4 604

1 922 925

Provozem centrálního dispečinku / Central Control Office

98

67 800

Provozem kanalizační sítě / Sewerage network unit

47

16 920

Provozem vodovodní sítě / Water supply network unit

Provozem čistíren odpadních vod / Waste water treatment plant unit
Střediskem zásobování / Procurement centre
Střediskem dopravy / Transport centre
Celkem / Total

966

74 747

4 032

1 425 823

1 281

741 585

84 278

8 758 140

I N F O R M A C E O O Č E K ÁV A N É
HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACI

A N T I C I PAT E D E C O N O M I C
AND FINANCIAL DEVELOPMENT

Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti
předmětu podnikání. I pro rok 2005 platí nadále věcně usměrňovaná
cena vodného a stočného a očekávaný čistý zisk společnosti se
předpokládá ve výši cca 46 mil. Kč.

The Company will continue performing its activities in the area
of its primary subject of operations. As in previous years, the
objectives for 2005 include regulated water and sewerage fees;
the Company anticipates to generate net profit of approximately
CZK 46 million.

Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku
do roku 2006

Planned development of income, expenses and profit/loss
through 2006
2004

2005

2006

Náklady / Expenses

735 537

752 678

807 279

Výnosy / Income

785 960

797 495

855 379

50 423

44 817

48 100

5 467

-1 017

2 200

44 956

45 834

45 900

Výsledek před zdaněním / Profit before tax
Odložená daň / Deferred tax
Výsledek po zdanění / Net profit

Společnost nemá úvěry ani jiné dluhy vůči bankám a ostatním
obchodním partnerům. Všechny závazky jsou placeny do lhůty
splatnosti. Platební neschopnost se nevyskytuje. Společnost se
nachází ve standardním ekonomickém prostředí. Míra inflace se
drží plánovaných hodnot ČNB a můžeme předpokládat pozvolné
přizpůsobování míře inflace v EU. Zpevňování koruny nemá na
společnost příliš velký vliv, neboť většinu platebních operací
provádíme pouze v domácí měně.
Ostravské vodárny a kanalizace a. s. své volné peněžní prostředky
ukládají do krátkodobých termínovaných vkladů u Komerční
banky a. s. a u Československé obchodní banky a. s., a tím je
zaručen stabilní čistý výnos.

The Company has no loans from or other debts to banks and
other business partners. All payables are settled within their due
dates and the Company has sufficient funds to pay its debts. The
Company operates in a standard economic environment. The
inflation rate is within the planned ranges of the Czech National
Bank and we can expect gradual converging with the EU inflation
rate. The strengthening of the Czech crown does not have any
major impact on the Company as most of its transactions are
effected in the domestic currency.
The Company’s free funds are placed on current term accounts
maintained by Komerční banka a. s. and Československá obchodní
banka a. s., providing for stable net income.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

R E S U LT S O F O P E R A T I O N S

Struktura výnosů v tis. Kč

Structure of revenues in CZK thousand

Ukazatel / Indicator

2002

2003

2004

% tržeb
v r. 2004
% of sales
in 2004

Výnosy celkem / Total revenues

779 974

755 180

785 960

100 %

z toho: / Of which:
- tržby za dodávku pitné vody / sales from drinking water supplies

373 944

371 861

392 307

49,91 %

- tržby za odvádění odpadních vod / sales from wastewater drainage

294 343

295 232

307 750

39,16 %

- změna stavu aktivní doh. položky VaS / change in estimated utilities fees

32 909

28 128

21 741

2,77 %

- tržby za čištění koncentrovaných vod / sales from purification of industrial wastewater

16 937

15 702

15 702

2,00 %

- tržby za stavební výkony / sales from construction

1 142

9 274

9 625

1,22 %

- tržby z investorské, projekční a inžen. činnosti / sales from investment, projecting and engineering activities

2 024

3 119

2 248

0,29 %

58 675

31 864

36 587

4,66 %

- ostatní / other

Movements of equity over the past three periods
in CZK thousand:

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní
období v tis. Kč:
Rok / Year

2002

2003

2004

131 904

131 904

131 904

Kapitálové fondy / Capital funds

52 610

52 610

52 610

Zákonný rezervní fond / Statutory reserve fund

26 381

26 381

26 381

3 334

3 644

3 651

142 095

161 479

192 339

Základní kapitál / Share capital

Statutární fondy / Statutory funds
Nerozdělený zisk min. období / Retained earnings
Neuhrazená ztráta min. období / Acummulated loss

0

0

0

Výsledek hospodaření / Proft or loss

42 216

56 133

44 956

Vlastní kapitál celkem / Total equity

398 540

432 151

451 841

Hospodářský výsledek po zdanění z běžné činnosti připadající
na jednu akcii za poslední tři účetní období

Profit or loss from current operations of the issuer after taxation
per share over the past three periods

Rok / Year
Hospodářský výsledek / Profit or loss

2002

2003

2004

tis. Kč / CZK ‘000

42 216

56 133

44 956

Kč / CZK

320,05

425,56

340,82

HV/1 ks akcie / Profit or loss per share

Dividends per share over the past three periods (in CZK)

Výše dividendy na akcii za poslední tři účetní období
Rok / Year
Hrubá dividenda / Gross dividend

2001

2002

2003

návrh / proposed 2004

127 Kč

154 Kč

172 Kč

204 Kč

Společnost k 31.12. 2004 vlastní hmotný a nehmotný investiční
majetek v pořizovací ceně 504 277 tis. Kč. Oproti roku 2003
došlo ke zvýšení majetku společnosti především z důvodu pořízení
sacího vozu v pořizovací ceně 3 955 tis. Kč, mobilní cisterny ve
výši 2 266 tis. Kč a zemního stroje ve výši 1 977 tis. Kč.
V roce 2004 byl realizován nákup GPS k vozidlům ve výši
1 727 tis. Kč. Proběhla rekonstrukce provozní budovy dispečinku
ve výši 8 489 tis. Kč.

As of 31 December 2004, the Company owned tangible and
intangible fixed assets with an acquisition cost of CZK 504,277
thousand. Compared to 2003, there was an increase in the
Company’s assets primarily due to the purchase of a suction-pump
vehicle for the acquisition cost of CZK 3,955 thousand, mobile
tanks in the amount of CZK 2,266 thousand, and a groundwork
machine in the amount of CZK 1,977 thousand. In 2004 the
company purchased GPS for the vehicles in the amount of CZK
1,727 thousand. The Company carried out a reconstruction of
the central control office building for a cost of CZK 8,489 thousand.

Zpráva představenstva...

Report of the Board of Directors...

U nehmotného dlouhodobého majetku patří mezi nejvýznamnější
položky přírůstků technické zhodnocení programového prostředku
ODULA ve výši 100 tis. Kč a nákup Discoverer za 134 tis. Kč.
Ve finančních výkazech společnosti je zachycen i pronajatý majetek
statutárního města Ostravy v pořizovací ceně 5 291 187 tis. Kč.
Přírůstek majetku v roce 2004 činil cca 220 010 tis. Kč.
V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněn odložený
daňový závazek ve výši 5 467 tis. Kč. Celkový hospodářský výsledek
po zdanění ve výši 44 956 tis. Kč je mírně nad plánovanou hodnotou.
V číselném vyjádření překročení představuje částku 1 777 tis. Kč.
Stav zásob se v průběhu roku 2004 pohyboval ve výši cca
2 000–3 000 tis. Kč. Celkový stav zásob ke konci roku činil
2 573 tis. Kč. K nepotřebným zásobám byla vytvořena opravná
položka ve výši 15 tis. Kč.
Maximální pozornost věnuje společnost péči o pohledávky.
Pohledávky za odběrateli po lhůtě splatnosti byly sníženy
o 1,6 mil. Kč oproti roku 2003. Podstatnou část pohledávek
po lhůtě splatnosti tvoří pohledávky starší 3 let, které jsou
v soudním řízení, popř. jsou přihlášeny do konkursu.
Celková výše pohledávek z obchodního styku představuje
110 626 tis. Kč. K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná
položka ve výši 28 185 tis. Kč.
V případě finanční hotovosti došlo k meziročnímu zvýšení
o 49 400 tis. Kč a ke konci roku 2004 představovala výši
144 639 tis. Kč.
Celkový stav majetku společnosti 31. 12. 2004 činí v účetní
hodnotě 752 699 tis. Kč.
Zdroje krytí vlastního majetku společnosti jsou: vlastní kapitál
společnosti ve výši 451 842 tis. Kč, cizí zdroje ve formě rezerv
ve výši 18 196 tis. Kč, ostatní pasiva ve výši 433 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 414 351 tis. Kč, z toho 132 122 tis. Kč
představují závazky z titulu nájemného statutárnímu městu
Ostrava, splatného v roce 2005. Tato částka odpovídá očekávané
výši odpisů pronajatého majetku od města Ostravy v roce 2005.
Strategie naší společnosti je i nadále zaměřena na zlepšení služeb
našim zákazníkům, na základě zlepšování výsledků vlastní činnosti.
Dosažené výsledky v posledních letech nás naplňují zdravým
optimismem, že naše cíle budou splněny.

The principal additions to intangible fixed assets include the
technical improvement of the ODULA programme worth CZK
100 thousand and the acquisition of Discoverer of CZK 134
thousand.
The Company’s financial statements also reflect leased assets
owned by the City of Ostrava with an acquisition cost of CZK
5,291,187 thousand. Asset additions in 2004 amounted to about
CZK 220,010 thousand.
The Company’s net profit reflects a deferred tax liability of CZK
5,467 thousand. The total net profit of CZK 44,956 thousand is
slightly above the planned figure. In absolute terms, the
Company exceeded the planned profit by CZK 1,777 thousand.
The inventory balance during 2004 ranged between CZK 2,000 3,000 thousand. The total inventory balance at the year-end was
CZK 2,573 thousand. Redundant inventories were provided for to
the value of CZK 15 thousand.
The Company pays maximum attention to the management of
receivables. Past due receivables from customers decreased
by CZK 1.6 million year-on-year. A significant proportion of past
due receivables includes receivables past due for greater than
three years which are being recovered through the court or are
registered of recovery under bankruptcy proceedings.
The aggregate balance of trade receivables is CZK 110,626
thousand. These receivables were provided for to the value of
CZK 28,185 thousand.
Cash balances rose year-on-year by CZK 49,400 thousand and
reached CZK 144,639 thousand at the end of 2004.
The carrying value of the Company’s assets as a net value as
of 31 December 2004 amounted to CZK 752,699 thousand.
The Company’s assets are covered from the following sources:
equity in the amount of CZK 451,842 thousand, other resources
in the form of reserves in the amount of CZK 18,196 thousand,
other liabilities in the amount of CZK 433 thousand, and short-term
liabilities in the amount of CZK 414,351 thousand, of which CZK
132,122 thousand relate to payables arising from lease payments
to the City of Ostrava due in 2005. This amount reflects the
expected amount of depreciation of assets leased from the City
of Ostrava in 2005.
Our Company’s strategy continues to focus on the improvement
of services provided to our customers based on the improvement
of the results our own activities. The results achieved in the few
last years make us optimistic that our goals will be fulfilled.

Finanční část
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R O Z V A H A

V

P L N É M

R O Z S A H U

k datu 31. 12. 2004 (v tisících Kč)
31. 12. 2004

AKTIVA CELKEM

31. 12. 2003

31. 12. 2002

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Netto

6 291 285

2 355 877

3 935 408

3 774 372

3 808 889

A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

5 795 463

2 327 677

3 467 786

3 375 366

3 482 870

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek

53 594

45 259

8 335

10 320

15 805

3.

Software

52 485

45 259

7 226

10 070

14 839

7.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

1 109

250

966

II.

Dlouhodobý hmotný majetek

2 282 418

3 459 451

3 365 046

3 467 065

133 994

27 242

27 574

4 798 917

1 735 759

3 063 158

3 077 842

3 114 185

800 022

546 656

253 366

255 434

287 641

3

3

1.

Pozemky

2.

Stavby

1 109
5 741 869
133 994

3.

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

4.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

C.

Oběžná aktiva

494 317

I.

Zásoby

2 588

1.

Materiál

2 588

II.

Dlouhodobé pohledávky

7.

Jiné pohledávky

8.

Odložená daňová pohledávka

III.

Krátkodobé pohledávky

1.

Pohledávky z obchodních vztahů

6.

Stát – daňové pohledávky

7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8.

Dohadné účty aktivní

9.

Jiné pohledávky

IV.

Krátkodobý finanční majetek

1.

Peníze

2.

Účty v bankách

183

183

183

183

8 750

8 750

4 345

37 482

28 200

466 117

397 669

324 380

15

2 573

2 628

2 397

15

2 573

2 628

2 397

8 502

8 502

13 984

98

83

83

98

98

8 419

13 886

338 587

8 419
28 185

310 402

285 818

249 465

73 021

28 185

44 836

48 183

56 135

6 380

6 380

1 312

4 888

37 605

37 605

31 484

16 374

221 094

221 094

204 191

171 374

487

487

648

694

144 640

144 640

95 239

72 420

735

735

687

847

27 205

27 205

32 352

7 573

3.

Krátkodobé cenné papíry a podíly

116 700

116 700

62 200

64 000

D. I.

Časové rozlišení

1 505

1 505

1 337

1 639

1.

Náklady příštích období

1 286

1 286

1 193

1 304

2.

Komplexní náklady příštích období

3.

Příjmy příštích období

219

219

144

15 740 127

15 096 151

Kontrolní číslo

335

25 163 635

9 423 508

15 233 917

Finanční část
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V

P L N É M

R O Z S A H U

PASIVA CELKEM

31. 12. 2004

31. 12. 2003

31. 12. 2002

3 935 408

3 774 372

3 808 889

A.

Vlastní kapitál

451 841

432 151

398 540

I.

Základní kapitál

131 904

131 904

131 904

1.

Základní kapitál

131 904

131 904

131 904

II.

Kapitálové fondy

52 610

52 610

52 610

2.

Ostatní kapitálové fondy

52 610

52 610

52 610

III.

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku

30 032

30 025

29 715

1.

Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond

26 381

26 381

26 381

2.

Statutární a ostatní fondy

3 651

3 644

3 334

IV.

Výsledek hospodaření minulých let

192 339

161 479

142 095

1.

Nerozdělený zisk minulých let

192 339

161 479

142 095

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - )

44 956

56 133

42 216

B.

Cizí zdroje

3 483 134

3 332 153

3 400 527
7 113

I.

Rezervy

18 196

14 978

1.

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

11 000

4 500

4.

Ostatní rezervy

7 196

10 478

7 113

II.

Dlouhodobé závazky

3 050 587

2 963 258

3 046 416

9.

Jiné závazky

3 050 587

2 963 258

3 046 416

III.

Krátkodobé závazky

414 351

353 917

346 998

1.

Závazky z obchodních vztahů

62 281

41 127

62 742

4.

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

622

517

406

5.

Závazky k zaměstnancům

5 518

5 034

5 037

6.

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

3 279

2 856

2 837

7.

Stát – daňové závazky a dotace

1 209

792

741

8.

Krátkodobé přijaté zálohy

180 303

156 389

119 666

10.

Dohadné účty pasivní

11.

Jiné závazky

C. I.
1.
2.

28 294

16 536

13 524

132 845

130 666

142 045

Časové rozlišení

433

10 068

9 822

Výdaje příštích období

415

10 053

9 807

Výnosy příštích období

18

15

15

15 696 243

15 031 287

15 183 518

Kontrolní číslo
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V Ý K A Z

Z I S K U

A

Z T R Á T Y

V

D R U H O V É M

Č L E N Ě N Í

období končící k 31. 12. 2004 (v tisících Kč)
Období do

Období do

Období do

31. 12. 2004

31. 12. 2003

31. 12. 2002

II.

Výkony

773 661

744 082

736 265

1.

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

773 390

743 921

736 098

3.

Aktivace

271

161

167

B.

Výkonová spotřeba

421 370

388 103

400 319

1.

Spotřeba materiálu a energie

212 781

197 007

189 608

2.

Služby

208 589

191 096

210 711

+

Přidaná hodnota

352 291

355 979

335 946

C.

Osobní náklady

125 629

121 074

118 254

1.

Mzdové náklady

89 264

86 176

83 964

2.

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

1 420

1 158

1 069

3.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

32 077

30 900

30 344
2 877

4.

Sociální náklady

2 868

2 840

D.

Daně a poplatky

1 901

1 887

3 180

E.

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

167 736

176 928

189 094

III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

4 890

6 509

4 042

1.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

3 966

4 945

3 017
1 025

2.

Tržby z prodeje materiálu

924

1 564

F.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

3 029

4 651

2 896

1.

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

2 294

3 716

1 716

2.

Prodaný materiál

735

935

1 180

G.

Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období

978

10 772

-25 469

IV.

Ostatní provozní výnosy

4 427

3 025

3 200

H.

Ostatní provozní náklady

14 272

8 795

15 552

48 063

41 406

39 681

*

Provozní výsledek hospodaření

VIII.

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

X.

Výnosové úroky

N.

Nákladové úroky

XI.

Ostatní finanční výnosy

657

151

2 679

900

2 711

1

3

303

7

171

O.

Ostatní finanční náklady

622

722

586

*

Finanční výsledek hospodaření

2 360

841

2 444

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

5 467

-13 886

5 467

-13 886

44 956

56 133

2.

- odložená

**

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

XIII.

Mimořádné výnosy

5 498

R.

Mimořádné náklady

5 407

*

Mimořádný výsledek hospodaření

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním
Kontrolní číslo

42 125

91
44 956

56 133

42 216

50 423

42 247

42 216

3 353 636

3 215 252

3 186 139
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P Ř E H L E D

O

P E N Ě Ž N Í C H

T O C Í C H

( C A S H

F L O W )

období končící k 31. 12. 2004 (v tisících Kč)

P.

Počáteční stav peněžních prostředků

Období do

Období do

Období do

31. 12. 2004

31. 12. 2003

31. 12. 2002

95 239

72 420

83 334

42 125

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)
Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost před zdaněním

50 423

42 247

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

29 884

43 099

4 179

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv

33 257

35 141

34 844

A.1.2.

Změna stavu opravných položek a rezerv

978

10 773

-30 823

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

-1 672

-1 229

-1 303

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílů na zisku

A.1.5.

Nákladové a výnosové úroky

A.1.6.

Opravy o ostatní nepeněžní operace

A.*

Čistý provozní peněžní tok před změnami pracovního kapitálu

A.2.

Změna stavu pracovního kapitálu

A.2.1.

Změna stavu pohledávek a časového rozlišení aktiv

A.2.2.

Změna stavu závazků a časového rozlišení pasiv

A.2.3.

Změna stavu zásob

A.**

Čistý provozní peněžní tok před zdaněním a mimořádnými položkami

A.3.

Vyplacené úroky

A.4.

Přijaté úroky

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

-656
-2 679

-899

-2 708

-31

4 169

80 307

85 346

46 304

25 964

-33 152

-16 802

-22 481

-34 463

-12 235

48 405

1 532

-8 095

40

-221

3 528

106 271

52 194

29 502

-1

-3

2 679

893

2 711

359

271

43
91

656
109 309

54 013

32 344

-38 607

-14 321

-47 439

3 966

4 945

3 017

-34 641

-9 376

-44 422

704

20 377

-25 267

-22 522

-19 213

Peněžní toky z investiční činnosti
B.1.

Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti
Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Změna stavu závazků z financování

C.2.

Dopady změn vlastního kapitálu

C.2.5.

Výdaje z kapitálových fondů

-2 579

-2 208

-2 462

C.2.6.

Vyplacené dividendy

-22 688

-20 314

-16 751

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-25 267

-21 818

1 164

F.

Čistá změna peněžních prostředků

49 401

22 819

-10 914

R.

Konečný stav peněžních prostředků

144 640

95 239

72 420
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P Ř E H L E D

O

Z M Ě N Á C H

V L A S T N Í H O

K A P I T Á L U

k datu 31. 12. 2004 (v tisících Kč)
Základní

Kapitálové

Zákonný

Statutární

Nerozdělený

Neuhrazená

Výsledek

kapitál

fondy

rezervní

a ostatní

zisk

ztráta

hospodaření

Vlastní
kapitál

fond

fondy

minulých let

minulých let

běžného

celkem

účetního
období
Stav k 31. 12. 2001

131 904

52 610

26 381

Rozdělení výsledku hospodaření

3 383

126 340

34 919

2 413

15 755

-18 168

Vyplacené dividendy za rok 2001
Výsledek hospodaření za rok 2002
Čerpání ze soc. fondu za rok 2002
Stav k 31. 12. 2002

52 610

26 381

Rozdělení výsledku hospodaření

42 216

398 540

-2 462
142 095

42 216

2 518

19 384

-21 902

Výsledek hospodaření za rok 2003
Čerpání ze soc. fondu za rok 2003

-20 314

-20 314

56 133

56 133

432 151

-2 208
131 904

52 610

26 381

Rozdělení výsledku hospodaření

-2 208

3 644

161 479

56 133

2 586

30 860

-33 445

Vyplacené dividendy za rok 2003
Výsledek hospodaření za rok 2004
Čerpání ze soc. fondu za rok 2004
Stav k 31. 12. 2004

-16 751

42 216

3 334

Vyplacené dividendy za rok 2002

Stav k 31. 12. 2003

-16 751

-2 462
131 904

-22 688

-22 688

44 956

44 956

44 956

451 840

-2 579
131 904

52 610

26 381

3 651

375 537

-2 579
192 339
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1 . O B E C N É

Ú D A J E

1.1. Založení a charakteristika společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „společnost“) byly založeny jako akciová společnost dne 25. 4. 1992 a vznikla zapsáním
do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 30. 4. 1992.
Hlavním předmětem podnikání společnosti je provozování vodovodů a kanalizací, které představuje 95 % výnosů společnosti.
Sídlo společnosti je v Ostravě – Moravské Ostravě, Nádražní 28/3114.
Společnost má základní kapitál ve výši 131 904 tis. Kč.
Účetní závěrka společnosti je sestavena k 31. 12. 2004.
Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu společnosti a výše jejich podílu jsou uvedeny
v následující tabulce:
Akcionář

% podíl na základním kapitálu

SUEZ ENVIRONNEMENT

50,0675 %

Statutární město Ostrava

28,5533 %

Ostatní

21,3792 %

Celkem

100 %

1.2. Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém
účetním období
Na základě usnesení valné hromady byly provedeny tyto zápisy:
Z obchodního rejstříku bylo vymazáno:
Statutární orgán – představenstvo:
Henri Marie Sylvestre – došlo k zániku funkce dne 4. 6. 2004
Hubert Perrin de Brichambaut – došlo k zániku funkce dne 24. 11. 2004
Antonín Pokorný – došlo k zániku funkce dne 24. 11. 2004
Dozorčí rada:
Ing. Dagmar Sušková – došlo k zániku funkce dne 4. 6. 2004

Současně bylo v obchodním rejstříku zapsáno:
Statutární orgán – představenstvo:
Pierre-Etienne Segre
Dozorčí rada:
PhDr. Pavel Kavka
Doplnění a zapsání předmětu podnikání:
- montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
Organizační struktura platná k 31. 12. 2004 je uvedena na str. 24.
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1.3. Představenstvo a dozorčí rada
Jména a příjmení členů představenstva a dozorčí rady včetně jejich funkcí k 31. 12. 2004 uvádí následující tabulka:
Funkce
Představenstvo

Jméno

předseda

Ing. Aleš Zedník

místopředseda

Pierre-Etienne Segre

členové

Mgr. Mirko Jašurek
Bc. Radana Zapletalová
Fabrice Rossignol
Ing. Antonín Láznička

Dozorčí rada

předseda

Ing. Dalibor Madej

místopředseda

PhDr. Pavel Kavka

členové

Ing. Hana Majlingová
RNDr. Lubomír Habrnál
Ing. Vratislav Kratochvíl
Ing. Josef Pražák

V průběhu účetního období došlo ke změnám v představenstvu společnosti, které nejsou k 31. 12. 2004 zapsány do obchodního
rejstříku:
Představenstvo:
Funkce
člen

Datum změny
Fabrice Rossignol

Byl jmenován náhradním členem představenstva na zasedání představenstva dne 24. 11. 2004

1.4. Identifikace skupiny
Společnost je součástí nadnárodní vodárenské skupiny ONDEO.
1 . 5 . O v l á d a j í c í m i o s o b a m i j e d n a j í c í m i v e s h o d ě j s o u:
SUEZ ENVIRONNEMENT se sídlem 18, Square Edouard VII, 75009 Paříž, Francouzská republika
vlastnící od 1. 5. 2003 50,0675 % akcií
Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 vlastnící k 31. 12. 2004 28,5533 % akcií.
Osoby ovládané ovládajícími osobami:
ONDEO Services CZ, s.r.o., Praha 2, Španělská 10, PSČ: 120 00, IČ:44851481
Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ: 657 33, IČ: 46347275
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, čp. Jílova 2769/6, PSČ: 787 01, IČ: 47674911
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary – Doubí, Studentská 328/64, PSČ: 360 07, IČ: 49789228
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, Soběšická 820/156, PSČ: 638 01, IČ: 49455842
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Benešov u Prahy, Černoleská 1600, PSČ: 256 01, IČ: 47535865
AQUACON a.s., Benešov, Žižkova 1077, PSČ: 256 01, IČ 26437228
ONDEO Degrémont – organizační složka, Brno, Botanická 56/834, PSČ: 602 00, IČ: 70910430
Trenčianska vodohospodárská spoločnosť, a.s., Trenčín, 1. mája 11, PSČ: 911 01, IČ: 36306410, Slovenská Republika,
SITA CZ s.r.o. Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 120 00
SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., Bratislava, Kukuričná, PSČ: 831 03, Slovenská republika
Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2, PSČ: 701 71, IČ: 61974757
Dům kultury NH Ostrava-Jih, spol.s.r.o., Ostrava- Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ: 704 00, IČ: 47973145
Dům kultury města Ostravy, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, IČ: 47151595
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Garáže Ostrava, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Výstaviště Černá louka 1167, PSČ:728 26, IČ: 25360817
Krematorium Ostrava a.s., Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ: 710 07, IČ: 25393430
Ostravské městské lesy, s.r.o., Ostrava-Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ: 700 30, IČ: 25816977
Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské hory, Novoveská 25/1266, IČ: 25396544
Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka, Ostrava, PSČ: 728 26, IČ: 25399471
OVANET a.s., Ostrava-Přívoz, Hájkova čp. 1100, org. č. 13, PSČ: 702 00, IČ: 25877568
OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 444, okres: Ostrava-město, IČ: 62300920
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o, Ostrava-Poruba, Generála Sochora 1378, PSČ: 708 00, IČ: 25385691
Technické služby a.s., Slezská Ostrava, Čs. armády 20, PSČ: 701 00, IČ: 47674725
Hotel ATOM Ostrava, spol.s.r.o., Ostrava-Zábřeh, Zkrácená 2703, IČ: 25386727
Vědecko-technologický park Ostrava, Ostrava-Poruba, 17. listopadu 2172/15, PSČ: 708 00, IČ: 25379631
1.6. Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období
Deloitte s.r.o., Týn 641/4, 110 00 Praha 1
Auditorská licence: Osvědčení č. 79
IĆ: 49620592, DIČ: CZ49620592
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2434
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Účetnictví společnosti je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou
č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní
jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb. a Českými účetními
standardy pro podnikatele.
Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné
a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korun českých (Kč).
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3.1. Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než
40 000 Kč v jednotlivém případě.
Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami sníženými o oprávky.
Ocenění dlouhodobého hmotného majetku vytvořeného vlastní činností zahrnuje přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně
související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie), popřípadě nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření
majetku přesahuje období jednoho účetního období.
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně
nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek), dlouhodobý majetek
nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku.
Reprodukční pořizovací cena je stanovena na úrovni odborného odhadu, popř. cena stanovená znalcem.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací
cenu dlouhodobého hmotného majetku.
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Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemků a nedokončených investic, je odepisována po dobu
odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem:
Kategorie majetku

Doba odpisování v letech

Stavby, budovy a haly

50–77

Konstrukce a lešení
Budovy a haly ze dřeva a lehkých stavebních hmot

30
25–30

Inventář

4–25

Stroje a zařízení

3–20

Dopravní prostředky

4–17

Čerpadla

6

Doba odpisování v letech je stanovena podle očekávané doby upotřebitelnosti dlouhodobého majetku.
Společnost je nájemcem infrastrukturního majetku vlastněného statutárním městem Ostrava ve formě komplexního pronájmu.
Pořizovací cena takového majetku se při jeho uvedení do užívání účtuje oproti dlouhodobým závazkům. Současně je tento majetek
po uvedení do užívání společností rovnoměrně odpisován po dobu životnosti stanovené vlastníkem na základě Koncesní smlouvy.
Smluvním vztahem je s vlastníkem majetku dohodnuta celková výše ročního nájemného, které je placeno pravidelnými měsíčními
splátkami. O tyto splátky se snižuje celková hodnota dlouhodobých závazků, přičemž rozdíl mezi hodnotou splátky a měsíčním odpisem
je vykazován jako náklad na služby.
K datu účetní závěrky je hodnota očekávaných odpisů účtovaných v následujícím účetním období přeúčtována z dlouhodobých
do jiných krátkodobých závazků jako očekávané snížení celkového závazku v období do jednoho roku po datu účetní závěrky.
Zůstatková hodnota majetku najatého formou komplexního pronájmu se vždy shoduje s celkovými vykazovanými závazky plynoucími
z tohoto pronájmu.
Majetek pořízený formou finančního pronájmu je odepisován u pronajímatele.

Způsob tvorby opravných položek
V roce 2004 nebyl na základě inventarizace identifikován žádný poškozený, popřípadě nepoužívaný hmotný majetek, a nebyly tudíž
vytvořeny opravné položky k takovémuto dlouhodobému hmotnému majetku.
Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní hodnotou majetku a jsou účtovány
do výkazu zisku a ztráty.
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší
než 60 000 Kč v jednotlivém případě.
Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí, kromě jiného, nehmotné výsledky vývoje s dobou použitelnosti delší než jeden rok,
tyto se aktivují pouze v případě využití pro opakovaný prodej. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software a ocenitelná práva
vytvořená vlastní činností pro vlastní potřebu se neaktivují. Oceňuje se vlastními náklady, nebo reprodukční pořizovací cenou, je-li nižší.
Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v pořizovacích cenách.
Výdaje související s výzkumem jsou účtovány do nákladů v roce, kdy vznikají.
Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací
cenu dlouhodobého majetku.
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Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:
Kategorie majetku

Doba odpisování v letech

Software (počítačové programy)

5

Licence, předměty práv průmyslového vlastnictví, technické nebo jiné hospodářsky využitelné vlastnosti

8

Způsob tvorby opravných položek
V roce 2004 nebyl na základě inventarizace identifikován žádný poškozený, popřípadě nepoužívaný nehmotný majetek, a nebyly tudíž
vytvořeny opravné položky k takovémuto dlouhodobému nehmotnému majetku.
3.1. Krátkodobý finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří cenné papíry k obchodování, dlužné cenné papíry se splatností do 1 roku držené do splatnosti.
Krátkodobý finanční majetek se při nákupu ocení pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady
související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám.
K datu pořízení krátkodobého finančního majetku je takovýto majetek společnosti klasifikován dle povahy jako krátkodobý finanční
majetek k obchodování nebo realizovatelný krátkodobý finanční majetek. Krátkodobým finančním majetkem k obchodování se rozumí
cenný papír, který je držen za účelem provádění transakcí na veřejném trhu s cílem dosahovat zisk z cenových rozdílů v krátkodobém
horizontu, maximálně však ročním.
3.4. Zásoby
Ocenění
Nakupované zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady – zejména
celní poplatky, dopravné a skladovací poplatky, provize, pojistné a skonto.
Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním zásob se do pořizovací ceny aktivuje pouze
přepravné a vlastní náklady na zpracování materiálu.
Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými váženým aritmetickým průměrem.
Způsob tvorby opravných položek
Opravná položka k zásobám je tvořena ve výši 100 % skladové ceny nepotřebných zásob a zásob pomaluobrátkových nebo
bezobrátkových. Opravná položka k zásobám se netvoří na strategické zásoby materiálu určeného pro odstranění poruch.
3.5. Pohledávky
Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným
a nedobytným částkám.
Způsob tvorby opravných položek
V roce 2004 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám na základě jejich doby splatnosti, a to ve výši 50 % jejich vykazované
hodnoty v případě, že od sjednané doby splatnosti uplynulo více než 6 měsíců a ne více než 12 měsíců, a ve výši 100 % v případě,
že jsou tyto pohledávky po lhůtě splatnosti více než 12 měsíců.
3.6. Závazky z obchodních vztahů
Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě.
3.7. Rezervy
Rezervy jsou vytvářeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla
není jistá částka a datum, k němuž vzniknou.
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Společnost vytvořila zákonné daňově uznatelné rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku.
Dále společnost vytváří účetní rezervy na dobropisy vystavené v roce 2005 týkající se tržeb předcházejících období, na účetní
zůstatkovou hodnotu infrastrukturního majetku určeného rozhodnutím valné hromady ze dne 28. prosince 1995 k bezúplatnému
převodu statutárnímu městu Ostrava a rezervu na daň z převodu nemovitostí.
3.8. Přepočty údajů v cizích měnách na českou
Účetní operace v cizích měnách prováděné během roku jsou účtovány pevným kurzem.
Pevný kurz platí celé účetní období, je měněn pouze při významných kursových změnách.
Majetek a závazky v cizí měně jsou k datu účetní závěrky přepočteny dle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou
k tomuto datu a zjištěné kursové rozdíly jsou proúčtovány ve prospěch finančních výnosů nebo na vrub finančních nákladů běžného
období.
3.9. Finanční leasing
Finančním leasingem se rozumí pořízení dlouhodobého hmotného majetku způsobem, při kterém se po uplynutí nebo v průběhu
sjednané doby úplatného užívání majetku uživatelem převádí vlastnictví majetku z vlastníka na uživatele a uživatel do převodu
vlastnictví hradí platby za nabytí v rámci nákladů.
Příslušná poměrná část nákladů je po dobu pronájmu účtována měsíčně do nákladů souvztažně se zápisem na účet nákladů příštích
období. Rovněž měsíční hodnota uhrazeného závazku z finančního pronájmu s následnou koupí najaté věci je zaúčtována souvztažně
na účet časového rozlišení.
Technické zhodnocení se odepisuje v průběhu nájmu. Po převzetí najatého majetku do vlastnictví nájemce se pořizovací cena
technického zhodnocení zvýší o ocenění převzatého majetku a pokračuje se v odpisování z takto zvýšené pořizovací ceny.
3.10. Daně
3.10.1. Daňové odpisy dlouhodobého majetku
Pro účely výpočtu daňových odpisů je použita lineární metoda. Společnost daňově uplatňuje nejen odpisy vlastního dlouhodobého
majetku, ale také odpisy majetku užívaného ve formě komplexního pronájmu a právně vlastněného statutárním městem Ostrava.
3.10.2. Splatná daň
Výpočet splatné daně za účetní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od čistého zisku vykázaného
ve výsledovce, neboť nezahrnuje položky výnosů nebo nákladů, které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále
nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou daňově odpočitatelné.
3.10.3. Odložená daň
Výpočet odložené daně je založen na závazkové metodě vycházející z rozvahového přístupu.
Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy při výpočtu bude použita sazba daně z příjmů platná v období, ve kterém budou daňový
závazek nebo pohledávka uplatněny.
Rozvahový přístup znamená, že závazková metoda vychází z přechodných rozdílů, jimiž jsou rozdíly mezi daňovou základnou aktiv,
popřípadě pasiv a výší aktiv, popřípadě pasiv uvedených v rozvaze. Daňovou základnou aktiv, popřípadě pasiv je hodnota těchto
aktiv, popřípadě pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro daňové účely.
Účetní hodnota odložené daňové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a v případě nutnosti snížena v rozsahu,
v jakém již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk, proti němuž by bylo možno tuto pohledávku nebo
její část uplatnit.
Odložená daň je zaúčtována do výsledovky s výjimkou případů, kdy se vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu
a je také zahrnuta do vlastního kapitálu.
Odložené daňové pohledávky a závazky jsou vzájemně započítány a v rozvaze vykázány v celkové netto hodnotě, s výjimkou případů,
kdy nelze některé dílčí daňové pohledávky započítávat proti dílčím daňovým závazkům.
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3.11. Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty
majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti je
přesvědčeno, že použité odhady a předpoklady se nebudou významným způsobem lišit od skutečných hodnot v následných
účetních obdobích.
Nejvýznamnější dohadnou položkou jsou tržby za vodné a stočné nevyfakturované k 31. prosinci 2004, tedy v případě, kdy fakturační
cyklus (čtvrtletní nebo roční) překlenuje datum účetní závěrky a skutečné tržby jsou zjištěny až posléze. Výpočet této dohadné položky
aktivní je založen na základě skutečné spotřeby každého odběrného místa v minulosti vynásobené cenou za jednotku platnou pro dané
období. Ve výpočtu jsou taktéž zohledněny vlivy poklesu spotřeby vody a ostatní vlivy.
3.12. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování
oproti předcházejícímu účetnímu období
Změny ve výkazech pro rok 2004:
- krátkodobé poskytnuté zálohy zahrnuté v letech 2003 a 2002 do Pohledávek z obchodních vztahů jsou vyčleněny na řádek
Krátkodobé poskytnuté zálohy
- krátkodobé přijaté zálohy zahrnuté v letech 2003 a 2002 do Závazků z obchodních vztahů jsou vyčleněny na řádek Krátkodobé
přijaté zálohy
Taktéž došlo na základě změn ve vyhlášce a v účetních standardech platných pro účetní období 2004 k zavedení nové účtové
skupiny 15 – poskytnuté zálohy na zásoby, rovněž došlo ke změně názvu některých účtů, aniž by došlo ke změně jejich náplně.
3.13. Přehled o peněžních tocích
Přehled o peněžních tocích byl sestaven nepřímou metodou. Peněžní ekvivalenty představují krátkodobý likvidní majetek, který lze
snadno a pohotově převést na předem známou částku v hotovosti. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty lze analyzovat takto:
31. 12. 2004

31. 12. 2003

735

687

847

27 205

32 352

7 573

Krátkodobé cenné papíry a podíly

116 700

62 200

64 000

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem

144 640

95 239

72 420

Pokladní hotovost a peníze na cestě
Účty v bankách

31. 12. 2002

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností jsou uvedeny v přehledu o peněžních tocích nekompenzovaně.

4 .

D O P L Ň U J Í C Í
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4.1. Dlouhodobý majetek
Dlouhodobý majetek společnosti je rozdělen do dvou kategorií: majetek, jehož je společnost právním vlastníkem (dále „Majetek
vlastní“), a majetek, jehož právním vlastníkem je statutární město Ostrava a jenž společnost pouze provozuje (dále „Majetek
pronajatý“).
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4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
Majetek vlastní
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2002
Nehm. výsl. výzk. a vývoje
Software
Pořízení DNM
Celkem

Stav k

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

48 583

3 319

538

51 364

321

1 186

50 499

966

2 196

2 912

250

1 180

321

1 109

49 549

5 515

3 450

51 614

1 501

1 507

51 608

Stav k

Přírůstky

Přírůstky

Úbytky

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

Úbytky

31. 12. 2002
Nehm. výsl. výzk. a vývoje
Software
Pořízení DNM
Celkem

Stav k
31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

33 979

8 007

536

41 450

4 413

1 187

44 676

0

0

0

0

0

0

0

33 979

8 007

536

41 450

4 413

1 187

44 676

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2003

0

0

0

14 604

9 914

5 823

966

250

1 109

15 570

10 164

6 932

Nehm. výsl. výzkumu a vývoje
Software
Pořízení DNM
Celkem

Stav k 31. 12. 2004

Mezi nejvýznamnější položky přírůstků v roce 2004 patří technické zhodnocení technologického datového skladu za 87 tis. Kč,
technické zhodnocení programu ODULA za 100 tis. Kč a nákup Discoverer za 134 tis. Kč.
Majetek pronajatý
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2002

Stav k

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

Software

400

0

0

400

1 586

0

1 986

Celkem

400

0

0

400

1 586

0

1 986

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2002

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

Software

165

79

0

244

339

0

583

Celkem

165

79

0

244

339

0

583

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2003

Stav k 31. 12. 2004

Software

235

156

1 403

Celkem

235

156

1 403

Finanční část

Financial statements

Majetek celkem (vlastní a pronajatý)
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

31. 12. 2002
Nehm.výsl. výzk. a vývoje
Software
Pořízení DNM
Celkem

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

48 983

3 319

538

51 764

1 907

1 186

52 485

966

2 196

2 912

250

1 180

321

1 109

49 949

5 515

3 450

52 014

3 087

1 507

53 594

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2002
Nehm. výsl. výzk. a vývoje
Software
Pořízení DNM
Celkem

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

34 144

8 086

536

41 694

4 752

1 187

45 259

0

0

0

0

0

0

0

34 144

8 086

536

41 694

4 752

1 187

45 259

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2003

0

0

0

14 839

10 070

7 226

966

250

1 109

15 805

10 320

8 335

Nehm. výsl. výzk. a vývoje
Software
Pořízení DNM
Celkem

Stav k 31. 12. 2004

Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku zaúčtované do nákladů činily v roce 2004 338 tis. Kč u majetku pronajatého
a 4 684 tis. Kč u majetku vlastního. V roce 2003 činily 79 tis. Kč u majetku pronajatého a 7 862 tis. Kč u majetku vlastního.

4.2. Dlouhodobý hmotný majetek
Majetek vlastní
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2002
Pozemky

Stav k

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

9 860

74

207

9 727

0

969

8 758

Stavby

154 651

25 813

4 280

176 184

9 771

1 812

184 143

Samostatné movité věci

210 607

34 794

10 440

234 961

23 186

7 316

250 831

- Stroje a zařízení

131 171

22 350

5 792

147 729

9 951

4 961

152 719

71 221

12 360

4 646

78 935

13 111

1 724

90 322

- Inventář

2 919

76

0

2 995

125

0

3 120

- Drobný hmotný majetek

5 296

8

2

5 302

0

631

4 671

189

0

0

189

0

3

186

37 482

27 975

61 112

4 345

37 363

32 958

8 750

- Dopravní prostředky

Ostatní DHM
Pořízení DHM
Záloha na DHM
Celkem

0

0

0

0

0

0

0

412 789

88 656

76 039

425 406

70 320

43 058

452 668

6
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Oprávky
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

31. 12. 2002
Pozemky
Stavby
Samostatné movité věci

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

20 079

6 400

4 280

22 199

4 419

1 812

24 806
149 715

112 820

28 646

10 440

131 026

26 004

7 315

- Stroje a zařízení

72 712

14 972

5 792

81 892

15 627

4 961

92 558

- Dopravní prostředky

33 742

13 239

4 646

42 335

9 952

1 723

50 564

- Inventář

1 070

427

0

1 497

425

0

1 922

- Drobný hmotný majetek

5 296

8

2

5 302

0

631

4 671

Ostatní DHM

6

0

0

6

0

3

3

Pořízení DHM

0

0

0

0

0

0

0

Zálohy na DHM

0

0

0

0

0

0

0

132 905

35 046

14 720

153 231

30 423

9 130

174 524

Celkem

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2003

9 860

9 727

8 758

134 572

153 985

159 337

Samostatné movité věci

97 787

103 935

101 117

- Stroje a zařízení

58 459

65 837

60 161

- Dopravní prostředky

37 479

36 600

39 758

1 849

1 498

1 198

0

0

0

183

183

183

37 482

4 345

8 750

0

0

0

279 884

272 175

278 145

Pozemky
Stavby

- Inventář
- Drobný hmotný majetek
Ostatní DHM
Pořízení DHM
Zálohy na DHM
Celkem

Stav k 31. 12. 2004

Mezi nejvýznamnější položky přírůstků patří automobil cisternový saco-kanalizační ve výši 3 955 tis. Kč, Mercedes Benz ve výši
2 266 tis. Kč, rýpadlo-nakládač ve výši 1 977 tis. Kč a technické zhodnocení budovy dispečinku ve výši 7 269 tis. Kč.
K největším úbytkům patřilo v roce 2004 vyřazení provozní budovy na ul. Mexická, včetně garáže a pozemků v celkové zůstatkové
ceně 2 123 tis. Kč.
Společnost pořídila v roce 2004 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 6 702 tis. Kč, v roce 2003 tento majetek
představoval hodnotu 2 146 tis. Kč. Tento majetek představuje drobný hmotný majetek, což jsou ostatní movité věci a soubory
movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok nevykázané v položce dlouhodobého majetku – účtuje se o nich jako
o zásobách (přímo jednorázově do nákladů).

Finanční část

Financial statements

Majetek pronajatý
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

31. 12. 2002
Pozemky

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

17 714

0

199

17 515

109 779

2 058

125 236

4 487 822

53 631

6 937

4 534 516

89 182

8 924

4 614 774

Samostatné movité věci

525 938

4 296

11 490

518 744

31 273

826

549 191

- Stroje a zařízení

510 598

4 296

11 490

503 404

31 035

826

533 613

13 365

0

0

13 365

238

0

13 603

1 793

0

0

1 793

0

0

1 793

182

0

0

182

0

0

182

Ostatní DHM

20

0

20

0

0

0

0

Pořízení DHM

0

0

0

0

0

0

0

Záloha na DHM

0

0

0

0

0

0

0

5 031 494

57 927

18 646

5 070 775

230 234

11 808

5 289 201

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stavby

- Dopravní prostředky
- Inventář
- Drobný hmotný majetek

Celkem

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2002
Pozemky
Stavby

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

1 508 209

109 388

6 938

1 610 659

109 218

8 924

1 710 953

Samostatné movité věci

336 084

42 649

11 488

367 245

30 523

826

396 942

- Stroje a zařízení

328 678

41 558

11 488

358 748

29 532

826

387 454

- Dopravní prostředky

6 603

986

0

7 589

899

0

8 488

- Inventář

621

105

0

726

92

0

818

- Drobný hmotný majetek

182

0

0

182

0

0

182

Ostatní DHM

20

0

20

0

0

0

0

Pořízení DHM

0

0

0

0

0

0

0

Zálohy na DHM

0

0

0

0

0

0

0

1 844 313

152 037

18 446

1 977 904

139 741

9 750

2 107 895

Celkem

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)
Pozemky
Stavby

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2003

17 714

17 515

Stav k 31. 12. 2004
125 236

2 979 613

2 923 857

2 903 821

Samostatné movité věci

189 854

151 499

152 249

- Stroje a zařízení

181 920

144 656

146 159

- Dopravní prostředky

6 762

5 776

5 115

- Inventář

1 172

1 067

975

Ostatní DHM

0

0

0

Pořízení DHM

0

0

0

Zálohy na DHM

0

0

0

3 187 181

3 092 871

3 181 306

Celkem
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Majetek celkem (vlastní a pronajatý)
Pořizovací cena
(údaje v tis. Kč)

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

31. 12. 2002
Pozemky

Přírůstky

Úbytky

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

27 574

74

406

27 242

109 779

3 027

133 994

4 642 473

79 444

11 217

4 710 700

98 953

10 736

4 798 917

Samostatné movité věci

736 545

39 090

21 930

753 705

54 459

8 142

800 022

- Stroje a zařízení

641 769

26 646

17 282

651 133

40 986

5 787

686 332

84 586

12 360

4 646

92 300

13 349

1 724

103 925

- Inventář

4 712

76

0

4 788

125

0

4 913

- Drobný hmotný majetek

5 478

8

2

5 484

0

631

4 853

209

0

20

189

0

3

186

37 482

27 975

61 112

4 345

37 363

32 958

8 750

Stavby

- Dopravní prostředky

Ostatní DHM
Pořízení DHM
Záloha na DHM
Celkem

0

0

0

0

0

0

0

5 444 283

146 583

94 685

5 496 181

300 554

54 866

5 741 869

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Stav k

Přírůstky

Úbytky

Oprávky
(údaje v tis. Kč)

31. 12. 2002
Pozemky
Stavby

31. 12. 2003

Stav k
31. 12. 2004

0

0

0

0

0

0

0

1 528 288

115 788

11 218

1 632 858

113 637

10 736

1 735 759

Samostatné movité věci

448 904

71 295

21 928

498 271

56 526

8 141

546 656

- Stroje a zařízení

401 390

56 530

17 280

440 640

45 159

5 787

480 012
59 052

- Dopravní prostředky

40 345

14 225

4 646

49 924

10 851

1 723

- Inventář

1 691

532

0

2 223

517

0

2 740

- Drobný hmotný majetek

5 478

8

2

5 484

0

631

4 853

Ostatní DHM

26

0

20

6

0

3

3

Pořízení DHM

0

0

0

0

0

0

0

Zálohy na DHM

0

0

0

0

0

0

0

1 977 218

187 083

33 166

2 131 135

170 165

18 880

2 282 418

Celkem

Zůstatková hodnota
(údaje v tis. Kč)
Pozemky
Stavby

Stav k 31. 12. 2002

Stav k 31. 12. 2003

27 574

27 242

Stav k 31. 12. 2004
133 994

3 114 185

3 077 842

3 063 158

Samostatné movité věci

287 641

255 434

253 366

- Stroje a zařízení

240 379

210 493

206 320

44 241

42 376

44 873

3 021

2 565

2 173

0

0

0

183

183

183

37 482

4 345

8 750

0

0

0

3 467 065

3 365 046

3 459 451

- Dopravní prostředky
- Inventář
- Drobný hmotný majetek
Ostatní DHM
Pořízení DHM
Zálohy na DHM
Celkem

Finanční část

Financial statements

4.2.1. Odpisy dlouhodobého hmotného majetku zaúčtované do nákladů
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2004 činily 134 143 tis. Kč u majetku pronajatého a 28 571 tis. Kč u majetku vlastního.
V roce 2003 činily 141 708 tis. Kč u majetku pronajatého a 27 279 tis. Kč u majetku vlastního.
4.2.2. Majetek najatý formou finančního a operativního leasingu
Finanční pronájem (leasing) s následnou koupí najaté věci
Identifikace

Doba trvání

Celková cena

Skutečně

Skutečně

Splatno

Splatno

v měsících

leasingu

uhrazené

uhrazené

v roce 2005

v dalších

splátky k

splátky za

31. 12. 2003

rok 2004

letech

Osobní automobily
OA 1T1 1799

1501916283

36

683

514

169

0

NA OVZ 93-40

1501913478

36

789

789

0

0

0

OA OSB 09-89

1501913176

36

918

918

0

0

0

OA OSB 09-94

1501913071

36

320

320

0

0

0

NA OVZ 91-76

1501913055

36

342

342

0

0

0

OA OVZ 83-92

1501913009

36

607

607

0

0

0

3 659

3 490

169

0

0

Celkem

0

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.
4.3. Operativní pronájem (leasing)
Popis předmětu/

Datum zahájení

Datum ukončení

skupiny předmětů

Celková hodnota
pronájmu

Skutečně

Skutečně

uhrazené splátky uhrazené splátky
K 31. 12. 2003

K 31. 12. 2004

Výpočetní technika

1. 2. 2002

1. 9. 2003

195

195

0

Hardware

1. 8. 2000

1. 5. 2003

4 961

4 961

0

5 156

5 156

0

Celkem

Uvedené údaje jsou bez daně z přidané hodnoty, pokud je možno tuto daň uplatnit jako odpočet na vstupu.
4.3.1.

Dlouhodobý majetek zatížený věcným břemenem

(údaje v tis. Kč)
Popis majetku

Účetní zůstatková

Popis, rozsah a účel

hodnota

věcných břemen

18

Právo cesty pro prodávajícího a jeho právního zástupce

137

Svážení dřeva a steliva přes tuto parcelu

Věcná břemena
LV 1800, k. ú. Stará Bělá – p. č. 3231/2
LV 8, k. ú. Staré Hamry – p. č. 681/1

4.4. Zásoby
K 31. 12. 2004 je stav zásob materiálu 2 573 tis. Kč. Opravná položka byla vytvořena ve výši 15 tis. Kč. Důvodem takto nízké opravné
položky je to, že veškeré materiály starší než jeden rok představují strategickou zásobu pro odstranění poruch, k níž se opravné položky
netvoří.
K 31. 12. 2003 byl vykazován stav zásob v hodnotě 2 628 tis. Kč. Stav zásob se tedy v roce 2004 snížil o 55 tis. Kč oproti roku 2003.
Změnu opravné položky lze rozčlenit následovně:
(údaje v tis. Kč)
Počáteční stav k 1. lednu
Tvorba
Rozpuštění
Konečný stav k 31. prosinci

Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

Stav k 31. 12. 2002

0

10

212

15

0

10

0

10

212

15

0

10

6
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4.5. Pohledávky
4.5.1. Pohledávky z obchodních vztahů
(údaje v tis. Kč)
Krátkodobé pohledávky

Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

72 270

77 654

- odběratelé
- směnky k inkasu
- jiné pohledávky
Krátkodobé pohledávky celkem
- opravné položky
Celkem

0

21

751

948

73 021

78 623

-28 185

-30 440

44 836

48 183

Poskytnuté provozní zálohy představují především zálohové platby poplatků za jímání podzemní vody, za vypouštění odpadních vod,
poskytnuté zálohy na nájemné a poskytnuté zálohy dodavatelům na práce a služby. V roce 2004 činila výše poskytnutých provozních
záloh 37 605 tis. Kč a v roce 2003 činila 31 484 tis. Kč.
Věková struktura pohledávek z obchodních vztahů – odběratelé
(údaje v tis. Kč)
Rok

Kategorie

2004
2003

Po splatnosti
Do splatnosti

0–90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 a více let

Celkem

Odběratelé

41 164

3 321

231

379

2 586

25 340

73 021

Odběratelé

45 136

4 678

490

607

1 382

26 330

78 623

Běžná lhůta splatnosti pohledávek činí 14 dnů.
4.5.2. Pohledávky k podnikům ve skupině
(údaje v tis. Kč)
Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

Stav k 31. 12. 2002

Statutární město Ostrava

1 606

2 169

1 130

SUEZ ENVIRONNEMENT

0

69

10

1 606

2 238

1 140

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů

Celkem krátkodobé pohledávky k podnikům ve skupině
Pohledávky mimo skupinu

71 415

76 385

82 517

Krátkodobé pohledávky celkem

73 021

78 623

83 657

4.6. Dohadné účty aktivní
Nejvýznamnější položku dohadných účtů aktivních představují zejména tržby za vodné a stočné nevyfakturované k datu účetní závěrky.
Jde o případy, kdy fakturační cyklus (čtvrtletní nebo roční) překlenuje datum účetní závěrky a skutečné tržby jsou zjištěny až posléze.
Výpočet této dohadné položky je založen na základě skutečné spotřeby každého odběrného místa v minulosti vynásobené cenou
za jednotku platnou pro dané období. Ve výpočtu jsou taktéž zohledněny vlivy poklesu spotřeby vody a ostatní vlivy. K 31. 12. 2004
činila dohadná položka na vodné a stočné 220 996 tis. Kč a k 31. 12. 2003 činila 199 255 tis. Kč.
4.7. Krátkodobý finanční majetek
(údaje v tis. Kč)
Pokladna
Ceniny
Peníze
Běžné účty
Termínované vklady

Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

55

96

Stav k 31. 12. 2002
118

680

591

730

735

687

848

27 205

1 778

2 540
5 032

0

30 574

27 205

32 352

7 572

0

0

35 000

Dlužné cenné papíry k obchodování

116 700

62 200

29 000

Krátkodobé cenné papíry a podíly

116 700

62 200

64 000

Krátkodobý finanční majetek celkem

144 640

95 239

72 420

Účty v bankách
Majetkové cenné papíry k obchodování

Dle výše volných peněžních prostředků jsou tyto ukládány na termínované účty nebo nakupovány depozitní směnky.
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4.8. Vlastní kapitál
4.8.1. Změny vlastního kapitálu
Dne 4. června 2004 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2003 ve výši 56 133 tis. Kč, a to přídělem
do ostatních fondů ze zisku ve výši 2 585 tis. Kč a výplatou dividend ve výši 172 Kč na jednu akcii (v celkové výši 22 687 tis. Kč).
Nerozdělený zisk za rok 2003 činil 30 860 tis. Kč.
Veškeré pohyby v rámci vlastního kapitálu za běžné období a obě srovnatelná období jsou uvedeny v samostatném výkazu v rámci této
účetní závěrky (viz přehled o změnách vlastního kapitálu).
4.8.2.
Základní kapitál
Registrovaný základní kapitál ke dni 31. prosince 2004 v celkové hodnotě 131 904 tis. Kč je tvořen 131 904 kusy akcií na majitele
s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii.
4.9. Rezervy
(údaje v tis. Kč)

Ostatní rezerva

Zákonná rezerva

Rezerva

na opravy

na opravy

na převod

Ostatní

Rezervy

DHM

DHM

majetku

rezervy

celkem

Zůstatek k 31. 12. 2002

0

0

6 870

243

7 113

Tvorba rezerv

0

4 500

0

3 608

8 108

Čerpání rezerv

0

0

0

243

243

Zůstatek k 31. 12. 2003

0

4 500

6 870

3 608

14 978

Tvorba rezerv

0

6 500

0

197

6 697

Čerpání rezerv

0

0

0

3 479

3 479

Zůstatek k 31. 12. 2004

0

11 000

6 870

326

18 196

Společnost vytvořila rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v souladu se zákonem 593/1992 Sb., o rezervách. Zůstatek
těchto rezerv k 31. prosinci 2004 činí 11 000 tis. Kč. Částku 9 000 tis. Kč tvoří rezerva na opravu vodovodního a kanalizačního řadu
na ulici Verdunská, jejíž realizace proběhne v roce 2005. Částku 1 000 tis. Kč tvoří rezerva na opravu vodovodního řadu ul. K Jezeru
v Ostravě-Výškovicích, částku 1 000 tis. Kč tvoří rezerva na opravu vodovodního řadu ul. Vyhlídalova, Suchá, Kladivova, Parcelní
v Ostravě-Heřmanicích, realizace těchto oprav proběhne v roce 2006.
K 31. prosinci 2004 byla vytvořena rezerva na dobropisy vystavené po datu účetní závěrky vztahující se k tržbám předcházejících období
v celkové výši 197 tis. Kč.
4.10. Závazky
4.10.1. Dlouhodobé závazky
K 31. 12. 2004 činí dlouhodobý závazek z komplexního pronájmu infrastrukturního majetku od Statutárního města Ostrava 3 050 587
tis. Kč. Krátkodobá část závazku plynoucího z komplexního pronájmu ve výši 132 122 tis. Kč, týkající se předpokládané výše odpisů
najatého majetku v roce 2005, je vykázána v rozvaze pod jinými krátkodobými závazky.
4.11. Krátkodobé závazky
(údaje v tis. Kč)
Krátkodobé závazky

Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

Stav k 31. 12. 2002

62 281

41 127

62 742

45 882

24 764

47 745

16 399

16 363

14 997

- Přijaté zálohy

180 303

156 389

119 666

- Jiné závazky

171 767

156 401

164 590

132 122

129 769

141 000

414 351

353 917

346 998

- Závazky z obchodních vztahů celkem
z toho - dodavatelé
- ostatní závazky

z toho - odpisy najatého majetku v následujícím období
Celkem

6
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Přijaté zálohy představují zálohové platby od zákazníků, jejichž fakturační cyklus je delší než jeden měsíc (čtvrtletí nebo rok). Jejich
nárůst k 31. 12. 2004 ve srovnání s rokem 2003 a 2002 souvisí s rostoucím počtem zákazníků, kteří jsou zařazeni do režimu
zálohových plateb dle nově uzavíraných smluv.
4.11.1.

Věková struktura krátkodobých závazků z obchodních vztahů

(údaje v tis. Kč)

Po splatnosti

Rok

Kategorie

2004

Celkem po

Do splatnosti

0–90 dní

91–180 dní

181–360 dní

1–2 roky

2 a více let

splatnosti

Celkem

Krátkodobé

62 170

265

0

0

0

-154

111

62 281

2003

Krátkodobé

40 044

741

190

0

306

-154

1 083

41 127

2002

Krátkodobé

59 439

1 994

701

0

762

-154

3 303

62 742

Závazky po lhůtě splatnosti do 360 dní představují 10 % pozastávky, které budou hrazeny po ukončení a předání příslušného díla. Dále
společnost vykazuje záporný zůstatek ve lhůtě nad 1 rok z titulu dobropisu, který je soudně vymáhán. Běžná lhůta splatnosti závazků činí
28 dnů.
4.11.2.

Závazky ke spřízněným osobám

(údaje v tis. Kč)
Název společnosti

Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

Stav k 31. 12. 2002

132 122

129 769

141 000

16 417

16 375

15 417

6

9

6

148 545

146 153

156 423

Krátkodobé závazky
Statutární město Ostrava
Krátkodobá část závazku z komplexního pronájmu
Měsíční splátka nájemného komplexního pronájmu za prosinec
Jiné závazky z obchodních vztahů
Statutární město Ostrava celkem
SUEZ ENVIRONNEMENT
Celkem krátkodobé závazky k podnikům ve skupině

0

0

140

148 545

146 153

156 563

Závazky mimo skupinu

265 806

207 764

190 435

Krátkodobé závazky celkem

414 351

353 917

346 998

4.12. Dohadné účty pasivní
Hlavními položkami na dohadných účtech pasivních k 31. 12. 2004 jsou dohadné položky na poplatky za vypouštění odpadních vod
ve výši 3 650 tis. Kč (v roce 2003 činila částka 3 508 tis. Kč) a na poplatky za jímání podzemní vody ve výši 17 716 tis. Kč (v roce
2003 činila tato částka 12 528 tis. Kč).
4.13. Bankovní úvěry a dluhopisy
Společnost dne 21. 8. 2000 uzavřela smlouvu o kontokorentním bankovním úvěru, která jí umožňuje bez zajištění čerpat tento úvěr až
do výše 10 000 tis. Kč. Dále společnost uzavřela dne 10. 5. 2000 smlouvu o revolvingovém úvěru, který může být bez zajištění čerpán
až do výše 40 000 tis. Kč. Společnost k 31. 12. 2004 z důvodů nečerpání těchto bankovních úvěrů smlouvy již neobnovila.
4.13.1. Odložená daň a splatná daň
Odloženou daňovou pohledávku lze analyzovat následovně:
Odložená daň z titulu
(údaje v tis. Kč)

Stav k 31. 12. 2004

Stav k 31. 12. 2003

Stav k 31. 12. 2002

-11 449

-11 071

-18 668

Reinvestiční odpočet

0

2 533

632

Zásoby

0

0

3

294

743

582

ZH dlouhodobého majetku

Pohledávky
Rezervy
Daňová ztráta minulých let
Celkem

1 864

2 520

2 205

17 710

19 161

24 670

8 419

13 886

9 424
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Odložená daň za rok 2003 ze všech dočasných rozdílů v celkové rekapitulaci představuje pohledávku ve výši 13 886 tis. Kč. O této
odložené daňové pohledávce bylo účtováno v plné výši vzhledem k pravděpodobnosti, že tuto pohledávku bude možné uplatnit
proti předpokládaným ziskům v budoucnosti.
Celá hodnota odložené daňové pohledávky ve výši 13 886 tis. Kč byla proúčtována do výkazu zisku a ztrát minulého období.
Důvodem je skutečnost, že odložená daňová pohledávka ve výši 9 424 tis. Kč k 31. 12. 2002 nebyla v rozvaze k tomuto datu
vykázána z důvodu pochybností o její uplatnitelnosti v budoucnosti.
Při výpočtu odložené daně nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi účetními a daňovými odpisy pronajatého majetku města Ostravy,
a to i přesto, že tato aktiva podléhají odepisování pro daňové účely. Změna v české legislativě vyžaduje od společnosti, aby považovala
tato aktiva jako operativní leasing nejpozději k 31. 12. 2005. V důsledku této legislativní změny se stávající a dříve zaúčtované daňové
výhody, které by za jiných okolností způsobily vznik odloženého daňového závazku, v budoucích letech neuplatní a je s nimi nakládáno
jako s trvalými rozdíly, které do výpočtu odložené daně nevstupují.

4.14. Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností
(údaje v tis. Kč)

Období do 31. 12. 2004

Období do 31. 12. 2003

Období do 31. 12. 2002

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Tuzem.

Zahr.

Celkem

Vodné

405 855

0

405 855

394 614

0

394 614

386 659

0

386 659

Stočné

315 943

0

315 943

300 607

0

300 607

314 538

0

314 538

Ostatní

51 592

0

51 592

48 700

0

48 700

34 901

0

34 901

773 390

0

773 390

743 921

0

743 921

736 098

0

736 098

Tržby za prodej vlastních
výrobků a služeb celkem

Hlavním zdrojem výnosů společnosti je dodávka pitné vody domácnostem, podnikatelům a právnickým osobám, její odvádění a čištění.

4 . 1 5 . Tr a n s a k c e s e s p ř í z n ě n ý m i o s o b a m i
4.15.1. Výnosy realizované se spřízněnými subjekty
Jedinou významnou transakcí se spřízněnými osobami v roce 2004 je výnos z vodného a stočného realizovaného s minoritním
vlastníkem společnosti, Statutárním městem Ostrava ve výši 85 522 tis. Kč a výnosy za další služby (inženýrskou činnost a prodej
navrtávacích pásů) ve výši 7 665 tis. Kč.
2004
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Statutární město Ostrava

Minoritní vlasník

Celkem

Výrobky

Služby

Celkem

85 522

7 665

93 187

85 522

7 665

93 187

Výrobky

Služby

Celkem

71 635

5 810

77 445

0

68

68

71 635

5 878

77 513

Výrobky

Služby

Celkem

69 373

4 330

73 703

69 373

4 330

73 703

2003
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Statutární město Ostrava

Minoritní vlastník

SUEZ ENVIRONNEMENT

Ovládající osoba

Celkem

2002
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Statutární město Ostrava

Minoritní vlastník

Celkem

6
72 > 73

4.15.2. Nákupy realizované se spřízněnými subjekty
Společnosti na základě smlouvy uzavřené dne 17. června 2002 byla poskytována technická pomoc od majoritního akcionáře
ONDEO Services SA (od 1. 5. 2003 SUEZ ENVIRONNEMENT), která spočívá v poskytování vodárenského know-how a ve školení
a poradenství v oblasti vodárenství. V roce 2004 byly náklady spojené s touto činností 9 073 tis. Kč (v roce 2003 činily tyto náklady
celkem 8 848 tis.Kč a v roce 2002 činily 9 493 tis. Kč).
Statutárním městem Ostrava (menšinovým vlastníkem) byl v roce 2004 poskytnut majetek formou komplexního pronájmu, z čehož pro
společnost plynuly náklady na poskytnuté služby v celkové výši 62 518 tis. Kč (v roce 2003 činily 54 713 tis. Kč). Kromě těchto nákladů
byly v roce 2004 s městem Ostrava realizovány nákupy ve výši 598 tis. Kč (v roce 2003 ve výši 1 086 tis. Kč), z čehož 542 tis. Kč činily
náklady na poskytnutí dat GISMO (v roce 2003 ve výši 557 tis. Kč).
2004
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Služby

Celkem

Statutární město Ostrava

Minoritní vlastník

63 116

63 116

SUEZ ENVIRONNEMENT

Ovládající osoba

9 073

9 073

72 189

72 189

Celkem

2003
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Služby

Celkem

Statutární město Ostrava

Minoritní vlastník

55 799

55 799

SUEZ ENVIRONNEMENT

Ovládající osoba

8 848

8 848

64 647

64 647

Celkem

2002
(údaje v tis. Kč)
Subjekt

Vztah ke společnosti

Služby

Celkem

Statutární město Ostrava

Minoritní vlastník

28 875

28 875

SUEZ ENVIRONNEMENT

Ovládající osoba

9 493

9 493

38 368

38 368

Celkem

4.16. Spotřebované nákupy
(údaje v tis. Kč)

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

Spotřeba materiálu

62 867

49 062

56 066

Spotřeba energie

28 703

26 888

24 697

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

121 211

121 057

108 845

Spotřebované nákupy celkem

212 781

197 007

189 608

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

85 549

74 391

107 581

1 432

863

1 839

245

238

190

1 712

2 105

2 620

4.17. Služby
(údaje v tis. Kč)
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Telefon, fax, internet
Výdej drobného nehmotného majetku do užívání
Nájemné
Leasing
Ostatní služby
Celkem

529

488

1 369

67 617

59 593

33 672

207

1 565

4 757

51 298

51 853

58 683

208 589

191 096

210 711
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4.18. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
(údaje v tis. Kč)

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

Odpisy DNM a DHM
Odpisy DNM a DHM – vlastní

33 254

35 141

33 145

Odpisy DNM a DHM – pronajatý

13 4 482

141 787

155 949

Odpisy celkem

16 7 736

17 6 928

189 094

4.19. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti
(údaje v tis. Kč)
Změna stavu rezerv dle zvláštních předpisů

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

6 500

4 500

0

-5 352

Změna stavu ostatních rezerv:
- Rezerva na převod majetku
- Rezerva na dobropisy
- Rezerva na daň z převodu nemovitostí
- Rezerva na opravy DLHM

0

0

-2 261

2 344

-50

-271

271

-1 378
-6 845

0

0

- Rezerva na pokutu ČIŽP

-750

750

0

Změna stavu OP podle zvláštních předpisů

-385

1 700

2 147

-1 870

1 217

-13 789

15

-10

-202

0

0

0

978

10 772

-25 469

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

452

636

646

17

42

30

3 656

2 040

2 064

Změna stavu účetních opravných položek:
- k pohledávkám
- k zásobám
- k nedokončeným investicím
Celkem

4.20. Ostatní provozní výnosy
(údaje v tis. Kč)
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z odepsaných a postoupených pohledávek
Ostatní provozní výnosy
Přebytky zásob, náhrady mank a škod na provozním majetku
Ostatní provozní výnosy celkem

302

307

460

4 427

3 025

3 200

4.21. Ostatní provozní náklady
(údaje v tis. Kč)

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

Dary

133

170

131

Ostatní pokuty a penále

776

173

408

1 798

976

4 169

11 559

7 378

10 200

6

98

644

14 272

8 795

15 552

Odpisy pohledávek a postoupené pohledávky
Ostatní provozní náklady
Manka a škody v provozní oblastí
Ostatní provozní náklady celkem

4.22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Společnost neměla za účetní období roku 2004 výnosy z krátkodobého finančního majetku. V roce 2003 představovaly výnosy
z krátkodobého finančního majetku přijaté dividendy ve výši 657 tis. Kč. Tyto dividendy byly společnosti vypláceny jako výnos
z nakoupených podílových listů Investiční a kapitálové společnosti Komerční banky, a.s.
4.23. Výnosové úroky
(údaje v tis. Kč)
Úroky z bankovních účtů běžných
Úroky z bankovních účtů vkladových
Ostatní přijaté úroky od peněžních ústavů
Celkem

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

278

8

Stav za rok 2002
17

2 308

852

2 589

93

40

105

2 679

900

2 711

6
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4.24. Ostatní finanční náklady
(údaje v tis. Kč)

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

21

240

126

586

467

438

Kurzové ztráty
Bankovní výlohy
Ostatní finanční náklady
Celkem
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Stav za rok 2002

15

15

22

622

722

586

S P O L E Č N O S T I

A

S TAT U TÁ R N Í

O R G Á N Y

5.1. Osobní náklady a počet zaměstnanců
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a členů vedení společnosti za roky 2004, 2003, 2002 je následující:
(údaje v tis. Kč)
Zaměstnanci
Členové řídicích orgánů
Celkem

Stav za rok 2004

Stav za rok 2003

Stav za rok 2002

377

382

387

4

4

6

381

386

393

Počet zaměstnanců vychází z průměrného přepočteného stavu pracovníků. Pod pojmem členové řídicích orgánů se rozumí generální
ředitel, výrobně-technický ředitel, obchodně-finanční ředitel a personálně-právní ředitelka.
(údaje v tis. Kč)

Osobní náklady celkem 2004

Osobní náklady celkem 2003

Osobní náklady celkem 2002

118 654

113 437

109 974

6 975

7 637

8 280

125 629

121 074

118 254

Zaměstnanci
Členové řídicích orgánů
Celkem

5.2. Poskytnuté půjčky, úvěry či ostatní plnění
V roce 2004, 2003 a 2002 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídicích orgánů půjčky a odměny nad rámec základního platu:
2004
(údaje v tis. Kč)

Představenstvo

Dozorčí rada

Členové
řídicích orgánů

Odměny

1 034

386

Osobní vozy s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ zaměstnanců)

0

0

Ostatní plnění – penzijní připojištění

0

0

24

1 034

386

334

Představenstvo

Dozorčí rada

Celkem

310

2003
(údaje v tis. Kč)

Členové
řídících orgánů

Odměny

792

366

Osobní vozy s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ zaměstnanců)

0

0

Ostatní plnění – penzijní připojištění

0

0

24

792

366

461

Celkem

437

Finanční část

Financial statements

2002
(údaje v tis. Kč)

Představenstvo

Dozorčí rada

Členové
řídících orgánů

Odměny

717

352

Osobní vozy s možností využití pro soukromé účely (údaj představuje částku,
o kterou se zvyšuje daňový základ zaměstnanců)

0

0

Ostatní plnění – penzijní připojištění

0

0

30

717

352

439

Celkem

6 .

Z ÁVA Z K Y

7 .

S O U D N Í

N E U V E D E N É

V

409

Ú Č E T N I C T V Í

S P O RY

Společnost je žalována společností TRANSKOREKTA, společnost s ručením omezeným (původní žalobce OSTRAMO, VLČEK
a spol., s.r.o.) o 1 296 900 tis. Kč z titulu náhrady škody za povodně v červenci roku 1997. Původně bylo žalováno celkem
12 subjektů a žalobce požadoval po společnosti 1/12 ze žalované částky, to znamená 108 075 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že se
počet žalovaných subjektů snížil a případně dále sníží, bude požadovaná částka adekvátně zvýšena. Společnost popírá svou pasivní
legitimaci, jelikož nebyla investorem stavby, jež měla zapříčinit vznik škody. Spor nebyl v roce 2004 pravomocně skončen.
Společnost dále eviduje žalobu Jana Valoška o náhradu škody v celkové výši 2 295 tis. Kč z titulu zaplavení jeho suterénních
prostor a zničení izolace proti vlhkosti. V lednu roku 2005 bylo řízení zastaveno z důvodu mimosoudního vyřízení sporu – Česká
pojišťovna a.s. uhradila poškozenému částku 1 100 tis. Kč jako náhradu škody.
Společnost je dále žalována Statutárním městem Ostrava – Městský obvod Poruba o náhradu škody v celkové výši 599 tis. Kč
z titulu vícenákladů, které dle žalobce vznikly vadným vytýčením vodovodního řadu. Společnost pokládá za možné, že žalobce
může se svým návrhem zčásti uspět, přičemž odhaduje možnou výši odškodného na 300 tis. Kč. K datu sestavení účetní závěrky
nebylo ve věci rozhodnuto.
Společnost eviduje žalobu Karla Cichého o náhradu škody z důvodu zamokření pozemku ve výši 216 tis. Kč. Společnost odpovědnost
za škodu odmítá, soudní řízení pokračuje, ve věci nebylo dosud rozhodnuto.

8 .
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Dle dodatku č. 4, 5 a 6 ke Koncesní smlouvě ze dne 22. 12. 2000 se předpokládá v letech 2005–2008 následující celková roční výše
nájemného placeného Statutárnímu městu Ostrava z titulu komplexního pronájmu.
Rok
Celková výše nájemného

2005

2006

2007

2008

209 055

200 000

200 000

202 918

R u č e n í t ř e t í m o s o b á m z a ú v ě r y, s m ě n k y a p o d .
Společnost neručí třetím osobám za úvěry, směnky apod.

9 .
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K datu 31. 12. 2004 nejsou známa žádná ekologická rizika a závazky, které by měly podstatný vliv na společnost.

1 0 .

U DÁ L O S T I ,
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Ú Č E T N Í

Z ÁV Ě R K Y

Dne 2. 2. 2005 se stal členem představenstva Ing. Alois Mazák.
Kromě výše uvedené skutečnosti nenastaly k datu účetní závěrky žádné skutečnosti, které by měly významný dopad na účetní závěrku.
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Ovládaná osoba: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ: 729 71
IČ: 45193673

Controlled entity: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, 729 71
Corporate ID: 45193673

Ovládajícími osobami jednajícími ve shodě jsou:

Controlling entities acting in concert are as follows:

1. SUEZ Environnement se sídlem 18, Square Edouard VII,
75009 Paříž, Francouzská republika vlastnící k 31. 12. 2004
50,0675 % akcií.

1. SUEZ Environnement having its registered office at 18,
Square Edouard VII, 75009 Paris, France with a shareholding of
50.0675 % shares as of 31 December 2004.

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava,
PSČ: 729 30, IČ 00845451 vlastnící k 31. 12. 2004
28,5533 % akcií.

2. City of Ostrava, Prokešovo nám. 8, Ostrava, 729 30,
corporate ID: 00845451, with a shareholding of 28.5533 %
shares as of 31 December 2004.

Osoby ovládané ovládajícími osobami jsou:

Entities controlled by the controlling entities:

ONDEO Services CZ, s.r.o., Praha 2, Španělská 10,
PSČ: 120 00, IČ: 44851481

ONDEO Services CZ, s.r.o., Praha 2, Španělská 10, 120 00,
corporate ID: 44851481

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16,
PSČ: 657 33, IČ: 46347275

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16,
657 33, corporate ID: 46347275

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk,
čp. 2769, Jílová 6, PSČ: 787 01, IČ: 47674911

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, 787 01, corporate ID: 47674911

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary – Doubí,
Studentská 328/64, PSČ: 360 07, IČ: 49789228

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary – Doubí,
Studentská 328/64, 360 07, corporate ID: 49789228

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, Soběšická
820/156, PSČ: 638 01, IČ: 49455842

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, Soběšická
820/156, 638 01, corporate ID: 49455842

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Benešov u Prahy,
Černoleská 1600, PSČ: 256 01, IČ: 47535865

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Benešov u Prahy,
Černoleská 1600, 256 01, corporate ID: 47535865

AQUACON, a.s., Benešov, Žižkova 1077, PSČ: 256 01,
IČ 26437228

AQUACON, a.s., Žižkova 1077, 256 01 Benešov, corporate ID:
26437228

ONDEO Degrémont – organizační složka, Brno, Botanická
56/834, PSČ: 602 00, IČ: 70910430

ONDEO Degrémont – organizační složka, Brno, Botanická
56/834, 602 00, corporate ID: 70910430

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Trenčín,
1. mája 11, PSČ: 911 01, IČ: 36306410, Slovenská republika

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11, 911
01 Trenčín, Slovak Republic, corporate ID: 36306410

SITA CZ s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073,
PSČ: 120 00, IČ: 25638955 – do 31. 5. 2004 a od 1. 6. 2004
SITA CZ a.s., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073,
PSČ: 120 00, IČ: 25638955

SITA CZ s.r.o., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, 120 00
corporate ID: 25638955 – until 31 May 2004 and from 1 June
2004 SITA CZ a.s., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073,
120 00, corporate ID: 25638955
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SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.,
Bratislava, Kukuričná, PSČ: 831 03, Slovenská republika

SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.,
Kukuričná, Bratislava, 831 03, Slovak Republic

Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava,
Poděbradova 494/2, PSČ: 701 71, IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava,
Poděbradova 494/2, 701 71, corporate ID: 61974757

Dům kultury NH Ostrava-Jih, spol. s r.o., Ostrava-Zábřeh,
náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, IČ: 47973145

Dům kultury NH Ostrava – Jih, spol. s r.o., Ostrava – Zábřeh,
náměstí SNP 1, 700 30, corporate ID: 47973145

Dům kultury města Ostravy, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava,
ul. 28. října 124/2556, IČ: 47151595

Dům kultury města Ostravy, a.s., Ostrava – Moravská Ostrava,
28. října 124/2556, corporate ID: 47151595

Garáže Ostrava, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Výstaviště
Černá Louka 1167, Pavilon K, PSČ: 728 26, IČ: 25360817

Garáže Ostrava, a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Výstaviště Černá Louka 1167, Pavilon K, corporate, 728 26, ID: 25360817

Krematorium Ostrava, a. s., Ostrava-Slezská Ostrava,
Těšínská 710, PSČ: 710 07, IČ: 25393430

Krematorium Ostrava, a. s., Ostrava – Slezská Ostrava,
Těšínská 710, 710 07, corporate ID: 25393430

Ostravské městské lesy, s.r.o., Ostrava-Zábřeh,
A. Brože 2/3124, PSČ 700 30, IČ: 25816977

Ostravské městské lesy, s.r.o., Ostrava - Zábřeh,
A. Brože 2/3124, 700 30, corporate ID: 25816977

Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory,
Novoveská 25/1266, IČ: 25396544

Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory,
Novoveská 25/1266, corporate ID: 25396544

Ostravské výstavy, a.s., Ostrava, Výstaviště Černá louka,
PSČ: 728 26, IČ: 25399471

Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka, Ostrava, 728
26, corporate ID: 25399471

OVANET a.s., Ostrava-Přívoz, Hájkova č. p. 1100/13,
PSČ: 702 00, IČ: 25857568

OVANET a.s., Ostrava – Přívoz, Hájkova č. p. 1100/13, 702 00,
corporate ID: 25857568

OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00,
IČ: 62300920

OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 680/444, 719 00,
corporate ID: 62300920

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., OstravaPoruba, Generála Sochora 1378, PSČ: 708 00, IČ: 25385691

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., OstravaPoruba, Generála Sochora 1378, 708 00, corporate ID: 25385691

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Čs. armády 20,
PSČ: 701 00, IČ: 47674725

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Slezská Ostrava,
Čs. armády 20, 701 00, Corporate ID: 47674725

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o., Ostrava-Zábřeh,
Zkrácená 2703, IČ: 25386727

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o., Ostrava – Zábřeh,
Zkrácená 2703, corporate ID : 25386727

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., Ostrava-Pustkovec,
Technologická 372/2, PSČ: 708 00, IČ: 25379631

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., Ostrava, Pustkovec,
Technologická 372/2, 708 00, corporate ID: 25379631
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I.
V posledním účetním období, tj. od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2004,
byly mezi propojenými osobami uzavřeny tyto smlouvy:

I.
Related party transactions concluded during the accounting
period from January 1, 2004 to December 31, 2004:

1. Smlouvy mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
a ovládající osobou – statutárním městem Ostrava:

1. Contracts concluded between Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. and the controlling entity – the City of Ostrava:

Předmět smlouvy

Počet smluv

OVAK a.s.

Druh ceny

Number of contracts

OVAK a.s.

Type of price

Smlouva o dodávce el. energie

1

dodavatel

regulovaná

Electricity supply contract

1

Supplier

Regulated

Smlouva o výpůjčce – umístění retranslační stanice

1

půjčitel

bez ceny

Loan contract – installation of re-transmitting station

1

Lender

No price

Dodatek č. 5 ke Koncesní smlouvě

1

dodavatel

smluvní

Addendum No. 5 to the License contract

1

Supplier

Contractual

Kupní smlouva – prodej čerpadel pro studny

1

prodávající

smluvní, obvyklá

Purchase contract – sale of pumps for wells

1

Subject matter

Seller Contractual, arm’s length

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

336

dodavatel

věcně usměrňovaná

Contract for the supply of water and drainage of waste water

336

Supplier

Materially regulated

Dodatek č. 5 ke smlouvě o spolupráci při realizaci a využívání GIS Města

1

odběratel

smluvní, obvyklá

Addendum No. 5 to the contract on cooperation in the implementation and use of the city GIS

1

Customer Contractual, arm’s length

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro monitorovací zařízení

1

budoucí oprávněný

smluvní, obvyklá

Letter of intent concerning the contract on the establishment of the rights
of the user with respect to monitoring equipment

1

Smlouva o složení jistoty (kauce) v souvislosti s uzavřením smlouvy

1

Contract on the payment of guarantee (security) in connection with the execution of the contract

1

Smlouva na pronájem nebytového prostoru

1

Contract on the lease of a non-residential area

1

Future eligible customer Contractual, arm’s length
složitel jistoty

smluvní, obvyklá

Provider of a guarantee Contractual, arm’s length
nájemce

smluvní, obvyklá

Leaseholder Contractual, arm’s length

2. Smlouvy mezi společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
a osobami ovládanými ovládajícími osobami

2. Contracts concluded between Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. and the entities controlled by the controlling entities

2.1. Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

2.1. Contracts for the Supply of Water and Drainage of
Wastewater

Společnost ostravské vodárny a kanalizace a.s. dodává vodu a odvádí odpadní vody odběratelům ve smyslu zák. č. 274/2001 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Protiplněním této dodávky je věcně
usměrňovaná cena.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. supplies water to and drains
wastewater from customers pursuant to Act No. 274/2001 Coll.,
as amended. The compensation for these supplies is a regulated
price.

Název odběratele / Customer name

IČ / Corporate ID

Počet smluv / Number of contracts

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

2

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

253 86 727

1

Ostravské výstavy, a.s.

253 99 471

2

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

476 74 725

3
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2.2. Ostatní smlouvy
Název obchodní firmy

2.2. Other Contracts
IČ

Počet smluv

OVAK a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

1

nájemce

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

1

nájemce

Dům kultury města Ostravy, a.s.

471 51 595

1

oprávněný

Ostravské komunikace, a.s.

253 96 544

2

nájemce

Ostravské komunikace, a.s.

253 96 544

1

Předmět plnění smlouvy

Cena

Smlouva o poskytnutí místa
pro umístění radiomodemu

smluvní, obvyklá

Smlouva na pronájem plochy
sloupu

Company name

smluvní, obvyklá

Smlouva o zřízení věcného břemene

smluvní, obvyklá

Podnájem místa na sloupu veř. osvětlení

smluvní, obvyklá

odběratel

Provádění zimní údržby komunikací

smluvní, obvyklá

Subject of the contract

Corporate ID

Number of contracts

OVAK a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

1

leaseholder

Price

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

1

leaseholder

Dům kultury města Ostravy, a.s.

471 51 595

1

eligible

Ostravské komunikace, a.s.

253 96 544

2

leaseholder

Lease of area on a public
lighting pole

Contractual, arm’s length

Ostravské komunikace, a.s.

253 96 544

1

customer

Winter road maintenance

Contractual, arm’s length

Contract on the provision of a site for
the installation of a radio-modem

Contractual, arm’s length

Contract on the lease of the surface
of a column

Contractual, arm’s length

Contract on the establishment
of the rights of user

Contractual, arm’s length

Smlouvy byly uzavřeny za stejných obchodních podmínek.
Ze smluv nevyplynuly výhody, ani nevznikla újma.

All contracts were concluded under uniform business conditions for all participants of the contracts. No benefits or detriments were incurred in connection with these contracts.

3. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

3. LEGAL RELATIONSHIPS BETWEEN THE RELATED ENTITIES

Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými
osobami:

The company entered into the following types of contracts
with related entities:

-

Koncesní smlouva (v roce 2000)
Smlouva o poskytování dat z GISMO (1997)
Smlouva o poskytování technické pomoci (v roce 2002)
Smlouva o nákupu zboží a služeb
Smlouva o prodeji pitné vody a odvádění odpadních vod
kanalizací
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o nájmu či pronájmu
Smlouva o poskytování reklamních služeb (v roce 2002)
Smlouva o dílo
Kupní smlouva
Smlouva o výpůjčce (v roce 2002, 2004)
Smlouva darovací
Smlouva o bezúplatném převodu (v roce 2002)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouva o věcném břemeni

-

Smlouvy byly uzavřeny za stejných obchodních podmínek pro
všechny účastníky smluv. Z uzavřených smluv nevyplynuly
újmy, ani výhody.

License contract (in 2000)
Contract on the provision of data from GISMO (1997)
Contract on the provision of technical assistance (in 2002)
Contract on the purchase of goods and services
Contract on the sale of drinking water and drainage
of wastewater
Contract on the provision of services
Lease contract
Contract on the provision of advertising services (in 2002)
Performance contract
Purchase contract
Loan contract (in 2002, 2004)
Contract of donation
Contract on gratuitous transfer (in 2002)
Letter of intent to conclude a contract on the
establishment of the rights of the user
Contract on the rights of the user

The contracts were concluded under uniform business conditions
for all participants of the contracts. No benefits or detriments
were incurred in connection with these contracts.
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TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

R E L AT E D PA R T Y T R A N S A C T I O N S
PERFORMANCE AND COUNTER-PERFORMANCE

II.

II.

PRODEJ

SALE

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. prodává
(výrobky, zboží a/nebo služby) propojeným osobám.

Ostravské vodárny a kanalizace a. s. sells (products, goods
and/or services) to the related parties.

Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2004

The summary of transactions entered into in 2004 is outlined
below

Propojená osoba / Related entity

Popis obchodních transakcí / Description of transaction

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

odprodej vodoměrů

Kč / CZK
103 190,50

Sale of water meters
Dopravní podnik Ostrava a.s.

kontrola napojení vodom., šachty, montáž vodoměru

299 614,00

sanace vodovodního potrubí Nádražní a 28. října
dodávka el. energie z ÚV Nová Ves
Checking the connection of the water meter pit, installation of a water meter
Maintenance of water piping at Nádražní and 28. října
Electricity supply from ÚV Nová Ves
Dopravní podnik Ostrava a.s.

vodné a stočné

2 650 207,50

Water rates and sewage charges
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Celkem / Total

Dům kultury NH Ostrava – Jih, spol.

vodné a stočné

2 949 821,50
143 193,00

Water rates and sewage charges
Dům kultury města Ostravy, a.s.

vodné a stočné

261 783,50

Water rates and sewage charges
Garáže Ostrava, a.s.

vodné a stočné

18 804,50

Water rates and sewage charges
Hotel ATOM Ostrava spol. s r.o.

vodné a stočné

673 905,00

Water rates and sewage charges
ONDEO services CZ, s.r.o.

náklady spojené s výjezdním zasedáním do Paříže pro p. Kuchařovou

12 379,00

Costs related to Mrs. Kuchařova’s meeting in Paris
Ostravské komunikace, a.s.

prohlídka potrubí kamer. systémem,

6 164,50

Camera inspection of the piping
Ostravské komunikace, a.s.

proměření tlaku vody, kontrola šoupátek, výměna hydrantu

101 928,50

measuring the water pressure, checking valves, replacement of a hydrant
Ostravské komunikace, a.s.

vodné a stočné

2 077 467,00

Water rates and sewage charges
Ostravské komunikace, a.s.

Celkem / Total

Ostravské městské lesy, s.r.o.

výkup vytěženého dřeva dle výkupního lístku

2 185 560,00
3 690,00

Purchase of logged wood according to the purchase sheet
Ostravské městské lesy, s.r.o.

vodné a stočné

24 814,50

Water rate and sewage charges
Ostravské městské lesy, s.r.o.

Celkem / Total

28 504,50

Ostravské výstavy, a.s.

dovoz pitné vody. montáž vodoměru

11 736,50

Ostravské výstavy, a.s.

laboratorní rozbor vody

Delivery of drinking water, Installation of water meter
1 513,00

Laboratory water analysis
Ostravské výstavy, a.s.

čištění kanalizace

6 146,50

Cleaning of sewerage system
Ostravské výstavy, a.s.

vodné a stočné

212 324,00

Water rates and sewage charges
Ostravské výstavy, a.s.

Celkem / Total

231 720,00

Zpráva o vztazích

Report on Relations

OVANET a.s.

nájemné za pronájem nebyt. prostor v Nové Vsi

14 118,50

Rent for the leased non-residential area at Nova Ves
OVANET a.s.

vodné a stočné

12 775,00

Water rates and sewage charges
OVANET a.s.

Celkem / Total

OZO Ostrava s.r.o.

čištění odpadních vod

26 893,50
344 348,50

Wastewater treatment
OZO Ostrava s.r.o.

vyhledání skryté poruchy na vodovodním řadu

1 566,00

Detection of a hidden breakdown
OZO Ostrava s.r.o.

kamerová prohlídka kanalizačního potrubí

2 099,00

Camera inspection of the piping
OZO Ostrava s.r.o.

vodné a stočné

327 524,00

Water rates and sewage charges
OZO Ostrava s.r.o.

Celkem / Total

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

čištění kanalizace, odběr vzorků vzorků odpadních vod, osazení vodoměru

675 537,50
16 223,00

Cleaning of sewerage system, sampling of wastewater samples, installation of water meter
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

vodné a stočné

171 182,00

Water rates and sewage charges
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

Celkem / Total

Statutární město Ostrava

Koncesní smlouva

173 000,00
3 976 210,00

License contract
Statutární město Ostrava

smlouva – el. energie z ÚV Nová Ves pro koupaliště

62 770,50

Contract – electricity from ÚV Nová Ves for the swimming-pool site
Statutární město Ostrava

práce na vovovodní síti a přípojkách

618 832,50

operations of water supply network and pipes
Statutární město Ostrava

práce na kanalizační síti a přípojkách

595 885,00

operations of sewerage system
Statutární město Ostrava

odběr, rozbor a čištění odpadních vod

77 569,50

sampling, analysis and cleaning of wastewater samples
Statutární město Ostrava

projekční práce

15 041,50

project documentations
Statutární město Ostrava

smlouva o dílo, smlouvy

3 541 301,00

performance contract, contracts
Statutární město Ostrava

vodné a stočné

154 007 596,30

Water rates and sewage charges
Statutární město Ostrava

Celkem / Total

Vědecko-technologický park

vodné a stočné

162 895 206,30
95 567,00

Water rates and sewage charges

K R ÁT K O D O B É P O H L E D ÁV K Y

S H O R T- T E R M R E C E I VA B L E S

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé
pohledávky za propojenými osobami k 31. 12. 2004:

As of December 31, 2004, the Company had the following
short-term receivables arising from the above transactions with
the related entities:

Propojená osoba

Related entities

SUEZ ENVIRONNEMENT
pohledávky z obchodního styku
ostatní práce a služby

700 Kč

Ostatní pohledávky, půjčky ani zálohy za touto propojenou
osobou k 31. 12. 2004 nebyly.

SUEZ ENVIRONNEMENT
Trade receivables
Other work and services

CZK 700

The Company had recorded no other receivables, loans or
prepayments with respect to the above related party as of
December 31, 2004.
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Statutární město Ostrava
a) pohledávky z obchodního styku
ostatní práce a služby

67 167 Kč

City of Ostrava
a) Trade receivables
Other work and services

CZK 67,167

b) vodné a stočné
Celkem

1 539 334,60 Kč
1 606 501,60 Kč

b) Water and sewage fees
Total

CZK 1,539,334.60
CZK 1,606,501.60

Ostatní pohledávky, půjčky ani zálohy za touto propojenou
osobou k 31. 12. 2004 nebyly.

The Company had recorded no other receivables, loans or
prepayments with respect to the above related party as of
December 31, 2004.

III.

III.

N Á K U P

P U R C H A S E

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace nakupuje výrobky,
zboží a služby od propojených osob v rámci své běžné činnosti

Ostravské vodárny a kanalizace purchasesproducts, goods and
services from related parties within its ordinary activities

Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2004

The summary of transactions entered into during 2004 is
outlined below

Propojená osoba / Related entity

Popis obchodních transakcí / Description of transaction

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

Přezkoušení, oprava, regulace, cejchování vodoměrů

Dopravní podnik Ostrava

pronájem plochy, přeložka kabelů, vytýčení dražních kabelů

Kč / CZK
422 777,00

Testing, repair, regulation, calibration of water meters
59 794,00

Lease of surface, Relaying cables, Laying-out of railway cables
Dům kultury města Ostravy, a.s.

divadelní předplatné, pronájem, nájemné

52 917,00

Theatre subscription, lease, rent
Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

kulturní akce

28 980,00

Cultural events
ONDEO services CZ, s.r.o.

refakturace nákladů

257 278,00

Re-billing of the costs
Ostravské komunikace, a.s.

údržba komunikací, služby, pronájem kolektoru

3 231 604,75

road maintenance, services, lease of pipe tunel
Ostravské městské lesy, s.r.o.

kácení stromů ČS Stará Bělá

12 101,54

Cutting trees ČS Stará Bělá
OZO Ostrava s.r.o.

odvoz sběrných nádob a likvidace odpadu

1 349 093,00

Removal of collection containers and removal of waste
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

pronájem reklamní plochy

249 334,80

Lease of advertising surface
Statutární město Ostrava

koncesní smlouva – nájem

197 000 000,00

License contract – lease
Statutární město Ostrava

nájemné tlakové stanice, spotřeba el. en., poskytnutí dat

597 891,50

Rent – pressure station, consumption of electricity, provision of data
Statutární město Ostrava

Celkem / Total

SUEZ ENVIRONNEMENT

technická pomoc

197 597 891,50
9 073 400,00

Technical assistance
Šumperská provozní vodohospodářská společnost

náklady tlumočníka

9 452,70

Costs of the interpreter
Technické služby, a.s.

odfrézování živičného povrchu

56 828,00

Planing of bituminous surface
Vodárenská společnost, a.s.

seminář
Seminar

2 170,00

Zpráva o vztazích

Report on Relations

K R ÁT K O D O B É Z ÁVA Z K Y

S H O R T- T E R M PAYA B L E S

K 31. 12. 2004 máme následující krátkodobé závazky
k propojeným osobám:
Propojená osoba
Statutární město Ostrava
a) nájemné z titulu Koncesní smlouvy 132 122 000 Kč
b) za geografický informační systém
6 000 Kč
Celkem
132 128 000 Kč

As of 31 December 2004, the Company had recorded
the following short-term payables to related parties:
Related party
City of Ostrava
a) Rent under the License Contract
CZK 132,122,000
b) Geographic Information System
CZK 6,000
Total
CZK 132,128,000

D L O U H O D O B É Z ÁVA Z K Y

L O N G - T E R M PAYA B L E S

Společnost měla následující dlouhodobé závazky k propojeným
osobám k 31. 12. 2004:
Propojená osoba
Statutární město Ostrava
3 050 587 037,43 Kč

As of 31 December 2004, the Company had recorded the following long-term payables to related parties:
Related party
City of Ostrava
CZK 3,050,587,037.43

Tento dlouhodobý závazek vyplývá z uzavřené Koncesní smlouvy
s propojenou osobou.
Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných obchodních
podmínek.

This long-term payable arises from the License Contract with
the related party.
Management of the Company believes that all related party
transactions were concluded under normal business conditions.

I V.
V zájmu propojených osob nebyly učiněny žádné jiné právní úkony.

I V.
The Company effected no legal acts on behalf of related parties.

V.
V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata ani
uskutečněna ovládanou osobou žádná opatření.

V.
No other measures were adopted or implemented on behalf of
or at the initiative of related parties.

VI.
Ovládanou osobou byla poskytnuta plnění v souladu s uzavřenými smlouvami a byla obdržena příslušná protiplnění.

VI.
The controlled entity provided performances under the concluded
contracts and received relevant counter-performances
thereunder.

VII.
Z uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma.
Jelikož společnosti nevznikla žádná újma, nebyla uzavřena
smlouva o její úhradě dle § 66a odst. 8 obchodního zákoníku.
VIII.
Tato zpráva se po jejím schválení představenstvem stane
součástí roční zprávy emitenta cenných papírů.

VII.
The controlled entity incurred no detriment in relation to the
concluded contracts. Consequently, the contract for damage
compensation under Section 66a (8) of the Commercial Code
was not effected.
VIII.
This report shall become an integral part of the annual report
of the issuer of securities after having been approved by the
Board of Directors.

V Ostravě dne 1. března 2005

In Ostrava, on 1 March 2005

Ing. Aleš Zedník
předseda představenstva

Aleš Zedník
Chairman of the Board of Directors

Ing. Antonín Láznička
člen představenstva

Antonín Láznička
Member of the Board of Directors

Osoby odpovědné za výroční zprávu

Persons Responsible for the Annual Report

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU
A UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
>
PERSONS RESPONSIBLE FOR THE ANNUAL REPORT
AND EVENTS AFTER THE FINANCIAL STATEMENTS
DATE
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Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že údaje
uvedené v této výroční zprávě OVAK a. s. za rok 2004 odpovídají
skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti či skutečnosti, které
by mohly ovlivnit správné a přesné posouzení situace společnosti,
nebyly vědomě opomenuty či zkresleny.

The members of the statutory body listed below hereby confirm
that the data presented in this annual report of OVAK a.s. for
2004 reflects the actual state of affairs and no relevant information
which might influence the accurate and appropriate evaluation of
the position of the company has been omitted or distorted.

Výroční zpráva OVAK a. s. za rok 2004 je sestavena podle nejlepšího
vědomí a svědomí a s využitím veškerých informací dostupných
k datu sestavení výroční zprávy.

The annual report of OVAK a.s. for 2004 has been compiled
according to the best knowledge and all information available as
of the date it was compiled.

Po datu účetní závěrky do data vydání výroční zprávy nedošlo
ve společnosti k žádným podstatným událostem, které by mohly
ovlivnit posouzení majetkové a finanční situace a výsledky
podnikatelské činnosti.

No material events which might influence the assessment of
the asset and financial position and results of the Company’s
activities occurred in the Company in the period from the date of
the financial statements to the date on which the annual report
was issued.

Ing. Aleš Zedník
předseda představenstva

Aleš Zedník
Chairman of the Board of Directors

Ing. Antonín Láznička
člen představenstva

Antonín Láznička
Member of the Board of Directors
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