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Vybrané klíčové ukazatele
SELECTED KEY INDICATORS

* Dva vodojemy na Hladnově ve Slezské Ostravě jsou schopny dohromady pojmout až 2000 m 3 vody. Ostravský vysílač na vodojemu
Hladnov s výkonem 10 kW pokryje území, na kterém žije teměř milion obyvatel České republiky. Rok pořízení 1987 . Two water reservoirs
in Hladnov, Slezská Ostrava, can together contain up to 2,000 m 3 of water. The Ostrava transmitter, which is placed on the top of Hladnov
reservoir and has wattage of 10 kW, covers the area including almost one million of the Czech Republic population. Acquired in 1987.
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V Y B R A N É K L Í Č O V É U K A Z AT E L E

S E L E C T E D K E Y I N D I C AT O R S
Jednotka / Unit

2003

2004

2005

Výkony celkem / Total output

tis. Kč / T CZK

744 082

773 661

797 899

Provozní výsledek hospodaření / Profit/loss

tis. Kč / T CZK

41 406

48 063

59 600

%

5,5

6,2

7,5

Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit/loss before tax

tis. Kč / T CZK

42 247

50 423

61 160

Výsledek hospodaření po zdanění / Profit/loss after tax

tis. Kč / T CZK

56 133

44 956

47 797

Stálá aktiva / Fixed assets

tis. Kč / T CZK

3 375 366

3 467 786

3 521 360
404 547

Poměr provozního výsledku k výkonům / Profit/loss/output ratio

Oběžná aktiva / Current assets

tis. Kč / T CZK

397 669

466 117

Vlastní kapitál / Equity

tis. Kč / T CZK

432 151

451 841

396 928

Cizí zdroje a ostatní pasiva / Debt and other liabilities

tis. Kč / T CZK

3 342 221

3 483 567

3 530 268

Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům / Debt/equity ratio

%

11,4

11,5

10,1

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem / Equity/fixed assets ratio

%

12,8

13

11,3

tis. Kč/měsíc/zam. / T CZK/month/employee

76,9

77,1

79,4

Běžná likvidita / Current liquidity

%

112,4

112,5

115,1

Rentabilita vlastního kapitálu / Return on Equity (ROE)

%

13

9,9

12,0

Přidaná hodnota na zaměstnance / Added value per employee

Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům = vlastní kapitál/ celková pasiva

Debt/equity ratio = equity/total liabilities

Krytí dlouhodobého majetku vlastním kapitálem = vlastní kapitál/dlouhodobý

Equity/fixed assets ratio = equity/net fixed assets

majetek netto

Added value per employee = added value/headcount at 31 December/12

Přidaná hodnota na zaměstnance = přidaná hodnota/počet zaměstnanců

Current liquidity = current assets/current payables

k 31.12./12

Return on equity = profit after tax/equity

Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
Rentabilita vlastního kapitálu = zisk po zdanění/vlastní kapitál

V Ý R O B N Í U K A Z AT E L E

P R O D U C T I O N I N D I C AT O R S
2003

2004

2005

Voda realizovaná / Supplied water

v tis. m3 / T m3

27 169

25 552

24 403

Voda nakoupená / Purchased water

19 278

17 526

15 805

7 959

8 096

8 671

68

70

73

Voda fakturovaná celkem / Revenue water total

20 429

19 821

19 286

z toho: obyvatelstvo / of which: individuals

13 891

13 536

13 102

6 538

6 285

6 184

Voda odkanalizovaná celkem / Drained water total

18 601

18 448

17 933

z toho: obyvatelstvo / of which: individuals

11 867

12 048

11 678

6 734

6 400

6 255

6 740

5 731

5 117

Voda čištěná na ČOV / Treated water

32 118

33 770

36 017

Spotřeba vody na osobu (litr/den) / Per capita water consumption (litre/day)

121,25

118,87

115,62

19,32

20,48

21,50

103,58

105,8

103,06

Cena vody odkanal. u obyvatel v Kč/m3 bez DPH / Water removal price for individuals CZK/m3 excl. VAT

16,16

17,13

17,99

% nefakturované vody / % of non revenue water

24,81

22,43

20,97

tis. m3 / T m3

6 433

5 476

4 861

% ztrát / % of losses

23,68

21,43

19,92

Počet obyvatel Ostravy (statistika k 31.12.) / Ostrava population (statistic at 31 December)

313 879

311 977

310 459

Kapacita čistíren odpadních vod (m3/den) / Wastewater treatment plant capacity (m3/day)

186 864

186 864

186 864

Voda vyrobená z vlastních zdrojů / Internally produced water
Voda předaná / Delivered water

ostatní / other

ostatní / other
Voda nefakturovaná / Non revenue water

Cena vody u obyvatelstva v Kč/m3 bez DPH / Water price for individuals CZK/m3 excl. VAT
Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) / Drained water per capita (litre/day)

Objem ztrát (součást NF vody): / Volume of losses (part of NR water):

5

Vážení akcionáři,
rok 2005 probíhal ve znamení stabilního zvyšování efektivity
vykonávaných činností a spolu s plněním střednědobých cílů
jej můžeme hodnotit jako velmi úspěšný.
Hlavní hospodářské úkoly na rok 2005 byly v akciové
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace splněny.
Od prosince roku 2005 jsou Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
jednou z prvních společností v České republice, která splňuje požadavky ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005
a OHSAS 18001:1999 a zároveň má certifikovaný integrovaný
systém managementu pro jakost, životní prostředí
a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
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

2

prostředků, z celkově vyčíslených nákladů 240 mil. Kč, bude
čerpána z fondu soudržnosti Evropské unie. Rozvoj kanalizační
sítě zajistí ukončená výstavba kanalizačních stok v rámci
fondů ISPA. I přes 5% nárůst ceny k 1. lednu 2006 společnost
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nadále zůstává ve srovnání
s ostatními vodárenskými společnostmi pod cenovým
průměrem v celé České republice.
V průběhu roku byly provedeny významné investice do údržby
vodovodní a kanalizační sítě. Dohoda akcionářů při rozdělování
zisku to umožňuje. Pozornost je nutné věnovat tomu, aby
tyto prostředky byly efektivně využívány.
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

Úvodní slovo předsedy představenstva
FOREWORD BY THE BOARD OF DIRECTOR’S CHAIRMAN
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Úvodní slovo předsedy představenstva... Foreword by the Board of Directors Chairman...

Dear Shareholders,
The year 2005 saw stable growth in the effectiveness of our
activities, and since we were also successful in achieving our
medium-term goals, we can say it was a very successful year.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. fulfilled all key business
objectives set for 2005.
In December 2005, Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
became one of the first Czech companies to meet the requirements of CSN EN ISO 9001:2001, CSN EN ISO 14001:2005
and OHSAS 18001:1999 standards and to fully implement
the certified integrated management system in product
quality, the environment, and health protection and safety
at work.
In the water treatment sector, we focus on increasing
the efficiency of the Central Wastewater Treatment Plant
(“Ústřední čistírna odpadních vod”) in Ostrava-Přívoz so
that discharged, biologically-treated water complies with
the limit for total nitrogen concentration in accordance
with applicable legislation by 2010. A proportion of the
required funding out of aggregate anticipated costs of CZK
240 million will be financed from the European Union

Cohesion Fund. An expansion of the sewerage system will
be ensured by active construction of new sewers financed
from ISPA funds.
In spite of the 5% rates increase, effective as of 1 January
2006, tariffs charged by Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
are below the average of the Czech Republic water-supply
market.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. invested heavily in the
water supply and sewerage system networks maintenance
during 2005. The investments ensued from the
Shareholders’ Agreement for the distribution of profits. It is
of importance to pay attention to the effective use of these
funds.
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.

Ing. Aleš Zedník
Chairman of the Board of Directors
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,
každý rok s sebou přináší řadu pozitivních i negativních vlivů,
na které je nutno včas reagovat. Ani uplynulý rok 2005
nebyl v naší společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
výjimkou, o čemž se můžete přesvědčit na dalších stránkách
Vám předkládané výroční zprávy.
Značným problémem je trvalé snižování množství nakupované
pitné vody našimi zákazníky, stejný problém je i u vody odkanalizované. Tento výpadek byl částečně eliminován dalším
snižováním objemu vody nefakturované a ztrát vody. Poprvé
v historii společnosti byla podkročena hranice 20 % s výsledkem
19,92 %. V objemových jednotkách byla podkročena hranice
5 000 tis. m3/rok na 4 861 tis. m3/rok, a tím jsme se přiblížili
k reálně dosažitelnému optimu ztrát v distribučním systému
města Ostravy.
V průběhu roku 2005 byly postupně přebírány do užívání
kanalizační sběrače v celkové délce 18 000 m, což umožňuje
postupné odvádění odpadních vod z oblastí Krásného Pole,
Polanky, Proskovic, Staré Bělé a Muglinova. Byla tak ukončena
1. etapa výstavby sběračů hrazených z větší části z prostředků
Evropské unie.

1. Postupně přebírat do své správy kanalizace jednotlivých
městských obvodů včetně napojení na sběrače.
2. Uzavírat smlouvy na stočné s našimi odběrateli pitné vody,
kteří se budou napojovat na městskou kanalizaci.
V souladu se střednědobým plánem Ostravských vodáren
a kanalizací a.s. byla v roce 2005 úspěšně dokončena
implementace integrovaného systému managementu podle
norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a specifikace OHSAS
18001:1999.
Získáním jednotlivých certifikátů od certikačního orgánu
Best Quality, s.r.o. se Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
zařadily mezi první vodárenské společnosti, které mají certifikovaný integrovaný systém managementu pro tyto oblasti:
- systém managementu jakosti
- systém environmentálního managementu
- systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závěru roku byl uveden do provozu i kolektor v centru
Ostravy, který byl pro své ojedinělé technické řešení přihlášen
do soutěže „Vodohospodářská stavba roku“, vyhlášené
Svazem vodního hospodářství.

Za skutečností, že rozhodující ekonomické ukazatele byly
splněny, je velké množství práce, která musela být vynaložena.
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.
Jsem pevně přesvědčen, že dobrá spolupráce bude pokračovat
i v následujícím období, což je zárukou pokračování dobrých
hospodářských výsledků.

Práce na sběračích byly ukončeny a pro naši společnost
nastávají dva důležité úkoly:

Ing. Antonín Láznička
Generální ředitel
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Úvodní slovo generálního ředitele
FOREWORD BY THE MANAGING DIRECTOR
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Ú v o d n í s l o v o g e n e r á l n í h o ř e d i t e l e . . . F o r e w o r d b y t h e M a n a g i n g D i r e c t o r. . .

Dear Shareholders, Ladies and Gentlemen,
Every year, Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is faced with
a number of both positive and negative impacts requiring
speedy solutions, and 2005 was no exception in this respect,
as you can see in the submitted 2005 Annual Report.
A constant decrease in customer purchases of drinking water
poses a significant problem, and the same also applies to
waste removal. This drawback was partly compensated by
a further reduction in non-revenue/unbilled water and water
losses. For the first time in our Company’s history, water losses
fell below 20 percent to 19.92 percent. In terms of volume
units, water losses in 2005 fell below 5,000 thousand m3 to
4,861 thousand m3, which approximates the realistically
attainable optimum water loss figure for the Ostrava
distribution system.
In 2005, a total of 18,000 m of drainage sewers had been
gradually put in use, providing for the drainage of the
Krásné Pole, Polanka, Proskovice, Stará Bělá and Muglinov
areas. This project completed the first phase of drainage sewer
construction financed to a large extent from the EU funds.
In late 2005, a municipal collector was put in operation
in the Ostrava city centre; its unique technical solution will
make it a contestant in the “Water Supply Construction of
the Year” award organized by the Water Management
Association.
After completion of the drainage sewers, the Company
faces two key tasks:

1. To take over the administration of sewerage systems
in all city districts, including drainage connections.
2. To enter into contracts for sewage charges with our
water supply customers who will be connected
to the sewerage system.
In 2005, an integrated management system was successfully
introduced pursuant to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004
standards and OHSAS 18001:1999 specifications in accordance
with the Ostravské vodárny a kanalizace a.s. medium-term
plan.
In obtaining certificates from the Best Quality, s.r.o. certification agency, Ostravské vodárny a kanalizace a.s. became
one of the first water supply companies to have the certified
integrated management system in product quality, the environment, and health protection and safety at work.
The fulfilment of the key financial indicators 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 endeavours and whose decisions had
an impact on the Company’s business effectiveness. I would
also like to thank all our co-workers for their share in
accomplishing our goals, and also our business partners
who have fulfilled their obligations.
I am convinced that the fruitful cooperation will continue
in the upcoming year and that Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. will once again achieve excellent financial results.

Ing. Antonín Láznička
Managing Director
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Profil společnosti
COMPANY PROFILE

* Historická budova odkyselovací stanice v areálu Úpravny vody v Nové Vsi (tzv. Babylón). Rok výstavby 1935. Budova nebyla nikdy
uvedena do provozu . Historical building of deacidifying station located in the Water Treatment Plant premises in Nová Ves
(so called “Babylon”). Built in 1935. The building has never been placed into operation.
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Profil společnosti... Company profile...

Základní údaje společnosti

Corporate details

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

Company name:
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (henceforth OVAK a.s.)
Registered office:
Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
Legal form:
joint stock company
Date of foundation:
1 May 1992
Date of commercial register entry:
30 April 1992
Registry Court:
Regional Court in Ostrava
Commercial register entry:
Section B, Entry No. 348
Incorporation method:
the joint stock company was incorporated pursuant to § 172
of Act No. 513/91 Coll., The Commercial Code. The sole
founder is the National Property Fund of the Czech Republic
with its registered office at, Gorkého náměstí 32, Prague.
Business registration number: 45193673
Tax identification number: CZ45193673

Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost
založena

Legal order and legislation pursuant to which the Company
was incorporated

Společnost vznikla privatizací státního podniku
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, z kterého
vznikly akciové společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

The Company arose through privatisation of the state enterprise
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, which was
de-merged into the 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 order:
Czech Republic
Legislation:
Act No. 104/90 Coll. on joint stock companies
Legal form:
Joint stock company
Established for an indefinite period

Složení akcionářů s podílem na hlasovacích právech vyšším
než 5% dle výpisu Střediska cenných papírů k 31. 12. 2005

Shareholders with interests exceeding 5 % of voting rights
according to the Securities Centre extract at 31 December 2005

Specifikace osoby / Shareholder

IČ / Business registration No.

Podíl na hlasovacích právech / Voting share

0090036947

50,07 %

0000845451

28,55 %

0471225461

12,05 %

Zahraničí / Foreign
SUEZ ENVIRONNEMENT
1, rue ďAstorg, 75009 Paris

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

RNDr. Lubomír Habrnál
V Nížinách 427/5, 109 00 Praha 1
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Dne 19. 10. 2005 byla ve Středisku cenných papírů v Praze
na účtu cenných papírů SUEZ Environnement zaregistrována
změna sídla SUEZ Environnement. O změně sídla rozhodla
správní rada dne 21. dubna 2005. Stávající správná adresa
SUEZ Environnement, akcionáře společnosti Ostravské
vodárny a kanalizace a.s., je následující:
SUEZ Environnement
1, rue d’Astorg, 75008 Paris, France

On 19 October 2005, a change in the registered office of SUEZ
Environnement was registered in its securities account
at the Securities Centre in Prague. The company’s
Administrative Board decided on this change on 21 April
2005. The current address of SUEZ Environnement,
a shareholder of Ostravské vodárny a kanalizace a.s., is:
SUEZ Environnement
1, rue d’Astorg, 75008 Paris, France

Místa, na kterých jsou k nahlédnutí veškeré dokumenty
a materiály uváděné ve výroční zprávě

Locations at which all documents and materials referred
to in the annual report may be viewed

Výroční zpráva za rok 2005, 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 26. dubna 2006 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.

The annual report for 2005 prepared pursuant to Act
No. 563/91 Coll. on accounting, as amended, and Act
No. 513/1991 Coll., The Commercial Code, as amended, shall
be provided free of charge in the form of a brochure available
from 28 April 2006 at the Company’s registered office
at Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava.
The annual report is also available free of charge at the registered office of ČSOB, a.s., Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 –
Nové Město, the financial institution via which Company
dividends shall be paid.

Informace o předmětu podnikání:

Company object:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

operating of water supply and sewerage systems
road motor transport
technical and engineering activities
technical testing and analysis
design activity for capital construction
other accommodation services
lease of movable assets and real estate including services
engineering construction projects
business in the field of hazardous waste management
repair and maintenance work
production and distribution of electricity
provision of technical services in the following scope:
- measurement vehicle work and services for water
supply system and sewerage system network analyses
- cleaning work for industrial purposes
- cleaning of sewerage systems and housing pipes
- sewerage system inspection via camcorder,
water-tightness tests
- detection of pipeline defects via special devices
- wholesale
- land surveying activities
- specialised retail
- administration, organisational and business
management services for individuals and corporate
entities
- installation of measuring devices
- technical advisory in the field of water management
and laboratory work
- plumbing, heating
- installation, repair and maintenance
of telecommunications equipment
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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 a Contract for the Lease
of Water Management Assets and the Operation of Water
Supply and Sewerage Services dated 9 November 1994
(with the right to perform depreciation pursuant to § 28
par. 2 of Act No. 586/1992 Coll. on income taxes, as amended).
On 22 December 2000, this contract was replaced by a License
Agreement valid through 31 December 2024.

Vydané cenné papíry

Issued securities

Emitent:
Druh cenného papíru:
Forma:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
akcie
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
131 904 000 Kč
131 904 ks
1 000 Kč
zaknihovaná
CZ 0008435401

Issuer:
Security type:
Form:

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
shares
Prague Securities Commission
Decision No. 31/1870/2000 permits
a change in the conditions for public
securities trading. This entails
a change in form from registered
shares to bearer shares.
131 904 000 CZK
131 904
1 000 CZK
book-entered
CZ 0008435401

Celkový objem:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Podoba:
ISIN:
Akcie byly splaceny.
Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje
se na ně předkupní právo.

Total share value:
Number of shares:
Nominal value:
Form:
ISIN:
The shares are paid up.
These shares are fully negotiable and bear no first option.

Způsob zdaňování výnosů z cenných papírů

Issued securities

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, má
nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10%
podíl na základním kapitálu (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění
platných předpisů, § 19).

Share dividends are subject to taxation pursuant to the valid
Czech law, namely Act No. 586/1992 Coll. on income taxes, as
amended. According to the current legal wording, dividends
are subject to withholding tax of 15 % of the paid base upon
payment. In the case of payments to persons tax-domiciled
abroad, the rate and method of taxation are governed
by the valid double tax treaty concluded between the Czech
Republic and the country in which the payment recipient is
registered for tax purposes.
As of the Czech Republic’s European Union accession,
dividend income paid by a subsidiary of a parent is tax exempt
on condition that the parent company which is a tax resident
of another EU Member State maintains at least a 10% basic
capital share for a period of no less than 12 consecutive
months (Act No. 586/1992 Coll., in the wording of the valid
provisions of § 19).
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Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných
papírů přijata k obchodování

Public markets on which the securities were accepted
for trading

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:

The following administrative proceeding was initiated
by RM-SYSTÉM, a.s., as a public securities market organiser,
pursuant to its Decision reference No. 30/04/03 pertaining
to reference No. 4/230/03 dated 12 May 2003:

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 the provisions of § 78 par. 1 of the Securities Act and Article 29 par. 1. letter g) of the Market Trading
Rules, the shares of Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
with its registered office at Nádražní 28/3114, OstravaMoravská Ostrava, Post code 729 71, Business registration
number: 45193673, share type: book-entered, bearer shares,
ISIN: CZ0008435401, each with a nominal value of CZK 1 000,
with a total number of 131 904 shares at a total capital value
of CZK 131 904 000, are excluded from trading on the public
market organised by the company RM-SYSTÉM, a.s.

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.

The exclusion of the given shares from RM-S market trading
in no way means that this security may not be re-listed
for trading on the RM-S market once the issue parameters
and statutory requirements are harmonised and the General
Meeting effects a decision in accordance with § 187 par. 1,
letter h) of the Commercial Code, if the issuer were to petition
the RM-S in accordance with the Market Trading Rules.
RM-S is prepared to facilitate such a petition from the issuer
to the fullest extent possible.

Dne 26. května 2003 bylo 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.

On 26 May 2003, RM-SYSTÉM, a.s. (henceforth RM-S) received
a written appeal against RM-S Decision reference No. 30/04/03
on exclusion of the shares of the issuer Ostravské vodárny
a kanalizace a.s., ISIN CZ0008435401, from trading. The decision
was contested by Ing. 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 Decision reference No. 45/N/822/2003/1 on the appeal and ruled as follows:
The appeal of Ing. Bohumil Hála against public market
organiser RM-Systém a.s. Decision reference No. 30/04/03
dated 12 May 2003 on the exclusion of shares bearing the code
ISIN CZ0008435401 issued by Ostravské vodárny a kanalizace a.s., with its registered office at Nádražní 28/3114, 729 71
Ostrava-Moravská Ostrava, Business registration number
45193673, from trading on the securities market of which it
is the organiser, is rejected as inadmissible pursuant to § 60
of the Administrative Procedure Code.

Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat
svá majetková práva spojená s cennými papíry:

Bank via which shareholders may execute ownership rights
attached to the shares:

Československá obchodní banka, a.s. se sídlem Na Příkopě
854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město

Československá obchodní banka, a.s., with its registered
office at Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město
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Výplaty z výnosů akcií

Dividend payments

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.

Dividends were and shall continue to be paid in accordance
with the rules stipulated in a decision of the Company General
Meeting. Payment is effected via Československá obchodní
banka, a.s., Na Příkopě 854/14, 115 20 Praha 1 – Nové Město.

Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů:

Matters important for the exercising of shareholder rights:

Budou uveřejňovány v Obchodním věstníku, Hospodářských
novinách a v sídle společnosti v souladu se stanovami
společnosti.

These shall be published in the Commercial Bulletin,
the newspaper Hospodářské noviny and at the Company’s
registered office in accordance with the Company’s Articles
of Association.

Práva vyplývající z akcie:

Rights attached to the shares:

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.

A voting right corresponding to the share in basic capital,
where each CZK 1 000 of nominal share value represents
1 vote, and the right to a share in liquidation balance
proceeds.

Údaje o základním kapitálu

Basic capital

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

Subscribed capital
Subscribed basic capital totals CZK 131 904 000 and is fully
paid up. All shares are registered bearer shares issued
in book-entered form.
Total capital:
131 904 000 CZK
Number of shares:
131 904
Nominal value:
1 000 CZK

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

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. has no equity
investments in other Czech or foreign companies.

P Ř E D S TAV E N Í H L AV N Í C H A K C I O N Á Ř Ů
SPOLEČNOSTI:

O V E R V I E W O F M A I N C O M PA N Y
SHAREHOLDERS:

■ Skupina SUEZ Environnement v České republice

■ SUEZ Environnement Group in the Czech Republic

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

The French company Lyonnaise des Eaux was the first foreign
water service firm to enter the Czechoslovak Federative
Republic in the early 1990s. After the country’s division,
the firm remained active in the Czech Republic and then,
in the late 1990s, also in Slovakia.
This activity was first connected with the international
expansion of Lyonnaise des Eaux and later, after the merger
of SUEZ and Lyonnaise des Eaux in 1997, with the building
of a large multinational Franco-Belgian group.
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Mateřská skupina SUEZ v současné době zaměstnává ve třech
hlavních oborech své činnosti (energetika, voda, odpadové
hospodářství) přes 160 000 zaměstnanců ve více než 100 zemích
po celém světě a řadí se mezi největší skupiny v oblasti tzv.
„utilities“.
Společnosti SUEZ Environnement se během více než desetiletého působení na vodárenském trhu v ČR podařilo vstoupit
do 10 vodárenských společností prakticky na celém území ČR.
V současné době je po několika uskutečněných fúzích
společnost SUEZ Environnement přítomna celkem
v šesti společnostech.
Jedná se o provozní společnosti působící ve velkých městech,
jako jsou akciové společnosti Brněnské vodárny a kanalizace,
a.s. a Ostravské vodárny a kanalizace a.s., dále společnosti
velkého až středně velkého typu působící ve spíše venkovských
regionech, kterými jsou Vodárenská akciová společnost, a.s.,
v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina, Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary, a.s., v Karlovarském, Plzeňském, Středočeském
a Ústeckém kraji, Šumperská provozní a vodohospodářská
společnost, a.s. v Šumperku a okolí a Vodohospodářská
společnost Benešov, s.r.o., působící v benešovském
regionu.
Celkem společnosti, kde má SUEZ Environnement svůj
majetkový podíl, zásobují přibližně 1,6 milionů obyvatel
České republiky pitnou vodou a odkanalizovávají odpadní
vody pro 1,2 miliony obyvatel. Tímto se SUEZ Environnement
(vystupující pod obchodní vodárenskou značkou ONDEO)
řadí mezi dva největší privátní mezinárodní provozovatele
v oblasti vodárenství v ČR.
Skupině SUEZ Environnement se podařilo v ČR za dobu svého
působení vybudovat poměrně konsolidovanou skupinu
vodárenských společností, které se postupně staly součástí
velké nadnárodní skupiny SUEZ.
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 je si skupina SUEZ Environnement vědoma a tuto filozofii
chce také plně naplnit a realizovat v každodenní práci svých
zaměstnanců v jednotlivých společnostech, patřících do této
skupiny v České republice.

SUEZ Group currently has more than 160,000 employees
in its three primary fields of activity (power, water, waste
management) in more than 100 countries worldwide
and is one of the largest groups in the branch known as
“utilities”.
In the more than ten years it has been active on the Czech
water service market, SUEZ Group has acquired capital
participations in 10 water supply and distribution enterprises
covering virtually the entire country. After a number
of mergers, SUEZ Environnement is today involved in a total
of 6 enterprises.
These are operating companies active in large cities,
e.g. Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. in Brno or Ostravské
vodárny a kanalizace, a.s. in Ostrava, or large or mid-sized
enterprises active in rural territories (Vodárenská akciová
společnost, a.s. in the Southern Moravia and Vysočina regions,
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. in the Karlovy Vary
and Plzeň regions, Šumperská provozní vodohospodářská
společnost, a.s. in Šumperk and the surrounding area
and Vodohospodářská společnost Benešov in the Benešov
region).
In all, the companies in which SUEZ Environnement has
capital interests supply drinking water to and provide waste
removal for approximately 1.6 million and 1.2 million Czech
inhabitants, respectively. SUEZ Environnement (acting under
the water services trade name ONDEO) thus ranks among
the two largest private international operators in the field
of water supply and distribution in the Czech Republic.
In the time it has been actively engaged in the Czech
Republic, SUEZ Environnement/ONDEO Group has managed
to establish a relatively consolidated group of water supply
and distribution companies that have gradually become
a part of the large multinational SUEZ Group.
The Group’s philosophy underlying its activity in the Czech
Republic is, and will continue to be, to partner with cities,
municipalities and industrial concerns. Only such partnerships,
built on fair and equal relationships and respecting local
conditions and circumstances, together with the provision
of tailor-made services, can guarantee long-term market
presence. SUEZ Group is well aware of this fact, and also
wishes fully to manifest and apply this philosophy in the dayto-day work of its employees in the individual companies
that make up the group in the Czech Republic.

■ Statutární město Ostrava

■ The City of Ostrava

Změna struktury a životního stylu kdysi z převážné části
průmyslového města po roce 1989 je rok od roku patrnější.
Také rok 2005 představoval pro Ostravu další dynamický
krok v rozvoji v této novodobé historii. Město hospodařilo
se zdroji ve výši téměř osmi miliard korun. Pokračovaly práce
na rozestavěných investičních stavbách, značnou část financí

The structural and lifestyle changes taking place in this
once predominantly industrial city since 1989 become more
apparent every year. In 2005, too, Ostrava saw continued
dynamic development. The city has a budget of nearly
eight billion koruna. It continued with the work on capital
constructions already underway, and devoted a major part
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věnovalo město na zkvalitnění dopravní sítě, bydlení, služeb,
na podporu sportu a kultury a tím také na rozvoj volnočasových
aktivit. V závěru roku byly dokončeny práce na výstavbě
městského kolektoru, který je významným technickým prvkem
pro zkvalitňování a bezpečnost rozvodných sítí. Pokračovala
estetizace dalších vybraných ulic a celých řad domů nejen
v centru města, ale také v některých dalších městských
obvodech. Po dostavbě kolektoru čeká vizuální a technickou
proměnu také Masarykovo náměstí v centru. Náročná rekonstrukce historického objektu Ostravského muzea, kdysi sloužícího jako městská radnice, nabídla Ostravanům i příchozím
pozoruhodně renovované prostory hodné obdivu. Stejným
skvostem je v daném roce znovuotevřená budova Městské
knihovny Ostrava. Po náročné a rovněž velmi zdařilé rekonstrukci tu našlo sídlo i divadlo Komorní scéna Aréna.
Pokračovaly úpravy slezskoostravského hradu, který nabízí
pestrý program pro volný čas. Obnovených budov a prostranství
je však celá řada.
V oblasti ekonomického rozvoje se postupně zaplňuje
průmyslová zóna Hrabová, společnosti Sungwoo Hitech a CTP
zahájily práce na prvních objektech. V areálu Vědecko-technologického parku začala výstavba multifunkční budovy II.
K nejvýznamnějším událostem města rozhodně patřily oslavy
60. výročí ukončení II. světové války spojené s mnohými
kulturními a pamětními akcemi i návštěvami státníků, veteránů
války a zahraničních hostů. Už tradiční vrcholové akce, jakými
jsou například mezinárodní hudební festival Janáčkův máj,
festival loutkových divadel Spectaculo Interesse, mezinárodní
lehkoatletický mítink Zlatá tretra, MS v latinskoamerických
tancích či další přilákaly tisíce obyvatel města i zahraniční
návštěvníky. Ostrava se také poprvé stala hostitelem ME
ve futsalu. Obchodní i společenská prestiž města se tak
každoročně zvyšuje.

of its finances to enhancing the quality of the transportation
network, housing, services, to supporting sport and culture
and, by extension, to the development of leisure-time activities.
Work on redeveloping the municipal collector was completed
at the end of the year; this is a key technical component
in improving the quality and safety of supply networks.
The process of beautifying selected streets and buildings
continued not only in the city centre, but also in some other
city districts. Coming on the heels of the completed municipal
collector, Masaryk Square in the city centre awaits both visual
and technical upgrades. The demanding renovation of the historical building housing the Ostrava Museum, at one time
serving as the town hall, offered residents and visitors
to Ostrava alike an edifice worthy of admiration. The recently
re-opened Ostrava Municipal Library is another architectural
gem. After a demanding and entirely successful renovation,
the Komorní scéna Aréna theatre company also found a home
in this building. Moreover, renovation work continued
at Silesium Ostrava Castle, which offers a varied program
for visitors. In all, however, the buildings and public spaces
undergoing renewal are too many to mention.
As regards economic development, the Hrab industrial zone
is gradually beginning to fill up; the companies Sungwoo
Hitech and CTP have broken ground on the first buildings.
Construction of Multi-purpose Building II has begun in the
Science and Technology Park.
Without a doubt, a major event for the city was the celebration
of the 60th anniversary of the end of World War II, which
involved myriad cultural and commemorative events and visits
from dignitaries, war veterans and foreign guests. Other
traditional events such as the international Janáček máj
Music Festival, the Spectaculo Interesse Puppet Theatre
Festival, the international Zlatá tretra track-and-field meeting,
the MS in Latin American dance attracted thousands of residents and foreign visitors. Ostrava also hosted the futsal ME
for the first time. Thus does the city’s commercial and social
prestige grow every year.

■ RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady

■ RNDr. Lubomír Habrnál – Supervisory Board Member
Date of birth:
25 December 1947
Residence:
V Nížinách 427/15, Praha 10 –
Dolní Měcholupy
Education:
University
He works as a redundant chairman of the City Council
of Prague.

Narozen:
Bydliště:

25. 12. 1947
V Nížinách 427/15, Praha 10 –
Dolní Měcholupy
Vzdělání:
VŠ
Pracuje jako uvolněný předseda zastupitelstva hlavního
města Prahy.
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S TAT U TÁ R N Í O R G Á N Y S P O L E Č N O S T I
A JEJÍ VÝKONNÉ VEDENÍ

C O R P O R AT E G O V E R N A N C E

Představenstvo:

Board of Directors:

Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost
společnosti a jedná jejím jménem. K 31. prosinci 2005 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.

The Board of Directors is the statutory body that manages
Company activities and acts on the Company’s behalf.
At 31 December 2005 the Board of Directors had six members.
Members serve a four-year term of office; however, this does
not end until a new Board of Directors has been elected.
Members may be re-elected. The Board of Directors decides
on all Company-related matters within the competence
of the General Meeting or Supervisory Board pursuant to
the generally binding legal regulations or the Company Articles.

Dozorčí rada:

Supervisory Board:

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.

The Supervisory Board is the Company’s control body which
oversees the execution of the Board of Directors mandate
and of the Company’s business activities. The Supervisory
Board is a six-member body. Four members are appointed
and recalled by the General Meeting and two members are
appointed and recalled by the employees. The term of office
is four years, and members may be re-appointed.

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

We herewith represent that no member of the Company
Board of Directors, Supervisory Board or executive management has been sentenced or is liable to criminal prosecution
for a property-related crime.

Představenstvo:

Board of Directors

Ing. Aleš Zedník – předseda představenstva
Narozen: 19. 2. 1958
Vzdělání: VŠ

Ing. Aleš Zedník – Board of Directors chairman
Date of birth: 19 February 1958
Education: University

Mgr. Mirko Jašurek – člen představenstva
Narozen: 1. 7. 1952
Vzdělání: VŠ

Mgr. Mirko Jašurek – Board of Directors member
Date of birth:1 July 1952
Education: University

Bc. Radana Zapletalová – člen představenstva
Narozena: 21. 4. 1963
Vzdělání: VŠ

Bc. Radana Zapletalová – Board of Directors member
Date of birth: 21 April 1963
Education: University

Ing. Antonín Láznička – člen představenstva
Narozen: 13. 11. 1943
Vzdělání: VŠ

Ing. Antonín Láznička – Board of Directors member
Date of birth: 13 November 1943
Education: University

Pierre-Etienne Segre – místopředseda představenstva
Narozen: 23. 3. 1946
Vzdělání: VŠ

Pierre-Etienne Segre – Board of Directors vice-chairman
Date of birth: 23 March 1946
Education: University

Fabrice Rossignol – člen představenstva od 15. 6. 2005
Narozen: 2. 8. 1964
Vzdělání: VŠ

Fabrice Rossignol – Board of Directors member since
15 June 2005
Date of birth: 2 August 1964
Education: University
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Ing. Alois Mazák – člen představenstva od 15. 6. 2005
Narozen: 18. 12. 1946
Vzdělání: VŠ

Ing. Alois Mazák – Board of Directors member since
15 June 2005
Date of birth: 18 December 1946
Education: University

Dozorčí rada

Supervisory Board

Ing. Dalibor Madej – předseda dozorčí rady
Narozen: 11. 10. 1962
Vzdělání: VŠ

Ing. Dalibor Madej – Supervisory Board chairman
Date of birth: 11 October 1962
Education: University

RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady
Narozen: 25. 12. 1947
Vzdělání: VŠ

RNDr. Lubomír Habrnál – Supervisory Board member
Date of birth: 25 December 1947
Education: University

Ing. Josef Pražák – člen dozorčí rady
Narozen: 28. 3. 1953
Vzdělání: VŠ

Ing. Josef Pražák – Supervisory Board member
Date of birth: 28 March 1953
Education: University

Ing. Hana Majlingová – člen dozorčí rady
Narozena: 10. 11. 1958
Vzdělání: VŠ

Ing. Hana Majlingová – Supervisory Board member
Date of birth: 10 November 1958
Education: University

Ing. Vratislav Kratochvíl – člen dozorčí rady
Narozen: 18. 3. 1947
Vzdělání: VŠ

Ing. Vratislav Kratochvíl – Supervisory Board member
Date of birth: 18 March 1947
Education: University

PhDr. Pavel Kavka – místopředseda dozorčí rady
Narozen: 29. 4. 1964
Vzdělání: VŠ

PhDr. Pavel Kavka – Supervisory Board vice-chairman
Date of birth: 29 April 1964
Education: University

Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním
orgánem:

Management personnel appointed by the statutory body:

■ Ing. Antonín Láznička – generální ředitel a prokurista

■ Antonín Láznička – Managing Director and Procurist

■ Vratislav Kratochvíl – výrobně-technický ředitel

■ Ing. Vratislav Kratochvíl – Supervisory Board member

■ Mgr. Jarmila Božoňová – personálně-právní ředitelka

■ Mgr. Jarmila Božoňová – Director for Human Resources

and Legal Affairs
■ Ing. Radka Kubatíková – obchodně-finanční ředitelka

■ Ing. Radka Kubatíková – Sales and Finance Director

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

Number of Company shares held by members of the Board
of Directors, Supervisory Board and executive management:

Představenstvo
Dozorčí rada
Výkonné vedení

Board of Directors
Supervisory Board
Executive management

14 ks
15 907 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
15 907
21

The Company provided no credits or financial loans,
guarantees or other supply to or on behalf of any members
of statutory bodies and executive management.
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Zpráva představenstva o podnikatelské
činnosti a stavu majetku
BOARD OF DIRECTORS REPORT ON CORPORATE ACTIVITIES AND PROPERTY

* Hydroglobus v Proskovicích (270 m.n.m.) o obsahu 100 m 3. Rok pořízení 1967 . Hydroglobe in Proskovice (270 meters above sea level)
with volume of 100 m 3. Acquired in 1967.
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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.

The primary strategic goal of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is to assure the uninterrupted supply of high-quality
drinking water to the public on the territory of Ostrava and
the effective liquidation of wastewater without negative
environmental impacts and at a socially acceptable price.
In connection with the attenuation of industry in the city,
a further reduction in demand for water is projected.
The Company’s aim is systematically to elevate the quality
of all its activities and become an expert provider of water
supply services in the city in order to sustain and possibly
expand its market.

VÝVOJ VODÁRENSTVÍ V REGIONU

D E V E L O P M E N T O F T H E W AT E R
S U P P LY S Y S T E M I N T H E R E G I O N

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.
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 každého
odběru vodoměrem. 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.

Ostrava and the surrounding area face a major hurdle
in the economic restructuring of what was once a significant
industrial sector. The discontinuation of black coal mining
and enormous decline in metallurgical, heavy engineering
and chemical production are only slowly being offset by
the development of light industry and new technologies.
We must therefore count on a further drop in water consumption, as new production is not coming on line
at a pace fast enough to offset the projected declines
at what used to be leading industrial concerns.
On the other hand, it should be noted that the attenuation
of key enterprises led the Czech government to establish
a special restructuring program which should serve to finance
extensive reclamation work on the territory of Ostrava based
on a Czech Government Resolution of 5 August 2002
(Karolina, OSTRAMO, lagoons, Vítkovice lower area,
reclamation of old mining areas...) and to support other
development-related activities such as industrial zones
and technology centres. Reclamation work and subsequent
new constructions represent a potentially significant new
market. An influx of investors to Ostrava is expected
in connection with the D 47 motorway construction.
The Company has no special products or services to offer
that would give it a dominant or monopoly position on Czech
or foreign markets. The Company is a major drinking water
supplier and handles wastewater drainage from a large part
of the City of Ostrava. The Company reports no significant
imports. All production is designated solely for domestic
consumption.
Water sales are controlled by meter readings for each offtake.
Approximately 1 % of the total number of consumption points
is not controlled based on water meter readings, but rather
on a lump-sum calculation. Water meters are read quarterly;
for large-scale customers they are read monthly per contracts.
This provides for steady income flow and smooth operations.
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Generální ředitel
Managing Director

Sekretariát a podatelna (4)

Zdroje a úpravny vody (43)

Director’s Office and Mail Room (4)

Water Sources and Treatment (43)

Vnitřní kontrola (2)

Personálně-právní úsek (19)

Vodovodní síť (93)

Internal Control (2)

Human Resources & Legal Affairs (19)

Water Supply Network (93)

Vztahy s veřejností (1)

Výrobně-technický úsek /správa/ (43)

Centrální dispečink (32)

Public Relations (1)

Production and Technology (43)

Central Control Office (32)

Informatika (8)

Obchodně-finanční úsek (40)

Kanalizační síť (38)

Information Science (8)

Sales and Finance (40)

Sewerage Network (38)

Laboratoř (13)

Provoz ČOV (47)

Laboratory (13)

Wastewater Treatment Plant Operation (47)

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.

Production and Technology division activities focused
on investment preparation for the purpose of meeting legislative requirements for wastewater drainage and treatment.
A further focus was the preparation of investment to improve
the condition of leased water-supply and sewerage network
infrastructure.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VODOVODECH

KEY

Ukazatel / Indicator
Počet napojených obyvatel / Connected individuals
Délka vodovodní sítě / Length of water supply network
Počet vodovodních přípojek / Water service pipes
Délka vodovodních přípojek / Length of water service pipes

WATER

MAIN

D ATA

MJ / Unit

2003

2004

2005

počet / Number

313 879

311 977

313 058

km

1 044

1 046

1 046

ks / Number

28 342

28 502

28 672

km

283

285

287

Počet osazených vodoměrů / Installed water meters

ks / Number

28 375

28 542

28 760

Počet vyměněných vodoměrů /rok / Exchanged water meters/year

ks / Number

5 028

4 758

6 024

ks / Number

45

44

45

Počet čerpacích a přečerpacích stanic na vodovodní síti
/ Water supply network pumping and re-pumping station
Počet úpraven vody a čerpacích stanic / Water treatment plants
and pumping station

ks / Number

5

6

6

Počet vodojemů / Water reservoirs

ks / Number

13

13

13

m3

38 430

38 430

38 380

Objem vodojemů / Water reservoir volume
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VÝROBA VODY

W ATER PRODUCTION

Z vlastních podzemních zdrojů (Nová Ves, Dubí, Ještěrka,
Palesek, Pešatek, II. vodovod) bylo v roce 2005 dodáno
do vodovodní sítě celkem 35,4 % pitné vody z celkové
spotřeby ve spotřebišti provozovaném OVAK a.s. Celkem bylo
ve vlastních zdrojích vyrobeno 8,67 mil. m3 pitné vody, což
je 100,8 % plánovaného množství.

In 2005, OVAK a.s. delivered to the water supply network some
35.4 % of the total drinking water consumption in the Companyoperated consumption area from its own underground sources
(Nová Ves, Dubí, Ještěrka, Palesek, Pešatek and II. vodovod). In
total, the Company produced 8.67 million m3 of drinking water
from its own sources, representing 100.8% of target.

Množství vody vyrobené z vlastních zdrojů v roce 2005 v tis m3:

Volume of water produced from underground sources in
2005 in th m3:

228,513 Ještěrka
529,461 II. vodovod
223,507 Pesatek

1 142, 470 Stará Bělá-Palesek

5 282,500 Nová Ves

1 264,050 Dubí

Nepřetržitý bezporuchový provoz vodního zdroje II. vodovod
v Ostravě-Bělském lese po celý rok 2005 prokázal úspěšnost
rekonstrukce tohoto vodního zdroje ukončené koncem
3. kvartálu roku 2004.
Kvalita vyráběné vody na všech provozovaných vodních
zdrojích splňovala požadavky platné legislativy.
Po celý rok 2005 byl z provozu odstaven vodní zdroj Důlňák,
u kterého je připravována rekonstrukce, jež zajistí soulad
s platnou legislativou, co se týče kvalitativních parametrů
vyráběné pitné vody.
Ekonomika provozu vodních zdrojů, která byla v letech 2002
až 2004 významným způsobem ovlivněna zvyšováním poplatků
za jímání podzemní vody (poplatek za jímání v roce 2002
0,7 Kč/m3, v roce 2003 1,4 Kč/m3, v roce 2004 2,0 Kč/m3), se
v roce 2005 stabilizovala. Již standardním způsobem byl zajišťován provoz hydraulické bariéry v areálu bývalých Urxových
závodů (tzv. lokalita Deza), která slouží k ochraně podzemních
vod prameniště Nová Ves před pronikajícím znečištěním
z bývalé průmyslové činnosti.
Pokračovala projektová příprava rekonstrukce ÚV Nová Ves –
přípravou částí projektové dokumentace pro stavební povolení
areálu úpravny vody.
Byla dokončena investice výstavby monitorovacího systému
kvality podzemních vod v zázemí vodních zdrojů Palesek –
Pešatek. Bylo vybudováno celkem 14 pozorovacích vrtů, které
poskytují důležité informace o vývoji kvality podzemních vod
v zázemí těchto vodních zdrojů.
Dále byla úspěšně realizována řada akcí, jako např. dokončení
demolic budov bývalého vodního zdroje Záryje (Vratimov),
demolice nevyužívaného skladu chloru na prameništi Nová
Ves, stavební opravy interiérů budov vodního zdroje Palesek,
stavební opravy akumulačních jímek vodního zdroje II. vodovod, zahájení generální opravy jímacího vrtu HP7 na prameništi Dubí atp.

The smooth and uninterrupted operation of the II. vodovod
water source in Ostrava-Bělský les throughout 2005 was testament to the successful overhaul of this water source that
was completed at the end of the 2004 third quarter.
The quality of the water produced at all water sources fully
complied with all valid legislative requirements.
The Důlňák water source was taken out of operation for all
of 2005 owing to preparations for an overhaul that will bring
it into compliance with the valid legislation for drinking water
quality. Water source operations stabilised economically
in 2005 after having been greatly affected in 2002 through
2004 by increased underground water collection fees
(2002: CZK 0.7/m3, 2003: CZK 1.4/m3, 2004: CZK 2.0/m3).
Hydraulic barriers were operated on former industrial grounds
in the Deza locality in what has become standard Company
practice. These barriers serve to protect underground waters
from the Nová Ves source from industrial contamination.
Planning continued for the Nová Ves water treatment plant
overhaul, which specifically entailed the drafting of a part of
the planning documentation for the building permit application
for water treatment plant construction work.
The Company completed a capital construction comprising
a system to monitor the quality of underground waters at
the Palesek – Pešatek water sources. This entailed the installation of a total of 14 observation wells providing important information on the quality of underground waters at their source.
The Company successfully undertook a range of other capital
investments including final building demolition work at the former Záryje (Vratimov) water source, the demolition of an unused
chlorine storehouse at the Nová Ves water source, interior
building renovations at the Palesek water source, structural
adjustments to storage collectors at the II. vodovod source
and the commencement of a general overhaul of the HP7
abstraction well at the Dubí source.
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VODOVODNÍ SÍŤ

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

Provozování vodovodní sítě i distribuce pitné vody byly
zajišťovány v průběhu celého roku bez větších nedostatků
a kolizí, které by měly dopad na stav technického zařízení
nebo na spokojenost zákazníků. Pokračuje před několika
lety nastoupený trend hospodárného provozování technických
zařízení a svěřených prostředků a zlepšování služeb pro naše
odběratele.
Mimo zajištění vlastní dodávky pitné vody k zákazníkovi
patří dodržování její kvality v souladu s ustanoveními platných
právních předpisů k jednomu z nejdůležitějších sledovaných
faktorů. Vlivem neustálého poklesu odběru pitné vody a stáří
některých trubních řadů není její kvalita vždy stejně dobrá.
Následné kvalitativní zajištění vyžaduje vyšší náklady na provedení okamžitého zásahu na trubní síti. Jedná se především
o proplachy potrubí v těch částech trubní sítě, kde nedochází
k dostatečné obměně vody. Na vodovodní síti jsou prováděny
také pravidelné proplachy v rámci údržby sítě a ve spolupráci
s technologem pitné vody jsou lokalizována místa s častějším
výskytem vody, která vykazuje překročení některého
ze stanovených ukazatelů pro pitnou vodu.

Water supply network operation and drinking water distribution progressed smoothly throughout the year with no major
incidents that might have had an adverse impact on network
equipment or customer satisfaction. The year 2005 also meant
the continuation of a trend initiated several years ago, i.e.
the economically efficient operation and use of technical
equipment and other means entrusted to the Company’s care,
and ongoing improvements in customer service quality.
As important as ensuring drinking water supplies for our
customers is the Company’s monitoring of water quality
compliance with the valid legislative requirements. Owing
to the ongoing drop in drinking water consumption and
the age of some water piping, water quality does not achieve
a consistently high level. Thus, ensuring sufficient quality
means incurring higher expenditure on immediate pipe network
improvements. This mainly entails flushing pipes in those
parts of the network where there is insufficient water
exchange. Regular water flushings are also performed as
part of network maintenance and, in collaboration with
a drinking water technologist, we localise places reporting
a higher occurrence of water that exceeds some of the stipulated drinking water indicator levels.

Hlavní akce:

Key undertakings:

1. Oprava 804 ks tekoucích poruch vzniklých na vodovodní síti,
2. Oprava 364 ks technických závad na vodovodním potrubí,
armaturách a přípojkách evidovaných v ZIS,
3. Výměna 453 ks uzavíracích armatur realizovaná vlastními
pracovníky provozu,
4. Osazení nebo výměna 157 ks požárních hydrantů,
5. Výstavba 197 ks nových vodovodních přípojek realizovaná
pracovníky provozu,
6. Výměna 176 ks stávajících vodovodních přípojek,
7. Zrušení 26 ks stávajících přípojek,
8. Výměna 6 024 ks vodoměrů.

1. Repair of 804 leaks occurring in the water supply network,
2. Repair of 364 technical defects on water mains, valves
and service connections recorded in the ZIS,
3. Exchange of 453 valves by the Company’s operational
personnel,
4. Installation or exchange of 157 fire hydrants,
5. Installation of 197 new service connections
by the Company’s operational personnel,
6. Exchange of 176 existing service connections,
7. Closure of 26 existing connections,
8. Exchange of 6 024 water meters.

Nejdůležitější stavby a opravy realizované vlastními
pracovníky provozu:

Key installations and repairs performed by the Company’s
operational personnel:

středisko 5225:
– Oprava vodovodu ul. Šlejharova, Včelí, Hrabová
(dokončení z roku 2004)
– Oprava vodovodu ul. Brandlova, Moravská Ostrava –
nátěr potrubí
– Oprava vodovodu ul. Meziveská, Truhlářská, Drážní,
Kunčičky
– Oprava vodovodu Antošovice, I. a II. etapa
– Oprava vodovodu v technické chodbě, ul. E. Podgorného

Centre 5225:
– Water main repair – Šlejharova and Včelí streets,
Hrabová (completion of work from 2004)
– Water main repair – Brandlova street, Moravská
Ostrava – pipe coating
– Water main repair – Meziveská, Truhlářská and Drážní
streets, Kunčičky
– Water main repair – Antošovice, 1st and 2nd stages
– Water main repair in the technical corridor,
E. Podgorného street

středisko 5230:
– Výstavba vodovodu ul. Nad Porubkou, Poruba
– Výstavba vodovodu ul. Sjednocení, Polanka
– Výstavba vodovodu ul. Jahodová, Petřkovice

Centre 5230:
– Water main installation – Nad Porubkou street, Poruba
– Water main installation – Sjednocení street, Polanka
– Water main installation – Jahodová street, Petřkovice
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Přeložka vodovodu ul. Blahoslavova, Moravská Ostrava
Přeložka vodovodu ul. Nad Porubkou, Poruba
Přeložka vodovodu ul. U Chatek, Polanka
Přeložka vodovodu ul. Polanecká
Přeložka vodovodu ul. Na Pastvinách, Proskovice
Přeložka vodovodu, 1. část – Poruba
Veřejný vodovod DN 150 – Průmyslová zóna Poruba
Montáže nadzemních hydrantů dle PD pro město
Ostrava – II. etapa

– Water main relocation – Blahoslavova street,
Moravská Ostrava
– Water main relocation – Nad Porubkou street, Poruba
– Water main relocation – U Chatek street, Polanka
– Water main relocation – Polanecká street
– Water main relocation – Na Pastvinách street, Proskovice
– Water main relocation – 1st part – Poruba
– water main DN 150 – Poruba Industrial Zone
– Installation of above-ground hydrants per PD
for the City of Ostrava – 2nd stage

V rámci finančních možností města Ostravy, jako vlastníka
vodovodní sítě, a Ostravských vodáren a kanalizací a.s., jako
provozovatele, dochází k postupnému vyměňování starých
poruchových trubních řadů, které jsou hlavní příčinou úniku
nefakturované vody a zhoršené kvality dodávané vody.
Provoz vodovodní sítě ve spolupráci s investičním oddělením
pokračoval v opravách vodovodní sítě dle plánu oprav, což se
odráží na celkovém zlepšení kvality a snížení ztrát vody
v oblastech s vyměněnými trubními řady. Provádění těchto
oprav se promítlo v nákladových úsporách, které bylo možno
využít v rámci údržby sítě. Do nákladových úspor se především
promítla činnost střediska stavebních prací, které provádí
opravy trubních řadů s projektovou dokumentací.
Práce pro externí zákazníky realizovalo středisko zákaznických
prací. Jednalo se především o výměny stávajících a zřizování
nových přípojek pro naše odběratele.
Středisko výměn vodoměrů bylo v polovině roku 2005 opět
přiřazeno k provozu vodovodní sítě. Středisko s organizačním
číslem 5217 také v tomto roce zajišťovalo správnou funkci
měřidel na odběrných místech. Byly vyměňovány vodoměry
v síti (prošlý cejch a redimenzace), dále pak neregistrující
vodoměry a vodoměry zasílané k přezkoušení z důvodu reklamace. V kompetenci střediska je i zajišťování odečtů vodoměrů.

To the extent that finances allow, the City of Ostrava, as
the water supply network’s owner, and Ostravské vodárny
a kanalizace a.s., as its operator, are gradually replacing old
troublesome pipes that are the main cause of non revenue
water leakage and compromised water quality. The Water
Supply Network Operation Unit, together with the Investment Department, continued repairing the water supply
network in accordance with the repair plan, which is reflected
in an overall improvement in water quality and reduced
water losses where pipes have been replaced. The performance
of these repairs is reflected in the cost savings achieved by
our Operations Unit in its network maintenance work. The
most pronounced savings were reported in the work of our
Building Operations Centre, which repairs pipes using planning
documentation.
The Customer Operations Centre performed work for external
customers. This work primarily involved exchanging existing
and setting up new service connections for our customers.
The Water Meter Exchange Centre (Centre 5217) was once
again assigned to water supply network operations in mid
2005 and also ensured proper meter function at customer
consumption points. The centre exchanged water meters
in the network (they underwent recalibration and re-dimensioning), as well as non-registering meters and meters sent
for verification owing to customer complaints. The centre is
also responsible for meter reading.

Celkové tržby

Total earnings

Rok / Year
Tržby (tis. Kč) / Earnings (T CZK)

2003

2004

2005

10 222,5

12 449

15 933,5

K VA L I TA P I T N É V O D Y

D R I N K I N G W AT E R Q U A L I T Y

Mezi nejsledovanější parametry patří stále železo, které se
vlivem stárnoucí vodovodní sítě v některých lokalitách stále
udržuje na zvýšené hladině. V úzké souvislosti s železem bylo
zaznamenáváno v menší míře překročení některých dalších
parametrů, jako např. mangan, barva a zákal.
Ostatní sledované parametry fyzikálně-chemického i mikrobiologického rozboru splňují stabilně bez výjimky požadavky
vyhlášky pro pitnou vodu.
Od 1. 6. 2005 vešla v platnost novela vyhlášky 252/2004 Sb.
pod číslem 187/2005 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky
na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné

The presence of iron in water continues to be a most closely
monitored parameter since it has remained at an elevated level
owing to the impacts of aging on the water supply network
in some localities. Some other parameters, such as those for
manga-nese, dye and silt content, were exceeded slightly.
Without exception, the other parameters monitored
by physical, chemical and microbiological analyses all meet
the legislative requirements for drinking water quality.
On 1 June 2005, an amendment of Decree No. 252/2004
Coll. was promulgated under No. 187/2005 Coll. stipulating
the hygienic requirements for drinking and heating water
25

vody. Mezi nejvýznamnější změny v této vyhlášce proti
vyhlášce 376 patří snížení limitní meze pro kultivovatelné
mikroorganismy při 36 °C z původních 100 KTJ/1 ml
na 20 KTJ/1 ml. Došlo také k úpravě některých dalších
ukazatelů, jak ke zpřísnění, tak i uvolnění limitních mezí,
tyto změny jsou však ve vztahu ke kvalitě vody v ostravské
vodovodní síti nevýznamné.
Během roku 2005 byl několikrát aktualizován seznam lokalit
zařazených do Programu proplachů ve zvláštním režimu.
Jedná se o oblasti či řady vykazující zhoršenou kvalitu vody
vlivem zastaralé vodovodní sítě a nedostatečných průtokových
poměrů. Tyto oblasti jsou proplachovány s předem danou
četností podle charakteru lokality a doby.
V souvislosti s požadavky zákona 258/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, byly do národního registru kvality pitné
vody pod názvem PiVo v průběhu roku zasílány elektronické
protokoly vzorků pitných vod odebraných z vodovodní sítě.
Podle vyhlášky 252/2004 Sb. byl Krajské hygienické stanici
předložen Plán kontroly jakosti pitných vod, v jehož rozsahu
a četnosti jsou odebírány vzorky pitných vod a výsledky rozborů
průběžně zasílány do registru.
V rámci zavádění systému ISM byly vypracovány některé
dokumenty popisující jednotlivé činnosti při řízení kvality
pitné vody v průběhu její dopravy ke konečným odběratelům.
Mezi nejdůležitější patří směrnice SM/2005/54 – Postupy
k zajištění kvality pitné vody v distribuční síti, metodický pokyn
MP/52/2005/03 – Plán kontrol jakosti vod, část II. – v průběhu
distribuce pitné vody, v neposlední řadě také plán PL/52/01 –
Havarijní plán při ohrožení jakosti pitné vody v distribuční síti.

and the frequency and scope of drinking water testing. Among
the most significant changes in this decree as compared
to Decree No. 376 are the reduced threshold for cultivable
micro-organisms at a temperature of 36°C from 100 KTJ/1 ml
to 20 KTJ/1 ml. Adjustments were made for some other
indicators; some thresholds were made stricter, others were
loosened. However, these changes are not material with
respect to the quality of water in the Ostrava water supply
network.
The list of localities included in the special Water Flushing
Program regime was updated several times in 2005. This
involved areas or systems reporting water quality deterioration
owing to the effects of an obsolescent water supply system
and insufficient flow-through. These areas are flushed
with a frequency per a pre-set schedule based on periodicity
and locality character.
In compliance with the requirements of Act No. 258/2000
Coll., as amended, in the course of the year the Company
sent electronic protocols of drinking water samples drawn
from the water supply network to the national registry
of drinking water quality under the heading PiVo (Pitná
Voda = drinking water). Pursuant to Decree No. 252/2004 Coll.
a Drinking Water Quality Testing Plan was sent to the Regional
Hygiene Station. This plan stipulates the scope and frequency
of drinking water sample collection and the ongoing dispatch
of analysis results to the registry.
Some documents describing individual activities performed
in the managing of drinking water quality in the course of its
distribution to end customers were drafted as part of the introduction of an ISM system. Among the most important of these
documents are Directive SM/2005/54 – Processes for ensuring
drinking water quality in a distribution network, Methodological Directive MP/52/2005/03 – Water Quality Control Plan,
Part II – during drinking water distribution, and, no less
importantly, Plan PL/52/01 – Emergency plan to address threats
to drinking water quality in the distribution network.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE
O KANALIZACÍCH A ČOV

K E Y T E C H N I C A L D ATA
ON THE SEWERAGE NETWORK AND
W A S T E W AT E R T R E AT M E N T P L A N T S

Ukazatel / Indicator
Počet čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plants
Kapacita čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plant capacity
Délka kanalizační sítě / Sewerage network length
Počet kanalizačních přípojek / Waste pipes
Délka kanalizačních přípojek / Length of waste pipes

MJ / Unit

2003

2004

počet / Number

4

4

2005
4

m3.d-1

186 864

186 864

186 864

km

730

732

740

ks / Number

19 192

18 313

16 740

km

195

186

172

tis.m3 / th.m3

34 783

36 251

39 331

tis.m3 / th.m3

31 771

33 769

36 892

tis.m3 / th.m3

32 168

34 440

36 892

t.sušiny.r-1 / t.dry mass.r-1

7 727

8 472

6 891

Množství odp. vod vypouštěných do veřejné kanalizace (bez srážkových)
/ Volume of wastewater released into public sewers (excl. rain water)
z toho čištěných / Indicator
Množství čištěných odp. vod (vč. srážkových)
/ Volume of treated wastewater (incl. rain water)
Kaly produkované z ČOV / Sludge produced by wastewater
treatment plants
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KANALIZAČNÍ SÍŤ

SEWERAGE NETWORK

Celkové tržby

Total earnings

Rok / Year
Tržby provozu kanalizační sítě (tis.Kč) / Sewerage network operation earnings (T CZK)
Nárůst oproti minulému období % / Year-on-year growth as a %

2003

2004

2005

5 411

7 812

10 082

5

44

29

Údržba kanalizační sítě

Sewerage network maintenance

Cílem bylo předcházet zejména havarijním stavům a také
udržovat jednotnou kanalizační síť ve správě společnosti nadále
v řádném a provozuschopném stavu. Celkem bylo vyčištěno
88 510 m kanalizace. Z toho podstatnou část tvoří běžná
údržba – 64 415 m a zbytek údržba systematická – 24 095 m.

The aim here was to prevent breakdowns and to keep the entire
sewerage network in sound working order. In all, 88 510 metres
of sewage pipe was cleaned, mostly as part of routine maintenance – 64 415 metres – with the remainder (24 095 metres)
being carried out as part of systematic maintenance.

Zakázkové práce

External engagements

Na externí objednávky bylo vyčištěno celkem 24 095 m kanalizačního potrubí, vyčerpáno 794 ks žump a septiků s celkovým
objemem 6 486 m3. Tržby za externě provedené práce činily
6 427 728 Kč.

Based on customer orders, a total of 24 095 metres of sewage
pipe was cleaned and a total volume of 6 486 m3 of waste
was emptied from 794 sumps and septic tanks. External
engagements earned the Company a total of CZK 6 427 728.

Středisko měření odpadních vod

Wastewater Measurement Centre

Celoročně zajišťovalo měření průtoků a odběry vzorků
odpadních vod stanovené legislativními požadavky pro interní
potřeby společnosti a rovněž práce pro externí zákazníky.
V průběhu roku pracovníci střediska odebrali 1047 vzorků
a provedli 123 měření OV. Středisko dosáhlo celkovou tržbu
ve výši 574 378 Kč.

Handled flow measurement and the drawing of wastewater
samples as stipulated by the legislative requirements for both
the Company’s internal needs and for external customers.
In the course of the year, staff drew 1047 samples and performed 123 wastewater measurements. The Centre recorded
total earnings of CZK 574 378.

Vyhodnocení činnosti střediska měření odpadních vod:

Wastewater Measurement Centre Activities:

Rok / Year
Počet odběrů vzorků OV / Taken WW samples
Počet měření průtoků OV / Measured WW effluents

2003

2004

2005

1 018

1 018

1 047

112

123

123

Středisko monitoringu

Monitoring Centre

U externě fakturovaných zakázek došlo v roce 2005 k výraznému nárůstu objemu provedených prací. Tento nárůst
oproti minulému roku činí 85 %. Celkem bylo prověřeno
75 748 m kanalizace, z toho 48 921 m externě a 26 827 m
interně. Roční tržba střediska dosáhla 3 061 tis. Kč.

The volume of work commissioned by external customers
increased sharply in 2005 by 85 % year-on-year. In total,
the Centre checked 75 748 metres of sewage pipe,
of which 48 921 metres for customers and 26 827 metres
for the Company. Annual earnings reached T CZK 3 061.

Rok / Year
Celkem metrů / Total metres
Nárůst proti předch.roku (%) / Year-on-tear increase (%)

2003

2004

2005

62 565

66 566

75 748

24,5

6,4

13,8
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Bezvýkopové opravy

Non-excavation repairs

V průběhu roku bylo v několika městských obvodech
realizováno 212 lokálních havarijních oprav bezvýkopovými
technologiemi za 2 131 tis. Kč. Dále bylo opraveno celkem
93 havarijních poruch v objemu 13 916 tis. Kč (opraveno 863 m
potrubí, 51 ks přípojek a 148 ks revizních šachet) a vyměněno
237 ks kanalizačních poklopů za 2 159 tis. Kč.

In 2005, 212 local emergency repairs were performed using
non-excavation techniques in several of the city’s districts
at a total cost of T CZK 2 131. A total of 93 general emergency
repairs was performed at a cost of T CZK 13 916 (863 metres
of pipe, 51 service connections and 148 sewer manholes)
and 237 sewer covers were replaced at a cost of T CZK 2 159.

Rok / Year
Počet (ks) / Number
Cena (tis. Kč) / Price (TCZK)

2004

204

240

2005
212

2 000

2 600

2 131

Monitoring kanalizační sítě

Sewerage Network Monitoring

Na základě zpracovaného pilotního projektu monitoringu
kanalizační sítě se i v roce 2005 pokračovalo v jeho postupném
naplňování realizací stavební části monitorovací stanice
kanalizační sítě Fričova, která byla dokončena na konci roku.
Samotnou technologii je plánováno instalovat v průběhu
I. čtvrtletí 2006. Stanice je umístěna na soutoku sběračů D VI
a D na ul. Fričova v Ostravě-Nové Vsi. Plánovaným budováním
monitorovacích stanic společnost postupně získává kvalitativní
i kvantitativní údaje o průtocích odpadních vod v hlavních
sběračích kanalizačního systému.

Gradual implementation of a sewerage network monitoring
pilot project continued in 2005 with the construction of
the monitoring station building for the Fričova sewerage
network, which was completed late in the year. The Company
intends to install the technology for this station in the 2006
first quarter. The station is situated at the confluence of sewers
DVI and D on Fričova street in Ostrava-Nová Ves. By building
these monitoring stations, the Company is gradually obtaining
a high volume of quality data on wastewater flows in main
sewers.

Ukazatel / Indicator
Celkové tržby (Kč) / Total earnings (CZK)

2003

2004

2005

1 489 398

1 649 390

3 061 194

62 565

66 566

75 748

Výkon celkem (bm) / Total output (bm)
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2003

Majetek

Assets

V průběhu roku 2005 byl na provoz 61 pořízen nový majetek
v hodnotě 11 981 749 Kč. Jednalo se zejména o nový kombinovaný čistící vůz KAISER Aquastar s recyklací technologické vody a nový kamerový podvozek itv CT250, který doplnil
stávající vybavení kamerového vozu.

In 2005 new assets at a value of CZK 11 981 749 were acquired
for Unit 61. This primarily comprised a new KAISER Aquastar
combined cleaning vehicle with water recycling technology
and a new itv CT250 undercarriage inspection camera
to augment the existing camera vehicle equipment.

P R O V O Z Č I S T Í R E N O D PA D N Í C H V O D

W A S T E W AT E R T R E AT M E N T P L A N T
O P E R AT I O N

Při provozování čistíren odpadních vod bylo vyprodukováno
20 293 m3 odvodněného kalu a vyrobeno 2,73 mil. m3
bioplynu, ze kterého bylo vyrobeno 3,84 mil. KWh elektrické
energie, která byla dodána do distribuční rozvodné sítě.
Na čistírně bylo zpracováno navíc 80 tis. m3 koncentrovaných
odpadních vod zejména z koksárenského a teplárenského
průmyslu.
Odvodněný a hygienizovaný kal byl odebírán dodavatelskou
firmou a následně byl využíván pro výrobu substrátu
na rekultivace důlních území.

Wastewater treatment plant operation generated some
20 293 m3 of dewatered sludge and 2.73 million m3 of biogas,
which was transformed into 3.84 million KWh of electricity
supplied to the distribution network.
The plant also treated more than 80 thousand m3 of concentrated wastewater primarily originating from the coking
and heat production industries.
Disposal of the dewatered and sanitised sludge was outsourced
for subsequent use in the production of substrate for mining
site reclamation.
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CENTRÁLNÍ DISPEČINK

CENTRAL CONTROL OFFICE

V roce 2005 došlo opět k výraznému snížení množství
nefakturované vody a ztrát vody. Poprvé v historii naší
společnosti byla podkročena hranice 20 % s výsledkem
19,92 %. V objemových hodnotách činily ztráty vody pouze
4 861 tis.m3/rok a tím se výrazně přiblížily reálně dosažitelnému
optimu ztrát vody v distribučním systému města Ostravy.
Celkem bylo v daném roce nalezeno 199 skrytých poruch
s únikem 649 l.s-1. K nejvýznamnějším nalezeným skrytým
poruchám patřily dvě poruchy. První s únikem 105 l.s-1,
druhá s únikem vody v množství 190 l.s-1.

The volume of non revenue water and water losses continued
to drop sharply in 2005. For the first time in our Company’s
history, the figure fell below the 20 % threshold, to 19.92 %.
Water losses totalled only 4 861 thousand m3/year, which
very nearly approximated the realistically attainable optimal
water loss figure for the Ostrava distribution system. In all,
a total of 199 hidden leaks with leakage of 649 l.s-1 was
detected. The two most significant hidden leaks that were
discovered involved total leakage of 105 l.s-1 and 190 l.s-1,
respectively.

K dalším významným pracovním oblastem provozu centrálního
dispečinku patřil úspěšný zkušební provoz a kalibrace systému
GPS u většiny vozidel společnosti a tím i úspory PHM a dále
významné zlepšení funkce přenášených informací technologických dat v důsledku výměny 30 % rádiomodemů. V reálné
praxi se taktéž osvědčuje využívání datového skladu technologických a výrobních informací při řízení operací a plánování
rekonstrukcí vodohospodářských staveb.

Another key area of Central Control Office operations is the
successful pilot operation and calibration of a GPS system for
most company vehicles, resulting in fuel savings and a marked
functional improvement in the conveyance of technical
information as a result of the replacement of 30 % of radio
modems. The use of a data warehouse for technological
and production information for operational management
and the planning of water supply structure reconstruction
has also proven itself in practice.

INVESTIČNÍ ČINNOST

INVESTMENT

Údaje o hlavních investicích společnosti

Major Company investments

Provedené investice v posledních třech letech:

Investments of the last three years:
2003

2004

2005

Nehmotné investice / Intangible investments

3 210

971

1 636

Vozidla, stroje a zařízení / Vehicles, machines and equipment

9 258

15 623

19 376

979

83

602

Monitoring kanalizační sítě / Monitoring of sewerage network

1 683

946

327

Budovy / Buildings

4 617

3 379

9 572

222

-125

0

0

2 464

0

Monitoring vodovodní sítě / Monitoring of water supply network

ČOV Michálkovice / Michálkovice wastewater treatment plant
Hydraulická bariéra DEZA / Hydraulic barrier DEZA
Rekontrukce prov. budovy Dispečinku / Control building renovations

0

8 489

0

GPS / GPS

0

1 727

0

Ostatní / Other

5 810

6 249

6 246

Celkem / Total

25 779

39 806

37 759

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 foregoing investments were self-financed and are
used exclusively by our Company on the territory of Ostrava.
The Company makes no investment in infrastructure assets
owned by the City of Ostrava and therefore records no
construction-related investments here.

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

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. made no investments
in equity interests, shares or bonds of other enterprises.
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Údaje o hlavních budoucích investicích společnosti

Main future investments

Plán investic pro léta (v tis. Kč) / Planned investment (in T CZK)
Celkem / Total

2006

2007

2008

2009

39 229

47 450

46 850

44 750

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.

Operational investment at Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. is focused on the overhaul or upgrade of current equipment
as a result of the greater quality and efficiency demands
of individual operating activities.

Výchozím bodem pro investiční činnost bylo zajištění čtyř
základních investorsko-inženýrských činností:
a) realizace a příprava vodohospodářských investičních akcí
v rámci rozpočtu SMO
b) realizace a příprava stavebních investičních akcí v rámci
OVAK a.s.
c) opravy OVAK a.s. infrastrukturního majetku SMO
d) investorská a inženýrská činnost pro externí zákazníky

The Company’s investment department focused on four areas
of investment and engineering activities:
a) execution and preparation of budgetary water management
investment projects for the City of Ostrava,
b) execution and preparation of capital construction
projects for OVAK a.s.,
c) repairs of infrastructure assets by OVAK a.s.
for the City of Ostrava,
d) investment and engineering activities for external customers.

Realizace a příprava vodohospodářských investičních akcí
v rámci rozpočtu SMO

Execution and preparation of budgetary water management
investment projects for the City of Ostrava

Činnost investičního oddělení v roce 2005 byla v oblasti
přípravy staveb v rámci rozpočtu SMO soustředěna především
na zajištění přípravy akcí, u kterých lze předpokládat finanční
spoluúčast EU v rámci programu Fondu soudržnosti.

In 2005, this activity was focused on preparations for projects
for which EU co-funding is expected from the Cohesive Fund.

Ve spolupráci se SMO bylo požádáno o dotaci z peněz EU
na dva projekty, a to: Odkanalizování Ostravy Projekt I
a Projekt II, což v souhrnu představuje stavby za 1,2 miliardy Kč,
dále stavby zajišťující zrušení výustí, plošné odkanalizování
a akce zásadním způsobem řešící problémy s kvalitou vody.
V roce 2005 byla ukončena výstavba kanalizačních sběračů
v rámci programu ISPA – bylo postaveno cca 18,5 km
kanalizačních sběračů a 1,6 km nové kanalizace v kolektoru
v rámci centra Ostravy, což zásadním způsobem ovlivňuje
možnost odkanalizování území města Ostravy.
Investiční oddělení v oblasti realizace těchto staveb aktivně
působilo jak v oblasti kontroly kvality staveb z pohledu
budoucího provozovatele, tak zastupovalo zájmy přímého
objednatele SMO.
Z dalších realizovaných akcí v roce 2005 lze jmenovat tyto
dokončené stavby v oblasti vodovodní sítě:
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The Company and city together applied for an EU subsidy
for two projects: Ostrava Drainage Project I and Project II,
together representing structures totalling CZK 1.2 billion,
and other construction projects ensuring the removal
of outlets and complex drainage and improved water quality.
In 2005, drainage sewer construction under the aegis
of the EU ISPA Program was completed – approximately
18.5 kilometres of drainage sewers and 1.6 kilometres
of new sewers in the collector in downtown Ostrava were
installed, greatly improving the city’s drainage possibilities.
The Investment Department was active both in reviewing
the quality of structures from the perspective of their future
operator and in representing the interest of the client,
i.e. the City of Ostrava.

Other completed water supply network construction
projects in 2005 included:

Ještěrka II – Bémová výtlačný vodovod

Ještěrka II – Bémová delivery water main

Vodovod Lhotka – Stará čtvrť

Lhotka water main – Stará čtvrť

Zaokruhování vodovodu ul. Žebrákova – Záblatská

Water main addition, Žebrákova street – Záblatská

Rek. zdroje St. Bělá, VZ Palesek, Pešatek – monitor. vrty

Recon. St. Bělá source, VZ Palesek, Pešatek – monitor. vrty

Kolektor Centrum – Vodovod

Collector Centre – water main
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V oblasti kanalizační sítě byly dokončeny tyto stavby:

and completed sewerage network projects:

Prodloužení sběrače D VI do Kr. Pole

D VI sewer extension to Kr. Pole

Kanalizační sběrač D – 6. stavba

Drainage sewer D – 6th structure

Stoka Z III.B

Sewer Z III.B

Kanalizační stoka Z III.C

Sewer Z III.C

Kanalizační sběrač D + D XIII

Drainage sewer D + D XIII

Kanalizační sběrač D – Stará Bělá

Drainage sewer D – Stará Bělá

Čerpací stanice a kanalizace Muglinov

Pumping station and sewerage Muglinov

Rekonstrukce kanalizace ul. Korunní – I. et.

Sewerage reconstruction, Korunní street – 1st stage

Kolektor Centrum – Kanalizace

Collector Centre – Sewerage system

Realizace a příprava stavebních investičních akcí v rámci
OVAK a.s.

Execution and preparation of capital construction projects
for OVAK a.s.

V rámci přípravy a realizace stavebních investičních akcí
v rámci OVAK a.s. byly v roce 2005 připraveny a zrealizovány
především tyto investiční akce:
„Váha ÚČOV“
„MK Nová Ves“
„Přístavba garáží areál Švermova“

The main investment projects completed in 2005 for OVAK a.s.
itself were:
“Central Wastewater Treatment Plant scale”
“MK Nová Ves”
“Garage addition at Švermova”

Opravy OVAK a.s. infrastrukturního majetku SMO

Repairs of infrastructure assets by OVAK a.s. for the City
of Ostrava

Další z hlavních náplní činnosti investičního oddělení OVAK
a.s. je zabezpečení oprav infrastrukturního majetku. Ze staveb
zajišťovaných v rámci těchto oprav byly realizovány zejména
opravy vodovodů a kanalizací.

Another of the main tasks of the OVAK a.s. Investment
Department is to carry out infrastructure asset repairs.
Water and sewerage mains were repaired.

Investorská a inženýrská činnost pro externí zákazníky

Investment and engineering activities for external customers

V rámci této činnosti investiční oddělení zajišťovalo především
služby při zajišťování potřeb zákazníků při realizaci drobných
staveb řadových stavebníků (především oblast vodovodních
přípojek).
Další významnou stavbou, kde působilo investiční oddělení
OVAK a.s., je výkon inženýrských činností pro SMO při výstavbě
„Kolektoru centrum“, event. výkon TDI při stavbě
„Kanalizace náměstí Petřkovice“ pro ÚMOb Petřkovice.

Services rendered to external customers primarily involved
the provision of services to homeowner-builders executing
small construction projects (especially in relation to water
service connections).
The OVAK a.s. Investment Department is also taking part
in the execution of engineering work for the City of Ostrava’s
“Collector Centre” construction project and the execution
of TDI for the “Petřkovice Square Sewerage” construction
project for Petřkovice District Authority.

Zhodnocení vodohospodářské výstavby

Evaluation of water supply management constructions

V roce 2005 bylo zajišťováno v rámci investiční výstavby SMO
celkem 242 akcí, z toho 58 akcí bylo ukončeno. V rámci oprav
bylo zajišťováno 120 akcí, z toho bylo 32 akcí ukončeno.

In 2005 the Company handled a total of 242 investment
projects on behalf of the City of Ostrava, of which 58 were
completed. The Company also handled a total of 120 repair
projects, of which 32 were completed.
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Základním úkolem bylo zajištění kvality realizovaných staveb
a dále zajištění dostatečné připravenosti staveb v návaznosti
na požadavky schválených plánů investiční výstavby a plánů
oprav OVAK a.s. s výhledem na možnosti čerpání peněz
z fondů EU.

A key task was to ensure the quality of executed construction
projects as well as to ensure that structures were sufficiently
prepared to meet the requirements of the approved capital
construction and repair plans of OVAK a.s. taking into
account the availability of EU funding.

Stav rozsahu přípravy v roce 2005 k 31. 12. 2005 v oblasti
investic SMO:

At 31 December 2005, construction preparation investment
by the City of Ostrava totalled:

Předány IZ k přípravě ve výši / IZ conveyance for preparation

317 mil. Kč / mil. CZK

Zahájena projektová příprava u akcí za / Start of project planning preparation

122 mil. Kč / mil. CZK

Zpracována PDUR u akcí za / Drafted PDUR for projects

438 mil. Kč / mil. CZK

Vydáno ÚR na akce za / Issued ÚR for projects

822 mil. Kč / mil. CZK

Zpracována PDSP u akcí za / Drafted PDSP for projects

433 mil. Kč / mil. CZK

Vydáno SP na akce za / Issued SP for projects

577 mil. Kč / mil. CZK

V souhrnu to představuje přípravu staveb za / This represents construction preparation totalling

Celkové realizované náklady do investic a oprav 2003–2005

Total investment and repair costs for 2003–2005

Investice SMO (v tis. Kč) / Ostrava investment (in T CZK)

Výroba vody / Water production

Opravy OVAK a.s. (v tis. Kč) / OVAK a.s. repairs (in T CZK)

2003

2004

2005

2003

2004

2005

1 013

13 000

15 000

6 197

4 420

2 595

Vodovodní síť / Water supply network

10 971

20 000

26 656

31 004

38 432

37 050

Kanalizační síť / Sewerage network

61 013

455 862

324 449

24 509

30 011

39 959

5 700

6 500

10 000

8 787

11 317

8 304

78 697

495 362

376 105

70 497

84 180

87 908

Čistění odpadních vod / Wastewater treatment
CELKEM / TOTAL

Délky a profily vodovodního potrubí, provedené v rámci
oprav OVAK a.s. v roce 2005:
Profil / Profile

m

DN 32

85

DN 50

242

DN 80

1 011

DN 100

1 671

DN 150

267

DN 350

Length and profiles of water mains repaired at the expense
of OVAK a.s. in 2005:

DN 50
DN 32
DN 350
DN 150

126
3 402
DN 100

32

2 709 mil. Kč. / mil. CZK

DN 80
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Délky a profily vodovodního potrubí, provedené v rámci
investic SMO v roce 2005:
Profil / Profile

m

DN 32

14

DN 50

0

DN 80

279

DN 100

530

DN 150

1 158

DN 200

959

DN250

584

DN350

Length and profiles of water mains repaired at the expense
of the City of Ostrava in 2005:
DN 100
DN 80

DN 32
DN 350

DN 150

DN 250

133

DN 200

3 657

Délky a profily kanalizačního potrubí, provedené v rámci
oprav OVAK a.s. v roce 2005:
Profil / Profile

159

DN 400

31

DN 500

236

DN 600

144

600-900

221

Bez výkop 600 / Non-excavation 600

31

DN 400

DN 300

m

DN 300

Length and profiles of sewerage pipelines repaired
at the expense of OVAK a.s. in 2005:

Bez výkop 600
Non-excavation 600
DN 500

600-900

822

DN 600

Délky a profily kanalizačního potrubí, provedené v rámci
investic SMO v roce 2005:
Profil / Profile

Length and profiles of sewerage pipelines repaired
at the expense of the City of Ostrava in 2005:

m

DN 150

972

DN 200

436

DN 250

283

DN 300

1 230

DN 400

2 384

DN 500

1 956

DN 600

4 291

DN 800

2 426

DN 1000

1 783

DN 1200

3 813

DN 1400

1 548

DN 400
DN 300

DN 500

DN 250
DN 200
DN 150
DN 600
DN 1400

DN 1200

DN 800
DN 1000

21 122
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O R I E N TA C E N A Z Á K A Z N Í K A

CUSTOMER FOCUS

Rok 2005 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 2005, OVAK a.s. further concentrated on improving
the quality of its customer services and accounts receivable
and on optimising the valorisation of available financial
means by paying careful attention to their prudent placement.

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.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. became part of the SUEZ
ENVIRONNEMENT group consolidation unit in August 2004.
This change had a major impact on the how the Company
furnishes data, which are now electronically sent directly
to the main shareholder in Paris. The Controlling Department
and General Accounting Office provide detailed monthly
reports on Company business in accordance with the required
REPORT structure. Throughout the year the Company also
sends additional information concerning, inter alia, the annual
and medium-term plan, the current year outlook and relations
within the group.

Zákaznické oddělení

Customer Department

Přístup k zákazníkovi je pro naši společnost prvořadou
hodnotou, a proto i v roce 2005 zaměřilo zákaznické oddělení
svou pozornost na komunikaci, která je nezbytnou podmínkou
oboustranné spokojenosti ve vztahu společnosti a zákazníka.

How we treat our customers is of primary importance
to OVAK a.s. Therefore, in 2005 the Customer Department
continued to focus on communications, which are vital to
achieving satisfying customer relationships.

Společnost OVAK a.s. dodává vodu pro zhruba 28 638 odběrných míst, což je o 0,6 % více než v roce 2004. Z toho
17 219 odběrných míst tvoří domácnosti.
I přes snahu minimalizovat počty vydaných pokynů na přerušení dodávky vody zavedením telefonických kontaktů
s neplatiči před jejich odesláním došlo v roce 2005 k 24%
nárůstu a OVAK a.s. byl nucen odpojit kvůli dluhům 66 odběrných míst (2004 – 53 OM).

OVAK a.s. supplies water to roughly 28 638 consumption
points, 0.6 % more than in 2004. Households represent
17 219 of these consumption points. Despite efforts to
minimise the number of issued cut-off notices by telephoning
non-payers before they are sent, there was a 24% increase
in these notices in 2005 and OVAK a.s. was forced to disconnect
some 66 consumption points (2004: 53 consumption points).

V rámci komplexního řízení vztahu se zákazníky pokračuje
zákaznické oddělení ve zkvalitňování poskytovaných služeb,
a to i efektivnějším využíváním zákaznického informačního
systému. V průběhu roku došlo k nastavení nové funkcionality,
která automaticky převádí přeplatky a nedoplatky do 100 Kč
při ročním vyúčtování spotřeby na odběrných místech
se zálohami do dalšího zúčtovacího období.

The Customer Department continues to improve the services
it provides to customers within the framework of its comprehensive management of customer relations; one such effort
involves more efficient use of the customer information system.
The system was upgraded to automatically transfer over
and underpayments of up to CZK 100 during the final annual
billing for consumption points against prepayments
for the subsequent billing period.

Stále aktuální je i kontrola napojení jednotlivých odběratelů
na kanalizaci včetně úpravy smluvního vztahu, a to v součinnosti s ostatními odděleními a příslušnými provozy.

The Customer Department also regularly checks on the sewerage connections of individual consumers, which may sometimes involve subsequently amending contracts. This task is
performed in collaboration with other Company departments
and units.
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Oddělení dokumentace

Documentation Department

Jednou z hlavních priorit oddělení bylo zkvalitnění dat
vodovodní sítě geografického informačního systému. K tomu
přispívá zejména systematické vytyčování a zaměřování
vodovodních řadů. V průběhu roku se podařilo zaměřit
a zakreslit 85 km vodovodní sítě převážně na území městských
obvodů Hrabová, Hrabůvka, Mariánské Hory a Polanka.
Podíl zaměřených úseků sítě tak narostl na 40 %. Technické
vybavení vytyčovací skupiny bylo doplněno o zařízení, které
umožňuje při rozpojení potrubí vytyčovat úseky vodovodů
z plastových materiálů bez vytyčovacího vodiče, které jsou
na území Ostravy hojně zastoupeny.
Úseky kanalizační sítě na celém území města jsou z 86 %
zaměřené. V průběhu roku 2005 probíhalo ve spolupráci
s provozem kanalizační sítě doměřování chybějících problémových úseků. Při těchto pracích byl využíván kamerový
průzkum a služby externích dodavatelů při zvedání zasypaných
a zaasfaltovaných poklopů šachet.
Množstvím pořízených dat geografického informačního
systému, jejich kvalitou i rozsahem využití na všech úrovních
společnosti se OVAK a.s. řadí do čela provozovatelů správců
inženýrských sítí na území města Ostravy.

One of the department’s main priorities was to raise the quality
of water supply network data provided by the geographic
information system. This was achieved in large part due to
the systematic layout and surveying of water mains.
In the course of the year, some 85 kilometres of water supply
network were surveyed and mapped, primarily in the Hrabová,
Hrabůvka, Mariánské Hory and Polanka districts, thus bringing
the share of surveyed network sectors to 40 %. The layout
group’s technical equipment was augmented by devices
enabling it to lay out plastic water main sections (of which
there are many on the territory of Ostrava) when connecting
piping without the use of a line marker (vytyčovací vodič).
Some 86 % of the sewerage network sectors on the territory of Ostrava have been surveyed. In the course of 2005,
the missing sectors that had been problematic were surveyed
in co-operation with the Sewerage Network Unit. This work
entailed camera survey work as well as services provided by
external contractors to lift buried and cemented-shut manhole
covers.
The volume of acquired geographic information system data,
its quality and the extent of its use at all levels make OVAK
a.s. a leading operator among engineering network administrators on the territory of Ostrava.

Hydroanalytické laboratoře – Kontrola jakosti

Hydroanalytical Laboratory – Quality Control

Zvyšování nároků na kvalitu práce akreditované laboratoře
nese potřebu zvyšování podílu vzorků, analyzovaných
pro kontrolu práce jak jednotlivých pracovníků, tak celého
systému řízení jakosti. Do této kategorie patří vzorky externí
i interní kontroly. Interní kontrolu provádí každý pracovník
jako nedílnou součást své každodenní práce a další kontrolní
vzorky jsou zadávány manažerem jakosti nebo vedoucím
laboratoře.
Laboratoř se v rámci externí kontroly účastní zkoušení
způsobilosti laboratoří (mezilaboratorních porovnávání
zkoušek), 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 posuzovatelům Českého
institutu pro akreditaci, jak u nově akreditovaných zkoušek,
tak při pravidelných dozorových akcích.
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.

The increased work quality demands on accredited laboratories
mean the need to increase the number of samples analysed
for the control work of individual employees and the entire
quality management system. This category incorporates internal
and external control samples. Every staff member performs
internal control as an integral part of his or her day-to-day
duties; additional controls samples are ordered by the quality
manager or laboratory head.
The laboratory’s external control activity includes its participation in laboratory fitness testing (inter-laboratory comparative
tests) organised by the State Health Institute Prague, the ASLAB
Centre of the Water Supply Management Research Institute
in Prague, CSLab s.r.o. Praha, including international projects
organised by the Centre International de Recherche sur l'Eau
et l'Environnement (CIRSEE) – the Paris-based Suez Environnement research centre. The results of these comparisons are
used for the quality management of individual tests and
also serve as a basis for monitoring laboratory work quality
by reviewers from the Czech Accreditation Institute for newly
accredited tests as well as regular oversight activities.
An integral part of quality assurance is the metrological
soundness of all monitoring devices of calibration subjects
and regular service inspections of those devices where
calibration subjects are not available or where measurement
chain calibration is done directly in a laboratory using certified
reference materials.
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Informační technologie

Information technologies

Rok 2005 byl zaměřen na zkvalitnění služeb zákazníkům
a zlepšení bezpečnosti informačních systémů (dále IS). Nemalá
pozornost byla věnována snižování finančních nákladů.

The year 2005 was focused on improving customer service
quality and information system (IS) security. No small effort
was made to cut costs.

V souvislosti se snížením nedostupnosti služeb a omezení
závislosti na datech umístěných v lokalitě ředitelství byly
na lokalitách Provoz kanalizační sítě, Provoz ÚČOV, Provoz
vodovodní sítě umístěny souborové servery a provedena
změna nastavení PC sítě.

In order to reduce service inaccessibility and limit dependence
on data stored at the headquarters, file servers were installed
at the Sewerage Network Unit, the Central Wastewater
Treatment Plant Unit and the Water Supply Network Unit,
while the PC network configuration was also modified.

Mezi významné podněty pro zkvalitnění služeb IS patří:
– zprovoznění přístupu na portálové veřejné správy
z Systému řízení lidských zdrojů,
– realizace přeplatků a nedoplatků v Zákaznickém IS,
– provádění dálkových odečtů zprovoznění SW
DOKOMmobil,
– vytvoření datové vrstvy v GIS obsahující informace
o vrstevnicích, kde uživatel aplikace vidí profil liniových sítí,
– stabilizace Manažerského IS s vytvořením dalších
analytických sestav,
– aktualizace informací na webových stránkách OVAK a.s.,
– zahájení upgrade Finančního IS,
– provedení upgrade Laboratorního IS pracující na bázi
Oracle databází.

IS services were primarily upgraded for the purpose of:
– launching public administration portal access from
the Human Resources Management System,
– handling over- and underpayments in the Customer IS,
– performing remote readings using DOKOMmobil software,
– creating data layers in the GIS containing information
on layers enabling the application user to see a linear
networks profile,
– stabilising the Management IS by creating additional
analytical printouts,
– updating the OVAK a.s. website,
– initiating a Finance IS upgrade,
– upgrading the Laboratory IS working on the basis
of an Oracle database.

Z ekonomického pohledu byl uplynulý rok v duchu snižování
nákladů.

The Company focused on cutting costs in 2005.

Rok / Year
Úspora celkových nákladů / Total cost savings
Opravy / Repairs

2004/2003

8,6 %

23,0 %

15,0 %

20,5 %

Na snížení nákladů se podílely tyto faktory:
a) racionálnost customizovaných programových úprav,
b) snížení nákladů na technickou podporu,
c) efektivita nákupu komponent výpočetní techniky.

The primary factors behind cost savings were:
a) a more rational approach to customised program
modifications,
b) reduced technical support costs,
c) more effective computer-related purchases.

V minulém roce byla prováděna obměna hardware
a komponent výpočetní techniky.

Last year computer hardware and components were
replaced.

Rok / Year

2005

2004

Počet upgradů / Number of upgrades

61

66

Počet LCD monitorů / Number of LCD monitors

29

30

6

8

Počet serverů / Number of servers

36

2005/2004
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V rámci zvýšení bezpečnosti IS byly provedeny dvě významné
změny. Za prvé ve věci zálohování, fyzické oddělení místa
pořizování dat od místa záloh. V oblasti druhé byly rozšířeny
aktualizace antivirové a antispamové ochrany pro zvýšení
bezpečnosti.

Two main changes were made as part of the Company’s effort
to increase IS security. The first of these had to do with data
backup and the physical separation of the place where data
are acquired and the location at which they are stored.
The second change involved more comprehensive updating
of anti-virus and anti-spam protection for increased security.

P U B L I C R E L AT I O N S

P U B L I C R E L AT I O N S

Pomáháme městu, ve kterém působíme.
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.

We assist the city in which we operate.
In order to build positive relationships with the general
public, the Company undertakes targeted promotional campaigns to foster customer awareness of the Company name
and brand, as well as its regional importance. The Company
traditionally meets with its largest industrial customers on
an annual basis and with the mayors of all city 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. actively supports the cultural and social life of Ostrava through significant contributions
to educational and charitable projects. Our long-term partnerships in this area include the Janáček máj International
Music Festival, the Landek Ostrava Foundation, the Ostrava
Teaching Hospital and Polyclinic and Sportovní a rekreační
zařízení města Ostravy s.r.o. (the City of Ostrava Sports
and Recreation Centre).

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

The Company educates pupils in Ostrava’s primary schools
about the tremendous importance of water. The fifth annual
educational “Find the Water Source” project is just one
example of these activities.

Internet – významný komunikační nástroj
Aktuální měsíční informace o kvalitě pitné vody setříděné
podle jednotlivých městských obvodů jsou pro širokou
veřejnost k dispozici na www.ovak.cz.
Rovněž denní záznamy o haváriích nebo plánovaných opravách
na vodovodní síti jsou dalšími vyhledávanými informacemi.

Internet – an important communication tool
Updated monthly information on drinking water quality
classified according to individual city districts is provided to
the public online at www.ovak.cz. Daily updates about leaks
or planned repair work on the water supply network are also
very popular with customers.
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ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ÚDAJE O PRŮMĚRNÉM ROČNÍM PŘEPOČTENÉM STAVU
ZAMĚSTNANCŮ

AVERAGE ANNUAL ADJUSTED NUMBER OF EMPLOYEES

Předmět podnikání / Company object

2003

2004

2005

233

230

230

8

7

7

Technická a inženýrská činnost / Technical and engineering activity

12

13

13

Technické testování a analýzy / Technical testing and analyses

Provozování vodovodů a kanalizací / Water main and sewage pipe operation
Silniční motorová doprava / Road motor transport

14

13

13

Projektová činnost v invest. výstavbě / Design activity for capital construction

3

3

3

Jiné ubytovací služby / Other accommodation services

3

3

4

Ostatní / Other

113

112

114

Celkem / Total

386

381

384

V souladu s plněním střednědobých cílů i v roce 2005 probíhal
proces optimalizace stavu zaměstnanců s cílem zvýšit efektivitu
vykonávaných činností.

Staff downsizing continued in 2005 as part of the Company’s
medium-term goals designed to increase operational efficiency.

Cíle v oblasti řízení lidských zdrojů pro rok 2005 byly ke dni
31. 12. 2005 realizovány takto:
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců v roce 2005 činil
384 zaměstnance, tj. o 1 méně, než byl plán 385 zaměstnanců.

The 2005 human resources management goals were met as
follows at year-end: The average adjusted employee headcount
in 2005 was 384 employees, i.e. 1 employee less than the target
of 385 employees.

Vývoj kategorií zaměstnanců v přepočtených stavech
v letech 2003–2005

Development of employee categories in 2003–2005,
adjusted
počet zaměstnanců / number of

2003

194

employees

192
386
2004

193

D / Workers

188

TH / Technical and

381

administrative staff
Celkem / Total

2005

187
197
384

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

38

The staff qualification structure saw a drop in the number
of employees in blue-collar professions. This corresponds
to the drop in employees with only basic education.
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Vývoj kvalifikační struktury zaměstnanců
v přepočtených stavech v letech 2003–2005

Development of employee qualification structure
in 2003–2005, adjusted

počet zaměstnanců / number of
2003

16

employees

146
152
72

2004

12

Z / Elementary

150

education

147

SO / Secondary

72

education
ÚSO, VO / Specialised

2005

10

secondary education

156

VŠ / University

142
76

Rozbor věkové struktury zaměstnanců ukazuje, že nejpočetnější
je věková skupina 30–39 let a skupina 40–49 let. V roce
2005 došlo oproti roku 2004 k poklesu počtu zaměstnanců
ve věkové skupině do 29 let o 1 % a nárůst počtu zaměstnanců
v kategorii 30–39 let a 60 let a více o 1 % ; průměrný věk
zaměstnanců byl 42 let.

An analysis of the employee age structure indicates that
the largest groups are the 30–39 and 40–49 categories. In
2005 the number of employees in the under–29 (inclusive)
category dropped by 1 % year-on-year, while the number of
employees in the 30–39 and 60 and over categories increased
by 1 %; the average employee age is 42.

Věková struktura zaměstnanců v roce 2005:

Employee age structure in 2005:

50–59 let – 21 % / 50–59 – 21 %
60 let a více – 2 % / 60 and above – 2 %
do 29 let – 11 % / up to 29 – 11 %

40–49 let – 31 % / 30–39 – 31 %

30–39 let – 35 % / 30–39 – 35 %

39

Neustálé vzdělávání zaměstnanců zůstává hlavním personálním
nástrojem pro cílené zvyšování kvality zaměstnanců, a tím
i jejich výkonnosti. V roce 2005 byly vzdělávací akce realizovány
v těchto oblastech:

The continued training and education of the Company’s employees remains an essential human resources tool for the targeted
improvement of employee qualifications and efficiency. In 2005,
educational projects were focused on:

Oblast vzdělávání:
– Jazykové kurzy
– Legislativa
– Vodohospodářství
– Kvalifikační zkoušky
– Kurzy na míru (Manažerské dovednosti, Efektivní
komunikace)
– ISM (Školení pro interní auditory, Interní odborné školení
pro zaměstnance)
– Technické kurzy
– Ekonomické kurzy
– Informatika

Education and training areas:
– language courses
– Legislation
– Water supply management
– Qualification testing
– Custom-designed courses (managerial skills, effective
communication)
– ISM (training for internal auditors, in-house specialised
staff training)
– Technical course
– Economics courses
– IT courses

Největší objem finančních prostředků byl věnován na jazykové
kurzy, na manažerské programy, kurzy na míru, na semináře
z legislativy (oblast vodního hospodářství, oblast ekonomická),
ekonomické kurzy a informatiku.

The largest expenditure was on language courses, managerial
programs, custom-designed courses, seminars on legislation
(in the areas of water supply management and economics)
and economics and IT courses.

Plán finančních prostředků na vzdělávání pro rok 2006 je
stanoven ve výši 3 250 000 Kč.

The Company plans to spend CZK 3,250,000 on training
and education in 2006.

Náklady na vzdělávání zaměstnanců v letech 2003–2005

Employee education & training costs in the years 2003–2005
Kč / CZK

40

2003

2 658 696

2004

2 506 529

2005

2 231 899

Základním kritériem mzdového vývoje v roce 2005 bylo
zabezpečení růstu průměrné nominální mzdy bez ostatních
osobních nákladů za a.s. o 4 % oproti skutečnosti roku 2004.

The basic criterion for wage increases in 2005 was to provide
for 4% growth in the average nominal wage as compared
to 2004 exclusive of other personnel costs.

Skutečný nárůst průměrné nominální mzdy bez ostatních
nákladů za rok 2005 činil 5,31 %. Průměrná mzda za akciovou
společnost ze mzdových prostředků bez OMN za rok 2005
činila 20 357 Kč.

The actual increase in the average nominal wage exclusive
of other personnel costs for 2005 was 5.31 %. In 2005,
the average wage paid by the Company exclusive of other
personnel costs was CZK 20 357.
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Průměrná mzda v OVAK a.s. v letech 2003–2005

OVAK a.s. average wage in the years 2003–2005
průměrná mzda v Kč / average

2003

18 365

2004

19 330

2005

20 357

wage CZK

Kromě peněžní motivace jsou další finanční i nepeněžní
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,
odměny při životních a pracovních výročích apod.). Další
významnou motivací je také, již druhým rokem, poskytnutí
osobního konta, určeného k financování rekreací nebo
léčebných a rehabilitačních pobytů, a možnost čerpání
zdravotního volna.

In addition to cash incentives, other financial and in-kind
benefits arise from the collective agreement (an extra week
of vacation, meal allowances, contributions to cultural
and sporting events, loans to purchase or furnish housing,
bonuses for personal and professional anniversaries and more).
Another major incentive (which the Company has offered
for two years now) is the provision of a personal account
earmarked to finance recreational or convalescent and rehabilitation stays and the option of taking health-related time-off.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Workplace health and safety

V průběhu roku 2005 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.

In 2005 random inspections of adherence to workplace health
and safety principles were performed at all unit workplaces.
These reviews were focused on guaranteeing employee safety
when repairing water supply network leaks and malfunctions
and when planning water supply network repairs.

V průběhu měsíce května a června byly provedeny na všech
pracovištích prověrky BOZP za účasti zástupců odborové
organizace. Zjištěné závady a nedostatky byly odstraňovány
dle stanoveného harmonogramu a v určených termínech
byly odstraněny.
V roce 2005 bylo registrováno sedm pracovních úrazů.

In May and June, workplace health and safety inspection
were carried out at all Company worksites in co-operation
with union representatives. All defects and shortcomings
were eliminated in accordance with a stipulated time-schedule.
Seven work-related injuries were reported in 2005.

Zajišťování právní služby

Legal services

Prioritou právní služby v roce 2005 bylo řešení škod vzniklých
cizím subjektům následkem provozování vodovodů a kanalizací.
Dále to bylo řešení smluvních vztahů týkajících se odvádění
odpadních vod z obce Vřesina a města Klimkovice prostřednictvím kanalizačního sběrače na ÚČOV v Přívoze.
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.

The legal services priority in 2005 was to resolve the issue
of damage incurred by third parties as a result of water main
and sewerage operation. Also important was the handling
of contractual relations pertaining to wastewater removal
from the municipality of Vřesina and city of Klimkovice via
the sewers at the Central Wastewater Treatment Plant in Přívoz.
Among the legal services that are usually performed are:
– providing legal services needed by all internal departments,
– overseeing contractual uniformity and accuracy,
– drafting contracts and other important legal documents,
– assuring the liquidation of damage incurred as a result
of Company activities,
– exacting receivables at court and registering them
in bankruptcy and liquidation proceedings,
– maintaining the Company’s real estate agenda
and overseeing its legal disposition,
– ensuring the Company General Meeting is duly held.
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Integrovaný systém managementu

Integrated management system

V souladu se střednědobým plánem Ostravských vodáren
a kanalizací a.s. byla v roce 2005 úspěšně dokončena
implementace integrovaného systému managementu podle
norem ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a specifikace OHSAS
18001:1999.
Získáním jednotlivých certifikátů od certifikačního orgánu
Best Quality, s.r.o. se Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
zařadily mezi první vodárenské společnosti, které mají
certifikovaný integrovaný systém managementu pro tyto
oblasti:
■ systém managementu jakosti;

In 2005, an integrated management system was successfully
introduced pursuant to ISO 9001:2000 and ISO 14001:2004
norms and OHSAS 18001:1999 specifications in accordance
with the Ostravské vodárny a kanalizace a.s. medium-term
plan. In obtaining individual certificates from the Best
Quality, s.r.o. certification agency, Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. became one of the first water supply
companies to have a certified integrated management system
in the areas of quality, the environment and workplace health
and safety:
■ Quality management system

■

systém environmentálního managementu;

■

Environmental management system

■

systém managementu bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci.

■

Occupational Safety and Health
management system

Integrovaný systém managementu je uplatňován, udržován
a zlepšován v rámci těchto hlavních procesů:
1) provoz zdrojů a úpravy vody;
2) provoz vodovodní sítě;
3) provoz kanalizační sítě;
4) provoz čistíren odpadních vod;
5) řízení zákaznických služeb.

The integrated management system is executed, maintained
and upgraded within the framework of these primary
processes:
1) water sources and treatment;
2) water supply network;
3) sewerage network;
4) wastewater treatment plants;
5) customer services management.

Zavedením integrovaného systému managementu se Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. zavazují naplňovat zásady „Politiky
integrovaného systému managementu“, jejichž přínosy
pro jednotlivé zainteresované strany jsou následující:
– neustálé zlepšování služeb poskytovaných zákazníkům;
– zvyšování kvality vyráběné a dodávané pitné vody;
– snižování znečištění odpadních vod vypouštěných
do recipientu;
– zvýšení prevence znečišťování životního prostředí;
– zvýšení angažovanosti, motivace a odborné úrovně
zaměstnanců s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci;
– vytváření vzájemně prospěšných vztahů s dodavateli.

By introducing its integrated management system, Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. undertakes to fulfil the principles
of an “Integrated Management System Policy” whose benefits
for all involved parties are:
– ongoing improvement of customer services;
– increased quality of produced and delivered drinking
water;
– reduced pollutants in released wastewater;
– more effective prevention of environmental pollution;
– increased employee engagement, motivation
and professional qualifications with an emphasis
on workplace health and safety;
– creation of mutually beneficial relationships with suppliers.
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V Z TA H K Ž I V O T N Í M U P R O S T Ř E D Í

THE ENVIRONMENT

Provoz čistíren odpadních vod

The Company’s operation of wastewater

Provoz čistíren odpadních vod dodržel zákonné environmentální normy v oblasti kvality vyčištěné odpadní vody i kvality
čistírenského kalu na všech provozovaných čistírnách.

The Company’s operation of wastewater treatment plants
at all times adhered to statutory environmental protection
norms pertaining to the quality of treated wastewater
and sludge at all plants. In total, more than 36 million m3
of wastewater was treated with the following average
treatment effectiveness:
COD
91.6 %
BOD5
97.6 %
SS
96.7 %
NT
65.4 %
Phosphorus
92.2 %

Celkově bylo vyčištěno více než 36 mil. m3 odpadních vod
s následující průměrnou účinností čištění:
CHSK
91,6 %
BSK5
97,6 %
NL
96,7 %
Nc
65,4 %
Fosfor
92,2 %
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.
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 – tj. s čištěním veškerého
přítoku na ÚČOV při minimálním zhoršení odtokových
parametů, které však nebudou mít vliv na kvalitu recipientu.
Realizace všech úprav včetně zkušebního provozu bude
ukončena do konce roku 2010.
Po ukončení druhé etapy intenzifikace bude tato Ústřední
čistírna odpadních vod již splňovat veškeré kvalitativní
ukazatele na vypouštěné odpadní vody požadované EU.

The stepping-up of treatment plant operations is key to fulfilling
the environmental obligations the Czech Republic assumed
upon its accession to the European Union. Technological
treatment primarily involves reducing the nitrogen and phosphorus content in treatment plant effluent as these elements
have a negative impact on recipients, causing what is known
as water eutrophization, which may be manifest, for example,
in the occurrence of excess algae and cyanophytes. The step-up
plan is based on maximum utilisation of existing facilities,
the introduction of a top-quality technological process
and use of state-of-the-art machine technology.
The first stage of this step-up process at the Ostrava Central
Wastewater Treatment Plant took place in 2001. This less
financially and technologically demanding stage involved
the reduction of phosphorus in effluent by adding ferrous
coagulants, which brought the phosphorus level to below
1 mg/l, thus meeting the strictest EU requirements. The next
stage in this process addresses the requirement that the total
nitrogen content in effluent be reduced to below 10 mg/l.
This is an extremely complicated project because the Central
Wastewater Treatment Plant processes wastewater from coking
plants, a major source of nitrogen pollutants. The general
overhaul will be carried out while the plant remains fully
operational, i.e. continues to clean all inflow while effluent
parameters are minimally compromised, which however shall
have no impact on recipient quality. All upgrade work, including trial operation, will be completed by the end of 2010.
Once the second stage of this project is completed, the Central
Wastewater Treatment Plant will meet all the EU-stipulated
qualitative indicators for released wastewater.

Napojování zákazníků na kanalizaci

Connecting customers to the public sewerage system

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. přispívá
k výraznému zlepšení našeho společného životního prostředí
mimo jiné také odkanalizováním většiny ostravských nemovitostí a následným řádným vyčištěním odvedených odpadních
vod na některé z ostravských čistíren odpadních vod. V této
souvislosti probíhá prošetřování napojení na kanalizaci
doposud nepřihlášených odběratelů ke stočnému v těch
oblastech, kde byla vybudována kanalizace a předána
do správy OVAK a.s.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. further contributes
to environmental improvement by providing drainage
for the majority of Ostrava properties and then treating
the collected wastewater at local treatment plants. In this
connection, the Company investigates drainage connections
of customers not yet registered for sewage charges in those
areas where drainage was installed and then handed over
to OVAK a.s. to operate.
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Tato problematika je organizačně začleněna pod zákaznické
oddělení, a to od prošetření, úpravy smluvního vztahu, až
po samotnou fakturaci stočného. Systematické kontroly
napojení jednotlivých odběrných míst jak u stávajících
kanalizací, tak zejména u kanalizací nově převzatých do správy
OVAK a.s. provádějí kontroloři zákaznického oddělení.
Ti prošetřují za účasti odběratele napojení na kanalizaci,
od jehož výsledku se potom odvíjí povinnost zákazníka hradit
stočné. Pokud není napojení zřejmé, žádají o spolupráci
provoz kanalizace, který disponuje potřebným technickým
vybavením a dokáže jednoznačně určit, zda se o napojení
jedná, či nikoliv. O výsledku šetření je sepsán „Protokol“
a napojenému odběrateli se začne účtovat stočné ode dne
prošetření, kdy kontrolor současně provede odečet stavu
měřidla. Zároveň odběratel obdrží dopis s návrhem úpravy
smluvního vztahu.
Napojením každého odběratele na veřejnou kanalizaci
chráníme nejenom naše životní prostředí, ale i snižujeme
společné náklady na výstavbu a náročnou údržbu veřejné
kanalizace.

This problem lay within the remit of the Customer Department,
which handles the entire process from performing the investigation through drawing up contracts to billing sewage
charges. Systematic controls of individual consumption point
connections for existing sewerage, and especially sewerage
newly managed by OVAK a.s., are performed by Customer
Department inspectors. They examine sewerage connections
together with customers to determine customer obligations
to pay sewage charges. If the circumstances of a connection
are unclear, the Sewerage Unit is asked for assistance as it has
the necessary technical devices with which it can clearly
determine whether or not an actual connection exists.
An investigation protocol is drawn up and the connected
customer begins to be billed for sewage charges as of the date
of the investigation, at which time the inspector performs
the initial meter reading. The customer also obtains a letter
proposing that the appropriate contract be executed.
By connecting every customer to the public sewerage
system, we not only protect our environment, but also reduce
the common costs of system installation and maintenance.

Akreditace hydroanalytických laboratoří

Accreditation of hydroanalytical laboratories

V říjnu 2005 proběhla v našich laboratořích pravidelná
dozorová akce Českého institutu pro akreditaci, spojená
s mimořádnou dozorovou akcí v souvislosti s akreditací dalších
zkoušek z oblasti chemického zkoušení.
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.

In October 2005, the Czech Institute for Accreditation carried
out a regular inspection of our laboratories, accompanied
by an extraordinary inspection pertaining to extended chemical
testing accreditation.
Accreditation of laboratories pursuant to the effective
ČSN EN ISO/IEC 17025 standard is a necessary part of performing drinking water analyses attesting to compliance
with threshold limits of all indicators stipulated by applicable
legislation. This also applies to water processed in treatment
plants for drinking water and to wastewater disposed into
the public sewerage system or treated wastewater released
back into waterways. Accreditation is also a necessary prerequisite for serving customers, most of whom typically require
water analyses, e.g. for approvals of new water supply
connections and for quality control of discharged wastewater.

Výkon laboratoří

Output of laboratories

Počet vzorků:

Number of samples:

Číslo / Number
51

Provoz úpraven a zdrojů / Water sources and treatment plants operation

52

Provoz vodovodní sítě / Water supply network operation

61

Provoz kanalizační sítě / Sewerage system operation

62

Provoz čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plant operation

57

2004

2005

16 589

16 396

2 803

3 219

3 190

821

768

775

3 847

3 847

3 690

76

65

48

607

574

705

Součet vzorků dispečinku, investičního oddělení a dopravy / Sum of samples
from the Control Centre, Investment Department and transport

DKOV

2003
16 353

Dovozci koncentrovaných odpadních vod na ÚČOV / Suppliers of concentrated sewage
to the Central Wastewater Treatment Plant

EOV-OV Vzorky externích zákazníků s odběrem střediskem měření odpadních vod / Samples from external
customers collected by the Wastewater Monitoring Centre

169

202

225

EOV-EX

Externích zákazníků s vlastním odběrem zákazníkem / Self-collected samples from external customers

545

159

104

PV-EX

Vzorky pitných vod externích zákazníků / Drinking water samples from external customers

285

223

281

23 900

24 209

24 099

1 606

1 158

1 184

OVAK a.s.
EXTER

44

5
Zpráva představenstva... Board of Directors report...

MAJETEK UŽÍVANÝ
P Ř I P O D N I K AT E L S K É Č I N N O S T I

ASSETS USED IN BUSINESS
ACTIVITIES

Závislost společnosti na patentech nebo licencích,
průmyslových, obchodních nebo finančních smlouvách

The Company’s dependence on patents or licenses
and industrial, trade or financial contracts

V akciové společnosti nejsou takové patenty, licence apod.,
které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost.

The Company does not hold patents, licenses etc. that
would be of key importance to its business activities.

Vlastní smluvně nabyté patenty a licence

Contracted own patents and licenses

Společnost vlastní ochrannou známku na logo společnosti.
Jedná se o osvědčení ze dne 23. 5. 1994 číslo 176 725.

The Company owns the registered trademark for its corporate logo, for which certificate No. 176 725 was issued on 23 May 1994.

Nemovitosti vlastněné společností

Fixed assets owned by the Company

Stav k 31. 12. 2005 v Kč / At 31 December 2005 in CZK

Pořizovací cena / Cost

Pozemky / Land
Budovy a haly / Plant and equipment
Ostatní staveb. objekty * / Other property *

Zůstatková cena / Net book value

8 758 140

8 758 140

139 572 070

123 627 335

46 917 157

35 053 788

(* Jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky, šachtice, komunikace, osvětlení apod.) / (* Water supply and sewage service connections, manholes, roads, lighting, etc.)

Popis nemovitostí – budovy a haly

Allocation of fixed assets – plant and equipment

Popis staveb v Kč / Value of properties in CZK

Pořizovací cena / Cost

Zůstatková cena / Net book value

1/

Hospodářská budova, Ostrava-Přívoz, ul. Repinova / Administrative building, Ostrava-Přívoz, Repinova

1 263 322

919 076

2/

Školicí středisko, Ostravice / Training centre, Ostravice

1 352 040

1 130 194

3/

Zaškolovací středisko, Dolní Domaslavice / Training centre, Dolní Domaslavice

866 375

441 627

4/

Budova ředitelství společnosti , O.-Mor. Ostrava, ul.Tyršova / Company headquarters building,
13 586 342

12 499 307

32 054 168

29 837 690

O.-Mor. Ostrava, Tyršova
5/

Budova ředitelství společnosti, O.-Mor. Ostrava, ul. Nádražní / Company headquarters building,
O.-Mor. Ostrava, Nádražní

6/

Areál úpravny vody Ostrava-Nová Ves, ul. 28. října / Water treatment plant, Ostrava-Nová Ves, 28. října

624 301

368 812

7/

Areál úpravny vody Dubí-Ostrava, Svinov, ul. Luční / Water treatment plant, Dubí-Ostrava, Svinov, Luční

3 339 738

2 974 714

771 771

247 143

39 888 518

34 428 722

1 003 004

811 145

8/

Provozní budova, Ostrava-Nová Ves, ul. 28. října / Service building, Ostrava-Nová Ves, 28. října

9/

Provozní budova, sklady a garáže, O.-Mar. Hory, ul. Švermova / Service building, warehouses and garages,
O.-Mar.Hory, Švermova

10/ Budova tlakové stanice, Ostrava-Mor. Ostrava, ul. Sládkova / Compression station building,
Ostrava-Mor. Ostrava, Sládkova
11/ Budova trafostanice, Ostrava-Muglinov, ul. Okrajní / Transformer station building, Ostrava-Muglinov, Okrajní
12/ Provozní areál centrál. dispečinku, O.-Muglinov, ul. Vdovská / Control centre premises, O.-Muglinov, Vdovská

310 948

151 368

11 081 437

9 979 933

2 958 426

2 603 418

55 424

31 108

13/ Objekt propojovací st. 631, O.-Muglinov, ul. Vdovská / Inter-connection station building. 631,
O.-Muglinov, Vdovská
14/ Budova čerpací stanice, O.-Proskovice, ul. Proskovická / Pumping station building, O.-Proskovice, Proskovická
15/ Areál provoz. střediska kanalizací, O.-Třebovice, ul. Na Heleně / Sewerage system operating centre,
8 728 079

7 119 996

16/ Budova čerpací stanice, O.-Muglinov, ul. Komerční / Pumping station building, O.-Muglinov, Komerční

O.-Třebovice, Na Heleně

228 835

113 002

17/ Bytové jednotky, Ostrava-Zábřeh, ul. Kotlářova / Housing units, Ostrava-Zábřeh, Kotlářova

217 660

103 768

18/ Provozní budova, sklady, garáže, O.-Nová Ves, ul. 28. října / Service building, warehouses, garages,
O.-Nová Ves, 28. října
19/ Sdružený objekt ČOV Michálkovice / Multi-purpose premises, ČOV Michálkovice
20/ Středisko DEZA / DEZA center
21/ Rozvody klimatizace budovy ÚČOV / Air-conditioning networks buldings ÚČOV
Celkem / Total

2 006 796

1 419 449

17 585 862

16 817 107

212 760

202 828

1 436 264

1 426 928

139 572 070

123 627 335
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Popis pozemků
Pozemky využívané / Land used by
Oddělením správy / Administration department
Provozem zdrojů a úpr. vody / Water sources and treatment unit
Provozem vodovodní sítě / Water supply network unit

Land allocation
Výměra v m2 / Acreage 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 unit

98

67 800

Provozem kanalizační sítě / Sewerage system network unit

47

16 920

Provozem čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plants unit
Střediskem zásobování / Supply centre
Střediskem dopravy / Transport centre
Celkem / Total

966

74 747

4 032

1 425 823

1 281

741 585

84 278

8 758 140

INFORMACE O OČEKÁVANÉ
HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ SITUACI

I N F O R M AT I O N O N P R O J E C T E D
E C O N O M I C A N D F I N A N C I A L R E S U LT S

Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti
předmětu podnikání. I pro rok 2006 platí nadále věcně
usměrňovaná cena vodného a stočného a očekávaný zisk
společnosti se předpokládá ve výši cca 44 mil. Kč.

Economic activities will primarily be executed in the Company’s
business sector. The regulated water and sewage charges
are to remain in effect for 2006, and the Company is expected
to generate profits amounting to CZK 44 million.

Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku
do roku 2007

Projected development in revenues, expenses
and profits/losses through 2007
2005

2006

2007

Náklady / Revenues

742 964

772 085

787 669

Výnosy / Expenses

804 124

830 346

847 681

61 160

58 261

60 012

14 643

Výsledek před zdaněním / Profit/loss before taxes
Daň z příjmů / Income tax
- splatná / payable

46

0

7 684

- odložená / deferred

13 363

7 048

7 034

Výsledek po zdanění / Profit/loss after taxes

47 797

43 529

38 335

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 míry inflace v EU.
Zpevňování koruny nemá na společnost příliš velký vliv,
neboť většinu platebních operací provádíme pouze v domácí
měně.

The Company has no outstanding loans from banks or business
partners. All liabilities are settled by due dates; insolvency is
not an issue. The Company operates in a standard economic
environment. The inflation rate remains within the rates
projected by the Czech National Bank, while gradual convergence of the inflation rate with the EU rates can be expected.
The growing strength of the Czech crown has had little impact
on the Company’s results as most financial transactions are
effected solely in domestic currency.

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.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. invests uncommitted
financial means in short-term time deposits with Komerční
banka a.s and Československá obchodní banka a.s. These
guarantee a stable net return.
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VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

F I N A N C I A L R E S U LT S

Struktura výnosů v tis. Kč

Revenue structure in CZK thousands

Ukazatel / Index

% tržeb v r. 2005
2003

2004

2005

/ pct revenue in 2005

755 180

785 960

804 124

100%

- Tržby za dodávku pitné vody / Drinking water supply charges

394 614

405 855

414 569

51,56 %

- Tržby za odvádění odpadních vod / Sewage disposal charges

300 607

315 944

322 892

40,15 %

15 702

15 702

15 227

1,89 %

9 274

9 625

14 452

1,80 %

Výnosy celkem / Total revenues
Z toho / Itemized:

- Tržby za čištění koncentrovaných vod / Wastewater treatment charges
- Tržby za stavební výkony / Construction work revenues
- Tržby z investorské a inžen. činnosti / Investment and engineering revenues
- Ostatní / Other

Přehled o změnách vlastního kapitálu za poslední tři účetní
období v tis. Kč

3 119

2 248

2 733

0,34 %

31 864

36 586

34 251

4,26 %

Equity movements over the past three accounting periods
in T CZK

Rok / Year

2003

2004

2005

131 904

131 904

131 904

Kapitálové fondy / Capital funds

52 610

52 610

52 610

Zákonný rezervní fond / Legal reserve fund

26 381

26 381

26 381

3 644

3 651

3 733

161 479

192 339

134 503

Základní kapitál / Basic capital

Statutární fondy / Statutory funds
Nerozdělený zisk min. období / Retained earnings of previous periods
Neuhrazená ztráta min. období / Non-compensated losses of previous periods
Výsledek hospodaření / Profit
Vlastní kapitál celkem / Total equity

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

0

0

0

56 133

44 956

47 797

432 151

451 841

396 928

Profit/loss per share after taxes from current operations
over the past three accounting periods

Rok / Year

2003

2004

2005

Hospodářský výsledek/tis. Kč / Profit/loss/T CZK

56 133

44 956

47 797

HV/1 ks akcie/Kč / ProfitProfit/loss per share/CZK

425,56

340,82

362,36

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

Společnost k 31. 12. 2005 vlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 532 847 tis. Kč. Mezi významné
položky přírůstků z pohledu pořizovací ceny v roce 2005
patří zejména pořízení kanalizačního vozidla MAN-Aquastar
v pořizovací ceně cca 10 214 tis. Kč, byla realizována přístavba
garáží na provoze vodovodní sítě za cca 8 289 tis. Kč, byl
pořízen kolový nakladač CAT v pořizovací ceně 2 158 tis. Kč,
nakladač Bobcat za 800 tis. Kč. Investice týkající se informačních
technologií dosáhly výše celkem 3 071 tis. Kč. Proběhla

Dividend per share over the past three accounting periods
2002

2003

2004

návrh 2005 / proposal for 2005

154

172

759

342

At 31 December 2005, the Company owned tangible and intangible fixed assets at an acquisition cost of T CZK 532,847.
Asset additions notable in terms of cost included the purchase
of a MAN-Aquastar sewage vehicle for T CZK 10,214,
the garage expansion for the Water Supply Network Unit
at a cost of T CZK 8,289 and the purchase of a CAT wheel
loader for T CZK 2,158 and a Bobcat loader for T CZK 800.
Investment in information technology systems amounted
to T CZK 3,071. Installation of the air-conditioning system

47

48

výstavba rozvodů klimatizace na provoze Ústřední čistírny
odpadních vod za 1 436 tis. Kč, klimatizační jednotky byly
pořízeny za cca 600 tis. Kč.

at the Central Wastewater Treatment Unit cost T CZK 1,436,
plus air-conditioning units were purchased for T CZK 600.

U dlouhodobého nehmotného majetku patří mezi významné
položky přírůstků technické zhodnocení softwaru Labsystém
ve výši 193 tis. Kč a softwaru zákaznického informačního
systému ve výši 109 tis. Kč. Byl pořízen softwar pro internet
ve výši 125 tis. Kč.

Major additions to tangible fixed assets included the technological upgrade of the Labsystem software at a cost
of T CZK 193 and the customer support information software
at a cost of T CZK 109. The Company spent T CZK 125
on the purchase of internet software.

Ve finančních výkazech společnosti je zachycen také pronajatý
majetek statutárního města Ostravy v pořizovací ceně 5 469
206 tis. Kč. Přírůstek majetku v roce 2005 oproti roku 2004
činil 189 795 tis. Kč, což se zejména týkalo investic do vodovodní a kanalizační sítě.

The Company’s financial statements also report leased assets
to which the City of Ostrava has legal title at an acquisition
cost of T CZK 5,469,206. The year-on-year increase in assets
in 2005 totalled T CZK 189,795, mainly representing investments into the water supply and sewerage networks.

Celkový hospodářský výsledek po zdanění ve výši 47 797 tis. Kč
je 4,3 % nad plánovanou hodnotou. Toto překročení představuje v číselné hodnotě 1 963 tis. Kč. V hospodářském
výsledku po zdanění je zohledněn odložený daňový závazek
ve výši 13 363 tis. Kč.

Total after-tax earnings of T CZK 47,797 exceeded planned
earnings by 4.3 percent, or T CZK 1,963. After-tax profits
included a deferred tax liability of T CZK 13,363.

Stav zásob ke konci roku činil 2 570 tis. Kč. K nepotřebným,
zastaralým a bezobrátkovým zásobám byla vytvořena
opravná položka ve výši 87 tis. Kč.

The Company’s inventory at the year-end totalled T CZK
2,570. Provisions of T CZK 87 were established against
redundant, obsolete and slow-moving inventory.

Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek ve výši
328 819 tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů
69 113 tis. Kč. K těmto pohledávkám byla vytvořena opravná
položka ve výši 22 571 tis. Kč. Součástí krátkodobých pohledávek jsou rovněž dohadné účty aktivní ve výši 217 139 tis. Kč
zahrnující především dohadnou položku na tržby za vodné
a stočné, které nebyly k 31. 12. 2005 vyfakturovány.

Of the total value of short-term receivables amounting
to T CZK 328,819, trade receivables accounted for T CZK 63,113.
Provisions against these receivables totalled T CZK 22,571.
Short-term receivables also include gain contingencies
of T CZK 217,139, mainly comprising a contingency item
for water and sewage service revenues that had remained
unbilled as at 31 December 2005.

Stav finančního majetku byl k 31. 12. 2005 ve výši 95 740 tis. Kč,
což představuje meziroční pokles o 48 900 tis. Kč, který
vznikl mimo jiné v souvislosti s výplatou dividend.

At 31 December 2005, the Company’s financial assets totalled
T CZK 95,740, a year-on-year decrease of T CZK 48,900,
resulting in part from dividend payments.

Celkový stav vlastního majetku společnosti činí k 31. 12. 2005
v účetní hodnotě 694 181 tis. Kč. Zdroje krytí vlastního
majetku společnosti jsou: vlastní kapitál společnosti ve výši
396 928 tis. Kč, cizí zdroje ve formě rezerv ve výši 10 696 tis. Kč,
odložený daňový závazek ve výši 4 944 tis. Kč a krátkodobé
závazky ve výši 281 613 tis. Kč.

The carrying amount of the Company’s own assets was
T CZK 694,181 at 31 December 2005. Sources for financial
backing of the Company’s own assets include: equity totalling
T CZK 396,928, other resources in the form of reserves
amounting to T CZK 10,696, a deferred tax liability
of T CZK 4,944, and short-term payables totalling
T CZK 281,613.

V oblasti krátkodobých závazků je v rozvaze dále vykázán
závazek z komplexního pronájmu infrastrukturního majetku
pronajatého od statutárního města Ostravy ve výši
3 233 015 tis. Kč, který odpovídá zůstatkové hodnotě
pronajatého majetku.

Short-term payables recorded in the balance sheet also include
a liability at a net book value of T CZK 3,233,015 arising
from the complex lease of infrastructure assets from the
City of Ostrava.
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* Výškovou dominantou centra Vítkovic se stala v roce 1880 vodárenská věž se dvěma vodojemy o obsahu 50 m 3. Později (1883–86) na náměstí
vyrostl kostel Sv. Pavla s volně stojící kampanilou, vzniklou přestavbou vodárenské věže. Dnes Kulturní památka . In 1880, a water tower
with two water reservoirs of 50 m 3 volume became a dominant high-rise building of the Vítkovice downtown. Later on, the most important
project was building the square, at which the St. Paul’s Church rose together with a detached campanile. The campanile resulted from
a rebuilt of the water tower. It is included in culture heritage.

VÝROK AUDITORA
Představenstvu společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.:
Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., k 31. prosinci 2005. Za sestavení této účetní závěrky je zodpovědné
vedení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce.
Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory
auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl audit tak, aby získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka
neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených
v účetní závěrce. Audit též zahrnuje posouzení použitých účetních metod a významných odhadů provedených vedením a dále zhodnocení
vypovídající schopnosti účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje majetek, závazky, vlastní kapitál a finanční
situaci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., k 31. prosinci 2005 a výsledky jejího hospodaření za rok 2005 v souladu s účetními
předpisy platnými v České republice.
Aniž bychom vyjadřovali výhradu, chtěli bychom upozornit na skutečnost uvedenou v bodech 11 a 22 přílohy k účetní závěrce, že z důvodu
legislativní změny nebude již v roce 2006 společnost účtovat o najatém majetku formou komplexního pronájmu a proto bude tento majetek
v zůstatkové hodnotě 3 233 016 tis. Kč a příslušný závazek ve stejné výši k 1. 1. 2006 společností odúčtován. O infrastrukturním majetku bude
v budoucnosti účtováno jako o běžném pronájmu.
Prověřili jsme též věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
k 31. prosinci 2005. Za sestavení této zprávy o vztazích je zodpovědné vedení společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Naším úkolem je
vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy vztahujícími se k prověrce a souvisejícími aplikačními doložkami
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva
o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy
a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích
jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k 31. prosinci 2005.
Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědné vedení společnosti. Naším
úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České
republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční
zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných ohledech v souladu s příslušnou
účetní závěrkou. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
Podle našeho názoru jsou informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných ohledech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou.
Účetní závěrka společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., k 31. prosinci 2004 byla ověřena jinými auditory a jejich zpráva z 25. února 2005
obsahovala výrok bez výhrad. Při provádění auditu a zpracování výroku za rok 2005 jsme vyšli z jejich závěrů týkajících se roku 2004.

A Member of Ernst & Young Global – Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
with its registered office at Karlovo náměstí 10, 120 00 Prague 2, Phone +420 225 335 111 has been incorporated
in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no. 88504, under identification No. 26704153.
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AUDITOR’S REPORT
To the Board of Directors of Ostravské vodárny a kanalizace a.s.:
We have audited the financial statements of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. as at 31 December 2005. These financial statements are
the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
We conducted our audit in accordance with the Act on Auditors, International Standards on Auditing and application clauses of the Chamber
of Auditors of the Czech Republic. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether
the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts
and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made
by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our
opinion.
In our opinion, the financial statements present, in all material respects, a true and fair view of the assets, liabilities, equity and financial position
of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. as at 31 December 2005 and the financial results for the year then ended in accordance with accounting
principles generally accepted in the Czech Republic.
Without qualifying our opinion we wish to draw your attention to the fact more fully discussed in Notes 11 and 22 that in 2006, as a result
of the legislative amendment, the Company will not account for the assets used under the complex lease and, accordingly, it will derecognize
these assets totalling CZK 3,233,016 thousands and the corresponding liability at the same amount as of 1 January 2006. The infrastructure assets
will be accounted for as normal lease in the future.
In addition, we have reviewed the accuracy of the information contained in the report on related parties of Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
for the year ended 31 December 2005. The management of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is responsible for the preparation of the report
on related parties. Our responsibility is to issue a report based on our review.
We conducted our review in accordance with applicable International Standards on Auditing and the related applicable clauses issued
by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the review to obtain moderate assurance as
to whether the report on related parties is free from material misstatement. The review is limited primarily to enquiries of company personnel,
to analytical procedures applied to financial data and to examining, on a test basis, the accuracy of information, and thus provides less assurance
than an audit. We have not performed an audit and, accordingly, we do not express an audit opinion.
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the report on related parties of Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
for the year ended 31 December 2005 is materially misstated.
We have also reviewed the consistency of the annual report with the above-mentioned financial statements. The management of Ostravské
vodárny a kanalizace a. s. is responsible for the accuracy of the annual report. Our responsibility is to express, based on our review, an opinion
on the consistency of the annual report with the financial statements.
We conducted our review in accordance with International Standards on Auditing and the related application clauses issued by the Chamber
of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the review to obtain reasonable assurance as to whether
the information presented in the annual report that describes the facts reflected in the financial statements is consistent, in all material respect,
with the financial statements. We believe that our review provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the information presented in the annual report is consistent, in all material respects, with the above-mentioned financial statements.
The prior year financial statements of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. were audited by other auditors whose report dated 25 February 2005
expressed an unqualified opinion on those statements. We have relied on their audit opinion on the 2004 financial information.

A Member of Ernst & Young Global – Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
with its registered office at Karlovo náměstí 10, 120 00 Prague 2, Phone +420 225 335 111 has been incorporated
in the Commercial Register administered by the Municipal Court in Prague, Section C, entry no. 88504, under identification No. 26704153.
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
k datu 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

AKTIVA CELKEM
A.

Běžné účetní období

Minulé úč.

Minulé úč.

období 2004

období 2003

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Netto

6 430 547

-2 503 351

3 927 196

3 935 408

3 774 372

6 002 053

-2 480 693

3 521 360

3 467 786

3 375 366

55 662

-49 487

6 175

8 335

10 320

54 593

-49 487

5 106

7 226

10 070

1 069

1 109

250

3 515 185

3 459 451

3 365 046

133 050

133 994

27 242

POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKLADNÍ KAPITÁL

B.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.

Dlouhodobý nehmotný majetek
1

Zřizovací výdaje

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

Software

4

Ocenitelná práva

5

Goodwill

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek

1

Pozemky

2

Stavby

3

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

5

Základní stádo a tažná zvířata

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

9
III.

Dlouhodobý finanční majetek

B.

III. 1

Podíly v ovládaných a řízených osobách

2

Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

4

Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
OBĚŽNÁ AKTIVA

C.

I.

C.

I.

C.

II.

C.

II.

5 946 391

-2 431 206

133 050
4 971 006

-1 836 113

3 134 893

3 063 158

3 077 842

828 188

-595 093

233 095

253 366

255 434

208

208

183

183

13 939

13 939

8 750

4 345

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

B.

C.

1 069

0

0

0

0

0

397 669

427 205

-22 658

404 547

466 117

Zásoby

2 570

-87

2 483

2 573

2 628

1

Materiál

2 570

-87

2 483

2 573

2 628

2

Nedokončená výroba a polotovary

3

Výrobky

4

Zvířata

5

Zboží

6

Poskytnuté zálohy na zásoby
76

8 502

13 984

Dlouhodobé pohledávky
1

Pohledávky z obchodních vztahů

2

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

3

Pohledávky – podstatný vliv

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

6

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

7

Jiné pohledávky

8

Odložená daňová pohledávka

76

76

0

76

83

98

8 419

13 886
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
k datu 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

C.

III.

Krátkodobé pohledávky

C.

III. 1

Pohledávky z obchodních vztahů

2

Pohledávky – ovládající a řídící osoba

3

Pohledávky – podstatný vliv

4

Běžné účetní období

Minulé úč.

Minulé úč.

období 2004

období 2003

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Netto

328 819

-22 571

306 248

310 402

285 818

69 113

-22 571

46 542

44 836

48 183

Pohledávky za společníky, členy družstva
a za účastníky sdružení
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

6

Stát - daňové pohledávky

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

8

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované výnosy)

9

Jiné pohledávky

C.

IV.

C.

IV. 1

Krátkodobý finanční majetek
Peníze

4 113

4 113

6 380

1 312

38 114

38 114

37 605

31 484

217 139

217 139

221 094

204 191

340

340

487

648

95 740

144 640

95 239

95 740

0

778

778

735

687

2

Účty v bankách

27 462

27 462

27 205

32 352

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

67 500

67 500

116 700

62 200

4

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
1 337

D.

OSTATNÍ AKTIVA – PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIV

1 289

0

1 289

1 505

D. I.

Časové rozlišení

1 289

0

1 289

1 505

1 337

1

Náklady příštích období

1 283

1 283

1 286

1 193

2

Komplexní náklady příštích období

3

Příjmy příštích období

6

6

219

144

D. I.

54
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ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU
k datu 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

Stav v běžném účetním období

Stav v min.účetním období 2004

Stav v min. účetním období 2003

3 927 196

3 935 408

3 774 372

PASIVA CELKEM
A.

VLASTNÍ KAPITÁL

396 928

451 841

432 151

A. I.

Základní kapitál

131 904

131 904

131 904

1

Základní kapitál

131 904

131 904

131 904

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

3

Změny základního kapitálu
52 610

52 610

52 610

52 610

52 610

52 610

A. I.

A. II.

Kapitálové fondy

A. II. 1

Emisní ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

A

III.

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 114

30 032

30 025

A

III. 1

Zákonný rezervní fond

26 381

26 381

26 381

3 733

3 651

3 644

Výsledek hospodaření minulých let

134 503

192 339

161 479

Nerozdělený zisk minulých let

134 503

192 339

161 479

2
A. IV.
A. IV. 1
2

Statutární a ostatní fondy

Neuhrazená ztráta minulých let

A. V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

B.

CIZÍ ZDROJE

B. I.
B. I.

Rezervy

44 956

56 133

3 483 134

3 332 153

10 696

18 196

14 978

3 475

11 000

4 500

1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

3

Rezerva na daň z příjmů

4

Ostatní rezervy

7 221

7 196

10 478

Dlouhodobé závazky

4 944

3 050 587

2 963 258

3 050 587

2 963 258

3 514 628

414 351

353 917

45 701

62 281

41 127

B. II.
B. II.

47 797
3 530 268

1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

3

Závazky – podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

5

Přijaté zálohy

6

Vydané dluhopisy

7

Směnky k úhradě

8

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

9

Jiné závazky

10 Odložený daňový závazek
B. III.

Krátkodobé závazky

B. III. 1

Závazky z obchodních vztahů

4 944

2

Závazky – ovládající a řídící osoba

3

Závazky – podstatný vliv

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům sdružení

1 086

622

517

5

Závazky k zaměstnancům

5 771

5 518

5 034

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

3 460

3 279

2 856

7

Stát – daňové závazky a dotace

1 257

1 209

792

8

Přijaté zálohy

176 484

180 303

156 389

9

Vydané dluhopisy

10 Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)
11 Jiné závazky
B. IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

B. IV. 1

Bankovní úvěry dlouhodobé

2

Krátkodobé bankovní úvěry

3

Krátkodobé finanční výpomoci

47 325

28 294

16 536

3 233 544

132 845

130 666

0

0

0

C.

OSTATNÍ PASIVA - PŘECHODNÉ ÚČTY PASIV

0

433

10 068

C. I.

Časové rozlišení

0

433

10 068

C. I.

1

Výdaje příštích období

415

10 053

2

Výnosy příštích období

18

15
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V Ý K A Z Z I S K U A Z T R ÁT Y V P L N É M R O Z S A H U
k datu 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

I.
A.

1

Tržby za prodej zboží

2

Náklady vynaložené na prodané zboží

+

Obchodní marže
II.
II.

Stav v minulém

Stav v minulém

účetním období 2004

účetním období 2003

0

0

0

Výkony

797 899

773 661

744 082

797 452

773 390

743 921

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3

Aktivace

B.

Stav v běžném
účetním období

Výkonová spotřeba

447

271

161

432 024

421 370

388 103

B.

1

Spotřeba materiálu a energie

207 491

212 781

197 007

B.

2

Služby

224 533

208 589

191 096

+

Přidaná hodnota

365 875

352 291

355 979

C.

Osobní náklady

132 701

125 629

121 074

93 885

89 264

86 176

1 497

1 420

1 158

34 054

32 077

30 900

C.

1

Mzdové náklady

C.

2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.

4

D.
E.

Sociální náklady

3 265

2 868

2 840

Daně a poplatky

1 163

1 901

1 887

172 583

167 736

176 928

1 575

4 890

6 509
4 945

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

III. 1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

645

3 966

Tržby z prodeje materiálu

930

924

1 564

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu

877

3 029

4 651

19

2 294

3 716

858

735

935

2
F.
F.

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

2

Prodaný materiál

G.

1

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

-13 042

978

10 772

Ostatní provozní výnosy

2 359

4 427

3 025

1

Ostatní provozní náklady

15 927

14 272

8 795

2

Převod provozních výnosů

59 600

48 063

41 406

0

0

0

IV. 2
H.
V.
I.

1

Převod provozních nákladů

*

Provozní výsledek hospodaření

VI. 1

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

J.

1

Prodané cenné papíry a podíly

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

VII. 1

Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních
jednotkách pod podstatným vlivem

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

3

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

VIII. 1
K.

2
IX. 1

L.

2

M.

1
X. 1

N.

2
XI. 1

O.

2
XII. 1

P.

2
*

56

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

657

Náklady z finančního majetku
Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů
Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů
Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti
Výnosové úroky

2 107

2 679

900

Ostatní finanční výnosy

184

303

7

Ostatní finanční náklady

731

622

722

1 560

2 360

841

Nákladové úroky

1

Převod finančních výnosů
Převod finančních nákladů
Finanční výsledek hospodaření
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V Ý K A Z Z I S K U A Z T R ÁT Y V P L N É M R O Z S A H U
k datu 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.

1

Q.

2
**
XIII. 1

13 363

5 467

-13 886

- odložená

13 363

5 467

-13 886

47 797

44 956

56 133

0

0

0

0

0

0

Mimořádné výnosy

2

Mimořádné náklady

1

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

S.

1

- splatná

2

- odložená
Mimořádný výsledek hospodaření

1

Stav v minulém
účetním období 2003

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

S.

*

Stav v minulém
účetním období 2004

- splatná

R.

S.

Stav v běžném
účetním období

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

47 797

44 956

56 133

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

61 160

50 423

42 247

57

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
k datu 31. 12. 2005 (v tisících Kč)

Stav v běžném

Stav v minulém

Stav v minulém

účetním období

účetním období 2004

účetním období 2003

Peněžní toky z provozní činnosti
Z.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost bez zdanění (+/-)

61 160

50 423

42 247

A. 1.

Úpravy o nepeněžní operace

18 699

29 884

43 099

A. 1.

1.

Odpisy stálých aktiv, pohledávek a opravné položky
k nabytému majetku

34 474

33 257

35 141

A. 1.

2.

Změna stavu opravných položek

-5 542

-2 240

18 638

A. 1.

3.

Změna stavu rezerv

-7 500

3 218

-7 865

A. 1.

4.

Kurzové rozdíly

A. 1.

5.

(Zisk) / ztráta z prodeje stálých aktiv

-626

-1 672

-1 229

A. 1.

6.

Úrokové náklady a výnosy

-2 107

-2 679

-899

A. 1.

7.

Ostatní nepeněžní operace (např. přecenění na reálnou
hodnotu do HV, přijaté dividendy)

A

*

A. 2.

pracovního kapitálu, placenými úroky a mimořádnými položkami

79 859

80 307

85 346

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

10 702

25 964

-33 152

A. 2.

1.

Změna stavu zásob

A. 2.

2.

Změna stavu obchodních pohledávek

A. 2.

3.

Změna stavu ostatnich pohledávek a přechodných účtů aktiv

A. 2.

4.

Změna stavu obchodních závazků

A. 2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů
a přechodných účtů pasiv

A

**

18

40

-221

-2 938

3 347

7 952

6 753

-25 828

-42 415

-14 379

21 154

21 615

21 248

27 251

-20 083

90 561

106 271

52 194

-14

359

271

90 547

106 630

52 464

-39 961

-38 607

14 321

645

3 966

4 945

2 115

2 679

893

-37 201

-31 962

-7 827

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním,
placenými úroky a mimořádnými položkami

A. 3.

1

Placené úroky

A. 4.

1

Placené daně

A. 5.

1

A

-689

Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změnami

***

-1

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami
Čistý peněžní tok z provozní činnosti
Peněžní toky z investiční činnosti

B.

1.

1

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

B.

2.

1

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

3.

1

Poskytnuté půjčky a úvěry

B.

4.

1

Přijaté úroky

B.

5.

1

Přijaté dividendy

B

***

C.

1.

C.

2.

1.

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.

2.

2.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.

2.

3.

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky

C

***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

656

Peněžní toky z finanční činnosti
Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých,
příp. krátkodobých, úvěrů

704

-100 115

-22 688

-2 595

-2 579

-2 208

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-102 246

-25 267

-21 818

F

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

-48 900

49 401

22 819

P

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
144 640

95 239

72 420

R

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
95 740

144 640

95 239

na začátku účetního období

na konci účetního období

58

464

-20 314
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Příloha k účetní závěrce za rok 2005

* Vodojem v Kunčicích o obsahu 160 m 3. Rok pořízení 1932. Dne 14. 8. 2003 byl vodojem předán zpátky městu. OVAK a.s. vodojem již
nevyužívá – sloužil mj. jako akumulace pro vodu vyrobenou na vodním zdroji Záryje . The water reservoir in Kunčice, volume of 160 m 3.
Acquired in 1932. On 14 August 2003, the water reservoir was transferred back to the city. OVAK, a.s. does not use the water reservoir
any more. It served, among others, as accumulator of water produced in the Záryje water source – now, it is out of order and devastated.
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1. POPIS SPOLEČNOSTI
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „společnost”) je akciová společnost, která byla založena dne 25. 4. 1992
a vznikla zapsáním do obchodního rejstříku soudu v Ostravě dne 30. 4. 1992.
Společnost sídlí v Ostravě-Moravské Ostravě, Nádražní 28/3114, Česká republika, identifikační číslo 45193673.
Hlavním předmětem její činnosti je provozování vodovodů a kanalizací.
Osoby podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu společnosti:
Suez Environnement

50,0675 %

Statutární město Ostrava

28,5533 %

Ostatní

21,3792 %

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci 2005 a změny provedené v obchodním rejstříku v roce 2005:
Představenstvo
Předseda:

Ing. Aleš Zedník

Místopředseda:

Pierre-Etienne Segre – den vzniku členství 4. června 2004, v obchodním rejstříku zapsáno dne 7. ledna 2005

Člen:

Mgr. Mirko Jašurek

Člen:

Bc. Radana Zapletalová

Člen:

Ing. Antonín Láznička

Člen:

Fabrice Rossignol – den vzniku členství 24. listopadu 2004, v obchodním rejstříku zapsáno dne 18. srpna 2005

Člen:

Ing. Alois Mazák – den vzniku členství 2. února 2005, v obchodním rejstříku zapsáno dne 18. srpna 2005

Předseda:

Ing. Dalibor Madej

Dozorčí rada

Místopředseda:

PhDr. Pavel Kavka

Člen:

RNDr. Lubomír Habrnál

Člen:

Ing. Josef Pražák

Člen:

Ing. Hana Majlingová

Člen:

Ing. Vratislav Kratochvíl

Organizační struktura společnosti je uvedena na str. 22.

2. ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY
Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném
pro rok 2005, 2004 a 2003.

3. OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY
Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2005, 2004 a 2003, jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.

61

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Doba odpisování
Software

5

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

8

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu pořízení, náklady na dopravu,
clo a další náklady s pořízením související. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený ve společnosti se oceňuje vlastními náklady,
které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady a výrobní režijní náklady. Úroky a další finanční výdaje související
s pořízením se zahrnují do jeho ocenění.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu
za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů.
Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku.
Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Doba odpisování
Stavby

30–77

Stroje, přístroje a zařízení

3–20

Dopravní prostředky

4–17

Inventář

4–25

c) Zásoby
Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady,
zahrnující zejména 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.

d) Pohledávky
Pohledávky se při vzniku oceňují jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných a nedobytných pohledávek se snižuje pomocí
opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu.

e) Vlastní kapitál
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku krajského soudu.
Akciová společnost je povinna vytvořit rezervní fond v roce, kdy poprvé dosáhne zisku, ve výši 20 % čistého zisku, ne však více
než 10 % základního kapitálu. V dalších letech vytváří rezervní fond ve výši 5 % z čistého zisku až do výše 20 % základního
kapitálu. Takto vytvořené zdroje se mohou použít jen k úhradě ztráty.
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f) Cizí zdroje
Společnost vytváří zákonné rezervy ve smyslu zákona o rezervách a rezervy na ztráty a rizika v případech, kdy lze s vysokou
mírou pravděpodobnosti stanovit titul, výši a termín plnění při dodržení věcné a časové souvislosti.
Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách.
Podmíněné závazky, které nejsou vykázány v rozvaze z důvodu vysoké nejistoty při stanovení jejich výše, titulu nebo termínu
plnění, jsou popsány v odstavci 18.

g) 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 uhradí platby za nabytí v rámci nákladů.
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje příslušnou hodnotu najatého
majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově
rozlišují.

h) Devizové operace
Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem, který platí celé účetní období,
a k rozvahovému dni byly oceněny kurzem platným k 31. 12. vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.

i) Účtování výnosů a nákladů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.
Společnost účtuje na vrub nákladů tvorbu rezerv a opravných položek na krytí všech rizik, ztrát a znehodnocení, které jsou
ke dni sestavení účetní závěrky známy.

j) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o trvale nebo
dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek,
náklady na reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, atd.).
Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska
účetnictví a stanovení základu daně z příjmu s přihlédnutím k období realizace.
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4. 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“).

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
Majetek vlastní
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

50 499

-

-

2 108

52 607

1 109

2 068

-

-2 108

1 069

Celkem 2005

51 608

2 068

-

-

53 676

Celkem 2004

51 614

1 501

-1 507

-

51 608

Celkem 2003

49 549

5 515

-3 450

-

51 614

Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

OPRÁVKY
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Software

Prodeje,

Vyřazení

Převody

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota
4 059

-44 676

-3 872

-

-

-

-48 548

-

-

-

-

-

-

1 069

Celkem 2005

-44 676

-3 872

-

-

-

-48 548

5 128

Celkem 2004

-41 450

-4 413

-

1 187

-

-44 676

6 932

Celkem 2003

-33 979

-8 007

-

536

-

-41 450

10 164

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Majetek pronajatý
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

Software

1 986

-

-

-

1 986

Celkem 2005

1 986

-

-

-

1 986

Celkem 2004

400

1 586

-

-

1 986

Celkem 2003

400

-

-

-

400

OPRÁVKY
Počáteční

Odpisy

zůstatek

Prodeje,

Vyřazení

Převody

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

Software

-583

-356

-

-

-

-939

1 047

Celkem 2005

-583

-356

-

-

-

-939

1 047

Celkem 2004

-244

-339

-

-

-

-583

1 403

Celkem 2003

-165

-79

-

-

-

-244

156

Legislativní platnost komplexního pronájmu byla k 31. 12. 2005 ukončena, a proto bude nehmotný majetek v zůstatkové
hodnotě 1 047 tis. Kč a příslušný závazek k 1. 1. 2006 společností odúčtován (viz odstavec 11).
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Majetek celkem (vlastní a pronajatý)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Konečný zůstatek

52 485

-

-

2 108

54 593

1 109

2 068

-

-2 108

1 069

Celkem 2005

53 594

2 068

-

-

55 662

Celkem 2004

52 014

3 087

-1 507

-

53 594

Celkem 2003

49 949

5 515

-3 450

-

52 014

Software
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

OPRÁVKY
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Software

Prodeje,

Vyřazení

Převody

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota
5 106

-45 259

-4 228

-

-

-

-49 487

-

-

-

-

-

-

1 069

Celkem 2005

-45 259

-4 228

-

-

-

-49 487

6 175

Celkem 2004

-41 694

-4 752

-

1 187

-

-45 259

8 335

Celkem 2003

-34 144

-8 086

-

536

-

-41 694

10 320

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Společnost pořídila v roce 2005 drobný nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 225 tis. Kč, v roce 2004
představoval tento majetek hodnotu 529 tis. Kč a v roce 2003 hodnotu 488 tis. Kč.
b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Majetek vlastní
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

8 758

-

-

-

8 758

Stavby

184 143

-

-255

2 601

186 489

Stroje, přístroje a zařízení

152 717

-

-2 562

10 158

160 313

90 322

-

-5 936

17 718

102 104

Inventář

3 120

-

-

-

3 120

Drobný hmotný majetek

4 671

-

-431

1

4 241

186

-

-3

25

208

8 750

35 692

-

-30 503

13 939

Celkem 2005

452 667

35 692

-9 187

-

479 172

Celkem 2004

425 406

70 320

-43 059

-

452 667

Celkem 2003

412 789

88 656

-76 039

-

425 406

Pozemky

Dopravní prostředky

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Konečný zůstatek

OPRÁVKY
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Pozemky
Stavby

Prodeje,

Vyřazení

Převody

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

-

-

-

-

-

-

8 758

-24 806

-3 258

-

256

-

-27 808

158 681

Stroje, přístroje a zařízení

-92 558

-15 170

-9

2 572

-

-105 165

55 148

Dopravní prostředky

-50 563

-11 794

-10

5 935

-

-56 432

45 672

Inventář

-1 922

-386

-

-2

-

-2 310

810

Drobný hmotný majetek

-4 671

-1

-

431

-

-4 241

-

-3

-

-

3

-

-

208

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

13 939

Celkem 2005

-174 523

-30 609

-19

9 195

-

-195 956

283 216

Celkem 2004

-153 231

-28 841

-2 294

9 843

-

-174 523

278 145

Celkem 2003

-132 905

-27 134

-3 716

10 524

-

-153 231

272 175
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Majetek pronajatý
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

125 236

-

-944

-

124 292

4 614 774

179 923

-10 180

-

4 784 517

533 613

9 872

-653

-

542 832

13 603

-

-

-

13 603

1 793

-

-

-

1 793

182

-

-

-

182

Celkem 2005

5 289 201

189 795

-11 777

-

5 467 219

Celkem 2004

5 070 775

230 234

-11 808

-

5 289 201

Celkem 2003

5 031 494

57 927

-18 646

-

5 070 775

Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky
Inventář
Drobný hmotný majetek

Konečný zůstatek

OPRÁVKY
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Pozemky

Prodeje,

Vyřazení

Převody

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

-

-

-

-

-

-

124 292

-1 710 953

-107 228

-

9 876

-

-1 808 305

2 976 212

-387 454

-29 651

-

514

-

-416 591

126 241

-8 487

-774

-

-

-

-9 261

4 342

Inventář

-818

-93

-

-

-

-911

882

Drobný hmotný majetek

-182

-

-

-

-

-182

-

Celkem 2005

-2 107 894

-137 746

-

10 390

-

-2 235 250

3 231 969

Celkem 2004

-1 977 904

-134 143

-

4 153

-

-2 107 894

3 181 306

Celkem 2003

-1 844 313

-141 708

-

8 117

-

-1 977 904

3 092 871

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky

Legislativní platnost komplexního pronájmu byla k 31. 12. 2005 ukončena, a proto bude hmotný majetek v zůstatkové
hodnotě 3 231 969 tis. Kč a příslušný závazek k 1. 1. 2006 společností odúčtován (viz odstavec 11).

Majetek celkem (vlastní a pronajatý)
POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční zůstatek

Přírůstky

Vyřazení

Převody

133 994

-

-944

-

133 050

4 798 917

179 923

-10 435

2 601

4 971 006

Stroje, přístroje a zařízení

686 330

9 872

-3 215

10 158

703 145

Dopravní prostředky

103 925

-

-5 936

17 718

115 707

Inventář

4 913

-

-

-

4 913

Drobný hmotný majetek

4 853

-

-431

1

4 423

186

-

-3

25

208

8 750

35 692

-

-30 503

13 939

Celkem 2005

5 741 868

225 487

-20 964

-

5 946 391

Celkem 2004

5 496 181

300 554

-54 867

-

5 741 868

Celkem 2003

5 444 283

146 583

-94 685

-

5 496 181

Pozemky
Stavby

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
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OPRÁVKY CELKEM
Počáteční

Odpisy

zůstatek
Pozemky
Stavby
Stroje, přístroje a zařízení

Prodeje,

Vyřazení

Převody

likvidace

Konečný

Účetní

zůstatek

hodnota

-

-

-

-

-

-

133 050

-1 735 759

-110 486

-

10 132

-

-1 836 113

3 134 893

-480 012

-44 821

-9

3 086

-

-521 756

181 389

-59 050

-12 568

-10

5 935

-

-65 693

50 014

Inventář

-2 740

-479

-

-2

-

-3 221

1 692

Drobný hmotný majetek

-4 853

-1

-

431

-

-4 423

-

-3

-

-

3

-

-

208

Dopravní prostředky

Jiný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

13 939

Celkem 2005

-2 282 417

-168 355

-19

19 585

-

-2 431 206

3 515 185

Celkem 2004

-2 131 135

-162 984

-2 294

13 996

-

-2 282 417

3 459 451

Celkem 2003

-1 977 218

-168 842

-3 716

18 641

-

-2 131 135

3 365 046

Společnost pořídila v roce 2005 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 3 961 tis. Kč, v roce 2004 tento majetek představoval hodnotu 6 702 tis. Kč a v roce 2003 hodnotu 2 146 tis. Kč.

Společnost vytvořila zákonnou rezervu na opravy dlouhodobého hmotného majetku. Tato rezerva vychází z ročního odhadu
nákladů na opravy dlouhodobého hmotného majetku a z doby, která uplyne do nadcházející opravy tohoto majetku
(viz odstavec 13).
Dlouhodobý majetek zatížený věcným břemenem:
LV 1800, k.ú. Stará Bělá – p. č. 3231/2 – právo cesty pro prodávajícího a jeho právního zástupce
LV 8, k.ú. Staré Hamry – p. č. 681/1 – svážení dřeva a steliva přes tuto parcelu

5. ZÁSOBY
Ocenění nepotřebných, zastaralých a pomaluobrátkových zásob se snižuje prostřednictvím účtu opravných položek, který se
v přiložené rozvaze vykazuje ve sloupci korekce. Opravná položka k zásobám je tvořena 100 % skladové ceny nepotřebných
zásob a zásob pomaluobrátkových nebo bezobrátkových (viz odstavec 8). Opravná položka k zásobám se netvoří na strategické
zásoby materiálu určeného pro odstranění poruch.

6. POHLEDÁVKY
Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2005, 2004 a 2003 vytvořeny opravné položky
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 (viz odstavec 8).
Společnost dále z důvodu nedobytnosti odepsala do nákladů v roce 2005, 2004 a 2003 pohledávky ve výši 6 206 tis. Kč,
1798 tis. Kč a 976 tis. Kč .
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 21).
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7. DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ
Dohadné účty aktivní zahrnují především dohadnou položku na tržby za vodné a stočné nevyfakturované k 31. prosinci 2005
v případě, 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 podobné vlivy.

8. OPRAVNÉ POLOŽKY
Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Opravné položky k:

Zůstatek

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek

k 31. 12. 2003

opravné položky

opravné položky

k 31. 12. 2004

zásobám
pohledávkám

Zúčtování

Zůstatek

opravné položky opravné položky

Tvorba

k 31. 12. 2005

-

15

-

15

87

-15

87

30 440

28 185

-30 440

28 185

22 571

-28 185

22 571

27 346

26 961

-27 346

26 961

21 606

-26 961

21 606

3 094

1 224

-3 094

1 224

965

-1 224

965

z toho
- zákonné
- ostatní

Zákonné opravné položky se tvoří v souladu se zákonem o rezervách a jsou daňově uznatelné.

9 . K R ÁT K O D O B Ý F I N A N Č N Í M A J E T E K
K 31. 12. 2005, 2004 a 2003 měla společnost následující krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč):

Pokladna
Ceniny
Běžné účty

2003

2004

96

55

2005
119

591

680

659
27 462

1 778

27 205

Termínované vklady

30 574

-

-

Krátkodobé cenné papíry a podíly

62 200

116 700

67 500

Krátkodobý finanční majetek celkem

95 239

144 640

95 740

Krátkodobé cenné papíry představují depozitní směnky.

1 0 . O S TAT N Í A K T I VA
Náklady příštích období zahrnují především technické podpory informačních systémů, předplatné novin a odborných časopisů
a pronájmy tlakových lahví a jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

11. KOMPLEXNÍ PRONÁJEM
Společnost je na základě smlouvy o provozování vodovodních, kanalizačních a dalších vodohospodářských zařízení a poskytování
služeb nájemcem infrastrukturního majetku. Majetek, který je předmětem smlouvy, má povahu souboru movitých a nemovitých
věcí ve smyslu § 28 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, platného a účinného do 31. 12. 2000 („komplexní pronájem“). Na základě legislativy platné a účinné do 31. 12. 2005 a přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů
č. 492/2000 Sb. byl majetek najatý formou komplexního pronájmu zaúčtován u nájemce. Pořizovací cena takového majetku
se účtovala oproti dlouhodobým závazkům a současně byl majetek odpisován nájemcem po dobu životnosti stanovené
vlastníkem. Majetek byl ve smyslu výše uvedené legislativy společností odpisován i pro daňové účely. Legislativní platnost
komplexního pronájmu byla k 31. 12. 2005 ukončena, a proto bude majetek v zůstatkové hodnotě 3 233 016 tis. Kč a příslušný
závazek k 1. 1. 2006 společností odúčtován. O infrastrukturním majetku bude v budoucnosti účtováno jako o běžném pronájmu.
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Při výpočtu odložené daně nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou pronajatého majetku,
a to i přesto, že tato aktiva společnost jako nájemce odpisovala také pro daňové účely. Z důvodu legislativní změny popsané
výše se stávající a dříve zaúčtované rozdíly mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou majetku najatého formou komplexního pronájmu, které by za jiných okolností způsobily vznik odloženého daňového závazku v budoucích letech, neuplatní,
a je s nimi tedy nakládáno jako s trvalými rozdíly, které do výpočtu odložené daně nevstupují.

1 2 . V L A S T N Í K A P I TÁ L
Základní kapitál společnosti se skládá z 131 904 kusů akcií na majitele s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii.
V roce 2005, 2004 a 2003 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):
Zůstatek

Zvýšení

Snížení

k 31. 12. 2003

Zůstatek

Zvýšení

Snížení

k 31. 12. 2004

Zůstatek
k 31. 12. 2005

Počet akcií

131 904

-

-

131 904

-

-

131 904

Základní kapitál

131 904

-

-

131 904

-

-

131 904

Ostatní kapitálové fondy

52 610

-

-

52 610

-

-

52 610

Zákonný rezervní fond

26 381

-

-

26 381

-

-

26 381

3 644

2 586

-2 579

3 651

2 677

-2 595

3 733

Ostatní fondy

Dne 15. června 2005 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2004 ve výši 44 956 tis. Kč,
a to přídělem do ostatních fondů ze zisku ve výši 2 677 tis. Kč a výplatou dividend ve výši 759 Kč na jednu akcii (v celkové
výši 100 115 tis. Kč).
Veškeré pohyby v rámci vlastního kapitálu za běžné období a obě srovnatelná období jsou uvedeny v přehledu o změnách
vlastního kapitálu na str. 73.

13. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Zůstatek

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek

Tvorba

Zúčtování

Zůstatek

k 31. 12. 2003

rezerv

rezerv

k 31. 12. 2004

rezerv

rezerv

k 31. 12. 2005

zákonné

4 500

6 500

-

11 000

1 475

-9 000

3 475

rezerva na převod majetku

6 870

-

-

6 870

-

-

6 870

ostatní rezervy

3 608

197

-3 479

326

351

-326

351

14 978

6 697

-3 479

18 196

1 826

-9 326

10 696

Rezervy

Celkem

Společnost eviduje ke dni 31. 12. 2005 rezervu na zůstatkovou hodnotu infrastrukturního majetku určeného k bezúplatnému
převodu městu Ostrava ve výši 6 870 tis. Kč. Tato rezerva souvisí s rozhodnutím valné hromady ze dne 28. 12. 1995,
o bezúplatném převodu infrastrukturního majetku do vlastnictví města Ostravy.
Společnost vytvořila rezervy na opravy dlouhodobého hmotného majetku v souladu se zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách.
Zůstatek těchto rezerv k 31. 12. 2005 činí 3 475 tis. Kč. Částku 1 475 tis. Kč tvoří rezerva na opravu vodovodního řadu
ul. K jezeru v Ostravě-Výškovicích. Částku 2 000 tis. Kč tvoří rezerva na opravu vodovodního řadu ul. Vyhlídalova, Suchá,
Kladivova, Parcelní v Ostravě-Heřmanicích, realizace těchto oprav proběhne v roce 2006.

1 4 . K R ÁT K O D O B É Z ÁVA Z K Y
Krátkodobé závazky k 31. 12. 2005 obsahují závazek z komplexního pronájmu infrastrukturního majetku od statutárního
města Ostrava ve výši 3 233 016 tis. Kč (viz odstavec 11).
Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 21).

69

1 5 . O S TAT N Í PA S I VA
Výdaje příštích období zahrnují především náklady související s běžným účetním obdobím, výdaj na něž však dosud nebyl
uskutečněn (dodávky zboží a služeb), jsou účtovány do nákladů období, do kterého věcně a časově přísluší.

16. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2003 v tis. Kč

2004 v tis. Kč

2005 v tis. Kč

Zisk před zdaněním

42 247

50 423

61 160

Částky, o které se zvyšuje výsledek hospodaření

12 117

144 959

8 112

-50 275

-

-58 136

-3 271

-141 926

-920

818

53 456

10 216

2 270

2 048

-

-818

-11 158

-

1 452

-

-

Odečet daňové ztráty

-

-41 828

-10 216

Odečet darů podle § 20 odstavec 8

-

-24

-

Základ daně po úpravě

-

446

-

Daň

-

125

-

Odečet slev na dani dle § 35, § 35 a nebo § 35 b

-

-125

-

31 %

28 %

26 %

-

-

-

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy
Ostatní částky, o které se snižuje výsledek hospodaření
Základ daně před umořením ztráty
Tvorba investiční úlevy 10 % DHM
Uplatnění 10 % investiční úlevy ve sledovaném roce
Převod 10 % investiční úlevy do dalších let

Sazba daně z příjmu
Splatná daň

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou od roku 1999 až 2005 do příštích pěti,
resp. sedmi let. Výše daňové ztráty z let 1999–2005, která nebyla umořena v účetní závěrce roku 2005 a bude převedena
do dalších let, činila 28 335 tis. Kč k 31. 12. 2005.
Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):
2003
Odložená

Položky odložené daně

Odložený

2004
Odložená

Odložený

2005
Odložená

Odložený

daňová

daňový

daňová

daňový

daňová

daňový

pohledávka

závazek

pohledávka

závazek

pohledávka

závazek

Rozdíl mezi účetní a daňovou
zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku
Reinvestiční odpočet
Ostatní přechodné rozdíly
OP k pohledávkám
Rezervy

-

-11 071

-

-11 449

-

-13 709

2 533

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

743

-

294

-

232

-

2 520

-

1 864

-

1 733

-

19 161

-

17 710

-

6 800

-

Celkem

24 957

-11 071

19 868

-11 449

8 765

-13 709

Netto

13 886

-

8 419

-

-

-4 944

Daňová ztráta z minulých let

K 31. 12. 2005 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 4 944 tis. Kč.
Při výpočtu odložené daně nebylo přihlédnuto k rozdílům mezi účetními daňovými odpisy pronajatého majetku města
Ostravy, a to i přesto, že tato aktiva podléhají odpisování pro daňové účely (viz odstavec 11).
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17. LEASING
Majetek najatý formou operativního leasingu:
Celková hodnota

Skutečné uhrazené

Skutečné uhrazené

Skutečné uhrazené

pronájmu

splátky k 31. 12. 2003

splátky k 31. 12. 2004

splátky k 31. 12. 2005

Popis předmětu
Výpočetní technika
Hardware

195

195

-

-

4 961

4 961

-

-

Společnost má majetek, o kterém neúčtuje na rozvahových účtech (viz odstavec 3g).

Majetek najatý formou finančního leasingu:
Skutečně uhrazené splátky

Skutečně uhrazené splátky

Skutečně uhrazené splátky

Doba trvání

Celková cena

nájemného z finančního

nájemného z finančního

nájemného z finančního

v měsících

leasingu

pronájmu k 31. 12. 2003

pronájmu k 31. 12. 2004

pronájmu k 31. 12. 2005

36

3 659

3 490

169

-

Popis předmětu
Automobily

18. MAJETEK A ZÁVAZKY NEVYKÁZANÉ V ROZVAZE
Společnost Mlékárna Kunín a.s. požaduje po společnosti náhradu škody ve výši cca 7 000 tis. Kč z důvodu údajného
nedostatečného tlaku vody a tím vzniklé ztráty na produkci. V současné době probíhá došetření žádosti o náhradu škody.

19. VÝNOSY
Hlavním zdrojem výnosů společnosti je dodávka pitné vody domácnostem, podnikatelům a právnickým osobám, její
odvádění a čištění (v tis. Kč):
2003

2004

2005

Vodné

394 614

405 855

414 568

Stočné

300 607

315 943

322 894

Ostatní

48 700

51 592

59 990

Celkem

743 921

773 390

797 452

Společnost realizuje veškeré výnosy v tuzemsku.

20. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2003
Celkový počet
zaměstnanců

2004

Z toho:

Celkový počet

členové

zaměstnanců

řídících orgánů
Průměrný počet zaměstnanců
Mzdy
Odměny členům statutárních orgánů
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady celkem

2005

Z toho:

Celkový počet

členové

zaměstnanců

řídících orgánů

Z toho:
členové
řídících orgánů

386

4

381

4

384

4

86 176

5 355

89 264

5 149

93 885

4 891

1 158

-

1 420

-

1 497

-

30 900

1 898

32 077

1 826

34 054

1 736

2 840

33

2 868

30

3 265

32

121 074

7 286

125 629

7 005

132 701

6 659
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21. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2005, 2004 a 2003 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad rámec
základního platu:
Řídící pracovníci:

2003

2004

2005

437

310

387

24

24

22

Osobní vozy s možností využití pro soukromé účely
(částka, o kterou se zvyšuje daňový základ zaměstnanců)
Další výhody – penzijní připojištění

Výnosy realizované se spřízněnými osobami (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava

2003

2004

2005

77 445

93 187

105 280

69

-

-

SUEZ Environnement

Jedinou významnou transakcí se spřízněnými osobami v roce 2005 je výnos z vodného a stočného realizovaného s minoritním
vlastníkem společnosti, statutárním městem Ostrava, ve výši 89 725 tis. Kč a výnosy za další služby (inženýrskou činnost, prodej
navrtávacích pásů) ve výši 15 555 tis. Kč.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava

2003

2004

2005

2 169

1 606

714

69

-

-

SUEZ Environnement

Nákupy realizované se spřízněnými osobami k 31. 12. 2005, 2004 a 2003 (tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava
SUEZ Environnement

2003

2004

2005

55 799

63 116

72 570

8 848

9 073

8 530

Nákupy realizované od statutárního města Ostrava představují nájemné infrastrukturního majetku.
Společnosti na základě smlouvy uzavřené dne 17. června 2002 byly poskytovány služby od majoritního akcionáře SUEZ
Environnement, které spočívájí v poskytování školení a poradenství v oblasti vodárenství.

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12. 2005, 2004 a 2003 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava
SUEZ Environnement
Statutární město Ostrava

2003

2004

2005

146 153

148 545

17 426

-

-

3 847

2 963 258

3 050 587

3 233 015

Krátkodobý závazek vůči statutárnímu městu Ostrava se týká závazku z komplexního pronájmu infrastrukturního majetku
(viz odstavec 14).
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2 2 . V Ý Z N A M N É U D Á L O S T I , K T E R É N A S TA LY P O R O Z V A H O V É M D N I
Dne 1. 1. 2006 byl z aktiv společnosti odúčtován infrastrukturní majetek pronajatý formou komplexního pronájmu
od statutárního města Ostravy v zůstatkové hodnotě 3 233 016 tis. Kč a příslušný závazek ve stejné výši. Ukončení
pronájmu bylo provedeno za základě změny v legislativě (viz odstavec 11).

2 3 . P Ř E H L E D O P E N Ě Ž N Í C H T O C Í C H (na str. 58)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní ekvivalenty.

2 4 . 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 TÁ L U
Přehled o změnách vlastního kapitálu:

V tis. Kč
K 1. lednu 2003

Základní

Kapitálové

Zákonný

Statutární

kapitál

fondy

rezervní fond

a ostatní fondy

131 094

52 610

26 381

3 334

142 095

2 518

19 384

Rozdělení výsledku hospodaření

Nerozdělený zisk

Vyplacené dividendy za rok 2002
Výsledek hospodaření za rok 2003
Čerpání ze soc. fondu za rok 2003
K 31. prosinci 2003

131 904

52 610

26 381

161 479

2 586

30 860

Výsledek hospodaření za rok 2004
Čerpání ze soc. fondu za rok 2004
52 610

26 381

Rozdělení výsledku hospodaření

-21 902
-20 314

56 133

56 133

56 133

432 151

-33 445
-22 688

-22 688

44 956

44 956

44 956

451 841

-2 579

3 651

192 339

2 677

-57 836

Vyplacené dividendy za rok 2004
Výsledek hospodaření za rok 2005
Čerpání ze soc. fondu za rok 2005

55 159
-100 115

-100 115

47 797

47 797

47 797

396 928

-2 595
131 904

52 610

26 381

3 733

celkem
398 540

-20 314

-2 579
131 904

Vlastní kapitál

-2 208

3 644

Vyplacené dividendy za rok 2003

K 31. prosinci 2005

42 216

-2 208

Rozdělení výsledku hospodaření

K 31. prosinci 2004

Výsledek hosp.

minulých let běžného úč. období

-2 595
134 503
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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

* Tato rozhledna na Hladnově byla původně vodárenskou věží, kde podzemní a nadzemní nádrž měly dohromady 500 m3 objemu. Byla vystavěna
v letech 1908–9. Ve 20. letech minulého století byla přestavěna do současné podoby. Je vysoká 16 metrů. V letech 1970–73 byla rekonstruována
na restauraci. Nyní Kulturní památka . This observation tower in Hladnov used to be a water tower. The underground and surface water
reservoirs had together volume of 500 m3. The observation tower was built in 1908–1909. In the 20s of the last century, the tower was rebuilt
into today’s shape. It is 16 meters high. During its reconstruction in 1970–1973, the restaurant was built there. It is included in cultural heritage.
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Zpráva o vztazích... Report on relation...

Ovládaná osoba: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114,
IČ: 45193673

Controlled person: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.,
729 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114,
Business registration number: 45193673

I.

I.

Ovládajícími osobami jednajícími ve shodě jsou:

Controlling persons acting in concert:

1. SUEZ Environnement se sídlem 1, rue d’Astorg, 75009 Paříž,
Francouzská republika, vlastnící k 31. 12. 2005 50,0675 % akcií

1. SUEZ Environnement, registered office located at 1, rue
d’Astorg, 75009 Paris, France, holding a 50.0675 %
equity interest at 31 December 2005

2. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
IČ: 00845451, vlastnící k 31. 12. 2005 28,5533 % akcií

2. City of Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava,
Business registration number: 00845451, holding a 28.5533 %
equity interest at 31 December 2005

Osoby ovládané ovládajícími osobami jsou:

Persons controlled by controlling persons:

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

ONDEO Services CZ, s.r.o., 120 00 Praha 2, Španělská 10,
Business registration number: 44851481

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

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 657 33 Brno,
Hybešova 254/16, Business registration number: 46347275

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

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.,
787 01 Šumperk, čp. 2769, Jílová 6,
Business registration number: 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.,
360 07 Karlovy Vary-Doubí, Studentská 328/64,
Business registration number: 49789228

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

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., 638 01 Brno,
Soběšická 820/156, Business registration number: 49455842

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

Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., 256 01 Benešov
u Prahy, Černoleská 1600,
Business registration number: 47535865

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

ONDEO Degrémont – branch office, 602 00 Brno,
Botanická 56/834, Business registration number: 70910430

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

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., 1. mája 11,
911 01 Trenčín, Slovakia,
Business registration number: 36306410

SITA CZ a.s.,
Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ: 120 00
IČ: 25638955

SITA CZ a.s., 120 00 Praha 2 – Vinohrady, Španělská 10/1073,
Business registration number: 25638955

SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o.,
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, Slovenská republika,
IČ: 35791535

SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVAK REPUBLIC, s.r.o.,
Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, Slovakia,
Business registration number: 35791535
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Dopravní podnik Ostrava a.s.,
Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2,
PSČ: 701 71, IČ: 61974757

Dopravní podnik Ostrava a.s.,
701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2,
Business registration number: 61974757

Dům kultury Akord – Zábřeh s.r.o.,
Ostrava, Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, IČ: 47973145

Dům kultury Akord – Zábřeh s.r.o., 700 30 Ostrava-Zábřeh,
náměstí SNP 1, Business registration number: 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, Business registration number: 47151595

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

Garáže Ostrava, a.s., 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava,
Výstaviště Černá Louka 1167, Pavilon K,
Business registration number: 25360817

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

Krematorium Ostrava, a. s., 710 07 Ostrava-Slezská Ostrava,
Těšínská 710, Business registration number: 25393430

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

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

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

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

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

Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka, 728 26, Ostrava,
Business registration number: 25399471

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

OVANET a.s., 702 00 Ostrava-Přívoz, Hájkova 1100/13,
Business registration number: 25857568

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

OZO Ostrava s.r.o., 719 00 Ostrava, Frýdecká 680/444,
Business registration number: 62300920

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

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,
708 00 Ostrava-Poruba, Generála Sochora 1378,
Business registration number: 25385691

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava,
Slezská Ostrava, Čs. armády 20, PSČ: 710 00, IČ: 47674725

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava-Slezská
Ostrava, Čs. armády 20,
Business registration number: 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, Business registration number: 25386727

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

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.,
708 00 Ostrava-Pustkovec, Technologická 372/2,
Business registration number: 25379631

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.,
Ostrava-Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, PSČ: 700 30, IČ: 25911368

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., 700 30 Ostrava-Zábřeh,
Ruská č.p. 3077/135, Business registration number: 25911368
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II.

II.

V posledním účetním období, tj. od 1. 1. 2005 do 31. 12. 2005,
byly mezi propojenými osobami uzavřeny tyto smlouvy:

The following related-party contracts were concluded
in the last accounting period, i.e. from 1 January 2005
to 31 December 2005:

1. SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ OSTRAVSKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE A.S. A OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI:

1. CONTRACTS BETWEEN OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE A.S. AND THE FOLLOWING CONTROLLING PERSONS:

1.1. se statutárním městem Ostrava

1.1. With the City of Ostrava

Předmět smlouvy

Počet smluv

Subject of contract

OVAK a.s.

Druh ceny

Number of contracts

Fee type

Smlouva o dílo

9

dodavatel

smluvní

Contract for work

9

supplier

contractual

Mandátní smlouva na investorskou a inženýrskou činnost

4

mandatář

smluvní

Mandate contract for investment and engineering activities

4

mandator

contractual

Dodatky ke Koncesní smlouvě č. 6–9

4

dodavatel

smluvní

License contract appendices Nos. 6–9

4

supplier

contractual

Kupní smlouva – prodej vodoměrů

1

prodávající

smluvní, obvyklá

Purchase contract – sale of water meters

1

seller

contractual, standard

Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

70

dodavatel

věcně usměrňovaná

Contract for water supply and sewage disposal

70

supplier

regulated

1

odběratel

smluvní, obvyklá
contractual, standard

Dodatek č. 6 ke smlouvě o spolupráci při realizaci a využívání GIS Města
Appendix No. 6 to a contract for cooperation in implementation and use of municipal GIS

1

buyer

Smlouva o zřízení věcného břemene k části pozemku

1

oprávněný

smluvní, obvyklá

Contract for easement on part of land plot

1

authorized

contractual, standard

1.2. se společností SUEZ ENVIRONNEMENT

1.2. With SUEZ ENVIRONNEMENT

Předmět smlouvy

Počet smluv

Subject of contract

OVAK a.s.

Druh ceny

Number of contracts

Fee type

Smlouva o poskytování technologické licence, podpory a služeb

1

odběratel

smluvní

Contract for provision of technological license, support and services

1

buyer

contractual

2. SMLOUVY MEZI SPOLEČNOSTÍ OSTRAVSKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE A.S. A OSOBAMI OVLÁDANÝMI
OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI

2. CONTRACTS BETWEEN OSTRAVSKÉ VODÁRNY
A KANALIZACE A.S. AND PERSONS CONTROLLED
BY CONTROLLING PERSONS

2.1. Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod

2.1. Contracts for water supply and sewage disposal

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

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. secures water supply
and sewage disposal for customers pursuant to Act
No. 274/2001 Coll., as amended. Regulated prices serve
as the contract consideration for the provided services.

Název odběratele / Name of buyer
Dopravní podnik Ostrava a.s.
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Ostravské výstavy, a.s.

IČ / Business reg. number

Počet smluv / Number of contracts

619 74 757

1

25911368

1

253 99 471

1

77

2.2. Ostatní smlouvy

2.2. Other contracts

Název obchodní firmy

IČ

Počet smluv

OVAK a.s.

Předmět plnění smlouvy

Business reg. number

Number of contracts

OVAK a.s.

Subject of contract

Fee

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

2

nájemce

Smlouva o pronájmu plochy

smluvní, obvyklá

Dopravní podnik Ostrava a.s.

619 74 757

2

lessee

Name of company

Cena

na sloupu trakčního vedení

OZO Ostrava s.r.o.

623 00 920

1

objednatel

Contract for lease of space

contractual,

on traction line pole

standard

Smlouva o dílo na třídění,

smluvní, obvyklá

shromažďování a předávání
odpadů a jejich odstranění
OZO Ostrava s.r.o.

623 00 920

1

client

Contract for work for waste

contractual,

separation, collection, delivery

standard

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

253 85 691

1

nájemce

Smlouva o pronájmu plochy

smluvní, obvyklá

pro reklamní účely
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.

253 85 691

1

lessee

Contract for lease

contractual,

of advertising space

standard
smluvní, obvyklá

Ostravské komunikace, a.s.

253 96 544

2

nájemce

Podnájem místa na sloupu

Ostravské komunikace, a.s.

253 96 544

2

lessee

Sub-lease of space on public

veř. osvětlení

Ostravské komunikace, a.s.

contractual,

lighting pole

standard
smluvní, obvyklá

253 96 544

1

odběratel

Provádění zimní údržby

253 96 544

1

buyer

Winter road

contractual,

maintenance

standard

komunikací
Ostravské komunikace, a.s.

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

The contracts were concluded under uniform business terms.
No benefits or damages ensued from the contracts.

3. PRÁVNÍ VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI

3. LEGAL RELATIONS BETWEEN RELATED PARTIES

Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými
osobami:

The Company concluded the following types of contracts
with related parties:

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

License contract (2000)
Contract for the provision of GISMO data (1997)
Contract for the provision of technical support (2002)
Contract for the purchase of goods and services
Contract for the sale of drinking water and sewage
disposal
Contract for the provision of services
Contract for lease or sub-lease
Contract for the provision of advertising services (2002)
Contract for work
Purchase contract
Loan contract (2002, 2004)
Gift covenant
Contract for a free-of-charge transfer (2002)
Contract on a future easement contract
Contract on easement

The contracts were concluded under uniform business terms
for all contracting parties. No benefits or damages ensued
from the contracts.
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III.

III.

TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI PLNĚNÍ
A PROTIPLNĚNÍ

TRANSACTIONS BETWEEN RELATED PARTIES PERFORMANCE
AND COUNTER-PERFORMANCE

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 related parties.

Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2005

The following transactions were executed in 2005

Propojená osoba / Related party

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

■

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

odprodej vodoměrů

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

přefakturování sportovních bund pro RAID 2005

Kč / CZK
43 137,50

Sell-off of water meters
13 732,50

Re-billing of sport jackets for RAID 2005
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

vyřazení vodoměrů

72 959,50

Discarding of water meters
Celkem / Total

■

Dopravní podnik Ostrava a.s.

129 829,50

zrušení stávající přípojky

1 043,00

Dismantling of supply connection
Dopravní podnik Ostrava a.s.

montáž vodoměru, osazení

19 710,00

Installation of water meter
Dopravní podnik Ostrava a.s.

montáž, demontáž vodoměru

8 963,00

Installation, removal of water meter
Dopravní podnik Ostrava a.s.

dodávka el. en. z ÚV N. Ves do st."Měnírna N. Ves"

24,00

Power supply from N.Ves water treatment plant to the “Měnírna N.Ves" station
Celkem / Total

■

Dopravní podnik Ostrava a.s.

29 740,00

vodné a stočné

2 658 488,00

Water and sewage service charges

■

Dům kultury Akord O.-Zábřeh, s.r.o.

vodné a stočné

131 277,00

Water and sewage service charges

■

Dům kultury města Ostravy, a.s.

vodné a stočné

244 516,00

Water and sewage service charges

■

Garáže Ostrava, a.s.

vodné a stočné

6 459,00

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

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. přij. zál.

10 560,00

Water and sewage-unbilled revenues based on advance payments
Celkem / Total

■

Hotel ATOM Ostrava spol. s r.o.

17 019,00

vodné a stočné

824 853,00

Water and sewage service charges

■

Krematorium Ostrava, a.s.

čištění dešťových svodů

2 355,00

Clean-up of rain water drains

■

ONDEO Services CZ, a.s.

přefakturování sportovních bund pro RAID 2005

6 866,50

Re-billing of sport jackets for pro RAID 2005
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Propojená osoba / Related party

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

Kč / CZK

■

kamerová prohlídka potrubí

4 055,50

Ostravské komunikace a.s.

Camera-system inspection of pipes

■

Ostravské komunikace a.s.

vodné a stočné

2 425 014,50

Water and sewage service charges

■

Ostravské městské lesy, s.r.o.

výkup vytěženého dřeva dle výkup. lístku

7 257,50

Purchase of logged wood according to purchase order

■

Ostravské městské lesy, s.r.o.

vodné a stočné

9 268,00

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

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. přij. zálohám

18 000,00

Water and sewage-unbilled revenues based on advance payments
Celkem / Total

■

Ostravské výstavy, a.s.

27 268,00

vyčištění kanalizace

1 427,00

Clean-up of sewerage system
Ostravské výstavy, a.s.

vyčištění přípojek

4 091,00

Clean-up of supply connections
Celkem / Total

■

Ostravské výstavy, a.s.

5 518,00

vodné a stočné

309 750,00

Water and sewage service charges

■

OVANET a.s.

nájem nebytových prostor v Nové Vsi

14 694,50

Lease of office space in Nová Ves

■

OVANET a.s.

vodné a stočné

7 529,00

Water and sewage service charges
OVANET a.s.

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. přij. zálohám

9 000,00

Water and sewage-unbilled revenues based on advance payments
Celkem / Total

■

OZO Ostrava s.r.o.

16 529,00

čištění koncentrovaných odpadních vod

591 297,00

Treatment of concentrated wastewater
OZO Ostrava s.r.o.

montáž, demontáž vodoměru, výměna ventilů

1 245,00

Installation, removal of water meter, replacement of valves
OZO Ostrava s.r.o.

oprava a osazení poklopu

4 879,00

Repair and replacement of manhole cover
Celkem / Total

■

OZO Ostrava s.r.o.

597 421,00

vodné a stočné

220 766,00

Water and sewage service charges

■

Sport. a rekr. zaříz. města Ostravy s.r.o.

čerpání jímky

1 249,00

Drainage of sewer
Sport. a rekr. zaříz. města Ostravy s.r.o.

čištění kanalizace

9 430,50

Clean-up of sewerage system
Sport. a rekr. zaříz. města Ostravy s.r.o.

pročištění domovní přípojky

2 164,00

Clean-up of residential supply connection
Celkem / Total

■

Sport. a rekr. zaříz. města Ostravy s.r.o.

12 843,50

vodné a stočné
Water and sewage service charges
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Propojená osoba / Related party

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

Kč / CZK

■

čištění dešťových vpustí

3 473,00

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Clean-up of rain gulleys

■

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

vodné a stočné

159 691,00

Water and sewage service charges
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. přij. zálohám

108 000,00

Water and sewage-unbilled revenues based on advance payments
Celkem / Total

■

267 691,00

Statutární město Ostrava

koncese – plnění dle smlouvy

City of Ostrava

License – contract performance

Statutární město Ostrava

autorský dozor

City of Ostrava

Author project inspection

Statutární město Ostrava

čerpání a čištění kanalizace

City of Ostrava

Drainage and clean-up of sewerage system

Statutární město Ostrava

čerpání fontány

City of Ostrava

Drainage of fountain

Statutární město Ostrava

čerpání septiku

City of Ostrava

Drainage of septic tank

Statutární město Ostrava

čerpání žumpy

City of Ostrava

Drainage of cesspool

Statutární město Ostrava

čištění dešťového svodu

City of Ostrava

Clean-up of rain water drain

Statutární město Ostrava

čištění dešťových vpustí

City of Ostrava

Clean-up of rain water gulleys

Statutární město Ostrava

čištění domovní kanalizace

City of Ostrava

Clean-up of residential sewerage system

Statutární město Ostrava

čištění domovní přípojky

City of Ostrava

Clean-up of residential supply connection

Statutární město Ostrava

čištění kanalizace

City of Ostrava

Clean-up of sewerage system

Statutární město Ostrava

čištění kanalizace a čerpání septiku

City of Ostrava

Clean-up of sewerage system and drainage of septic tank

Statutární město Ostrava

čištění kanalizace, kamer. prohl., oprava šachtic

City of Ostrava

Clean-up of sewerage system, camera-system inspection, repair of manholes

Statutární město Ostrava

čištění přípojky

City of Ostrava

Clean-up of supply connection

Statutární město Ostrava

dovoz pitné vody

City of Ostrava

Delivery of drinking water

Statutární město Ostrava

investorská a inženýrská činnost

City of Ostrava

Investment and engineering activities

Statutární město Ostrava

kamerová prohlídka

City of Ostrava

Camera-system inspection

Statutární město Ostrava

kontrola a čištění kanalizace

City of Ostrava

Check and clean-up of sewerage system

Statutární město Ostrava

kontrola a údržba ORL

City of Ostrava

Check and maintenance of ORL

Statutární město Ostrava

laboratorní rozbor

City of Ostrava

Laboratory analysis

Statutární město Ostrava

montáž vodoměru

City of Ostrava

Installation of water meter

Statutární město Ostrava

obnovení dodávky vody

City of Ostrava

Resumption of water supply

4 049 851,00

5 775,00

7 956,00

4 178,50

80 363,50

154 099,00

14 477,50

7 553,50

3 473,00

2 070,00

145 060,00

3 460,00

1 315 067,50

43 856,50

4 126,50

1 081 995,50

16 081,50

25 246,00

18 422,50

4 203,00

597,00

3 586,55
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Propojená osoba / Related party
Statutární město Ostrava
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Popis obchodních transakcí / Description of business transactions
odběr a rozbor odpadních vod

City of Ostrava

Sampling and analysis of wastewater

Statutární město Ostrava

odběr a rozbor odpadních vod, kontr. a údržba ORL

City of Ostrava

Sampling and analysis of wastewater, check and maintenance of ORL

Statutární město Ostrava

odběr a rozbor odpadních vod, měření průtoku

City of Ostrava

Sampling and analysis of wastewater, flow measuring

Statutární město Ostrava

odpojení vodovodní přípojky

City of Ostrava

Disconnection of water supply connection

Statutární město Ostrava

oprava drenáží

City of Ostrava

Repair of drains

Statutární město Ostrava

oprava kanalizační přípojky

City of Ostrava

Repair of sewage connection

Statutární město Ostrava

oprava poruchy vodovodní přípojky

City of Ostrava

Repair of faulty water supply connection

Statutární město Ostrava

osazení beton. poklopu ul. Chrustova

City of Ostrava

Replacement of concrete manhole cover in Chrustova St.

Statutární město Ostrava

osazení vodoměru, výměna vodoměrné soustavy

City of Ostrava

Installation of water meter, replacement of water measuring system

Statutární město Ostrava

poradenská technická činnost

City of Ostrava

Consulting and technical activities

Statutární město Ostrava

pročištění česlí

City of Ostrava

Clean-up of fluid screens

Statutární město Ostrava

pročištění domovní přípojky

City of Ostrava

Clean-up of residential supply connection

Statutární město Ostrava

prodej vodoměrů

City of Ostrava

Sale of water meters

Statutární město Ostrava

projekční práce

City of Ostrava

Design work

Statutární město Ostrava

projektová dokumentace

City of Ostrava

Project documentation

Statutární město Ostrava

přezkoušení vodoměru

City of Ostrava

Testing of water meter

Statutární město Ostrava

realizace stavby "rekonstrukce zdroje Ještěrka"

City of Ostrava

Realization of "Reconstruction of Ještěrka source" project

Statutární město Ostrava

rekonstrukce čerpací stanice

City of Ostrava

Reconstruction of pumping station

Statutární město Ostrava

revize kanalizace

City of Ostrava

Inspection of sewerage system

Statutární město Ostrava

spotřeba el. energie – vrácený přeplatek záloh

City of Ostrava

Power consumption – return of excess advance payments

Statutární město Ostrava

vyčištění dešťových svodů

City of Ostrava

Clean-up of rain water drains

Statutární město Ostrava

vyhledání skryté poruchy

City of Ostrava

Detection of hidden malfunction

Statutární město Ostrava

vyhotovení projektové dokumentace

City of Ostrava

Drawing up project documentation

Statutární město Ostrava

výměna 2 ks Š100

City of Ostrava

Replacement of two pieces of Š100

Statutární město Ostrava

výměna poškozeného vodoměru

City of Ostrava

Replacement of malfunctioning water meter

Statutární město Ostrava

výměna vodovodní přípojky

City of Ostrava

Replacement of water supply connection

Kč / CZK
30 357,00

4 191,00

3 536,50

12 717,50

4 908,50

268 523,50

24 986,50

1 409,00

17 282,00

1 254,50

7 651,50

2 771,50

11 662,00

146 370,00

131 019,00

9 723,00

2 368 103,50

2 352 924,00

186 889,50

-1 334,76

2 045,50

1 523,00

3 570,00

12 347,50

63 040,50

524 863,50
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Propojená osoba / Related party
Statutární město Ostrava

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

City of Ostrava

Replacement of water supply connection and installation of water meter

Statutární město Ostrava

vypracování projektové dokumentace

City of Ostrava

Drawing up project documentation

Statutární město Ostrava

výstavba nadzem. požárních hydrantů

City of Ostrava

Construction of ground fire hydrants

3 927,00

2 204 484,00

zaslepení přípojky

City of Ostrava

Blockage of connection

17 109,00

Statutární město Ostrava

zrušení vodovodní přípojky

City of Ostrava

Dismantling of water supply connection

Statutární město Ostrava

dodávka el. energie pro retranslační stanici – dohadné výnosy odpov. přijatým zálohám

City of Ostrava

Power supply for relay station-unbilled revenues based on advance payments

11 797,00

3 600,00

15 555 050,29

Statutární město Ostrava

vodné a stočné

City of Ostrava

Water and sewage service charges

89 725 286,50

Statutární město Ostrava

vodné a stočné dohad. výnosy odpov. přij. zálohám

City of Ostrava

Water and sewage-unbilled revenues based on advance payments

Celkem / Total

■

130 298,50

Statutární město Ostrava

Celkem / Total

■

Kč / CZK

výměna vodovodní přípojky a montáž vodoměru

65 709 102,50

155 434 389,00

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. přefakturování sportovních bund pro RAID 2005

13 732,50

Re-billing of sport jackets for RAID 2005

■

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.

vodné a stočné

124 850,00

Water and sewage service charges

■

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

čištění přípojky

2 617,00

Clean-up of supply connection
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

čištění vnitřní kanalizace

2 117,00

Clean-up of internal sewerage system
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

pročištění záchodu

1 415,50

Clean-up of toilet
Celkem / Total

■

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

6 149,50

vodné a stočné

1 499 094,00

Water and sewage service charges

■

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

přefakturování sportovních bund pro RAID 2005

6 866,50

Re-billing of sport jackets for RAID 2005

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY

SHORT-TERM RECEIVABLES

Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé
pohledávky za propojenými osobami k 31. 12. 2005:

The aforementioned transactions resulted in the following shortterm receivables due from related parties at 31 December 2005:

Propojená osoba
Statutární město Ostrava
a) pohledávky z obchodního styku
ostatní práce a služby
b) vodné a stočné
Celkem

Related party
City of Ostrava
a) Receivables arising from business activities
Other work and services
b) Water and sewage service charges
Total

38 123,- Kč
675 647,50 Kč
713 770,50 Kč

Ostatní pohledávky, půjčky ani zálohy za touto propojenou
osobou k 31. 12. 2005 nebyly.

CZK 38,123.00
CZK 675,647.50
CZK 713,770.50

There were no other receivables, loans or payment advances
pending pertaining to this related party as at 31 December 2005.
83

NÁKUP

PURCHASE

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

Ostravské vodárny a kanalizace buys (products, goods
and/or services) from related parties for current business
activities.

Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2005

The following transactions were executed in 2005

Propojená osoba / Related party

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

■

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

oprava vodoměrů

Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

oprava, regulace, cejchování vodoměrů

Kč / CZK
247 454,00

Repair of water meters
118 615,00

Repair, regulation and calibration of water meters
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

přezkoušení vodoměrů

18 776,00

Testing of water meters
Brněnské vodárny a kanalizace a.s.

dodávka flokulant

24 514,00

Delivery of flocculation equipment
Celkem / Total

■

Dopravní podnik Ostrava a.s.

409 359,00

pronájem plochy na sloupu trakčního vedení

27 370,00

Lease of space on traction line pole
Dopravní podnik Ostrava a.s.

vytýčení podzemních sítí

1 309,00

Layout of subterranean networks
Celkem / Total

■

Dům kultury města Ostravy, a.s.

28 679,00

nájem za 1–6/2005

3 570,00

Rent for 1–6/2005
Dům kultury města Ostravy, a.s.

pronájem repre salonku

9 252,00

Lease of lounge
Dům kultury města Ostravy, a.s.

nájemné za umístění elektroměru

3 570,00

Fee for installation of electricity meter
Celkem / Total

■

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

16 392,00

kulturní akce

35 307,00

Cultural events

■

ONDEO Services CZ, s.r.o.

účast zaměstnanců na tréninku týmové spolupráce RAID

81 798,00

Employees’ participation in RAID team co-operation training
ONDEO Services CZ, s.r.o.

podíl na nákladech – zhotovení expozice na výstavě VODKA 2005

154 501,00

Cost sharing – preparation of a display at the VODKA 2005 exhibition
ONDEO Services CZ, s.r.o.

za časopis Svět ONDEO

29 750,00

Fee for Svět ONDEO magazine
ONDEO Services CZ, s.r.o.

nákl. na mezinár. konferenci Business Forum 2005

59 500,00

Costs of Business Forum 2005 international conference
ONDEO Services CZ, s.r.o.

podíl na nákladech na zhotovení a vydávání magazínu Svět ONDEO 2005

9 996,00

Share in costs of production and publishing of Svět ONDEO 2005 magazine
Celkem / Total

■

SUEZ Environnement

335 545,00

technická pomoc
Technical support
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8 325 800,00
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Propojená osoba / Related party

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

■

doplatek za pronájem kolektorů 1Q 2005

Ostravské komunikace, a.s.

Kč / CZK
22 654,00

Additional fee for lease of collectors 1Q 2005
Ostravské komunikace, a.s.

chem. ošetření účel. komunik. v areálu ÚČOV

4 816,00

Chemical application to roads at Central Wastewater Treatment Plant compound
Ostravské komunikace, a.s.

podnájem místa na stožárech VO

29 899,00

Lease of space on VO poles
Ostravské komunikace, a.s.

pronájem kolektorů

3 192 722,00

Lease of collectors
Ostravské komunikace, a.s.

provedení oprav

62 267,00

Repair work
Ostravské komunikace, a.s.

solení komunikace po poruše na vod. síti

5 947,00

Road salting after water mains break
Ostravské komunikace, a.s.

úklid po poruchách při výkopových pracech

25 986,00

Clean-up after road work repairs
Ostravské komunikace, a.s.

zimní údržba komunikací

7 536,00

Winter road maintenance
Celkem / Total

■

Ostravské městské lesy, s.r.o.

3 351 827,00

kácení a likvidace dřevin

20 606,00

Felling and removal of trees

■

OVANET a.s.

za vyjádření k existenci vedení a zařízení ve vlastnictví nebo správě OVANET a.s.

2 261,00

Fee for a report on networks and equipment owned or administered by OVANET a.s.

■

OZO Ostrava s.r.o.

odvoz sběrných nádob a likvidace odpadu

1 380 996,00

Collection of garbage containers and garbage disposal

■

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

pronájem reklamní plochy

59 500,00

Lease of advertising space
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy s.r.o.

zajištění sportovního dne

13 030,00

Organizing a sports day
Celkem / Total

■

Statutární město Ostrava

72 530,00

celoroční kosení trávy

500,00

Year-round lawn mowing
Statutární město Ostrava

poplatek za poskytování dat GIS

555 000,00

Fee for providing GIS data
Statutární město Ostrava

koncesní smlouva – nájem

210 054 765,00

License contract – rent
Statutární město Ostrava

nájemné za tlakové stanice

56 145,00

Fees for compression stations
Statutární město Ostrava

spotřeba el. energie přečerpávací stanice

13 308,00

Power consumption of pumping station
Celkem / Total

■

Technické služby, a.s.

210 679 718,00

oprava chodníku po opravě vod. řadu

297 500,00

Pavement repair after water mains repair
Technické služby, a.s.

oprava zpevněných ploch

138 617,00

Repair of reinforced platforms
Technické služby, a.s.

práce montážní plošiny

2 559,00

Assembly platform work
Technické služby, a.s.

provedení výkopů

47 006,00

Excavation work
Celkem / Total

485 682,00
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Propojená osoba / Related party

Popis obchodních transakcí / Description of business transactions

Kč / CZK

■

služební cesta Dijon-Paříž – úhrada dopravy

5 320,00

Trenčianská vodohospodářská spol.

Business trip Dijon-Paris – travel expenses

■

Vodárenská společnost a.s.

školení

2 900,00

Training
Vodárenská společnost a.s.

aktualizace učebnice Vodárenství – CD

600,00

Update of textbook Vodárenství – CD
Celkem / Total

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

SHORT-TERM PAYABLES

K 31. 12. 2005 má společnost následující krátkodobé závazky
k propojeným osobám:

The Company recorded the following short-term payables due
to related parties at 31 December 2005:

Propojená osoba

Related party

1. Statutární město Ostrava
a) nájemné z titulu Koncesní smlouvy
b) za geografický informační systém
Celkem

17 421 235,- Kč
5 000,- Kč
17 426 235,- Kč

2. SUEZ Environnement
technická pomoc

3 847 444,- Kč

1. City of Ostrava
a) Rent ensuing from license contract
b) Fees for geographic information
system
Total
2. SUEZ Environnement
Technical support

CZK 17,421,235.00
CZK 5,000.00
CZK 17,426,235.00

CZK 3,847,444.00

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

LONG-TERM PAYABLES

Společnost měla následující dlouhodobé závazky k propojeným
osobám k 31. 12. 2005:

The Company recorded the following long-term payables due
to related parties at 31 December 2005:

Propojená osoba

Related party

statutární město Ostrava
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3 500,00

3 233 015 198,77 Kč

City of Ostrava

CZK 3,233,015,198.77

Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce
s propojenými osobami byly uskutečněny za běžných
obchodních podmínek.

The Company management believes that all related-party
transactions were executed on an arm’s-length basis.

I V.

I V.

V zájmu propojených osob nebyly učiněny žádné jiné právní
úkony.

No other legal actions were taken on behalf of related parties.

V.

V.

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

The controlled person took no measures on behalf
or at the request of related parties.
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VI.

VI.

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

The controlled person provided contract performance
in accordance with concluded contracts and received
the appropriate counter-performance.

VII.

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.

No damages were incurred by the controlled person arising
from the concluded contracts. Since the Company recorded
no damages, no contract was concluded to settle damages
in accordance with Section 66a, Article 8 of the Commercial
Code.

VIII.

VIII.

Tato zpráva se po jejím schválení představenstvem stane
součástí roční zprávy emitenta cenných papírů.

This Annual Report, pending approval by the Board
of Directors, will be included in the securities issuer’s
Annual Report.

V Ostravě dne 8. února 2006
Ostrava, 8 February 2006

Ing. Aleš Zedník
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors

Ing. Antonín Láznička
člen představenstva
Member of the Board of Directors
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a události po datu účetní uzávěrky
INFORMATION ON THE PERSONS RESPONSIBLE FOR THE ANNUAL REPORT

* Funkční vodojem v Krásném Poli o obsahu 55 m 3. Rok pořízení 1967 . A functional water reservoir in Krásné Pole, volume of 55 m 3.
Acquired in 1967.
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Rok 2003
Deloitte & Touche spol. s r.o.
Týn 641/4
110 00 Praha 1
Auditorská licence: Osvědčení č. 79
IČ: 49620592
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 24349

Year 2003
Deloitte & Touche spol. s r.o.
Týn 641/4
110 00 Praha 1
Audit license: Certificate No. 79
Business registration number: 49620592
Commercial Register administered by the Prague Municipal
Court, Section C, Entry No. 24349

Rok 2004
Deloitte s.r.o.
Týn 641/4
110 00 Praha 1
Auditorská licence: Osvědčení č. 79
IČ: 49620592
DIČ: CZ49620592
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C
vložka 24349

Year 2004
Deloitte s.r.o.
Týn 641/4
110 00 Praha 1
Audit license: Certificate No. 79
Business registration number: 49620592
Taxation ID: CZ49620592
Commercial Register administered by the Prague Municipal
Court, Section C, Entry No. 24349

Rok 2005
Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
Auditorská licence: osvědčení č. 401

Year 2005
Ernst & Young Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
Audit license: Certificate No. 401

Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po datu
účetní závěrky

Persons responsible for the Annual Report and subsequent
events

Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují,
že údaje uvedené v této výroční zprávě OVAK a.s.
za rok 2005 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné
okolnosti či skutečnosti, které by mohly ovlivnit správné
a přesné posouzení situace společnosti, nebyly vědomě
opomenuty či zkresleny.
Výroční zpráva OVAK a.s. za rok 2005 je sestavena podle
nejlepšího vědomí a svědomí a s využitím veškerých informací
dostupných k datu sestavení výroční zprávy.
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.

The undersigned statutory body members hereby confirm
that the data presented in the OVAK a.s. 2005 Annual
Report are truthful and that no relevant circumstances
or facts that could impact a correct and accurate assessment
of the Company’s standing have been knowingly omitted
or distorted.
The OVAK a.s. 2005 Annual Report has been compiled in all
conscience and good faith using all information available
at the date of its publication.
In the period subsequent to the financial statements date
and prior to the Annual Report publication, the Company
recorded no significant events that could have an impact
on the evaluation of its financial standing and the results
of business activities.

Ing. Aleš Zedník
předseda představenstva
Chairman of the Board of Directors

Ing. Antonín Láznička
člen představenstva
Member of the Board of Directors
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