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Úvodní slovo předsedy představenstva
Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,
dovolte mi, abych Vás seznámil s výsledky akciové společnosti Ostravské vodárny a
kanalizace v roce 2008. Při celkových provozních výnosech 901,74 milionu Kč jsme dosáhli
zisku po zdanění 61,036 milionu Kč, což představuje 6,8 procenta z celkových výnosů.
Výsledky společnosti v uplynulém roce můžeme hodnotit jako úspěšné. Byly dosaženy díky
hospodárnému nakládání se všemi prostředky, zásluhou efektivního rozhodování členů
statutárních orgánů a zodpovědného přístupu všech zaměstnanců.
Ostravské vodárny a kanalizace dále posílily a zkvalitnily svou spolupráci s městem Ostrava.
V rámci profesionální podpory vlastníkovi infrastruktury se mimo jiné podílely na přípravě
nové žádosti o dotace pro podporu dostavby kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV, což
v souhrnu představuje investice za přibližně 2,3 miliardy Kč. Ve spolupráci s odbornými
útvary statutárního města Ostrava vypracovaly střednědobý plán financování obnovy
vodohospodářské infrastruktury města.
Velký význam pro kvalitu poskytovaných služeb, zlepšení životního prostředí a celkovou
spokojenost občanů má zlepšování technického stavu vodohospodářských zařízení. Do jejich
obnovy a rozvoje statutární město Ostrava a provozní společnost OVAK vložily v roce 2008
společně více než 317 milionů Kč.
Minulé období bylo z hlediska fungování integrovaného systému managementu významné
také tím, že OVAK byly hodnoceny s ohledem na plnění požadavků norem ISO 9001:2000,
ISO 14001:2004 a specifikace OHSAS 18001:1999. V rámci procesu získání certifikátů na
další tři roky proběhla v říjnu 2008 opakovaná certifikace pod vedením auditorů z Best
Quality, s. r. o. Naše společnost plnění stanovených požadavků obhájila a získala nové
certifikáty podle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 až do roku 2011.
Významný přínos pro činnosti naší laboratoře představuje účast na mezilaboratorním
porovnávání zkoušek. V loňském roce jsme se zúčastnili dvanácti programů zkoušení
způsobilosti laboratoří s úspěšností 97,9 procenta. Na tomto místě chci vyzvednout okružní
rozbor v oblasti analýz pitné a surové vody organizovaný v květnu 2008 střediskem CIRSEE
společnosti Suez Environnement. Mezi 64 zúčastněnými laboratořemi společnosti jsme byli i
pro analýzu pitné vody zařazeni mezi dvanáct referenčních laboratoří.
Při bilancování roku 2008 nemohu opomenout stoleté výročí zprovoznění úpravny
vody v Nové Vsi. V rámci oslav této významné události v dějinách Ostravy jsme organizovali
řadu osvětových akcí, které napomohly k popularizaci tohoto historického mezníku mezi
občany města.
Dosažení kladného hospodářského výsledku akciové společnosti Ostravské vodárny a
kanalizace v roce 2008 by nebylo myslitelné bez úzké spolupráce všech subjektů zajišťujících
bezporuchové zásobování vodou a účinný kanalizační systém na území našeho města. Za
splnění všech rozhodujících úkolů a další posílení prestiže značky OVAK děkuji členům
našich statutárních orgánů, managementu společnosti, všem spolupracovníkům a
zaměstnancům.

Ing. Petr Kajnar, předseda představenstva
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Úvodní slovo generálního ředitele
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
předkládám výsledky hospodaření akciové společnosti Ostravské vodárny a kanalizace za rok
2008. Tento rok byl 15. rokem úspěšné spolupráce s francouzským strategickým partnerem,
který na českém vodárenském trhu působí pod názvem SUEZ Environnement – ONDEO.
Rok 2008 byl dalším úspěšným rokem naší společnosti nejen z hlediska hospodářských
výsledků, což dokumentujeme v této výroční zprávě. Byl to rok, ve kterém jsme oslavili 100
let od uvedení do provozu Úpravny pitné vody v Ostravě Nové Vsi. Tato významná událost
v životě společnosti vyvrcholila slavnostním koncertem v Janáčkově konzervatoři. U této
příležitosti byl vydán almanach a pamětní listy.
V průběhu celého roku bylo věnováno mimořádné úsilí při přípravě projektů pro rozšíření
kanalizační sítě města Ostravy a rekonstrukci ústřední čistírny odpadních vod pro zlepšení
kvality vypouštěných vod, především na odstraňování dusíkatého znečištění.
Novými investicemi pro modernizaci laboratoří jsme umožnili jak rozšíření služeb
zákazníkům, tak zvýšení citlivosti prováděných analýz. Hydroanalytická laboratoř na základě
zkoušek způsobilosti byla zařazena mezi 12 mezinárodních referenčních laboratoří střediska
CIRSEE společnosti SUEZ Environnement.
V měsíci říjnu uplynuly 3 roky, kdy byla naše společnost certifikována pro oblast řízení
kvality, environmentu a BOZP, proto v druhé polovině října proběhl opakovaný certifikační
audit v oblasti zákaznické, investiční, personální, na provozech vodovodní a kanalizační sítě,
ČOV, provozu zdrojů a úpravy vody, včetně záznamů BOZP. Vzhledem k tomu, že nebyly
shledány neshody ani vážná zjištění, byly naší společnosti vydány nové certifikáty dle norem:
ISO 9001:2000; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, které vlastní jen málo vodárenských
společností v rámci ČR.
Naše společnost je zákaznicky orientována, proto jedním z hlavních cílů naší společnosti je
péče o zákazníka. Jednou ze základních metod stálé kontroly poskytovaných služeb jsou
pravidelné průzkumy spokojenosti našich zákazníků. V září 2008 proběhl další marketingový
průzkum, který ukázal příznivý vývoj v hodnocení služeb, které poskytuje OVAK a.s.
občanům na území města Ostravy. Přes tato pozitivní zjištění jsme si vědomi skutečnosti, že
je neustále co zlepšovat. Velká část finančních obnosů je vkládána do rozšiřování kanalizační
sítě, ale opomíjena nemůže být ani vodovodní síť, jejíž stáří v některých lokalitách je za
hranicemi plánované životnosti potrubí, což zvyšuje počet poruch a zvyšuje náklady na
úpravu dodávané pitné vody.
Děkuji našim zaměstnancům, mým spolupracovníkům, kteří přispěli svým dílem k úspěšným
hospodářským výsledkům roku 2008, díky nim, můžeme podporovat vybrané kulturně
společenské akce na území města Ostravy.
Vážím si spolupráce s městskými obvody i vedením statutárního města Ostravy. Stejně tak si
vážím otevřené spolupráce statutárních orgánů společnosti s vedením naší akciové
společnosti, což dává záruku optimistického výhledu pro další období.

Ing. Antonín Láznička
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Vybrané klíčové ukazatele
Výkaz zisku a ztráty-vybrané ukazatele
v tis. Kč

provozní výnosy
z toho:
tržby za pitnou vodu
tržby za odkanalizovanou vodu
tržby za předanou vodu pitnou
tržby za převzatou vodu k čištění
jiné provozní výnosy, aktivace

provozní náklady
z toho:

2006
834
188
426
942
340
816
1 078
5 430
59 922
773
103

2007

2008

858 099

901 740

438 412

444 119

349 260
1 041
5 400
63 986

376 702
6 716
11 115
63 088

783 312

826 202

103 767
51 351
39 657

102 697
60 687
45 794

99 097
66 003

98 011
67 931

148 793

160 637

207 462

218 348

nájemné infrastruktury

103
626
57 886
35 734
105
645
68 019
139
452
200
897

výsledek hospodaření před zdaněním
daň z příjmu splatná + odložená daň

62 537
16 163

76 273
17 618

77 658
16 622

výsledek hospodaření po zdanění

46 374

58 655

61 036

náklady na nákup vody
náklady na suroviny a materiál
náklady na energie
náklady na opravy a údržbu
ostatní služby
osobní a mzdové náklady
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Výrobní ukazatele
V tis. m3
Voda realizovaná
Voda nakoupená
Voda vyrobená z vlastních zdrojů
Voda předaná pitná
Voda pitná fakturovaná celkem
Z toho: obyvatelstvo
ostatní
Voda odkanalizovaná celkem
Z toho: obyvatelstvo
ostatní
Voda nefakturovaná
Voda převzatá k čištění
Voda čištěná na ČOV

2006
24 062
16 499
7 631
68
19 048
12 990
6 058
17 885
11 751
6 134
5 014
435
38 579

2007
23 738
15 868
7 933
63
18 719
12 606
6 113
17 526
11 447
6 079
5 019
421
34 005

2008
22 576
14 986
7 965
375
17 890
11 986
5 904
17 144
10 986
6 158
4 686
815
31 228

spotřeba vody na osobu (litr/den)
cena vody u obyvatelstva v Kč/m3 bez DPH

2006
111,87
22,42

2007
108,66
23,43

2008
106,52
24,84

98,67
19,93

97,07
22,00

voda odkanalizovaná na osobu (litr/den)
101,20
3
cena vody odkanal. u obyvatel v Kč/m bez DPH19,07

% nefakturované vody

2006
20,84

2007
21,14

2008
20,76

Pozn.: objem ztrát (součást NF vody):
tis. m3
% ztrát z vody realizované

2006
4 807
19,98

2007
4 831
20,35

2008
4 471
19,80

Počet obyvatel Ostravy (statistika k 31.12.)

318 132

317 839

316 417

poznámka:

Počet obyvatel Ostravy je vykazován včetně obyvatel s cizí státní příslušnosti. Daná skutečnost má vliv
na spotřebu vody, resp. vodu odkanalizovanou na osobu.
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Profil společnosti
Základní údaje společnosti
Obchodní jméno:

Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
(dále jen OVAK a. s.)
Ostrava – Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, PSČ 729 71
akciová společnost
1.května 1992
30. dubna 1992
Krajský soud Ostrava

Sídlo společnosti:
Právní forma:
Datum vzniku společnosti:
Den zápisu do obch. rejstříku:
Rejstříkový soud:
Číslo společnosti
v obchodním rejstříku:
Způsob založení:

oddíl B, vložka 348
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.
45193673
CZ45193673

IČ:
DIČ:

Právní řád a právní předpis, podle kterého byla společnost založena
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.
Právní řád:
Právní předpis:
Právní forma:
Založen na dobu neurčitou

České republiky
Zákon č. 104/90 Sb., o akciových společnostech
Akciová společnost

Složení akcionářů s podílem na hlasovacích právech vyšším než 5 % dle výpisu
Střediska cenných papírů k 31. 12. 2008
Specifikace osoby
Zahraničí
SUEZ ENVIRONNEMENT
1, rue ďAstorg, 75008 Paris

IČ

Podíl na hlasovacích právech

0090036947

50,07 %

0000845451

28,55 %

RNDr. Lubomír Habrnál
0471225461
V Nížinách 427/15, 109 00 Praha 10

12,05 %

Česká republika
Město Ostrava
Prokešovo nám 8, 729 30 Ostrava
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Informace o předmětu podnikání:
-

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

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. Tato smlouva byla 22.
prosince 2000 nahrazena „Koncesní smlouvou“, platnou do 31. prosince 2024.
Vydané cenné papíry
Emitent:
Druh cenného papíru:
Forma:

Celkový objem:
Počet kusů:
Jmenovitá hodnota:
Podoba:

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
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ISIN:
CZ 0008435401
Akcie byly splaceny.
Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje se na ně předkupní právo.
Způsob zdaňování výnosů z cenných papírů
Výnosy z akcií podléhají zdanění podle platných zákonů České republiky, tj. zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších změn a doplňků. Podle současného
znění tohoto zákona jsou dividendy vypláceny po srážce 15% daně z vyplaceného základu.
V případě platby ve prospěch osob s daňovým domicilem v zahraničí odpovídá sazba daně
a způsob vybrání daně příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi
Českou republikou a státem, kde se daňový domicil příjemce platby nachází.
Ode dne vstupu ČR do EU jsou příjmy z dividend vyplácené dceřinnou společností
mateřské společnosti osvobozeny od daně za předpokladu, že společnost, která je daňovým
rezidentem jiného členského státu Evropské unie má nejméně po dobu 12 měsíců
nepřetržitě alespoň 10 % podíl na základním kapitálu (zákon č. 586/1992 Sb., ve znění
platných předpisů § 19).
Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování
Rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a. s. č. j. 30/04/03 k č. j. 4/230/03 ze dne 12.května 2003 jako
organizátora veřejného trhu s cennými papíry bylo zahájeno správní řízení takto:
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.
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.
Banka, jejímž prostřednictvím mohou majitelé akcií vykonávat svá majetková práva
spojená s cennými papíry:
Československá obchodní banka, a. s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
Výplaty z výnosů akcií
Dividendy byly v uplynulých letech a budou i do budoucna vypláceny dle pravidel
určených v rozhodnutí valné hromady společnosti, a to prostřednictvím Československé
obchodní banky, a. s. Radlická 333/150, 150 57 Praha 5.
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Skutečnosti důležité pro uplatnění práv akcionářů:
Budou uveřejňovány v Obchodním věstníku, Hospodářských novinách a v sídle
společnosti v souladu se stanovami společnosti.
Práva vyplývající z akcie:
Hlasovací právo o rozsahu odpovídajícímu podílu na základním kapitálu, kdy každých
1000 Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas, právo na podíl na zisku na
likvidačním zůstatku.
Údaje o základním kapitálu
Výše upsaného kapitálu
Výše upsaného základního kapitálu, který je zcela splacen, činí 131 904 000 Kč. Všechny
akcie znějí na doručitele, jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrované.
Celkový objem:
Počet kusů akcií:
Jmenovitá hodnota:

131 904 000 Kč
131 904 ks
1 000 Kč

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

Představení hlavních akcionářů společnosti
Skupina SUEZ ENVIRONNEMENT v České republice
Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux byla první zahraniční společností v oblasti
vodárenství, která začátkem 90. let zahájila působení 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 společnosti SUEZ a Lyonnaise
des Eaux v roce 1997, s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické skupiny SUEZ
Lyonnaise des Eaux, která byla později přejmenována na SUEZ.
V polovině roku 2008 došlo ke spojení společnosti Gaz de France a SUEZ a vytvoření nové
společnosti GdF SUEZ. Zároveň všechny enviromentální aktivity byly převedeny na nově
vytvořenou společnost SUEZ Environnement, jejíž akcie byly uvedeny na pařížskou burzu.
SUEZ Environnement je jednou z největších společností v oblasti tzv.“utilities“ a po celém
světě zaměstnává více než 60 000 zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ Environnement
je společnost GdF SUEZ.
Společnosti SUEZ Environnement se během patnáctiletého 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 6 společnostech.
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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 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 majetkový podíl, zásobují přibližně 1,6
milionu 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 této skupiny při působení v České republice bylo, a do budoucna i nadále zůstává,
partnerství s městy, obcemi a průmyslovými podniky. Pouze partnerství založené na budování
rovnoprávných partnerských vztahů a na respektování místních podmínek i specifik, spolu s
poskytováním služeb na míru, je zárukou dlouhodobé přítomnosti na trhu. Toho si je skupina
SUEZ Environnement vědoma a tuto filozofii chce také plně naplnit v každodenní práci svých
zaměstnanců a v jednotlivých společnostech, patřících do této skupiny v České republice.

Statutární město Ostrava
Město Ostrava je administrativním centrem Moravskoslezského kraje, ve kterém žije více než
1,2 miliónů obyvatel. K hlavním výhodám města patří strategická poloha blízko hranic s
Polskem a Slovenskem.
V posledních letech zažívá Ostrava obrovský ekonomický boom a přísun investic do
průmyslových zón, developmentu či budování hotelů. Statutární město Ostrava jako třetí
největší město České republiky v rámci samostatné působnosti a na základě výhradního
rozhodování volených samosprávných orgánů města a městských obvodů připravuje a
realizuje celou řadu zajímavých projektů, které zásadním způsobem ovlivňují jeho další
rozvoj a směrování i kvalitu života samotných obyvatel. Město Ostrava mimoto realizuje
široké spektrum dílčích projektů v různých oblastech života města a jeho občanů.
V prosinci 2008 byla podána na Státní fond Životního prostředí žádost o spolufinancování
projektu „Dostavba plošné kanalizace “ z fondů EU - Operačního programu Životní prostředí
2007 – 2013.
RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady
Narozen:

25. 12. 1947

Bydliště:

V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy

Vzdělání:

Karlova univerzita, obor hydrogeologie
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Statutární orgány společnosti a její výkonné vedení
Představenstvo:
Představenstvo je statutárním orgánem, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem..
Představenstvo má 7 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.
Dozorčí rada:
Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti
představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Dozorčí rada má šest
členů, čtyři členové dozorčí rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou, dva členové jsou
voleni a odvoláváni zaměstnanci společnosti. Funkční období je čtyřleté, opětovná volba je
možná.
Prohlašujeme, že žádný z členů představenstva, dozorčí rady a výkonného vedení
společnosti nebyl odsouzen a není stíhán pro trestný čin majetkové povahy.
Představenstvo
Ing. Petr Kajnar – předseda představenstva
Narozen: 28.1.1956
Bydliště:Ostrava-Poruba, Ivana Sekaniny 1803/13, PSČ 708 00
Vzdělání:VUT Brno, obor technická kybernetika, je absolventem kurzu MBA pro výkonný
management ve Francii
Bc. Radana Zapletalová – člen představenstva
Narozena: 21. 4. 1963
Bydliště: Karla Svobody 275, 725 27 Ostrava-Plesná
Vzdělání: VŠ, Ostravská univerzita v Ostravě
Ing. Antonín Láznička – člen představenstva
Narozen: 13. 11. 1943
Bytem: Sjednocení 1261/16A, Ostrava – Polanka nad Odrou
Vzdělání: VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor tepelného zpracování a tváření kovů
Pierre-Etienne Segre – místopředseda představenstva
Narozen: 23. 3. 1946
Bytem: Záhřebská 35, Praha 2, PSČ 120 00
Vzdělání: Ecole des Hautes Etudes Industrielles v Lille (Vysoká škola průmyslových studií)
Fabrice Rossignol – člen představenstva
Narozen: 2.8.1964
Bydliště: 162 Boulevard , 75017 Paříž, Francie
Vzdělání: Ecole Supérieur des Sciences Economiques st Commerciales (Vysoká škola
ekonomických a obchodních věd)
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Ing. Alois Mazák – člen představenstva
Narozen: 18. 12. 1946
Bydliště: Komňátka 81, Bohdíkov
Vzdělání: Vysoké učení technické, Brno – fakulta stavební, obor vodohospodářské stavby
Ing. Dalibor Madej – člen představenstva
Narozen: 11.10.1962
Bydliště: Zemědělská 5451/2, 722 00 Ostrava-Třebovice
Vzdělání: VŠB – výstavba dolů, geotechnika
Dozorčí rada
Ing. František Kolařík – předseda dozorčí rady
Narozen: 10.1.1962
Bydliště: Ostrava-Poruba, Výletní 2280/3, PSČ 708 00
Vzdělání: VUT Brno, fakulta stavební
RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady
Narozen: 25. 12. 1947
Bydliště: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy, PSČ 109 00
Vzdělání: Karlova univerzita, obor hydrogeologie
PhDr. Pavel Kavka – místopředseda dozorčí rady
Narozen: 29. 4. 1964
Bydliště: Mladoboleslavská 156, Praha 9 – Vinoř, PSĆ 190 17
Vzdělání: Filozofická fakulta UK v Praze, Fakulta žurnalistiky UK v Praze
František Švejdík – člen dozorčí rady
Narozen: 26.11.1950
Bydliště: Dr. Martínka č. 27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Vzdělání: Střední průmyslová škola strojní, Ostrava
Ing. Jana Hajná – členka dozorčí rady
Narozena: 8.1.1962
Bydliště:Aleje 355, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice
Vzdělání: VUT, fakulta stavební Brno
Mgr. Jarmila Chlopková – členka dozorčí rady
Narozena: 24.2.1956
Bydliště:Ostrava-Muglinov, Švédská 652/27, PSČ 712 00
Vzdělání: VŠ - Univerzita Palackého Olomouc
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Vedoucí pracovníci společnosti jmenovaní statutárním orgánem:
Změny v základním organizačním členění
Představenstvo naší akciové společnosti schválilo na svém zasedání dne 10. května 2007
změnu v organizační struktuře ke dni 1.7.2007, a to vznik nového strategického úseku, tj.
namísto stávajících tří odborných úseků budou od 1. července 2007 existovat odborné úseky
čtyři, a to:
- úsek org. číslo 2 strategický
- úsek org. číslo 3 personálně-právní
- úsek org. číslo 4 obchodně-finanční
- úsek org. číslo 8 výrobní
V čele těchto úseků budou tito zaměstnanci:
Ing. Petr Konečný, MBA – ředitel pro strategii a 1. zástupce generálního ředitele
Mgr. Jarmila Božoňová – personálně-právní ředitelka
Ing. Radka Kubatíková – obchodně-finanční ředitelka
Ing. David Kutý – výrobní ředitel
Ing. Antonín Láznička – generální ředitel a prokurista
Narozen: 13. 11. 1943
Bytem: Sjednocení 1261/16A, Ostrava – Polanka nad Odrou
Vzdělání: VŠB Ostrava, fakulta hutní, obor tepelného zpracování a tváření kovů
Ing. Petr Konečný, MBA – ředitel pro strategii a 1. zástupce generálního ředitele – od
16.7.2007
Narozen: 4. 9. 1970
Bydliště: Kunčice pod Ondřejníkem č. 424
Vzdělání: ČVUT Praha – materiálové inženýrství
Ecole Centrale Paris – obor průmyslová výroba
Business School v Brně – studium MBA
Mgr. Jarmila Božoňová – personálně-právní ředitelka
Narozena: 4. 5. 1951
Bydliště: Na Jízdárně 16/3023, Moravská Ostrava
Vzdělání: Karlova univerzita – právnická fakulta
Ing. Radka Kubatíková – obchodně-finanční ředitelka
Narozena: 10. 1. 1967
Bydliště: Třešňová 472, Vřesina, okres Ostrava
Vzdělání: VŠB Ostrava – ekonomická fakulta
Ing. David Kutý – výrobní ředitel
Narozen: 5.12.1972
Bydliště: Zákopní 3, Ostrava-Heřmanice
Vzdělání: VŠB Ostrava, HGF
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Údaje o počtu akcií společnosti, které jsou v majetku členů představenstva, dozorčí rady
a výkonného vedení společnosti:
Představenstvo
Dozorčí rada
Výkonné vedení

89 ks
15 900 ks
9 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.

Organizační struktura

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je společností mající za své hlavní poslání:
zabezpečení zásobování obyvatel na území města Ostravy kvalitní pitnou vodou a efektivní
likvidaci odpadních vod bez negativních dopadů na životní prostředí, a to za sociálně únosné
ceny. Pro posílení tohoto poslání je záměrem systematicky zkvalitňovat všechny provozní
činnosti a být nadále odborným garantem a spolehlivým partnerem města při provozování
vodárenských služeb ve městě.

Vývoj vodárenství v regionu
Velký význam ve vývoji ekonomiky a s ní související poptávkou po vodě na území města
Ostravy i okolního regionu měla restrukturalizace dříve významného průmyslového odvětví
hornictví a hutnictví. Zastavení těžby černého uhlí a hluboký pokles objemu produkce
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hutnictví, těžkého strojírenství a chemie v devadesátých letech 20. století byl jen pomalu
nahrazován kvalitativně novou produkcí ve stejných průmyslových odvětvích nebo později
rozvojem lehkého průmyslu v důsledku příchodu nových investorů (ASUS Czech s.r.o.,
Briggs&Stratton (Czech) Power Products, s.r.o. apod.). V polovině prvního desetiletí 21.
století, vlivem celosvětově obnovené poptávky po oceli, hutnických výrobcích a primárních
surovinách, průmyslový i ekonomický význam Ostravy opět posílil a přilákal nové
průmyslové i developerské investory. Tomu napomohlo i zlepšení dopravní infrastruktury
způsobené rozhodnutím o dostavbě dálnice D 47 a rekonstrukcí železničního koridoru.
Nové nebo restrukturalizované výroby jsou přísně nákladově řízeny a nelze tedy počítat
s výrazným nárůstem spotřeby pitné vody s výjimkou některých potravinářských výrob např.
mlékárna nebo nových nákupních center. Ve většině případů jsou výroby málo náročné na
spotřebu vody již svou podstatou, nebo mají velké průmyslové podniky k dispozici vlastní
zdroje např. ArcelorMittal Ostrava a.s.
V současné době je v Územním plánu města Ostravy určeno více než sto rozvojových ploch
zejména pro bytovou výstavbu, občanskou vybavenost a lehký průmysl, nicméně je třeba
přiznat, že z důvodu ekonomické situace je řada plánovaných projektů, zejména u
soukromých investorů, opožděna nebo nebyla vůbec zahájena.
V důsledku rostoucí kupní síly obyvatel a využíváním moderních spotřebičů také dochází ke
snižování spotřeb domácností. Stále se na spotřebě projevuje vliv elasticity poptávky v reakci
na rostoucí ceny. Ke snížení spotřeb domácností přispívala i skutečnost, že řada původních
obyvatel Ostravy si stavěla individuální bydlení mimo město nebo v důsledku relativně
vysokého znečištění životního prostředí opouštěla aglomeraci alespoň v době volna. Město
není běžnou turistickou destinací a tato tedy nekompenzuje spotřebu.
Je obtížně předvídatelné, nakolik negativně se do spotřeby průmyslu i domácností promítne
recesní stav ekonomiky charakterizovaný zvyšováním nezaměstnanosti a poklesem
průmyslové výroby, zejména při zpracování primárních surovin.
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.
Výše objemu odebrané vody se stanovuje pomocí vodoměru, který je součástí téměř každého
odběrného místa. Podíl odebrané vody neměřené vodoměrem, nýbrž stanovené paušálním
výpočtem, je ve vztahu k celkovému počtu odběrných míst zanedbatelný. Odečety stavů
vodoměrů se provádějí dle stanoveného harmonogramu minimálně 1x ročně, u
velkoodběratelů pak měsíčně.
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Základní údaje o vodovodech
Ukazatel

MJ

2006

2007

2008

Počet napojených obyvatel

počet

318 132

317 839

316 417

Délka vodovodní sítě

km

1 024

1 023

1 023

Počet vodovodních přípojek

ks

28 861

29 106

29 308

Délka vodovodních přípojek

km

289

291

293

Počet osazených vodoměrů

ks

29 028

29 285

29 636

Počet vyměněných vodoměrů /rok

ks

5 313

4 800

4 843

Počet čerpacích a přečerpacích stanic
na vodovodní síti
ks

46

46

45

Počet úpraven vody a čerpacích
stanic

ks

5

7

5

Počet vodojemů

ks

14

14

15

Objem vodojemů

m3

40 540

40 390

39 540

Výroba vody
Z vlastních podzemních zdrojů (Nová Ves, Ještěrka, Palesek, Pešatek, II. vodovod) bylo
v roce 2008 dodáno do vodovodní sítě celkem 34,7 % pitné vody z celkové spotřeby ve
spotřebišti provozovaném OVAK a.s. Celkem bylo ve vlastních zdrojích vyrobeno 7,97 mil.
m3 pitné vody, což je 101,0 % plánovaného množství. Kvalita vyráběné pitné vody na všech
provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy.

16

Rozdělení množství vody vyrobené z podzemních zdrojů v roce 2008

Nová Ves
Palesek
Pešatek
II. vodovod
Ještěrka

Přehled vody vyrobené ve
zdrojích v roce 2008.
Zdroj

skutečné
množství vody
vyrobené
tis. m3
Nová Ves
6 062,868
Stará Bělá - 953,415
Palesek
Pešatek
183,202
II. vodovod 499,670
Ještěrka
265,945
celkem
7 965,100
•
•

Usnesením 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy ze dne 31.1.2008, pod č.j.
756/14-823/14, bylo rozhodnuto o prohlášení zdroje pitné vody Nová Ves a Dubí za
strategický zdroj.
V měsíci srpnu byly historické budovy v areálu ÚV Nová Ves Ministerstvem kultury
prohlášeny kulturní památkou.
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•
•

•
•
•

V roce 2008 oslavila úpravna vody v Nové Vsi 100 let od svého uvedení do provozu.
Při této příležitosti proběhla řada osvětových akcí, které napomohly k posílení povědomí
o této pro město velice významné historické události .
Byla provedena revize ochranných pásem vodních zdrojů Nová Ves, Dubí, Sýkorův
důl a změny byly zapsány do Katastru nemovitostí. Rovněž byla zahájena revize
ochranných pásem vodních zdrojů Palesek, Pešatek a Ještěrka, rovněž s cílem jejich
zápisu do Katastru nemovitostí.
Na ÚV Nová Ves byla realizována rekonstrukce praní filtrů, při níž byla vyměněna
dmýchadla a zároveň čerpadla na vápenné mléko. Dále zde byla realizována rekonstrukce
přenosu dat z prameniště Nová Ves.
Na vodním zdroji II. vodovod bylo částečně rekonstruováno technologické zařízení
zdroje - provedena výměna aerační věže. Rovněž zde byly vybudovány nově 2 kioskové
trafostanice.
Již standardním způsobem byl naší společností 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 v této lokalitě. Počátkem roku 2008 byla dokončena rekonstrukce 3
sanačních vrtů a rovněž vybudována šachta měření. Ke konci roku 2008 byl OVAK a.s.
odprodán majetek hydraulické bariéry statutárnímu městu Ostrava.

•

V budovách již trvale odstavené úpravny vody Dubí bylo demolováno technologické
zařízení. Část budov, které vlastnil OVAK a.s., byla v závěru roku převedena do majetku
SMO a tímto bylo umožněno přijmout definitivní rozhodnutí, jak s těmito budovami dále
naložit.

•

Po celý rok 2008 byl z provozu odstaven vodní zdroj Důlňák Koncem roku bylo
rozhodnuto o zhotoviteli komplexní rekonstrukce vodního zdroje, která proběhne
v následujícím roce. Na základě doporučení hydrogeologů zde však bylo nutno realizovat
po celý rok sanační čerpání za účelem snižování hladin podzemní vody.

•

„Středisko údržby pitné vody“ zajišťovalo mimo údržbu vodních zdrojů a řešení řady
havarijních stavů, rovněž údržbu infrastrukturního majetku vodovodní sítě, a to na 46
tlakových stanicích, 2 čerpacích stanicích, 19 vodojemech, 47 monitorovacích stanicích,
11 armaturních stanicích, 39 redukčních stanicích, na katodické ochraně přivaděčů pitné
vody v rámci území statutárního města Ostrava.

Vodovodní síť
Hlavním úkolem provozu vodovodní sítě v roce 2008 bylo zajištění dodávek pitné vody
prostřednictvím vodovodní sítě všem odběratelům města Ostravy. Tento úkol byl splněn,
zásobování obyvatelstva pitnou vodou probíhalo plynule a bez větších výpadků. Upozornění
na případné nedostatky v zásobování vodou, stížnosti a reklamace ze strany obyvatel a
organizací města byly řešeny okamžitě.
Jako v předchozích letech byl při provozování vodovodní sítě kladen důraz na snižování ztrát
vody, na udržení a postupné snižování nákladů na provoz vodárenského zařízení. V roce 2008
činily ztráty vody v trubní síti 19,80 % z celkového objemu vody realizované, což je o
0,55 % méně než v předchozím roce.
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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 tohoto provozu. Do
nákladových úspor se především promítla činnost střediska stavebních prací, které provádí
opravy trubních řadů s projektovou dokumentací.
Činnost provozu je řízena v souladu s požadavky ISM na jakost, ochranu životního prostředí a
dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Řízení provozu se děje v souladu
s platnými právními předpisy a interními normami, především SM/013 Řízení procesu –
Provoz vodovodní sítě, RŘ/002 Cíle a programy ISM a RŘ/004 Registr environmentálních
aspektů OVAK a.s.
V říjnu roku 2008 se uskutečnil na provoze vodovodní sítě externí audit ISM v rámci auditu
společnosti. Audit proběhl bez závažných neshod a byly při něm po třech letech obhájeny
certifikáty získané v roce 2005. Audit prokázal správnost pracovních postupů a dobré znalosti
zaměstnanců o požadavcích integrovaného systému managementu v oblastech jakosti,
životního prostředí i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2008
1.

Oprava
764 ks
tekoucích
poruch
vzniklých
na
vodovodní
z toho bylo 537 ks na vodovodních řadech a 227 ks na domovních přípojkách.

síti,

2.

Oprava
370
ks
technických
závad
na
vodovodní
z toho bylo 251 ks na vodovodních řadech a 119 ks na domovních přípojkách.

síti,

3.

Výměna 414 ks uzavíracích armatur realizovaná vlastními pracovníky provozu.

4.

Osazení nebo výměna 202 ks požárních hydrantů.

5.

Výstavba 270 ks nových vodovodních přípojek realizována pracovníky provozu.

6.

Výměna 194 ks stávajících vodovodních přípojek.

7.

Zrušení 41 ks stávajících přípojek.

8.

Výměna 4 843 ks vodoměrů osazených na vodovodní síti.

9.

Nejdůležitější stavby a opravy realizované vlastními pracovníky provozu:
Středisko 5225:
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava vodovodu ul. Na Luhu
Oprava vodovodu ul. Ryšlinkova – Hraniční
Oprava vodovodu Poruba HTP a DTP, 3.část – ul. Otakara
Jeremiáše
Oprava vodovodu ul. Kubánská
Oprava vodovodu ul. Opavská OMV
Oprava vodovodu v technické chodbě ul. Františka Lýska
Oprava vodovodu v technické chodbě ul. Františka Formana
Oprava vodovodu DN 80 v Hrabové, ul. Na Šajaru
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•
•
Středisko 5230:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Havarijní oprava vodovodu ul. Hladnovská
Oprava vodovodu ul. Valašská

Výměna vodovodní přípojky pro předávací stanici společnosti
Dalkia ČR a.s.
Výměna vodovodní přípojky pro budovu Českého rozhlasu na
ulici Dr. Šmerala
Výměna vodovodní přípojky na ulici Volgogradská č. 118 ve
Výškovicích
Zřízení vodovodní přípojky v ulici Na Skotnici v Koblově
Výměna vodovodní přípojky pro Gymnázium na ulici Karla
Pokorného v Porubě
Zřízení vodovodní přípojky na ulici Grmelova v Mariánských
Horách
Zřízení vodovodní přípojky na ulici Svatoplukova 13 ve
Vítkovicích
Oprava vodovodu DN 150 v areálu Fakultní nemocnice v Porubě
Zřízení vodovodní přípojky pro Stavebně obchodní servis s.r.o.
na ul. Štěpaňákové
Výměna vodovodní přípojky na ulici Výškovické č. 68
Prodloužení vodovodního řadu DN 50 v ulici U Průplavu ve
Staré Bělé
Přeložka vodovodního řadu DN 250 na ulici Lihovarské
Výstavba vodovodního řadu DN 80 pro rodinné domy na ulici
Krmelínská

Kvalita pitné vody
V průběhu roku 2008 se dařilo udržet ukazatel železa na přijatelné úrovni v celém průřezu
vodovodní sítě. Účinně nastavené proplachy ve zvláštním režimu a vhodné preventivní zásahy
na síti při zjištění nárůstu železa v určité oblasti v důsledku oprav a manipulací udržely
hladinu železa i ve stabilně problematických oblastech na přijatelné úrovni.
Ostatní sledované parametry fyzikálně-chemického i mikrobiologického rozboru splňují
stabilně požadavky vyhlášky pro pitnou vodu, případná mimořádná a jednorázová překročení
jsou okamžitě vyřešena a nepředstavují žádné ohrožení jakosti pitné vody.

Monitoring vodovodní sítě
Pracovní náplní střediska monitoringu vodovodní sítě je preventivní systematické
vyhledávání skrytých poruch na distribuční síti pitných vod na základě analýz o
hydraulických hodnotách v jednotlivých monitorovacích zónách. K dalším činnostem patří
vyhledávání a upřesňování poruch na ležatých rozvodech cizích subjektů na objednávku.
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Celkem bylo v roce 2008 prošetřeno 549 potencionálních skrytých úniků vody na
vodovodních řadech, akusticky odposlechnuto 34 436 ks armatur a korelačně proměřeno
255,6 km trubní sítě. Mobilním měřením průtoku bylo proměřeno 7 km potrubí. Střediskem
monitoringu vodovodní sítě bylo lokalizováno 174 poruch na vodovodních řadech s celkovým
únikem vody 416,3 l/s.

Vývoj nefakturované vody a ztrát
tis. m3
20 000
18 000
16 000

17 607
16 812
16 670
15 756

14 000
11 822
11 142

12 000

9 581 9 215 9 002
8 687

10 000
8 000
6 000

7 764
7 478 6 859
6 740
6 512 6 366
6 433 5 753
6 046
5 019
5 498 5 117
5 014
4 686
4 861
4 831
4 807
4 471

4 000
2 000
0
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

rok
voda nefakturovaná

ztráty vody

Kanalizační síť
Rok
tržby provozu kanalizační sítě (tis.Kč)
nárůst oproti minulému období %

2006
10 063
- 1,8

2007
15 961
58,6

2008
11 678
-26,8

Kolísání tržeb v roce 2007 je dáno pasportizací kanalizací ve Staré Bělé. Oproti roku 2006 byl
v roce 2008 nárůst tržeb 13,8 %.
Středisko údržby kanalizační sítě
Hlavní činností střediska 6150 byla v roce 2008 běžná údržba městské kanalizace
zaměřená na klíčové objekty kanalizační sítě, jež jsou vyjmenovány v Provozním řádu
kanalizace.
Podstatný podíl práce provozu kanalizační sítě představovalo čištění souvislých úseků
kanalizací a to jak havarijní údržba tak také čištění před kamerovými prohlídkami.

21

Stále významnější je také oblast zakázkových prací, které provoz kanalizační sítě
zajišťuje u externích zákazníků. Jedná se především o čerpání a vývoz žump a septiků a
čištění kanalizačních přípojek. Na zakázku se však provádělo i čištění ucelených úseků
kanalizací ve velkých průmyslových podnicích.
Provoz kanalizační sítě zajišťoval také opravy havarijních poruch na kanalizační síti,
kdy bylo potřeba předejít možným škodám na majetku a zdraví osob. Podstatně se také zvýšil
počet oprav kanalizačních přípojek, jež nejsou ve správě naší společnosti, nacházejí se však
ve veřejném prostranství a mohou způsobit škody na majetku a zdraví osob. Realizaci těchto
oprav nařizuje zákon o vodovodech a kanalizacích.
Zmínit je potřeba i údržbu drobných vodních toků ve správě společnosti, jež je
prováděna minimálně dvakrát ročně a dále také práce dle dalších interních a externích
požadavků (oddělení dokumentace, oddělení investiční, externí projektanti, městské obvody,
správci komunikací, atd.).
Bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele šachtové kamery. Jako dodavatel byla
vybrána společnost Proxis s.r.o., která dodává americký systém QuickView (326 tis. Kč).
Díky své kompaktnosti je tuto technologii schopen převážet a obsluhovat jeden technik aniž
by byl potřebný dodávkový automobil nebo další pracovní síla. Šachtová kamera usnadňuje
jak kontrolu šachet z technického hlediska, tak např. kontrolu úseku kanalizace před a po
vyčištění apod.
V měsíci listopadu byla dokončena deratizace kanalizační sítě a objektů OVAK a.s.,
které prováděla firma Grattis s.r.o. a firma Deratex a také zaměstnanci provozu 61. Deratizace
byla prováděna na základě vyhlášky města Ostravy. Její účinnost se odhaduje na 85 – 90 %.
OVAK a.s. za deratizaci zaplatil firmě Grattis s.r.o. 736 tis. Kč.
Středisko údržby provozu kanalizační sítě dosáhlo v roce 2008 tržeb v hodnotě 9 184
tis. Kč.

Prováděné činnosti:
běžná údržba kanalizační sítě
běžná údržba kanalizační sítě
objem vytěženého kalu
údržba DVT
revize stokové sítě
deratizace KS
Práce provedené na objednávky:
čištění kanalizační sítě
27 992
čištění kanalizační sítě
1 015
čerpání žump a septiků
čerpání žump a septiků

9 746
1615

68 001
8 455
1 875
239,5
3 115,5
32,36

bm
hod.
tun
hod.
hod.
hod.
bm
ks
m3
ks
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Středisko monitoringu kanalizační sítě
Výkony měřící skupiny
odběr vzorků
počet odebraných vzorků
měření průtoku
počet měření průtoku
Kamerový průzkum
monitoring kanalizační sítě
monitoring kanalizační sítě

1 315
784
805
125
externí interní
1 287 2 344,0
19 299 63 926,0

hod
ks
hod
ks

celkem
3 630,5 hod.
83 225,0 bm

Měření odpadních vod – středisko celoročně zajišťovalo měření průtoků a odběry vzorků
odpadních vod stanovené legislativními požadavky pro interní potřeby společnosti a rovněž
práce pro externí zákazníky.
Rok
počet odběrů vzorků OV
počet měření průtoků OV

2004
1 018
123

2005
1 047
123

2006
926
121

2004
66 566
29 498
37 068

2005
75 748
48 921
26 827

2006
65 984
23 523
42 461

2007
1507
126

2008
784
125

Monitoring kanalizační sítě
Rok
Celkem metrů
Externí zakázky
Interní zakázky

2007
99 542
34 356
65 186

2008
83 225
19 299
63 926

Středisko monitoringu kanalizační sítě dosáhlo roční celkové tržby za rok 2008 ve výši
2 488 tis. Kč.
V květnu roku 2008 bylo provedeno technické zhodnocení kamerového vozu itv700
na podvozku Mercedes Benz doplněním o satelitní kamerový systém umožňující provádění
kamerového průzkumu kanalizačních přípojek napojených útesem. Je nutné připomenout
potřeba neustálého zlepšování techniky z důvodu konkurenceschopnosti.
V září byla nainstalována a zprovozněna technologie monitorovací stanice
kanalizační sítě (MSTA KS ) na ul. U Výtopny. Tato stanice v reálném čase sleduje
znečištění a průtok odpadních vod ve sběrači D XI odvodňující část Zábřehu a Výškovic.V
letošním roce se plánuje instalace další MSTA KS na ul. Husarova.
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Opravy kanalizační sítě
Celkově byly provedeny havarijní opravy kanalizační sítě v celkové výši přes 34 mil.
Kč, z toho bylo opraveno celkem 391 ks poklopů v objemu 3 227 tis. Kč.
V rámci havarijních bezvýkopových oprav bylo provedeno 397 ks lokálních oprav
potrubí za cca 3,9 mil. Kč. Opravy byly provedeny na základě výsledků kamerových
prohlídek, jež byly zpracovány techniky provozu.
Bezvýkopovými technologiemi byly provedeny také plánované opravy delších úseků
kanalizace v objemu přes 9 mil. Kč.
Investičním oddělením byla realizována plánovaná oprava kanalizace v ul. Pobialova
ve výši 6 945 tis. Kč.
Majetek OVAK a.s.
Na majetku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bylo provedeno několik
oprav v celkové výši 1 585 tis. Kč. Největší podíl oprav byl u vozidel – 1 236 tis. Kč. Byly
také realizovány opravy částí budov a to okapových žlabů čelních stěn garáží cca 27 tis. Kč a
svislé izolace jedné strany malých garáží 144 tis. Kč.
Majetková evidence
V rámci lokalizace majetku – párování karet majetku a GIS, bylo zpracováno cca 57
km kanalizační sítě z městských obvodů Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava
a Přívoz, Ostrava Jih. Během zpracovávání bylo nutné prověřit informace z dostupných
podkladů (projektová dokumentace, místní šetření) a na základě těchto prověření byly
provedeny korekce a doplnění v systému GIS. Celkem došlo k navýšení zpracovanosti
majetkové evidence o 7,45 % na celkových 86,68 %.
Provoz kanalizační sítě se podílel na provádění pasportizací stávajících nalezených kanalizací
v městských obvodech Hošťákovice, Moravská Ostrava, Radvanice a Bartovice pro SMO a
Ostravské komunikace a.s.
Do správy společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bylo předáno cca 18 km
kanalizační sítě a 186 ks kanalizačních přípojek o délce 1,0 km v majetku statutárního města
Ostravy. Z nejvýznamnějších staveb lze jmenovat např. přejímku stávající kanalizační stoky Z
v městském obvodu Polanka nad Odrou nebo přejímku kanalizačního sběrače BA
v Muglinově vybudované v rámci stavby fondů ISPA Rozšíření kanalizačního systému města
Ostravy.
Rozsah spravovaného majetku:

délka KS (km)

2002
724

2003
728

2004
732

2005
740

2006
770

počet kan. přípojek (ks)

19 159

19 192

18 313

16 740

17 007

2007
795
17
131

2008
813
17 317
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Základní technické údaje o kanalizacích a ČOV
Ukazatel
Počet čistíren odpadních vod

MJ
počet

2006
4

2007
4

2008
4

Kapacita čistíren odpadních vod

m3.d-1

186 864

186 864

186 864

Délka kanalizační sítě

km

770

795

813

Počet kanalizačních přípojek

ks

17 007

17 131

17 317

Délka kanalizačních přípojek

km

174

175

176,5

Množství odp. vod vypouštěných tis.m3
do veřejné kanalizace (bez srážkových)

41 657

37 110

34 594

z toho čištěných

tis.m3

38 579

33 638

31 228

Množství čištěných odp.vod
(vč. srážkových)

tis.m3

40 669

35 260

32 055

Kaly produkované z ČOV

t.sušiny.r-1

6 179

5 582

7 196

Provoz čistíren odpadních vod
Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2008 vyprodukováno 21041 m3
odvodněného kalu a vyrobeno 2,04 mil. m3 bioplynu, ze kterého bylo vyrobeno 2,13 mil.
Kwh elektrické energie, která byla dodána do distribuční rozvodné sítě.
Na čistírně bylo zpracováno navíc 653 tis. m3 koncentrovaných odpadních vod z
koksárenského a teplárenského průmyslu a 101 tis. m3 jiných koncentrovaných odpadních
vod.
Odvodněný a hygienizovaný kal byl odebírán dodavatelskou firmou a následně byl využíván
pro výrobu substrátu na rekultivace důlních území.

Vztah k životnímu prostředí
Provoz čistíren odpadních vod dodržel zákonné environmentální normy v oblasti kvality
vyčištěné odpadní vody i kvality čistírenského kalu na všech provozovaných čistírnách.
Celkově bylo vyčištěno více než 32 mil. m3 odpadních vod s následující průměrnou účinností
čištění:
CHSK
90,5 %
BSK5
97,4 %
NL
95,4 %
Nc
82,0 %
Fosfor
94,6 %
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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.
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. Jedná se o oblasti, kde byla
vybudována kanalizace a předána do správy OVAK a.s.
Napojením každého odběratele na veřejnou kanalizaci chráníme nejen životní prostředí, ale i
snižujeme společné náklady na výstavbu a náročnou údržbu veřejné kanalizace

Centrální dispečink
Provoz centrálního dispečinku
Jako v ostatních letech tak i v roce 2008 byly běžné i mimořádné situace, na centrálním
dispečinku, řešeny operativně především s ohledem minimalizace dopadů na zákazníky a
ztráty vody. Hlavním cílem a posláním provozu centrálního dispečinku byla a je koordinace
některých výrobních činností jednotlivých provozů vodovodní a kanalizační sekce, sledování
a vyhodnocování výrobních ukazatelů, jejich optimalizace s cílem dosažení největšího
ekonomického efektu.
Dalším základním úkolem bylo a je zajišťování výrobní činnosti společnosti mimo řádnou
pracovní dobu zaměstnanců, zajišťování a koordinace oprav a havárií technologického
zařízení, přijímání vnějších informací a podnětů od zákazníků a veřejnosti a jejich náprava.
Současně provoz centrálního dispečinku prošetřuje a eviduje stížnosti zákazníků, vede
evidenci poruch, havárií, úrazů, poranění, škod na majetku, zajišťuje neodkladné služby a
práce na vodovodním a kanalizačním zařízení.
Dále zajišťuje součinnost a výpomoc u všech provozů a oddělení společnosti vozidly a
mechanizačními prostředky.
Dalším velmi důležitým úkolem dispečinku bylo v roce 2008 zajišťování náhradního
zásobování obyvatelstva pitnou vodou pomoci autocisteren nebo kontejnerů, zajišťování
služeb, podávání informací a oznamovací povinnost vytypovaných událostí státním orgánům,
sdělovacím prostředkům a veřejnosti.
Středisko ASŘTP provádělo v roce 2008 (v souladu s jeho hlavním posláním) údržbu a rozvoj
automatických systémů technologických procesů v celé společnosti. Jednalo se především o
telemetrický systém centrálního dispečinku, ASŘTP na jednotlivých objektech, úpraven vod,
vodovodní sítě, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod.
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Počet zákroků na sítích

Ks

hod.

ks

hod.

ks

hod.

Z toho: poškození
potrubí
ks
hod.

2 293

4 856,5

598

2 018,5

525

1 203,5
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Počet zásahů (52) Počet zásahů (61) Počet zásahů (51, 62)

70,5

Zákaznické práce – tržby
Zákazníci - zavření, otevření
vody
ks
Kč

Neplatiči - zavření vody

Neplatiči - otevření vody

ks

hod.

ks hod.

113

51

119

44 84,5

89 948,-

Oddělení zásobování
Nejpodstatnější úlohou oddělení zásobování v roce 2008 bylo, stejně jako v předchozích
letech, zejména plynulé a včasné zabezpečení dodávek produktů - materiálu a služeb - pro
podporu činností odborných útvarů. Zaměstnanci oddělení zabezpečují dodávky materiálu, jak
na sklady společnosti, tak rovněž na konsignační sklady s vodárenským materiálem a
ochrannými pracovními pomůckami. Tím je zvýšena dostupnost potřebného materiálu, která
následně napomáhá zkrácení dodavatelských lhůt a umožňuje rychlejší zákrok při
odstraňování poruch. Důležité je i ekonomické hledisko - snížení objemu finančních
prostředků vázaných ve vlastních zásobách. Zásoby na konsignačních skladech jsou dnes již
téměř třikrát vyšší, než objem zásob na skladech společnosti.
Mezi další významné činnosti oddělení patří především centrální organizace výběrových
řízení ve společnosti. Ročně tak oddělení řídí cca 50 výběrových řízení. V roce 2008 byla pro
realizaci části výběrových řízení využita rovněž virtuální aukční síň.
Nákup v roce 2008 lze tedy charakterizovat jako systémový proces se snahou o získání dané
komodity v požadované kvalitě a ceně, pro efektivní výběr nejvhodnějšího dodavatele a
produktu.

Hydroanalytické laboratoře
Rok 2008 byl ve znamení modernizace laboratoří a dalšího rozšíření poskytovaných
služeb. S novými investicemi, především pak s pořízením iontového chromatografu a
automatického titrátoru souvisel vývoj a validace nových postupů v rámci chemické
laboratoře. Titrátor s autosamplerem umožňuje automaticky provádět měření pH,
konduktivity a neutralizačních kapacit současně až u 20 vzorků v řadě. Iontový chromatograf
je určen pro stanovení fluoridů, chloridů, dusitanů, dusičnanů a síranů v jednom nástřiku
vzorku. Bude využíván rovněž pro analýzu vedlejších produktů dezinfekce pitné vody –
bromičnanů, chloritanů a chlorečnanů, což jsou analyty, jejichž stanovení musel provoz 52
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objednávat u externí laboratoře. Dále byl vypracován a validován postup pro stanovení
antimonu, mědi a niklu metodou atomové absorpční spektrometrie s elektrotermickou
atomizací. V případě antimonu se jedná o nově nabízenou zkoušku, u mědi a niklu jde o
zvýšení citlivosti analýzy.
Nové metody byly zpracovány rovněž v mikrobiologické laboratoři. Vybrána byla
stanovení, která jsou vyžadována pro mikrobiologickou kontrolu balených vod a metoda
Colilert pro rychlé stanovení počtu koliformních bakterií a bakterií Escherichia Coli.
V neposlední řadě je nutno zmínit rovněž vypracování postupu pro odběr podzemních vod.
Pro posouzení Českým institutem pro akreditaci (ČIA) byly připraveny následující
nové, popř. revidované standardní operační postupy (SOP):
-

SOP č. 12
SOP č. 13
SOP č. 14

Stanovení koliformních bakterií a E.Coli metodou Colilert-18/Quanti-tray
Stanovení Pseudomonas aeruginosa metodou membránových filtrů
Stanovení spor siřičitany redukujících anaerobů (klostridií) metodou
membránových filtrů

-

SOP č. 24
SOP č. 50

Stanovení neutralizační kapacity (KNK, ZNK)
Stanovení rozpuštěných anionů ( fluoridy, chloridy, bromidy, dusitany,
dusičnany, sírany, bromičnany, chloristany, chlorečnany) metodou
kapalinové chromatografie iontů

-

SOP č. 59

Stanovení kovů (Al, Be, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, V) metodou atomové
absorpční spektrometrie s elektrotermickou atomizací (GF-AAS)

-

SOP č. V04 Odběr vzorků podzemní vody

Dozorová návštěva ČIA proběhla 23. - 24.10.2008. Byla prověřena kriteria normy
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 dle stanoveného plánu a posouzeny všechny nové zkoušky.
Během posuzování nebyly identifikovány žádné neshody. 24.11.2008 bylo vydáno nové
Osvědčení o akreditaci s aktuální přílohou.
V souladu s cíli kvality laboratoře pak byla na internetových stránkách společnosti
aktualizována nabídka služeb.
Samozřejmostí v činnosti laboratoře je již účast na mezilaboratorním porovnávání
zkoušek. V loňském roce jsme se zúčastnili 12 programů zkoušení způsobilosti laboratoří
s úspěšností 97,9 %. Jedním z programů byl rovněž okružní rozbor v oblasti analýz pitné a
surové vody organizovaný v květnu 2008 střediskem CIRSEE společnosti Suez
Environnement. V rámci 64 zúčastněných laboratoří společnosti jsme byli i pro analýzu pitné
vody zařazeni mezi 12 referenčních laboratoří.
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Výkony laboratoří – počet vzorků
51
52
61
62
57
DKOV
EOV-OV
EOV-EX
PV-EX

Provoz zdrojů a úpravy vody
Provoz vodovodní sítě
Provoz kanalizační sítě
Provoz čistíren odpadních vod
Provoz centrálního dispečinku
Dovozci koncentrovaných odpadních vod
na ÚČOV
Vzorky externích zákazníků odebírané
střediskem měření odpadních vod
Vzorky odpadní vody externích zákazníků
s vlastním odběrem
Vzorky pitné vody externích zákazníků

OVAK
a.s.
EXTERNÍ

2006

2007

2008

7354
2994
716
4026
86

6086
2673
700
3758
113

6340
2614
776
3832
87

666

615

754

181

167

210

52

122

103

243

320

251

15176

13330

13649

1142

1224

1318

Investiční činnost
Údaje o hlavních investicích společnosti
Provedené investice v posledních třech letech

Nehmotné investice
Vozidla, stroje a zařízení
Parkoviště, ulice Švermova
Monitoring kanalizační sítě
Budovy
Výměna dopravníku vápna
Hydraulická bariéra DEZA,vrty
Radiomodemy, telemetrické stanice

2006
2 276
15 902
0
1 310
2 277
0
0
0

2007
669
11 141
0
0
148
765
2 150
736

2008
2 645
3 873
1 009
950
1 747
0
1 596
674

Výstavba II. Nadpodlaží-budova skladu
ulice Švermova
Instalace přenosů na ČSOV
Podzemní vodojem a vodov. řad
Řídící systém prameniště Nová Ves
Pozemky
Ostatní
Celkem

10 516
0
2 107
0
0
5 355
39 743

7 554
630
0
0
0
9 308
33 101

0
0
0
909
1 293
10 979
25 675
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Všechny výše uvedené investice byly financovány z vlastních zdrojů a jsou využívány
výlučně naší společností na území města Ostravy. Společnost nevkládá investiční prostředky
do infrastrukturního majetku, který vlastní statutární město Ostrava, a proto se nevyskytují
investice stavebního charakteru.
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. neinvestovala finanční prostředky do
finančních investic, akcií a dluhopisů jiných společností.
Údaje o hlavních budoucích investicích společnosti
V tis. Kč
Plán investic pro léta
2009
2010
Celkem
35 405
38 805

2011
40 745

2012
41 195

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.

Podpora realizace a příprava investičních akcí financovaných z rozpočtu
statutárního města Ostrava na vodohospodářské infrastruktuře
Investiční oddělení OVAK a.s.
Hlavním úkolem investičního oddělení OVAK a.s. v roce 2008 bylo naplnění obsahu
schválených plánů investiční výstavby SMO i OVAK a.s. a plánů oprav OVAK a.s. jak po
stránce zajištění kvality realizovaných staveb, tak i dostatečné připravenosti staveb
s výhledem na možnosti čerpání peněz z fondů EU.
Podpora realizace a příprava investičních akcí financovaných z rozpočtu SMO na
vodohospodářské infrastruktuře
Ve spolupráci se SMO byly průběžně doplňovány podklady pro žádosti o podporu z peněz
fondů EU, kde jedná o projekt „Dokončení plošné kanalizace Ostravy. Což v souhrnu
představuje stavby za více jak 2,3 miliardy Kč .
Byly připraveny podklady pro dlouhodobý plán financování obnovy a oprav a
vodohospodářského majetku, který byl schválen zastupitelstvem města na konci roku 2008.
Další prioritou bylo zajištění přípravy staveb zajišťující zrušení volných výustí odpadních vod
do toků, plošné odkanalizování a akce zásadním způsobem řešící problémy s kvalitou vody.
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Z realizovaných akcí v roce 2008 lze jmenovat tyto dokončené stavby v oblasti vodovodní
sítě :
Vodovodní řad DN 300 ul. Bieblova
Vodovod ul. Ke Kamenině
Vodovod DN 80 ul. Lužná
Rek vodovodu ul. Věšínova-Bratrská
Rekonstrukce vodovodu ul. Šenovská 1
Rekonstrukce vodovodního řádu ul. Dělnická
Rekonstrukce vodovodu ul. Puchmajerova
a v oblasti kanalizační sítě byly dokončeny tyto stavby :

Kanalizace ul. Domovská
Zrušení výusti kanalizace ul. Fr.Stránecké
Kanalizace Poruba-Ves, ul. Pod lávkou
Kanalizace Poruba-Ves, odkanal. obj. na p. č. 2182 a 2181/2 (Sokol)
Rekonstrukce vod. a kan. řadu ul. Dělnická
Rek kanalizace ul. Stodolní, dodělání sanace
Rekonstrukce kanalizace ul. Puchmajerova
Oprava kanalizace v areálu FNsP, ul. Syllabova
Rek.kanalizace ul.Sadová, Blahoslavova -2.et.
Rek. kanalizace ul. Gebauerova 2. Část
Rek. kanalizace ul. Gebauerova 1. Část
Realizace a příprava stavebních investičních akcí na majetku OVAK a.s.
V roce 2008 byly připraveny a zrealizovány především tyto investiční akce :
“ Vrty hydraulická bariéra 1.et. “
“ Trafostanice ČS2 Stará Bělá “
“ Deza měřící šachta na hydraulické bariéře “
“ VZ Ostravice rekonstrukce střechy a soc. zařízení “
byla zahájena výstavba akce „ Trafostanice ČS3 a parkoviště Švermova „
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Realizace a příprava vodohospodářských akcí financovaných z rozpočtu oprav OVAK a.s.
na vodohospodářské infrastruktuře
Ze staveb zajišťovaných v rámci těchto oprav byly realizovány zejména opravy vodovodů
v ulicích :
Oprava vodovodu ul. Koněvova II
Oprava vodovodu ul. Pobialova , Musorgského
Oprava vodovodu ul. Na Luhu
Oprava vodovodu oblast ul. Ryšlinkova - Hraniční
Oprava vod. Poruba HTTP + DTP (3.část 2008)
Oprava vodovodu ul. Kubánská
Oprava vodovodu ul. Opavská OMV
TCH Fr. Lýska
TCH Fr. Formana
DN 80 v Hrabové, ul. Na Šajaru
Z oprav kanalizací se realizovaly především opravy v ulicích :
Bezvýkopové sanace kanalizace
Poruba
Oprava kanalizace ul. Pobialova
Zhodnocení vodohospodářské výstavby
V roce 2008 bylo zajišťováno v rámci investiční výstavby SMO celkem 197 akcí z toho 19
akcí bylo ukončeno. V rámci oprav bylo zajišťováno 98 akcí z toho bylo 11 akcí ukončeno.
Stav rozsahu přípravy v roce 2008 k 31.12.2007 v oblasti investic SMO :
-předány IZ k přípravě ve výši
-zahájena projektová příprava u akcí za
-zpracována PDUR u akcí za
-vydáno ÚR na akce za
-zpracována PDSP u akcí za
-vydáno SP na akce za
-akce k realizaci dle schváleného plánu 2008

112,5 mil. Kč
237,5 mil. Kč
660,0 mil. Kč
86,5 mil. Kč
1222,0 mil. Kč
1732,0 mil Kč
267,0 mil. Kč

V souhrnu to představuje přípravu staveb ve výši 4 317,5 mil. Kč.
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Celkové realizované náklady do investic a oprav 2008
Výroba vody
Vodovodní síť
Kanalizační síť
Čistění odpadních vod
CELKEM

Investice SMO ( v tis. Kč )
8 515
26 000
170 000
18 490
223 005

Opravy OVAK a.s.( v tis. Kč )
2 191
46 082
35 758
10 173
94 204

Délky a profily vodovodního potrubí , provedené v rámci oprav OVAK a.s. v roce 2008 :
Profil
DN 32
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200

m
151
10
188
506
1 186
2 177
150
4 368
Opravy - podíl profilů

DN 150
DN 100

DN 80

DN 200
DN 50

DN 32
DN 40
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Délky a profily vodovodního potrubí , provedené v rámci investic SMO v roce 2008 :
Profil
DN 32
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
DN 350
DN 300

m
368
59
121
1 323
1 273
21
276
151
15
3 605

Investice - podíl profilů

DN 150
1%

DN 100
35%

DN 200
8%

DN 350 DN 300
0%
4%

DN 32
10%

DN 40
DN 50
2%
3%

DN 80
37%

Délky a profily kanalizačního potrubí , provedené v rámci oprav OVAK a.s. v roce 2008 :
Profil
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600

m
910
265
547
187
1 909
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Opravy - podíl profilů
DN 600
10%
DN 500
29%

DN 300
47%

DN 400
14%

Délky a profily kanalizačního potrubí , provedené v rámci investic SMO v roce 2008 :
Profil
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 400
DN 500
DN 600
DN 500750
DN 11001650

m
479
283
337
1 127
1 742
324
60
69
120
4 541
Investice - podíl profilu
DN 1100-1650
DN 500-750
3%
DN 600
DN 500
2%
1%
7%

DN 150
11%

DN 200
6%
DN 250
7%

DN 400
38%

DN 300
25%
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Orientace na zákazníka
Zákaznické oddělení
Spokojenost zákazníka je pro společnost jedním ze strategických cílů, a proto zákaznické
oddělení dlouhodobě zaměřuje svou pozornost na způsob a úroveň komunikace, která je
nezbytnou podmínkou oboustranné spokojenosti ve vztahu společnosti a zákazníka. Jedním
z kroků k naplnění tohoto cíle i v roce 2008 bylo rozhodnutí společnosti o zřízení zákaznické
linky, prostřednictvím které zákazníci vyřídí většinu svých požadavků. Jedná se především o
služby spojené s dodávkou pitné vody a odváděním odpadních vod. V roce 2008, ve srovnání
s rokem 2007, vzrostl počet telefonických kontaktů o 10% a naopak počet osobních kontaktů
se snížil o 5%.
Roční počet kontaktů (telefonických, písemných, osobních, elektronických)

29 361

Roční počet telefonických dotazů

11 508

Roční počet osobních dotazů

7 988

Roční počet písemných dotazů

9 207

Roční počet elektronických dotazů (e-mail)

658

I v roce 2008 pokračoval pozitivní vývoj růstu počtu odběrných míst zásobovaných pitnou
vodou a společnost OVAK a.s. tak dodávala k 31.12.2008 vodu pro 29 450 odběrných míst,
což je o 313 odběrných míst více, než v roce 2007. Z toho 17 926 odběrných míst tvořily
domácnosti.
U 19 229 odběrných míst pak společnost zajišťovala i jejich odkanalizování.
Z celkového počtu 29 450 odběrných míst jich platilo zálohy 53%. V rámci efektivního řízení
toku cash flow bylo rozhodnuto o nastavení automatického přepočtu výše záloh podle
skutečné spotřeby u všech odběrných míst, které mají zálohy smluvně sjednány.
Ke konci roku 2008 bylo odpojeno od dodávky vody 165 odběrných míst, kvůli dluhům pak
49 odběrných míst. Oznámení o přerušení dodávky bylo odesláno na 355 dlužných faktur
v objemu cca 1 800 tis. Kč, přičemž neuhrazeno jich zůstalo 10 %.
K dlouhodobým cílům se již zařadila i kontrola napojení jednotlivých odběratelů na
kanalizaci včetně úpravy smluvního vztahu, a to v součinnosti s ostatními odděleními a
příslušnými provozy. Nejvíce odběrných míst bylo v roce 2008 prošetřeno v lokalitách Stará
Bělá, Hošťákovice, Proskovice a Petřkovice.
V závěru roku se pak uskutečnilo tradiční setkání s deseti největšími průmyslovými odběrateli
i starosty městských obvodů, jehož cílem je udržovat, prohlubovat a zlepšovat vzájemnou
komunikaci.
Aktuální je i kontrola napojení jednotlivých odběratelů na kanalizaci včetně úpravy
smluvního vztahu, a to v součinnosti s ostatními útvary společnosti.
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Oddělení dokumentace
Hlavním úkolem oddělení je vedení technické dokumentace provozované vodohospodářské
infrastruktury v tištěné i digitální podobě a zpřístupňování informací o těchto zařízeních
provozním střediskům společnosti a externím žadatelům.
Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence vodovodů a kanalizací jsou dle zákona
předávána prostřednictvím vodoprávního úřadu Ministerstvu zemědělství.
Velká pozornost je dále věnována zvyšování přesnosti a spolehlivosti dat geografického
informačního systému.
V roce 2008 bylo ověřeno více než 49 km vodovodní sítě v městských částech Martinov,
Poruba 4-5-7 obvod, Bartovice, Nová Ves, Pustkovec, Třebovice, Hulváky, Dubina, Slezská
Ostrava, Plesná, Mariánské Hory, Moravská Ostrava, Stará Bělá, Přívoz .
Stávající stav sítí ve správě OVAK,a.s. :
Vodovodní síť:
• délka funkčních vodovodních sítí ve správě OVAK,a.s. ………………….1 019 km
• délka zaměřených (ověřených) vodovodních ve správě OVAK,a.s. …………...608 km
• podíl zaměřených vodovodních síti z celkové délky vodovodní sítě ve správě
OVAK,a.s. činí
……...……..59,7 %
• dominantním materiálem vodovodní sítě je litinové potrubí, potrubí z PVC, oceli a
polyetylénovým potrubím (seřazeno sestupně)
• podíl polyetylénového potrubí na celkové délce vodovodní sítě má rostoucí tendenci a
v současnosti představuje 10,7 % z celkové délky
• podíl vodovodního potrubí o profilu DN 80 a DN 100 na celkové délce vodovodní
sítě činí
……………………….46,3%
•
•
•
•
•
•

Kanalizační síť:
délka funkčních kanalizačních sítí ve správě OVAK,a.s. ……………………721 km
délka zaměřených (ověřených) kanalizačních sítí ve správě OVAK,a.s. ………631 km
podíl zaměřených kanalizačních síti z celkové délky kanalizační sítě ve správě
OVAK,a.s. činí
……...……..87,5 %
dominantním materiálem kanalizační sítě je betonové potrubí, kameninové potrubí a
potrubí z PVC (seřazeno sestupně)
podíl kanalizačního potrubí o profilu DN 300 a DN 400 na celkové délce kanalizační
…...……………….50,6%
sítě činí

V roce 2008 oddělení dokumentace vydalo 3296 písemných vyjádření k investičním
záměrům, územním a stavebním řízením, což představuje průměrně 275 vyjádření na měsíc a
13 vyjádření na pracovní den. Zpracování písemných vyjádření zajišťuje 6 techniků, což
představuje průměrně 549 zpracovaných písemných vyjádření za rok 2008 na jednoho
technika vyjadřování.
Počet vyjádření dle typu (Struktura vyjádření):
• vyjádření k existenci sítí
• vyjádření k záměru stavby

………………800
………………374
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•
•
•
•

vyjádření k dokumentaci pro územní řízení
vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení
vyjádření k provozně manipulačnímu řádu
ostatní

………………409
…………… 1629
………………. 4
………………..80

Vývoj počtu žádostí o vyjádření:
2000
Celkem 2374

2001
2325

2002
2638

2003
2736

2004
2894

2005
2913

2006
2853

2007
2903

2008
3296

V roce 2008 bylo projekční složkou oddělení dokumentace zpracováno:
 76 projektových dokumentací domovních vodovodních a kanalizačních přípojek pro
externí zákazníky (koncové uživatele sítí v provozování OVAK,a.s.),
 projektová dokumentace opravy dešťové kanalizace na ulici Kubínova,
 projektová dokumentace přeložky vodovodu pro firmu Atol,
 projektová dokumentace vodovodu a kanalizace VŠB-TUO fakulta FEI,
 projektová dokumentace pasportů stávající kanalizační sítě pro potřeby SMO.

Informační technologie
Pro podporu pracovních a informačních procesů používá společnost celopodnikové
informační systémy.
Informační systémy
Hlavním úkolem oddělení informatiky je podpora podnikových procesů informačními
systémy se zabezpečením provozu a údržby systémových prostředků IS.
Služby oddělení informatiky dělíme na:
Aplikačně datové,
Komunikační,
Bezpečnostně technické,
Technologicko infrastrukturní.
Aplikačně datová struktura
ZIS – zákaznický informační systém,
FIS – finanční informační systém,
ODYSEA – systém pro řízení lidských zdrojů,
GIS – geografický informační systém,
MAXIMO – systém pro řízení údržby,
MIS – manažersky informační systém,
TDS – technologický datový sklad,
LABSYSTEM – laboratorní informační manažersky systém,
HELPDESK – systém evidence operativních požadavků uživatelů,
Ostatní SW - ASPI, KROS Plus, EMÚ, Profidata, Daňová kancelář, Autocadmap,
Smartsketch, GPS, Agenda VaK, PDF Factory, MS Office.
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Komunikační struktura
Internet,
Web prezentace,
Elektronická pošta,
PC síť LAN (aktivní a pasivní prvky),
PC síť WAN,
Intranet,
Telefonní a hlasové služby
Bezpečnost informačních systémů tvoří
Antivirové politiky,
Firewall,
SW CITRIX,
Active directory,
Zálohovací systém,
Politika bezpečnosti informací
Technologická infrastruktura se skládá z:
PC klientských stanic,
HW serverů,
HW externího diskového pole,
UPS jednotek,
Notebooků,
Multifunkčních strojů,
Tiskáren.
Informační systémy v roce 2008
Realizace významných akcí v oblasti Aplikačně datové struktury
Realizace dodávky a instalace nové aplikace GIS - MoNET, která se vyznačuje centrální
databází grafických i popisných dat. Stejný SW je instalován na všech PC stanicích. Aplikace
využívá mimo jiné funkce dlouhých transakcí, kdy informace je uložena na koncovém PC a
poté je přenesena do centrální databáze.
Upgrade databází Oracle 10g pro ZIS, Odysea, MIS.
ZIS - proveden aplikační upgrade na release 6.2008.7.0.
Odysea - aplikační update 3.0.2.1.
MAXIMO - analýza využití aplikace provozními útvary, identifikace slabých stránek a
posílení řízení projektu dalšího rozvoje.
MIS - zkrácení doby načítání primárních dat, vytvoření nových reportů (Kalkulace ceny
vodného a stočného, Náklady dle lokalit, Přehled vydaných faktur).
TDS - nastavení aplikace pro webovou architekturu Windows Share point, převod původních
grafických pohledů do nové architektury, vytvoření nových pohledů Prameniště Nová ves,
Dubí, Centrum kolektor.
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LABSYS - update aplikace na verze 6.01.94.
Ostatní SW - přechod z MS Office 2000 na 2003 realizace v podobě 185 instalací, Přechod
z MS Windows 2000 na XP, provedeno 168 instalací. Nastaven elektronický podpis – ČSSZ,
oznámení o veřejné zakázce - ISVZUS, Celní správa. Zřízení služby PROe.biz - služba
k realizaci on-line výběrových řízení. Aplikace – evidence dlužníků, evidence mimosoudního
vymáhání pohledávek
Realizace činností v oblasti komunikačních služeb
Zřízení zákaznické linky kontaktního centra. OVAK a.s. nabízí nyní zákazníkům 3 typy linek,
poruchovou, zákaznickou, operátorskou.
Zvýšení přenosové rychlosti PC WAN sítě trasy, Sokolovská - Švermova z 22 na 50 MB/s
a Nádražní - Hladnov z 7,5 na 30 MB/s.
Upgrade Pbx ústředny Alcatel na systém 4400 pro lokality Ostrava - Mariánské Hory, Ostrava
– Přívoz.
Webová prezentace – úprava formuláře pro zadání poptávek, realizace banneru zákaznické
linky, instalace bezpečnostních autorizačních kódů.
Intranet - vytvořeny nové složky ISM (návody OOP, havarijní připravenost přezkoumání
ISM), sjednocení prostředí SQL serveru.
Významné akce v oblasti bezpečnostně technické
V roce 2008 byly realizovány dvě etapy projektu Analýza rizik bezpečnosti informací s cílem
efektivně ochránit organizaci proti možným hrozbám, snížit riziko zranitelnosti a klást
maximální důraz na ochranu dat zákazníků a nezneužívání údajů o zákaznících, které
vyplývají z charakteru činností firmy.
1. Etapa analýza – označila důležité provozy společnosti realizující hlavní činnosti, označila
provozy, které podporují hlavní činnosti, a provozy jejichž nefunkčnost ohrožuje společnost.
Dále zkoumala podvědomí zaměstnanců k bezpečnosti IS a bezpečnostní znalosti firmy.
2. Etapa identifikace a ocenění aktiv, hodnocení hrozeb - etapa identifikovala aktiva (fyzická
aktiva, informační aktiva) pro možné hrozby (nedostupnost, ztráty, prozrazení).
SW Citrix nákup 10 licencí pro vzdálené připojení do firmy.
Realizace upgrade zálohovacího IS v podobě nového backup server s operačním systémem
Linux, rozšíření zásobníku pro LTO mechaniky v lokalitě Třebovicíce.
Aktualizace antivirového SW F-Secure verze 7.11 a spyware phoenix verze 5.1.0.
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Realizace akcí v oblasti technologicko infrastrukturní
Nákup a instalace:
• 3 ks serverů (backup server, server pro záložní ZIS a Odysea, server pro záložní
domain controler),
• 38 ks upgradů PC koncových stanic,
• 18 ks LCD monitorů,
• 3 ks notebooků,
• 33 ks tiskáren.

Public relations
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, které zpětně
přináší i nové podněty.
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 například Mezinárodní
hudební festival Janáčkův máj, Sdružení pro rozvoj moravskoslezského kraje, coby pořadatel
„Mezinárodní konference ODPADY 21“ či Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy,
s.r.o. Podporujeme Mezinárodní filmový festival "TUR Ostrava 2008" – festival filmů o
ekologii a životním prostředí. Významnou částkou přispěla společnost organizaci Nadace
Landek Ostrava na záchranu a údržbu hornických památek a dokumentů, především ostravsko
- karvinského revíru a záchranu a údržbu lokalit, které s hornictvím souvisejí. Spolupracovali
jsme rovněž při realizaci akce Mezinárodní konference ke zvýšení významu jakosti s názvem
KVALITA – QUALITY 2008. S vědomím důležitosti a prvořadého významu vody pro život
člověka se společnost cíleně zaměřuje na vzdělávání žáků ostravských základních škol. Osmý
ročník osvětového projektu „Hledej pramen vody“ byl toho pádným důkazem.
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.

Řízení lidských zdrojů
Hlavním smyslem personální práce je zajištění zaměstnanců v potřebném počtu a kvalitě ke
splnění cílů společnosti, motivování zaměstnanců k výkonu, organizování jejich vzdělávání a
péče o jejich zdraví. Neméně důležitým cílem je kolektivní vyjednávání k zajištění sociálního
smíru ve společnosti.
Z hlediska zajištění počtu zaměstnanců činil v roce 2008 průměrný přepočtený stav 381
zaměstnanců proti plánovanému počtu 385 zaměstnanců.
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Vývoj počtu zaměstnanců v ročním přepočteném stavu (TH a D) a plán na rok 2009
období
2003

roční přepočtený
stav
roční přepočtený
stav
roční přepočtený
stav
roční přepočtený
stav
roční přepočtený
stav
roční přepočtený
stav
plán

2004
2005
2006
2007
2008
2009

450

počet zaměstnanců

400
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počet
192
386

%
49,74

D
počet
194

%
50,26

381

188

49,34

193

50,66

384

197

51,30

187

48,70

381
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52,23

182

47,77

380

200

52,64

180

47,37

381

202

53,02

179

46,98

385

202

52,47

183

47,53

Vývoj kategorií zaměstnanců v přepočtených stavech
v letech 2003 - 2008 a plán na rok 2009
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V oblasti kvalifikační struktury pokračuje trend snižování počtu zaměstnanců v dělnických
profesích, se kterým koresponduje pokles zaměstnanců se základním vzděláním a vyučením, a
neustále je zvyšován podíl kvalifikovaných profesí se středoškolským a vysokoškolským
vzděláním. Zvyšování požadavků na kvalifikaci zaměstnanců je předpokládaným důsledkem
technologického a technického rozvoje firmy v souladu s její strategií.
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Vývoj kvalifikační struktury zaměstnanců od roku 2002 v ročním přepočteném stavu
Rok Základní

Střední

Úplné střed.

Vysokoškolské Celkem

odborné

odborné a vyšší
odborné

2003
2004
2005
2006
2007
2008

16
12
10
10
8
7

146
150
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150
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152
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141
144
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72
72
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80

386
381
384
381
380
381

Vývoj kvalifikační struktury zaměstnanců
v přepočtených stavech v letech 2003 - 2008
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Rozbor věkové struktury zaměstnanců ukazuje, že nejpočetnější je věková skupina 30-39
let a skupina 40-49 let. Stejné procento zaměstnanců jako v roce 2007 je ve věkové
skupině 20 – 29 let a ve skupině od 50 do 59 let. V kategorii zaměstnanců 60 let a více
došlo oproti roku 2007 k poklesu o 1 %. Průměrný věk zaměstnanců byl 42 let.
věkové rozmezí
20 - 29
30 - 39
40 - 49
50 - 59
60 - 69

počet zaměstnanců
37
130
128
74
12

procentuální vyjádření
10%
34%
34%
19%
3%
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Věková struktura zaměstnanců - rok 2008
40 - 49
34%
50 - 59
19%

30 - 39
34%

60 - 69
3%
20 - 29
10%

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je důležitým nástrojem pro zvyšování kvality a jejich
výkonnosti. Cílem vzdělávání je získání plné způsobilosti k úspěšnému zastávání konkrétního
pracovního místa a další odborný růst. Vzdělávací programy jsou v souladu se stanovenými
cíli a záměry OVAK a.s.
Největší část finančních prostředků byla vynaložena na realizaci jazykových kurzů.
Významný podíl na objemu vynaložených nákladů mají také kvalifikační zkoušky (odborná
školení nutná k výkonu práce u vybraných profesí na základě požadavků právních předpisů),
kurzy z oblasti managementu, kurzy vodohospodářské, technické, ekonomické a kurzy
informatiky.
Kurzy na míru v roce 2008 byly zaměřeny na realizaci vzdělávacího programu „Rozvoj
manažerských dovedností“, který se v roce 2008 podařilo zajistit pro všechny řídící úrovně –
mistry, vedoucí středisek, vedoucí oddělení a vedoucí provozů. Další kurzy na míru byly
zaměřeny na aktuální legislativu (zákon o DPH, BOZP na stavbách, stavební zákon, obchodní
právo).
Pro realizaci těchto kurzů již tradičně využíváme naše vzdělávací středisko na Ostravici.
OVAK a.s. podporuje také studium našich zaměstnanců na středních a vysokých školách
(studium postgraduální, kombinované, večerní).
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Náklady na vzdělávání zaměstnanců
v letech 2003 - 2008 včetně plánu na rok 2009
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V kolektivní smlouvě na rok 2008 se zaměstnavatel zavázal zabezpečit růst průměrné
nominální mzdy zaměstnanců o 5 % za a.s. jako celek proti skutečnosti minulého roku.
V důsledku reformních opatření vyhlášených vládou pro rok 2008 byly požadavky zástupců
odborů na růst průměrné mzdy vyšší, proto jim bylo přislíbeno, že pokud míra inflace
překročí hranici 5 %, požádá generální ředitel společnosti představenstvo o možnost navýšit
prostředky určené k pokrytí personálních a mzdových nákladů. Představenstvo společnosti
schválilo v červnu 2008 na základě zdůvodněného požadavku navýšení mzdových a osobních
nákladů o 4 mil. Kč. Proto mohlo být dosaženo růstu průměrné mzdy o 9 % proti skutečnosti
roku 2007. Toto zvýšení průměrné mzdy zajistilo konkurenceschopnost podniku na trhu práce
a podporuje stabilizaci kvalifikovaných zaměstnanců.
Průměrná mzda za akciovou společnost ze mzdových prostředků bez OMN za rok 2008 činila
24 994,- Kč.
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Průměrná mzda v OVAK a.s. v letech 2003 - 2008
včetně plánu na rok 2009
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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 poskytování osobního konta, určeného
k financování rekreací nebo léčebných a rehabilitačních pobytů a možnost čerpání
zdravotního volna.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
V průběhu roku 2008 byly prováděny namátkové kontroly pracovišť všech provozů na
dodržování zásad BOZP. Kontroly byly zaměřeny zejména na zajištění bezpečnosti
zaměstnanců při odstraňování poruch a havárií na vodovodní síti a při plánovaných opravách
vodovodní sítě.
V průběhu měsíců září a října 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 2008 byly registrovány 4 pracovní úrazy, počet zameškaných kalendářních dnů činil
66. Cílem pro rok 2008 bylo nepřekročit limit 3 pracovních úrazů a počet zameškaných
kalendářních dnů z titulu pracovního úrazu udržet pod 155. Cíle 3 pracovních úrazů se
nepodařilo dosáhnout, zameškané kalendářní dny byly však výrazně podkročeny, tzn., že
závažnost úrazů byla malá.
V roce 2008 nebyla zjištěna ani registrována žádná nemoc z povolání.
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Zajišťování právní služby
Prioritou právní služby v roce 2008 bylo řešení škod vzniklých cizím subjektům následkem
provozování vodovodů a kanalizací. Dále to bylo řešení sporů a smluvních vztahů týkajících
se odvádění odpadních vod z obce Vřesina kanalizačním sběračem na ÚČOV v Přívoze.
K činnostem právního oddělení patří zejména:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
insolvenčních řízení a likvidací,
zajišťování agendy nalezeného majetku,
vedení agendy nemovitostí společnosti a zajištění právní manipulace s nimi,
vedení agendy nalezeného majetku
zabezpečení konání valné hromady společnosti.

Stav pohledávek předaných na právní oddělení k 31.12.2008 byl v celkové výši
10 269 643,37 Kč, z toho jejich největší část v hodnotě 8 229 412,12 Kč tvoří pohledávky
v konkursu, mezi největší dlužníky v konkurzu patří společnost Masokombinát Martinov, a.s.,
která dluží částku 2 869 864,10 Kč a společnost SEPO-EXIM s.r.o. „v likvidaci“, která dluží
částku 1 933 943,00 Kč.

u soudu - 1.389.481,03 Kč
konkurs 8.229.412,12 Kč
80%

u soudu 1.389.481,03 Kč
14%

konkurs - 8.229.412,12 Kč
v šetření - 650.750,30 Kč

v šetření - 587
698,57 Kč
6%

V roce 2008 bylo u společnosti OVAK a.s. uplatněno 42 případů škod v celkové výši
1 104 267,00 Kč, z toho společnost OVAK a.s. uhradila 654 296,00 Kč, pojišťovna
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449 971,00Kč. Nejčastější příčinou vzniku škod za rok 2008 byly dodávky zakalené vody,
kterých bylo v roce 2008 celkem 12 případů.

Integrovaný systém managementu
Rok 2008 byl z hlediska fungování integrovaného systému managementu významný tím, že
naše společnost byla již třetím rokem certifikována s ohledem na plnění požadavků norem
ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a specifikace OHSAS 18001:1999. Za účelem získání
certifikátů na další 3 roky proběhla v říjnu 2008 opakovaná certifikace pod vedením auditorů
z certifikačního orgánu Best Quality, s.r.o.
Opakované certifikace se zúčastnili zaměstnanci z oddělení personálního, správy,
zákaznického, řízení jakosti, zásobování, provozu zdrojů a úpravy vody, vodovodní sítě,
kanalizační sítě, provozu ČOV a střediska dopravy, kteří svou prezentací a komunikací
doložili plnění jednotlivých požadavků a tímto byly naší společnosti vystaveny nové
certifikáty do roku 2011 dle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.
Samotné certifikaci předcházela důkladná příprava všech zaměstnanců včetně pravidelných
ověřování ať už formou interních auditů, kterých proběhlo v roce 2008 celkem 10, nebo
v rámci celoročního přezkoumání ISM vedením, které se konalo v dubnu 2008.
Nejen s ohledem na snižující se počet zjištěných neshod v rámci interních auditů, ale taktéž na
realizované cíle a programy ISM, preventivní opatření, na celkovou úroveň znalostí
zaměstnanců v oblasti požadavků ISM, které jsou dále rozvíjeny pravidelným vzděláváním
zaměstnanců, splnila naše společnost jeden z hlavních požadavků ISM – neustálé zlepšování.

Majetek užívaný při podnikatelské činnosti
Závislost společnosti na patentech nebo licencích, průmyslových, obchodních nebo
finančních smlouvách
V akciové společnosti nejsou takové patenty, licence apod., které by měly zásadní význam
pro podnikatelskou činnost.
Vlastní smluvně nabyté patenty a licence
Společnost vlastní ochrannou známku na logo společnosti. Jedná se o osvědčení ze dne
23. 5. 1994 číslo 176 725.
Nemovitosti vlastněné společností
Stav k 31. 12. 2008 v Kč
pořizovací cena
zůstatková cena
Pozemky
10 066 778
10 066 778
Budovy a haly
160 680 662
138 229 715
Ostatní staveb. objekty *
47 885 703
32 625 975
(* Jedná se o vodovodní a kanalizační přípojky, šachtice, komunikace, osvětlení apod.)
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Popis nemovitostí – budovy a haly

Po pis staveb v Kč

Pořiz ovací cena Z ůstatková cena

1/ Hos podář sk á budova, Os trava-P řívoz, ul. Repinova
2/ Š kolic í s tředis ko, O s tr av ic e
3/ Z aš kolovací s tředisk o, Dolní Domaslavic e

644 294

439 728

2 903 083

2 618 835

866 375

337 662

4/ B udova ředitels tví společnosti , O .-Mor . Os trav a, ul.T yrš ov a

15 721 289

13 976 541

5/ B udova ředitels tví společnosti, O .-Mor . Os trava, ul. Nádražní

31 909 168

28 458 250

6/ A reál úpravny vody O str ava-Nová Ves, ul. 28. října

498 010

250 443

7/ A reál úpravny vody Dubí-O strava, Svinov, ul. Luč ní

17 000

0

771 771

217 041

8/ P rovozní budova, O str ava-Nová Ves , ul. 28. října
9/ P rovozní budova, s klady a garáže, O.- Mar.Hory, ul. Švermova

65 648 743

56 457 613

10/ B udova gar áž e, O.- Muglinov , ul.Vdovsk á

219 804

116 700

11/ B udova trafos tanice, Os trava- Muglinov , ul. Okr ajní

310 948

114 054

10 980 275

9 505 138

12/ P rovozní ar eál c entrál. dispečink u, O .-Muglinov, ul. V dovs ká
13/ O bjekt sk loláminátový

26 972

6 825

14/ B udova čerpací s tanice, O.-P rosk ov ic e, ul. P rosk ovic ká

55 424

28 612

8 849 749

6 861 736

15/ A reál provoz .středis ka kanaliz ac í, O .-T řebovice, ul. Na Heleně
16/ B udova čerpací s tanice, O.-Muglinov, ul. Komerční

228 835

102 703

2 006 796

1 341 179

18/ S družený objek t Č OV Michálk ovice

17 585 862

16 025 743

19/ Rozv ody klimatizac e budovy ÜČ OV

1 436 264

1 370 912

160 680 662

138 229 715

17/ P rovozní budova, s klady, gar áž e, O .-Nová Ves, ul. 28. ř íjna

Popis pozemků

Pozemky využívané
Oddělením správy
Provozem zdrojů a úpr.vody
Provozem vodovodní sítě
Provozem centrálního dispečinku
Provozem kanalizační sítě
Provozem čistíren odpadních vod
Střediskem zásobování
Střediskem dopravy
Celkem

2

Výměra v m
49 565
929
28 279
97
402
1 441
4 032
1 281
86 026

Ocenění v Kč
3 555 753
228 752
3 413 073
67 800
201 000
432 992
1 425 823
741 585
10 066 778
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Informace o očekávané hospodářské a finanční situaci
Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti předmětu podnikání. I pro rok
2009 platí nadále věcně usměrňovaná cena vodného a stočného a očekávaný zisk společnosti
se předpokládá ve výši cca 59 mil. Kč.
Plánovaný vývoj výnosů, nákladů a hospodářského výsledku do roku 2010

Náklady
Výnosy
Výsledek před zdaněním
Daň z příjmů
- splatná
- odložená
Výsledek po zdanění

2008
826 934
904 592
77 658

2009
875 904
950 703
74 799

2010
879 543
954 554
75 011

17 087
-465
61 036

16 359
-150
58 590

15 221
-992
60 782

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.
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.

Výsledky hospodaření
Společnost k 31.12.2008 vlastní dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací
ceně 574 689 tis. Kč.
Přírůstek dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v pořizovacích cenách od
počátku roku představuje hodnotu 25 675 tis. Kč. Mezi nejvýznamnější položky z hlediska
pořizovací ceny patří například pozemek koupený od společnosti Milkagro a.s. za 1 293 tis.
Kč, realizace I. etapy dostavby šachtic hydraulické bariéry ve výši 1 274 tis. Kč, iontový
chromatograf za 1 211 tis. Kč, rekonstrukce střechy vzdělávacího střediska na Ostravici ve
výši 1 100 tis. Kč, vestavba sociálního zařízení ve výši 451 tis. Kč, vypláštění vodní nádrže
v hodnotě 312 tis. Kč, reimplementace GIS za 2 194 tis. Kč, 2 ks trafostanic za 1 992 tis. Kč,
pořízena byla ponorná čerpadla v celkové hodnotě 1 871 tis. Kč, 4 ks vozidel Peugeot Partner
v celkové hodnotě 1 632 tis. Kč, vozidlo Škoda Octavia za 738 tis. Kč, automatický titrátor za
496 tis. Kč, automatická předvolba zákaznické linky za 194 tis. Kč, otočná hlava ke
kamerovému systému za 131 tis. Kč, šachtová kamera za 326 tis. Kč, rozšíření kamerového
systému ITV 700 Mercedes za 1 399 tis. Kč, monitorovací stanice kanalizační sítě za 504 tis.
Kč, klimatizace kanceláří (správní budova, středisko ASŘTP, laboratoř) celkem za 911 tis.
Kč, 9 ks indukčních průtokoměru celkem za 406 tis. Kč, satelitní technologie v hodnotě 66
tis. Kč, servery a HW celkem za 709 tis. Kč, 2 ks hydraulické kladivo za celkovou cenu 98 tis.
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Kč, 2 ks hydraulická přenosná centrála celkem za 154 tis. Kč, 6 kusů telemetrických stanic
celkem za 607 tis. Kč, 3 ks biologických termostatů s chlazením celkem za 447 tis. Kč,
hydrolux za 93 tis. Kč, atd.
Od počátku roku byl z dlouhodobého majetku společnosti vyřazen majetek
v pořizovací ceně celkem za 33 186 tis. Kč, se zůstatkovou hodnotou 9 480 tis. Kč. Majetek
v pořizovací ceně 18 362 tis. Kč, jehož účetní i daňová zůstatková hodnota je nulová, byl
v měsíci květnu vyřazen v souladu se smlouvou o spolufinancování ÚČOV, kterou v roce
1995 uzavřelo statutární město Ostrava s OVAK a.s. V této smlouvě si smluvní strany mj.
dohodly, že OVAK a.s. poskytne městu finanční prostředky na realizaci daných provozních
souborů a stane se tak jejich spoluvlastníkem do výše finanční náhrady, kterou na jejich
realizaci přispěje. Do své evidence si tak OVAK a.s. zařadil majetky za celkovou hodnotu
47 595 575,- Kč. Důvodem vyřazení majetku je pak dohoda smluvních stran, že po ukončení
odepisování tohoto majetku, tzn. dosažení nulové daňové a účetní zůstatkové hodnoty, daruje
OVAK a.s. tento majetek zpět statutárnímu městu Ostrava. Protože tato skutečnost u části
majetku nastala v měsíci květnu t.r. byl majetek vyřazen.
V měsíci říjnu byl vyřazen majetek tvořící hydraulickou bariéru DEZA v pořizovací
ceně 6 173 tis. Kč. Tento majetek byl provozován společností OVAK a.s. od roku 2004 na
základě nařízení Magistrátu města Ostravy, a to na náklady povinného tj. DEZA SANACE
s,r,o, „v likvidaci“, neboť hrozila kontaminace podzemních vod a ohrožení vodního zdroje
určeného k výrobě pitné vody. Majetek tvořící hydraulickou bariéru odkoupilo statutární
město Ostrava za 5 579 tis. Kč (zůstatková cena majetku k 31.10.2008), následně bude tento
majetek zařazen mezi majetek statutárního města Ostrava provozovaný společností OVAK
a.s.
Celkovou výši vyřazeného majetku a jeho zůstatkovou hodnotu ovlivnil také
infrastrukturní majetek, který byl v souladu s rozhodnutím valné hromady, ze dne 28.12.1995
bezplatně převeden do vlastnictví města Ostravy. Pořizovací cena tohoto převedeného
majetku je 3 449 tis. Kč, zůstatková hodnota je 3 057 tis. Kč.
Stav zásob ke konci roku 2008 činil 2 161 tis. Kč. K nepotřebným, zastaralým a
bezobrátkovým zásobám byla vytvořena opravná položka ve výši 29 tis. Kč.
Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek ve výši 381 178 tis. Kč představují
pohledávky z obchodních vztahů 58 495 tis. Kč. K pohledávkám z obchodních vztahů byla
vytvořena opravná položka ve výši 12 228 tis. Kč. Součástí krátkodobých pohledávek jsou
rovněž dohadné účty aktivní ve výši 289 440 tis. Kč zahrnující především dohadnou položku
na tržby za vodné a stočné, které nebyly k 31.12.2008 vyfakturovány.
Stav finančního majetku byl k 31.12.2008 ve výši 52 206 tis. Kč.
Celkový hospodářský výsledek za rok 2008 po zdanění ve výši 61 036 tis. Kč je ve
srovnání s předcházejícím rokem vyšší o 4,1 %. Toto překročení představuje v číselné
hodnotě 2 381 tis. Kč. V hospodářském výsledku po zdanění je zohledněn výnos z odložené
daně z příjmu ve výši 465 tis. Kč a splatná daň z příjmu ve výši 17 087 tis. Kč.
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Celkový stav vlastního majetku společnosti činí k 31.12.2008 v účetní hodnotě 695
620 tis. Kč.
Zdroje krytí vlastního majetku společnosti jsou: vlastní kapitál společnosti ve výši
367 774 tis. Kč, cizí zdroje ve formě rezerv ve výši 2 003 tis. Kč, odložený daňový závazek
ve výši 11 610 tis. Kč a krátkodobé závazky ve výši 314 233 tis. Kč.
Stav rezerv se od počátku roku snížil zejména vlivem zúčtování rezervy ve výši -3 057
tis. Kč týkající se zůstatkové hodnoty infrastrukturního majetku, který byl převeden do
vlastnictví města Ostravy. Dále byly zúčtovány rezervy na nevyčerpanou dovolenou roku
2007 ve výši -1 772 tis. Kč a zúčtování rezervy na dobropisy ve výši –163 tis. Kč. Vytvořena
byla rezerva na nevyčerpanou dovolenou ve výši 1 819 tis. Kč a na dobropisy ve výši 184 tis.
Kč.
Výše krátkodobých závazků je ovlivněna zejména hodnotou krátkodobých přijatých
záloh, jedná se o nevyfakturované zálohové platby zákazníků. Výše dohadných účtů pasivních
od počátku roku je ovlivněna tvorbou dohadných položek v oblasti nákladů.
Jednotka

2006

2007

2008

Výkony celkem
Provozní výsledek hospodaření
Poměr provozního výsledku k výkonům
Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

tis. Kč
tis. Kč
%
tis. Kč
tis. Kč

828 161
61 086
7,4
62 537
46 374

851 361
74 788
8,8
76 273
58 655

890 441
75 540
8,5
77 658
61 036

Dlouhodobý majetek netto
Oběžná aktiva netto
Vlastní kapitál
Cizí zdroje a ostatní pasiva

tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč
tis. Kč

292 207
423 704
396 037
321 475

286 451
456 675
400 597
344 334

270 559
423 290
367 774
327 846

55,2

53,8

52,9

135,5

139,8

135,9

52,6

58,6

61,3

141,1
11,7

139,5
14,6

134,7
16,6

Poměr vlastního kapitálu k celkovým
%
pasivům
Krytí dlouhodobého majetku netto
%
vlastním kapitálem
Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance tis.
Kč/měsíc/zam.
Běžná likvidita
%
Rentabilita vlastního kapitálu
%

Poměr provozního výsledku k výkonům = provozní výsledek hospodaření/výkony celkem
Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům = vlastní kapitál/celková pasiva
Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním kapitálem = vlastní kapitál/dlouhodobý majetek
netto
Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance = přidaná hodnota/přepočtený počet zam. v r.
2008/12 měsíců
Běžná likvidita = oběžná aktiva netto/krátkodobé závazky
Rentabilita vlastního kapitálu = výsledek hospodaření po zdanění/vlastní kapitál
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Příloha k účetní závěrce
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Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2008

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
Statutární město Ostrava
Ostatní

50,0675 %
28,5533 %
21,3792 %

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 3. června 2008. Předseda valné hromady
konstatoval, že dne 4. června 2008 skončí funkční období člena představenstva Pierre-Etienne Segre
a člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavky. V této souvislosti přednesl návrh na odvolání člena
představenstva Pierre-Etienne Segre a člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavky a návrh na jejich
znovuzvolení. Valná hromada schválila odvolání člena představenstva Pierre-Etienne Segre a zároveň
zvolila člena představenstva Pierre-Etienne Segre. Valná hromada schválila odvolání člena dozorčí
rady PhDr. Pavla Kavky a zároveň zvolila člena dozorčí rady PhDr. Pavla Kavku.
Organizační struktura společnosti je uvedena na straně 14.

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 2008, 2007 a 2006.

3.

OBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení účetní závěrky za rok 2008, 2007
a 2006 jsou následující:
a)

Dlouhodobý nehmotný majetek

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se oceňuje v pořizovacích cenách, které obsahují cenu
pořízení a náklady s pořízením související.
Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby životnosti
příslušného majetku.
Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, pokud převýšily u jednotlivého
majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tis. Kč, zvyšují jeho pořizovací cenu.

61
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Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného
majetku. Předpokládaná životnost je stanovena takto:
Software
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

b)

Doba odpisování
5
8

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:
Stavby

Doba odpisování
20 - 77

Stroje, přístroje a zařízení

3 - 17

Dopravní prostředky

4 - 15

Inventář

4 - 17

c)

Zásoby

Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení
a vedlejší pořizovací náklady, zahrnující zejména dopravné, skladovací poplatky, provize, pojistné
a skonto. Z vnitropodnikových služeb souvisejících s pořizováním zásob, nákupem a se zpracováním
zásob se do pořizovací ceny aktivuje 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
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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.
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.
g)

Devizové operace

Majetek a závazky pořízené v cizí měně se oceňují v českých korunách pevným kurzem, který platí
celé účetní období, v průběhu účetního období může účetní jednotka změnit pevný kurz svým
rozhodnutím. K rozvahovému dni byly majetek a závazky pořízené v cizí měně oceněny kurzem
platným k 31. prosinci vyhlášeným Českou národní bankou.
Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují do výnosů nebo nákladů běžného roku.
h)

Účtování výnosů a nákladů

Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. Tržby za
vodné a stočné jsou zaúčtovány v období dodávky. Celkové tržby za vodné a stočné jsou tvořeny
fakturací a změnou stavu nevyfakturovaného vodného a stočného.
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.
i)

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 příjmů s přihlédnutím k období
realizace.
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4.

DLOUHODOBÝ MAJETEK

a)

Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
56 295

Přírůstky

Vyřazení

Převody

-

-

2 874

Konečný
zůstatek
59 169

538

2 373

-

-2 874

37

Celkem 2008

56 833

2 373

-

-

59 206

Celkem 2007

55 807

1 026

-

-

56 833

Celkem 2006

53 676

2 578

-447

-

55 807

Software
Nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek

OPRÁVKY

Software
Nedokončený
dlouhodobý nehmotný
majetek

Počáteční
zůstatek
-53 173

Odpisy
-1 117

Prodeje,
likvidace
-

Vyřazení

Převody

-

-

Konečný
zůstatek
-54 290

Účetní
hodnota
4 879

-

-

-

-

-

-

37

Celkem 2008

-53 173

-1 117

-

-

-

-54 290

4 916

Celkem 2007

-51 215

-1 958

-

-

-

-53 173

3 660

Celkem 2006

-48 548

-3 114

-

447

-

-51 215

4 592

Společnost pořídila v roce 2008 drobný nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 135
tis. Kč, v roce 2007 představoval tento majetek hodnotu 263 tis. Kč a v roce 2006 hodnotu 207 tis. Kč.
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b)

Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

POŘIZOVACÍ CENA
Počáteční
zůstatek
8 774

-

-

1 293

Konečný
zůstatek
10 067

Stavby

211 957

-

-9 551

6 160

208 566

Stroje, přístroje a zařízení

177 121

-

-20 778

11 333

167 676

Dopravní prostředky

110 478

-

-2 512

7 642

115 608

Pozemky

Přírůstky

Vyřazení

Převody

Inventář

3 824

-

-27

66

3 863

Drobný hmotný majetek

3 776

-

-319

-

3 457

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

128

-

-

-

128

9 309

23 303

-

-26 494

6 118

Celkem 2008

525 367

23 303

-59 681

-

515 483

Celkem 2007

505 502

32 074

-12 209

-

525 367

Celkem 2006

479 172

37 165

-10 835

-

505 502

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

OPRÁVKY
Počáteční
zůstatek
Pozemky

Odpisy

Prodeje,
likvidace

Vyřazení

Převody

Konečný
zůstatek

Opravné
položky

Účetní
hodnota

-

-

-

-

-

-

-

10 067

-34 136

-5 148

-7 964

9 550

-

-37 698

-13

170 855

-127 075

-15 080

-701

20 778

-

-122 078

-

45 598

-73 855

-12 031

-

2 512

-

-83 374

-

32 234

Inventář

-3 040

-207

-

27

-

-3 220

-

643

Drobný hmotný majetek

-3 776

-

-

319

-

-3 457

-

-

Jiný dlouhodobý hmotný
majetek

-

-

-

-

-

-

Nedokončený dlouhodobý
hmotný majetek

-

-

-

-

-

-

-

6 118

Celkem 2008

-241 882

-32 466

-8 665

33 186

-

-249 827

-13

265 643

Celkem 2007

-217 193

-32 560

-4 256

12 127

-

-241 882

-694

282 791

Celkem 2006

-195 956

-31 549

-333

10 645

-

-217 193

-694

287 615

Stavby
Stroje, přístroje a zařízení
Dopravní prostředky

128

Společnost v roce 2008 zúčtovala opravnou položku k dlouhodobému majetku ve výši 681 tis. Kč.
Zůstatek této opravné položky k 31. 12. 2008 je 13 tis. Kč. (viz odstavec 8).
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Společnost pořídila v roce 2008 hmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 1 934 tis. Kč,
v roce 2007 tento majetek představoval hodnotu 3 396 tis. Kč a v roce 2006 hodnotu 4 196 tis. Kč.
Dlouhodobý majetek společnosti 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 2008, 2007 a 2006
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 popř. postoupila v roce 2008, 2007 a 2006
pohledávky ve výši 564 tis Kč, 11 935 tis. Kč a 2 133 tis. Kč .
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.).

7.

DOHADNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Dohadné účty aktivní zahrnují především dohadnou položku na tržby za vodné a stočné
nevyfakturované k 31. prosinci 2008 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.
Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného a stočného činila k 31. prosinci 2008, 2007 a
2006 částku 289 440 tis. Kč, 265 851 tis. Kč a 245 826 tis. Kč. Tyto položky dohadných účtů aktivních
jsou částečně kryty zálohami vybíranými od odběratelů (viz odstavec 13).
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8.

OPRAVNÉ POLOŽKY

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).
Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):
Opravné
položky k:

Zůstatek
k 31. 12. 2006

dlouhodobému
majetku

Zúčtování
opravné
položky

Zůstatek
k 31. 12. 2007

Tvorba
opravné
položky

Zúčtování
opravné
položky

Zůstatek
k 31. 12. 2008

694

-

-

694

-

-681

13

63

93

-

156

-

-127

29

21 138

20 924

-31 709

10 353

12 228

-10 353

12 228

20 422

20 048

-30 994

9 476

9 474

-9 476

9 474

716

876

-715

877

2 754

-877

2 754

zásobám
pohledávkám

Tvorba
opravné
položky

z toho
- zákonné
- ostatní

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

9.

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

K 31. 12. 2008, 2007 a 2006 měla společnost následující krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč):
2008
97

2007
96

2006
97

811

766

952

Běžné účty

16 998

24 231

25 533

Termínované vklady

34 300

-

-

-

85 000

62 200

52 206

110 093

88 782

Pokladna
Ceniny

Krátkodobé cenné papíry a podíly
Krátkodobý finanční majetek celkem

Krátkodobé cenné papíry představovaly depozitní směnky.

10. OSTATNÍ AKTIVA
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.
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11. VLASTNÍ KAPITÁL
Základní kapitál společnosti se skládá z 131 904 kusů akcií na majitele s nominální hodnotou 1 000
Kč na jednu akcii.
V roce 2008, 2007 a 2006 došlo k následujícím změnám účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

-

-

Zůstatek
k 31. 12.
2007
131 904

131 904

-

-

Ostatní kapitálové
fondy

52 610

-

Zákonný rezervní
fond

26 381
4 396

Počet akcií
Základní kapitál

Ostatní fondy

Zůstatek
k 31. 12.
2006
131 904

-

-

Zůstatek
k 31. 12.
2008
131 904

131 904

-

-

131 904

-

52 610

-

-

52 610

-

-

26 381

-

-

26 381

2 960

-3 313

4 043

3 144

-3 769

3 418

Zvýšení

Snížení

Zvýšení

Snížení

Dne 3. června 2008 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2007 ve
výši 58 655 tis. Kč., a to přídělem do personálního fondu ze zisku ve výši 3 144 tis. Kč a výplatou
dividend ve výši 683 Kč na jednu akcii (ve výši 55 511 tis. Kč z výsledku hospodaření za rok 2007 a ve
výši 34 579 tis. Kč z nerozdělených zisků minulých let).
Veškeré pohyby v rámci vlastního kapitálu za běžné období a obě srovnatelná období jsou uvedeny
v přehledu o změnách vlastního kapitálu (viz příloha č. 1).
12. REZERVY
Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):
Rezervy
zákonné
rezerva na převod
majetku
ostatní rezervy
Celkem

Zůstatek
k 31. 12.
2006
-

-

-

Zůstatek
k 31. 12.
2007
-

6 870

-

-3 813

151

1 935

-151

7 021

1 935

-3 964

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Tvorba
rezerv

Zúčtování
rezerv

Zůstatek
k 31. 12.
2008
-

-

-

3 057

-

-3 057

-

1 935

2 003

-1 935

2 003

4 992

2 003

-4 992

2 003

Společnost vytvořila k 31. prosinci 2008 účetní rezervu na dobropisy roku 2009 týkající se tržeb roku
2008 ve výši 184 tis. Kč a rezervu na nevyčerpanou dovolenou roku 2008 ve výši 1 819 tis.Kč. Dále
společnost ke dni 31. prosince 2008 zúčtovala rezervu na zůstatkovou hodnotu infrastrukturního
majetku určeného k bezúplatnému převodu městu Ostrava ve výši 3 057 tis. Kč, ke kterému došlo
v průběhu roku 2008. Tato rezerva souvisela s rozhodnutím valné hromady, ze dne 28. prosince 1995,
o bezúplatném převodu infrastrukturního majetku do vlastnictví města Ostravy.
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13. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného a stočného (viz odstavec 7) je částečně kryta
zálohami vybíranými od odběratelů. Celková výše těchto záloh k 31. prosinci 2008, 2007 a 2006 činila
196 344 tis. Kč, 192 340 tis. Kč a 184 431 tis. Kč.
Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18).

14. OSTATNÍ PASIVA
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.
15. DAŇ Z PŘÍJMŮ
2008
v tis. Kč

2007
v tis. Kč

2006
v tis. Kč

Zisk před zdaněním

77 658

76 273

62 537

Částky, o které se zvyšuje výsledek hospodaření

10 512

13 734

7 900

Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy

-1 025

-2 550

-9 208

Ostatní částky, o které se snižuje výsledek
hospodaření

-5 183

-4 847

-1 472

Základ daně před umořením ztráty

81 962

82 610

59 757

-

-

-30 156

-110

-110

-100

Základ daně po úpravě

81 852

82 500

29 501

Daň

17 171

19 800

7 080

-84

-101

-129

Odečet daňové ztráty
Odečet darů podle § 20 odstavec 8

Odečet slev na dani dle § 35 a §35 a nebo §35 b
Sazba daně z příjmu
Splatná daň

21%
17 087

24%
19 699

24%
6 951

Podle zákona o daních z příjmů může společnost převést daňovou ztrátu vzniklou od roku 1999 až
2006 do příštích pěti, resp. sedmi let. Daňová ztráta z předchozích let ve výši 30 156 tis. Kč byla
k 31. prosinci 2006 umořena v plné výši.
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Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

Položky odložené daně

2008
Odložená
Odložený
daňová
daňový
pohledávka
závazek

2007
Odložená
Odložený
daňová
daňový
pohledávka
závazek

2006
Odložená
Odložený
daňová
daňový
pohledávka
závazek

Rozdíl mezi účetní a
daňovou zůstatkovou cenou
dlouhodobého majetku

-

-12 565

-

-13 194

-

-15 853

Ostatní přechodné rozdíly

-

-

-

-

-

-

551

-

184

-

172

-

6

-

33

-

-

-

Rezervy

401

-

1 048

-

1 685

-

Ostatní

-

-3

-

-146

-

-160

Celkem

958

-12 568

1 265

-13 340

1 857

-16 013

-

-11 610

-

-12 075

-

-14 156

OP k pohledávkám
OP k zásobám

Netto

K 31. prosinci 2008 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek ve výši 11 610 tis. Kč.

16. VÝNOSY
Hlavním zdrojem výnosů společnosti je dodávka pitné vody domácnostem, podnikatelům
a právnickým osobám, její odvádění a čištění (v tis. Kč):
2008

2007

2006

Vodné

444 118

438 411

426 942

Stočné

387 820

349 261

340 816

Ostatní

58 108

63 310

60 047

Celkem

890 046

850 982

827 805

Společnost realizuje veškeré výnosy v tuzemsku. Vodné a stočné tvořilo v roce 2008, 2007 a 2006
celkem 93 %, 93 % a 93 % z celkových výnosů společnosti.
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17. OSOBNÍ NÁKLADY
Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):
2008
Celkový počet
zaměstnanců
Průměrný počet
zaměstnanců
Mzdy
Odměny členům
statutárních orgánů
Sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění
Sociální náklady
Osobní náklady
celkem

2007
Z toho:
členové
řídících
orgánů

2006
Z toho:
členové
řídících
orgánů

Celkový počet
zaměstnanců

Celkový počet
zaměstnanců

Z toho:
členové
řídících
orgánů

381

5

380

5

382

4

114 534

8 428

104 820

6 263

98 666

5 083

1 150

170

1 340

163

1 562

177

41 136

1 811

38 826

2 198

35 819

1 912

3 817

48

3 807

43

3 402

28

160 637

10 457

148 793

8 667

139 449

7 200

18. INFORMACE O SPŘÍZNĚNÝCH OSOBÁCH
V roce 2008, 2007 a 2006 obdrželi členové představenstva, dozorčí rady a členové řídících orgánů
půjčky a odměny nad rámec základního platu:
Řídící pracovníci:
Osobní vozy s možností využití pro soukromé
účely
(částka, o kterou se zvyšuje daňový základ
zaměstnanců)
Další výhody – penzijní připojištění

2008

2007

2006

431

371

332

48

43

28

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

2008
96 972

2007
100 301

2006
104 554

150

150

150

3 450

2 878

1 534

Jedinou významnou transakcí se spřízněnými osobami v roce 2008 je výnos z vodného a stočného
realizovaného s minoritním vlastníkem společnosti, Statutárním městem Ostrava ve výši 74 731 tis. Kč
a výnosy za další služby (inženýrskou činnost, prodej navrtávacích pásů) ve výši 22 241 tis. Kč.
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Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. prosinci (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava
SUEZ Environnement
SITA

2008
2 421

2007
1 309

2006
872

-

-

-

376

359

126

Nákupy realizované se spřízněnými osobami k 31. prosinci 2008, 2007 a 2006 (tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava
SUEZ Environnement
SITA

2008
218 907

2007
208 015

2006
201 564

7 533

7 699

8 121

13 861

14 966

16 009

Nákupy realizované od Statutárního města Ostrava představují nájemné infrastrukturního majetku.
Společnosti na základě uzavřené smlouvy dne 17. června 2002 byly poskytovány služby od
majoritního akcionáře SUEZ Environnement, které spočívají v poskytování školení, poradenství
v oblasti vodárenství, využívání zkušeností v oblastí technologií, poskytování služeb a v přístupu
k informacím prostřednictvím portálu W2NET.
Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. prosinci 2008, 2007 a 2006 (v tis. Kč):
Spřízněná osoba
Statutární město Ostrava
SUEZ Environnement
SITA

2008
36 586

2007
34 777

2006
16 981

3 770

3 464

3 443

69

1 722

4 395

Krátkodobý závazek vůči Statutárnímu městu Ostrava se týká závazku z pronájmu infrastrukturního
majetku .
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19. PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (VIZ STRANA 59)
Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné
peněžní ekvivalenty.

20. PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU (VIZ PŘÍLOHA 1)
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Příloha č. 1

Přehled o změnách vlastního kapitálu
Základní
kapitál

v tis. Kč
K 31. prosinci 2005

131 904

Kapitálové
fondy
52 610

Statutární
a ostatní
fondy

26 381

3 733

134 503

47 797

2 817

-131

-2 686

Rozdělení výsledku hospodaření

Nerozdělený
zisk minulých
let

Vyplacené dividendy za rok 2005
Výsledek hospodaření za rok 2006
Čerpání ze soc. fondu za rok 2006
K 31. prosinci 2006

131 904

52 610

26 381

4 396

46 374

46 374

-7 368

-43 414

131 904

52 610

26 381

4 043

-50 782

58 655

58 655
-3 313

127 004

58 655

-34 579

-55 511

-90 090

61 036

61 036

3 144

Vyplacené dividendy za rok 2007

-3 769
131 904

52 610

26 381
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3 418

400 597

-3 144

Výsledek hospodaření za rok 2008
Čerpání ze soc. fondu za rok 2008

396 037

-2 960

-3 313

Rozdělení výsledku hospodaření

K 31. prosinci 2008

-45 111

46 374

134 372

Výsledek hospodaření za rok 2007
Čerpání ze soc. fondu za rok 2007

396 928

-2 154

2 960

Vyplacené dividendy za rok 2006

Vlastní
kapitál
celkem

-45 111

-2 154

Rozdělení výsledku hospodaření

K 31. prosinci 2007

Výsledek
hosp.
běžného
účet.období

Zákonný
rezervní
fond

-3 769
92 425

61 036

367 774

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající
osobou za rok 2008
Ovládaná osoba: Ostravské vodárny a kanalizace a. s., 729 71 Ostrava-Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, IČ: 45193673
I.
Ovládajícími osobami jednajícími ve shodě jsou:

1. SUEZ Environnement se sídlem 1 rue d´ Astorg, 75008 Paříž, Francouzská republika
vlastnící k 31.12.2007 50,0675 % akcií.
2. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 vlastnící
k 31.12.2007 28,5533 % akcií.

Osoby ovládané ovládajícími osobami jsou:
ONDEO Services CZ, s.r.o., Praha 2, Španělská 10, PSČ 120 00, IČ: 44851481
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ: 46347275
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, čp. 2769, Jílová 6,
PSČ 787 01, IČ: 47674911
DEKOM, spol. s r.o., Šumperk, čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 61946133
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary – Doubí, Studentská 328/64,
PSČ 360 07, IČ: 49789228
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Brno, Soběšická 820/156, PSČ 638 01,
IČ: 49455842
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Benešov u Prahy, Černoleská 1600,
PSČ 256 01, IČ: 47535865
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., skrátený názov TVS, a.s., 1. mája 11,
911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 36306410
SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., 1. mája 11,
911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 35791535
SUEZ Environnement Holding BE
Brusel 1180, Rue Gatti de Gamond 254, Belgické království
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SITA CZ a.s., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00 IČ: 25638955
ECOTECHNIEK CZ spol. s r.o., Brno, Holzova č. or. 14, čp. 730, PSČ 628 00, IČ:
60487909
SPOVO, a.s., Ostrava - Mariánské Hory, Slovenská č.p. 2071, PSČ 709 00, IČ: 63676249
RESON spol. s r.o., Němčice nad Hanou, Novosady 616, PSČ 798 27, IČ: 60720697
LIDRONE, spol. s r.o., Plzeň, Klatovská 40, PSČ 301 00, IČ: 49786105
DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves, IČ: 25006096
Spalovna EMSEKO a.s., Zlín, Smetanova 4452, PSČ 760 01, IČ: 27712141
BINTON a.s., do 22.8.2008 se sídlem Brno, Joukalova 11, PSČ 635 00, od 22.8.2008
se sídlem Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 28261666
Centrální kompostárna Brno a.s., do 21.8.2008 se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 40/102,
PSČ 603 00, od 21.8.2008 se sídlem Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42
SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 36046221
T.O.P. EKO, spol. s r.o., Plzeň, Skladová 488/10, okres Plzeň-město, PSČ 317 05,
IČ: 49622692
SPALOVNA odpadu PLZEŇ s.r.o., Plzeň, Skladová 562/14, PSČ 326 05, IČ: 62618652
Dopravní podnik Ostrava a.s., Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2,
PSČ 701 71, IČ: 61974757
Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s. r.o., Ostrava, Zábřeh, náměstí SNP 1,
PSČ 700 30, IČ: 47973145
Dům kultury města Ostravy, a.s., Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556,
IČ: 47151595
Garáže Ostrava, a.s., 728 26 Ostrava-Moravská Ostrava, Výstaviště Černá Louka 1167,
Pavilon K, IČ: 25360817
Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o., Ostrava – Zábřeh, Zkrácená 2703, IČ: 25386727
Krematorium Ostrava, a. s., Ostrava – Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ: 710 07,
IČ: 25393430
Ostravský informační servis, s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12,
PSČ 702 00, IČ: 26879280
Ostravské městské lesy, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ 700 30,
IČ: 25816977
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Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 25/1266, IČ: 25396544
Ostravské výstavy, a.s., Výstaviště Černá louka, PSČ 728 26, Ostrava, IČ: 25399471
OVANET a.s., Ostrava, Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ 702 00, IČ: 25857568
OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00, IČ: 62300920
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., se sídlem do 23.9.2008 Ostrava –
Poruba, Generála Sochora 1378, PSČ 708 00, od 23.9.2008 se sídlem Ostrava, Poruba,
Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ: 25385691
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Slezská Ostrava, Čs. armády 20, PSČ 710 00,
IČ: 47674725
Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s., Obchodně podnikatelský areál,
budova čp. 316/61, 742 51 Mošnov, IČ: 60792914
DK POKLAD, s.r.o., Ostrava – Poruba, M. Kopeckého 675, IČ 47670576, ode dne
29.7.2008 je 100 % společník statutární město Ostrava
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., Ostrava, Pustkovec, Technologická 372/2,
PSČ 708 00, IČ: 25379631
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ostrava-Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, PSČ 700 30,
IČ: 25911368
Dětské centrum Domeček, příspěvková organizace, 700 44 Ostrava – Zábřeh, Jedličkova
1025/5, IČ: 70631956
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace, Pivovarská 3164/15, 729 82 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00533874
Domov pro seniory Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, 700 30
Ostrava – Zábřeh, Čujkovova 25, IČ: 70631875
Domov pro seniory Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace, 702 00
Ostrava – Přívoz, Na Mlýnici 5, IČ: 70631841
Domov pro seniory Slunečnice, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, Opavská
4472/76, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 70631883
Domov pro seniory Korýtko, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, Petruškova
2936/6, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 70631867
Domov pro seniory Iris, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, Rybářská 13, IČ: 70631824
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Domov pro seniory Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Sirotčí
474/56, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 70631859
Domov pro seniory Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Syllabova
2886/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 70631832
Domov pro seniory Kamenec, Ostrava – Slezská Ostrava, příspěvková organizace,
Bohumínská1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 70631816
Janáčkova filharmonie, příspěvková organizace, 28. října 2556/124, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00373222
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, 28. října 289/2, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00097586
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, 28. října 289/2, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00845035
Lidová konzervatoř, příspěvková organizace, Wattova 430/5, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ:
00850021
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 898/20, 728 80
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00635162
Městská záchranná služba Ostrava, příspěvková organizace, Varenská 3131/5, 701 80
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00635243
Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, Čs. Legií 148/14, 701 04
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528
Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1/1, 728 41 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00097594
Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace, Hladnovská 751/119, 712 00 Ostrava – Muglinov, IČ: 70631808
Závodní nemocnice Vítkovice, příspěvková organizace, Zalužanského 15, 703 84 Ostrava
– Vítkovice, IČ: 00635171
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
Michálkovická 197, IČ: 00373249
Centrum sociálních služeb Ostrava, příspěvková organizace, Jahnova 867/12, 709 00
Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 75082861
Středisko volného času Korunka, Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace,
Korunní 49/699, 709 12 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 75080508
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, Gurtěvova 8/1823,
700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 75080516
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Dům dětí a mládeže Ostrava – Poruba, příspěvková organizace, M. Majerové 23/1722,
708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 75080541
Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava –
Moravská Ostrava, Ostrčilova 19/2925, PSČ 702 00 IČ: 75080559
II.
V posledním účetním období tj. od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byly mezi propojenými
osobami uzavřeny tyto smlouvy:

a)

Smlouvy uzavřené mezi ovládanou a ovládající osobou:
1. Se statutárním městem Ostrava byly uzavřeny tyto smlouvy:
PRODEJ
Předmět smlouvy:
Smlouva o dílo
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zaměření stavu dešťové kanalizace
Smlouva mandátní na investorskou a inženýrskou činnost
Smlouva mandátní na výstavbu vodohospodářských staveb Mošnov
Dodatek ke Koncesní smlouvě č.16
Smlouva kupní na prodej vodoměrů
Smlouva kupní na prodej hydraulické bariéry DEZA
Smlouva o nájmu věci movité
Smlouva o smlouvě budoucí darovací
Smlouva darovací - darování majetku z ÚČOV Přívoz
Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod

Počet smluv:
9
1
2
1
1
1
1
2
1
1
254

NÁKUP
Předmět smlouvy:
Počet smluv:
Smlouva o budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene - pro trafostanici na zdroji Bělský les
1
Dohoda o ukončení smlouvy u sdružení finančních prostředků
1
Smlouva o nájmu nemovitostí a právu provést stavbu na pozemku
1
Dodatek č. 2 ke smlouvě o spolupráci při realizaci a užívání GIS města Ostravy 1
Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu
3
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2. Se společností SUEZ Environnement byla uzavřena tato smlouva:
NÁKUP
Předmět smlouvy:
Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence

Počet smluv:
1

b) mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládající osobou byly uzavřeny tyto
smlouvy:
1. Se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. byla uzavřena tato smlouva:
PRODEJ
Předmět smlouvy:
Smlouva o vzájemné spolupráci

Počet smluv:
1

NÁKUP
Předmět smlouvy:
Smlouva o pronájmu plochy na sloupu trakčního vedení

Počet smluv:
2

2. S Městskou nemocnicí Ostrava, příspěvkovou organizací byla uzavřena tato smlouva:
PRODEJ
Předmět smlouvy:
Smlouva darovací – finanční dar na pořízení pomůcek pro DRS

Počet smluv:
1

3. Se společností OZO Ostrava s.r.o. byla uzavřena tato smlouva:
PRODEJ
Předmět smlouvy:
Smlouva o dílo na čištění odpadních vod dovážených na Ústřední
čistírnu odpadních vod Ostrava – Přívoz

Počet smluv:
1

4. Se společností Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o. byla uzavřena tato smlouva:
NÁKUP
Předmět smlouvy:
Smlouva o poskytování reklamních služeb
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Počet smluv:
1

5. Se společnosti Ostravské komunikace, a.s. byly uzavřeny tyto smlouvy:
NÁKUP
Předmět smlouvy:
Smlouva o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení

Počet smluv:
3

6. Se společností Ostravské výstavy, a.s. byla uzavřena tato smlouva:
NÁKUP
Předmět smlouvy:
Smlouva o krátkodobém podnájmu a poskytnutí služeb spojených
s tímto podnájmem

Počet smluv:
1

7. Se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. byly uzavřeny tyto
smlouvy:
NÁKUP
Předmět smlouvy:
Počet smluv:
Smlouva o umístění reklamy na části nemovitosti
1
Smlouva o poskytnutí práva provést stavbu pro opravu přivaděče DN 600-II
1
c) Právní vztahy mezi propojenými osobami
Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Koncesní smlouva (v roce 2000)
Smlouva o poskytování dat z GISMO (v roce 2006)
Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence (v roce 2008)
Smlouva o nákupu zboží a služeb
Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o nájmu či pronájmu
Smlouva o podnájmu
Smlouva o poskytování reklamních služeb
Smlouva o dílo
Smlouva mandátní
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.
III.

TRANSAKCE MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI
PLNĚNÍ A PROTIPLNĚNÍ

PRODEJ

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a. s. prodává
(výrobky, zboží nebo služby) propojeným osobám.
Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2008

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Celkem

odprodej vyřazených vodoměrů
montáž, demontáž vodoměrů

Centrum sociálních služeb Ostrava,
příspěvková organizace

odběr vzorků a provedení rozboru
odpadních vod

14.208,00

Centrum sociálních služeb Ostrava,
příspěvková organizace

vodné a stočné

198.158,50

Čtyřlístek-centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace

vyúčtování rekreačního pobytu

3.717,00

Čtyřlístek-centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace

vodné a stočné

1.087.083,50
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7.956,00
595,00
8.551,00

Čtyřlístek-centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava,
příspěvková organizace

vodné a stočné dohadné výnosy
odpovídající přijatým zálohám

1.364.760,00

Dětské centrum Domeček,
příspěvková organizace

odběr vzorků

15.578,00

Dětské centrum Domeček,
příspěvková organizace

vodné a stočné

330.462,50

vodné a stočné

32.704,50

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

22.800,00

vodné a stočné

179.946,00

Domov pro seniory Kamenec, Ostrava
- Slezská Ostrava, příspěvková
vodné a stočné
organizace

566.716,50

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková
org.
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková
org.
DK Poklad, s.r.o.

Domov pro seniory Slunovrat,
Ostrava-Přívoz, příspěvková
organizace
Domov pro seniory Slunovrat,
Ostrava-Přívoz, příspěvková
organizace
Celkem
Domov pro seniory Slunovrat,
Ostrava-Přívoz, příspěvková
organizace

vyčerpání septiku, žump a jiných

15.429,50

výměna vodovodní přípojky

26.313,50
41.743,00

vodné a stočné

385.130,50

Domov pro seniory Čujkovova,
Ostrava -Zábřeh, příspěvková
organizace
Domov pro seniory Čujkovova,
Ostrava -Zábřeh, příspěvková
organizace
Domov pro seniory Čujkovova,
Ostrava -Zábřeh, příspěvková
organizace

vodné a stočné

1.133.051,50

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

960.000,00

úroky z prodlení

347,50

Domov pro seniory Slunečnice, O.Poruba, příspěvková organizace

rekreační pobyt zaměstnanců

942,00

Domov pro seniory Slunečnice, O.Poruba, příspěvková organizace

vodné a stočné

1.604.473,50
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Domov pro seniory Korýtko, O.Zábřeh, příspěvková organizace
Domov pro seniory Korýtko, O.Zábřeh, příspěvková organizace
Celkem
Domov pro seniory Korýtko, O.Zábřeh, příspěvková organizace
Domov pro seniory Korýtko, O.Zábřeh, příspěvková organizace

kamerová prohlídka potrubí

4.438,50

čištění kanalizační přípojky

6.384,00
10.822,50

vodné a stočné

785.307,50

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

688.800,00

Domov pro seniory Iris, O.-Mariánské
vodné a stočné
Hory, příspěvková organizace
Domov pro seniory Iris, O.-Mariánské vodné a stočné dohad.výnosy
Hory, příspěvková organizace
odpov.přij.zál.
Domov pro seniory Magnolie, O.Vítkovice, příspěvková organizace
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.

vodné a stočné
oprava poruchy na vodovodním
zařízení
Smlouva o vzájemné spolupráci při
opravě vodovodu a kanalizace ul.
Křivá

Celkem
Dopravní podnik Ostrava a.s.

330.061,00
240.000,00

175.701,00

2.032,50
952.000,00
954.032,50

vodné a stočné

2.826.814,00

Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba,
čištění kanalizačních řadů a přípojek 4.122,00
příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba,
kamerová prohlídka kanalizace
7.922,50
příspěvková organizace
Celkem
12.044,50
Dům dětí a mládeže Ostrava -Poruba,
vodné a stočné
příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava -Poruba, vodné a stočné dohad.výnosy
příspěvková organizace
odpov.přij.zál

119.384,00
52.080,00

Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh,
s.r.o.

vodné a stočné

155.771,50

Dům kultury města Ostravy, a.s.

vodné a stočné

373.931,50

Garáže Ostrava, a.s.
Garáže Ostrava, a.s.

vodné a stočné
9.376,50
vodné a stočné dohad.výnosy odpov. 10.605,00
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přij.zál.
Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

vodné a stočné

Knihovna města Ostravy, příspěvková
vodné a stočné
organizace
Knihovna města Ostravy, příspěvková vodné a stočné dohad.výnosy
organizace
odpov.přij.zál.

946.622,00
81.628,50
60.000,00

Lidová konzervatoř, příspěvková org. vodné a stočné

30.183,50

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

vyčerpání septiku, žump a jiných

10.762,00

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

vodné a stočné

4.909.244,50

vodné a stočné

15.265,00

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

14.400,00

vyčerpání septiku, žump a jiných

7.155,50

odběr vzorků

7.664,00

Městská záchranná služba Ostrava,
příspěvková organizace
Městská záchranná služba Ostrava,
příspěvková organizace
Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Celkem
Národní divadlo moravskoslezské
Národní divadlo moravskoslezské

ONDEO Services CZ, s.r.o.

14.819,50
vodné a stočné
vodné a stočné dohad.výnosy
odpov.přij.zál.
refakturace nákladů - Janáčkův máj
2008

418.669,50
241.200,00

59.500,00

Ostravské komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s.
Celkem

čištění kanalizačních řadů a přípojek
vyhledávání poruch
odprodej materiálu - zázubec
kamerový průzkum

4.389,50
1.707,50
1.195,00
2.106,50
9.398,50

Ostravské komunikace, a.s.

vodné a stočné

1.293.374,50

Ostravské městské lesy, s.r.o.
Ostravské městské lesy, s.r.o.
Ostravské městské lesy, s.r.o.
Celkem

čištění kanalizačních řadů a přípojek
provedení kamerového průzkumu
odstranění závady na kabelu NN

6.442,00
2.287,00
22.468,00
31.197,00
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Ostravské městské lesy, s.r.o.

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

21.286,00

Ostravské muzeum, příspěvková
organizace

vodné a stočné

88.537,00

Ostravské výstavy, a.s.

čištění kanalizačních řadů a přípojek

13.852,50

Ostravské výstavy, a.s.

vodné a stočné

249.414,00

OVANET a.s.

pronájem nebytových prostor

15.779,00

OVANET a.s.

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

14.462,50

Ostravské městské lesy, s.r.o.

OVANET a.s.

OZO Ostrava s.r.o.
OZO Ostrava s.r.o.
Celkem

čištění koncentrovaných odpadních
vod
čištění kanalizačních řadů a přípojek

18.000,00

12.000,00

120.287,00
7.329,50
127.616,50

OZO Ostrava s.r.o.

vodné a stočné

279.794,00

SITA CZ a.s.

čištění koncentrovaných odpadních
vod

3.450.116,00

čištění kanalizačních řadů a přípojek

3.535,50

vyčerpání septiku, žump

1.478,00

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

5.013,50

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

vodné a stočné

10.642.543,50

SUEZ Environnement

ověření konsolidované účetní
uzávěrky auditorem

150.000,00

Středisko volného času, Ostrava –
Moravská Ostrava

čištění kanalizačních řadů a přípojek

10.164,50

Středisko volného času, Ostrava –
Moravská Ostrava

vodné a stočné

63.325,50

Středisko volného času Korunka,

vyčerpání septiku, žump

1.029,00
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Ostrava – Mariánské Hory,
příspěvková organizace
Středisko volného času Korunka,
Ostrava – Mariánské Hory,
příspěvková organizace
Středisko volného času Korunka,
Ostrava – Mariánské Hory,
příspěvková organizace

vodné a stočné

26.957,50

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

38.400,00

vodné a stočné

48.929,00

Technické služby, a.s.
Technické služby, a.s.
Celkem

čištění kanalizačních řadů a přípojek
kamerový průzkum

14.139,00
5.118,00
19.257,00

Technické služby, a.s.

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

133.891,50

Středisko volného času Ostrava –
Zábřeh, příspěvková organizace

Technické služby, a.s.

108.000,00

Vědecko-technologický park Ostrava,
vodné a stočné
a.s.

214.351,50

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

vodné a stočné

719.826,50

čištění kanalizačních řadů a přípojek

34.627,00

montáž, demontáž vodoměru

4.265,00

kamerový průzkum

2.558,50

vyčerpání septiku, žump

11.011,00

Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace
Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace
Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace
Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace
Celkem
Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace
Zoologická zahrada Ostrava,
příspěvková organizace

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
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52.461,50
vodné a stočné

1.408.912,50

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

305.200,00

aktualizace podkladů pro
majetkoprávní agendu - stavba
53.550,00
splašková kanalizace Plesná
aktualizace stávajícího stavu a návrh
inženýrských sítí pro stavbu „Zrušení 47.748,50
vyústi Hraničky“
aktualizace projektové dokumentace 155.295,00

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
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aktualizace rozpočtových nákladů
čištění kanalizačních řadů a přípojek
evidence pronajatého majetku
laboratorní rozbor, odběr vzorků
montáž a demontáž vodoměru
materiál pro napojení vodovodních
přípojek
měření tlaku a průtoku vody - datalog
odběr vzorků
odprodej vodoměrů
oprava poruch na vodovodním
zařízení
opravy kanalizačních řadů a přípojek
poplatek za výpočet odvodu za vynětí
z PF
poplatek za trvalý zábor části
pozemku
poradenská, technická a odborná
činnost
posouzení stávajícího stavu objektů
“Proskovice – propojení stáv.
kanalizace“
prodej zařízení hydraulické bariéry
DEZA
projekční činnost
pronájem hydrantu
prošetření kanalizace – kamerový
průzkum
provedení deratizace 120 ks revizních
šachet
provedení specifických průzkumů
přepracování geometrického plánu
přezkoušení vodoměru
refakturace el. energie
refakturace správního poplatku
stavební práce - Smlouva o dílo
„Oprava havarijního stavu zastřešení
vodojemu Hladnov“
úhrada za škody na produkčních
funkcích lesa
vícetisky projektové dokumentace
vyčerpání septiku, žump a jiných
vyhledání a zajištění 2 ks
kanalizačních přípojek
vyhledání a zaměření inž. sítí
vyhotovení pasportů
výkon investorské a inženýrské

60.242,50
829.450,00
571.200,00
2.661,00
18.421,50
1.526.068,09
1.147,00
60.355,00
56.644,00
1.067.901,50
122.106,00
15.996,00
2.107,00
2.007.808,00
70.210,00
6.639.697,00
44.270,00
2.302,50
70.497,00
9.282,00
329.877,50
25.007,00
2.447,00
1.986,50
4.293,00
3.753.362,50
42.570,00
136.672,00
201.126,00
85.680,00
24.990,00
23.721,50
3.547.283,50

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Celkem
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava

činnosti
výkon zajištění správců sítí a občasný
dozor stavby
výměna vodovodních přípojek
vypracování znaleckých posudků
vytýčení hranic průseku v k.ú.
Vratimov
zpracování podkladů pro
majetkoprávní agendu
zřízení vodovodní přípojky
zrušení vodovodní přípojky

35.698,50
149.637,50
92.603,00
20.230,00
165.394,50
75.687,00
87.452,00
22.240.678,59

přijaté zálohy za ostatní fakturaci – el.
3.600,00
energie
vodné a stočné
vodné a stočné dohad.výnosy
odpov.přij.zál.

74.731.101,50
46.103.475,00

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými
osobami k 31. 12. 2008:
Propojená osoba
Statutární město Ostrava
pohledávky z obchodního styku:
a) ostatní práce a služby

1 085 984,00 Kč

b) vodné a stočné

1 334 538,50 Kč

Celkem

2 420 522,50 Kč

SITA CZ a.s.
pohledávky z obchodního styku
za čištění koncentrovaných odpadních vod

89

376 495,-- Kč

Ostatní pohledávky, půjčky ani zálohy za těmito propojenými osobami k 31. 12. 2008 nebyly.

NÁKUP

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. nakupuje
výrobky, zboží a služby od propojených osob v rámci své běžné činnosti
Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2008
Propojená osoba
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Celkem

Popis obchodních transakcí
oprava, regulace, kalibrace vodoměrů
přezkoušení vodoměrů
regulace, ověření a kalibrace

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Celkem

pronájem plochy na sloupu trakč. vedení 17.850,00
vytyčení vedení podzemních sítí
1.666,00
19.516,00

Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o.

reklamní služby

Dům kultury města Ostravy, a.s.
Dům kultury města Ostravy, a.s.
Dům kultury města Ostravy, a.s.
Dům kultury města Ostravy, a.s.
Celkem

nájem za 1-12/2007
7.140,00
divadelní předplatné pro rok 2008
58.500,00
pronájem repre salonku
2.856,00
zapůjčení panelů a zvukového vybavení 1.035,00
69.531,00

Hotel ATOM Ostrava, spol. s r.o.

setkání seniorů

49.185,00

Národní divadlo moravskoslezské

předplatné 2008/2009

21.280,00

ONDEO Services CZ, s.r.o.
ONDEO Services CZ, s.r.o.
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Kč
1.781.462,00
16.029,00
27.952,00
1.825.443,00

23.800,00

podíl na zhotovení a vydávání časopisu
44.116,00
Svět ONDEO v r. 2008
podíl na nákladech výstavy Vodovody
188.138,00
a kanalizace 2008

ONDEO Services CZ, s.r.o.

podíl na nákladech za právní
poradenství

357.899,00

ONDEO Services CZ, s.r.o.

pracovní cesta – pracovní jednání

17.974,20

Celkem

608.127,20

SUEZ Environnement
SUEZ Environnement
SUEZ Environnement
Celkem

technická pomoc
technická pomoc - dohadná položka
poradenská činnost

3.726.800,00
3.770.200,00
35.697,42
7.532.697,42

Ostravské komunikace a.s.

pronájem kolektorů
podnájem místa na stožárech veřejného
osvětlení
vytyčení podzemního vedení
oprava značení

7.130.332,00

Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Celkem

32.279,00
2.084,00
27.477,00
7.192.172,00

Ostravské městské lesy, s.r.o.
Ostravské městské lesy, s.r.o.
Celkem

kácení stromů a jejich likvidace
9.752,00
zhotovení branky a dodávka materiálu 11.281,00
21.033,00

Ostravské výstavy, a.s.

pronájem prostor Slezskoostravského
hradu

29.750,00

OZO Ostrava s.r.o.

odvoz a likvidace odpadu

241.231,00

SITA CZ a.s.
SITA CZ a.s.
Celkem

odběr kalů
odstranění odpadů

13.355.612,00
505.663,00
13.861.275,00

Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy
pronájem reklamních ploch
s.r.o.
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy
pronájem sportoviště
s.r.o.
Celkem

142.800,00
4.388,00
147.188,00

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Celkem

spotřeba el. energie
poskytování dat GISMO
služby související s bydlením
nájem za rok 2008

5.583,00
552.773,00
830,00
218.347.600,00
218.906.786,00

Vodárenská společnost, a.s.

školení BOZP a požární ochrany

5.740,00
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KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2008 má společnost následující krátkodobé závazky k propojeným osobám:
Propojená osoba
1. Statutární město Ostrava
a) nájemné z titulu Koncesní smlouvy
b) za geografický informační systém
Celkem

36 296 070,-- Kč
290 000,-- Kč
36 586 070,-- Kč

2. SUEZ Environnement
technická pomoc

3 770 200,-- Kč

3. SITA CZ a.s.
odstranění odpadů

68 907,-- Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost neměla k 31.12.2008 vůči propojeným osobám dlouhodobé závazky.
Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly
uskutečněny za běžných obchodních podmínek.

IV.
V zájmu propojených osob byly učiněny tyto jiné právní úkony:
1. Se statutárním městem Ostrava byly provedeny tyto zápočty:
- dne 11.02.2008 zápočet ve výši 47 600,- Kč
- dne 07.03.2008 zápočet ve výši 47 600,- Kč
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c) Právní vztahy mezi propojenými osobami
Společnost uzavřela následující druhy smluv s propojenými osobami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Koncesní smlouva (v roce 2000)
Smlouva o poskytování dat z GISMO (2006)
Smlouva o poskytování technické pomoci (v roce 2002)
Smlouva o poskytování technologické licence, podpory a služeb
Smlouva o nákupu zboží a služeb
Smlouva na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Smlouva o poskytování služeb
Smlouva o nájmu či pronájmu
Smlouva o podnájmu
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.

VII.
Z uzavřených smluv nevznikla ovládané osobě žádná újma. Jelikož společnosti nevznikla
žádná újma, nebyla uzavřena smlouva o její úhradě dle § 66a odst. 8 obchodního zákoníku.
VIII.
Tato zpráva se po jejím schválení představenstvem stane součástí výroční zprávy.
V Ostravě dne 31. ledna 2009

Ing. Antonín Láznička
člen představenstva

Ing. Alois Mazák
člen představenstva
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Osoby odpovědné za ověření účetní závěrky za poslední tři účetní období
Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 24349
Rok 2006
ERNST& YOUNG Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
Auditorská licence: osvědčení č. 401
Rok 2007
ERNST& YOUNG Audit & Advisory, s.r.o., člen koncernu.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
Auditorská licence: osvědčení č. 401
Rok 2008
ERNST& YOUNG Audit, s.r.o.
Karlovo nám. 10
120 00 Praha 2
Auditorská licence: osvědčení č. 401
Osoby odpovědné za výroční zprávu a události po datu účetní závěrky
Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že údaje uvedené v této výroční zprávě
OVAK a. s. za rok 2008 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 2008 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.

…………………………….

………………………..

Ing. Petr Kajnar

Ing. Antonín Láznička

předseda představenstva

člen představenstva
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