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Úvodní slovo
předsedy představenstva
/ Foreword of the Board of Directors Chairman

Vážené dámy, vážení pánové, vážení akcionáři,

Dear ladies and gentlemen, dear shareholders:

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je nedílnou
součástí života a provozu našeho města a jako naše obchodní organizace si vede velmi dobře. Jsem rád, že hospodářské
výsledky za hodnocený rok 2013 jsou ve všech klíčových parametrech v souladu s plánem.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is an integral part of the
life and operation of the City of Ostrava. Its performance as
a business organization was very good last year. I am glad
that the financial results for 2013 met all key targets of the
business plan.

Akciová společnost dosáhla za rok 2013 celkového hospodářského výsledku po zdanění ve výši 81 692 tis. Kč, což je ve
srovnání s předcházejícím rokem nárůst o 0,7 % a toto meziroční navýšení představuje v číselné hodnotě 594 tis. Kč.

The after-tax profit of the joint-stock company for 2013
amounted to CZK 81,692 thousand, up 0.7%. The year-on-year increase represents CZK 594 thousand.

Víme, že platební kázeň odběratelů vody není příkladná
a vymáhání pohledávek je náročné, přesto se nám, díky zákonu, daří. Cena pro vodné a stočné v roce 2013 meziročně
vzrostla o 6,8 %, přičemž došlo meziročně ke zvýšení sazby
DPH z 14 % na 15 %. Ceny umožnily pokrýt potřebné náklady spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku
SMO. Oceňuji, že se společnost zaměřuje na udržení cen
v mezích sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.
Je nutné také vyzvednout, že akciová společnost OVAK a.s.
dlouhodobě snižuje objem ztrát vody. Oproti skutečnosti
roku 2012 poklesly ztráty vody o 360 tis. m3. Stalo se tak určitě
i díky opravám v rámci technické obnovy za rok 2013, které
dosáhly hodnoty téměř 90 mil. Kč, čímž došlo k naplnění Plánu financování a obnovy vodovodů a kanalizací statutárního
města Ostravy.
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We are well aware that customers’ payment discipline is
not exemplary and recovery of receivables is a challenging
task. But due to applicable regulations we succeeded in
this task. Water and sewage service charges in 2013 grew
by 6.8% as the VAT rate increased from 14% to 15%. The
price increase helped to cover the costs incurred in the
operation and maintenance of the leased water infrastructure, including lease payments for City of Ostrava
assets. I appreciate that the Company aims to keep the
prices within the boundaries of social acceptability while
generating reasonable profits.
It is necessary to point out OVAK’s long-term reduction in
the volume of water losses. Compared to 2012, the water losses fell by 360 thousand m3. The contributing factor
was undoubtedly the volume of repairs performed within
the scope of the technical upgrade plan for 2013, which
amounted to nearly CZK 90 million. The goal of the Plan for
financing and renovation of water supply and sewerage
networks of the City of Ostrava was thus met.

Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman

Děkuji pracovníkům společnosti OVAK a.s. za kvalitní práci,
o níž mluví pozitivní hospodářské výsledky, spokojenost
obyvatel města se zásobováním pitnou vodou a její kvalitou
a v neposlední řadě také sponzorská role společnosti mnoha
městských kulturních i odborných akcí.

I would like to thank all employees of OVAK a.s. for performing high-quality jobs proved by the favorable business
results, satisfaction of the city inhabitants with drinking
water supply and water quality and, last but not least, the
Company’s sponsorship of a variety of cultural and professional events in the city.

Ing. Petr Kajnar
předseda představenstva
/ Board of Directors Chairman

Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword of the Board of Directors Chairman
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Úvodní slovo
generálního ředitele
/ Foreword of the Chief executive officer

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

Dear shareholders, ladies and gentlemen:

dovolte mi prezentovat Vám výroční zprávu společnosti
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. za rok 2013 a uvést některé významné skutečnosti tohoto období.

Allow me to present the Annual Report of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. for 2013 and highlight some major
milestones of the past year.

Hlavním posláním naší společnosti vždy byla komplexní
starost o svěřenou vodárenskou a kanalizační infrastrukturu města Ostravy a zajištění jejího trvalého provozu pro
potřebu obyvatel města.

The Company’s key mission has always been ensuring
ongoing operations of the water supply and sewerage
systems leased from the City of Ostrava and meeting the
needs of the Ostrava inhabitants.

Rok 2013 byl prvním rokem aplikace zpřísněné regulace
přiměřeného zisku dle nových usměrnění Ministerstva
financí a řízení nákladů ve vazbě na výnosy z vodného
a stočného bylo nutno provádět obzvláště uvážlivě a přesně. Z vlastních zdrojů jsme vložili více než 133 mil. Kč do
oprav, z toho většinou do oprav vodohospodářské infrastruktury a významně se také zvýšila suma nájemného
placená městu Ostrava. Tyto prostředky se město zavázalo použít výhradně na investici do vodovodů a kanalizací, což společně vytváří předpoklad rozumného rozvoje
a udržitelnosti stavu vodohospodářské infrastruktury i do
budoucna. Zkvalitnil se také systém realizace preventivní
údržby na vodovodní síti a kanalizační síti, kde došlo k významnému nárůstu délky vyčištěných kanalizací. Zvýšení
některých nákladových položek v souvislosti se snahou
o zlepšení stavu infrastruktury nevedlo ke snížení výkonnosti společnosti a její hodnoty pro akcionáře. Naopak
došlo ke zvýšení parametrů rentability, produktivity, provozního i celkového hospodářského výsledku.

2013 was the first year of the implementation of tightened
regulation regarding reasonable profit in accordance with
the new guidelines of the Ministry of Finance. As a result,
cost management in relation to revenues from water and
sewage service charges had to be carried out especially
judiciously and accurately. From our own resources we
spent in excess of CZK 133 million on repairs including, for
the most part, repairs of water infrastructure. Lease payments to the City of Ostrava also significantly increased.
The city pledged to commit these funds exclusively to investments in water supply and sewerage networks, which
creates a prerequisite for the reasonable development and
sustainability of water infrastructure in the future. The system of preventive maintenance of the water supply and
sewerage networks also improved, resulting in a significant increase in the length of sanitized sewers. Growth in
some cost items in relation to the effort to improve infrastructure quality did not limit Company performance nor
did it reduce its shareholder value. Conversely, indicators
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Na příjmové straně s výjimkou převažujících výnosů z regulované činnosti za vodné a stočné sehrály významnou roli
i výnosy, které jsou výsledkem tzv. externí fakturace, tedy
fakturace činností, které realizujeme zejména na základě
zakázek pro externí zadavatele mimo regulovaný trh. Tyto
výnosy tvořící téměř 7 % všech výnosů společnosti dosáhly
za rok 2013 rekordní výše a jsou důsledkem naší cílevědomé
orientace na tyto činnosti.
Obchodní i právní zajištění pohledávek společnosti bylo na
vysoké úrovni, kdy poměr pohledávek po splatnosti k realizovaným tržbám je menší než 1 % a společnost se takto řadí
k nejlepším svého druhu v oboru. Klesala i absolutní hodnota pohledávek po splatnosti, přestože v celém ekonomickém sektoru bylo možno pozorovat vývoj spíše opačný.
Byla zkvalitněna řada interních procesů ve společnosti, kde
příkladem možno uvést zavedení externího outsourcingu podstatné části IT služeb, zavedení komunikace mezi
provozními osádkami s využitím GSM telefonů náhradou
za zastaralé vysílačky, posouzení energetické náročnosti
některých provozních celků a v neposlední řadě vytvoření
prostoru pro úspory za nákup elektrické energie a likvidaci
čistírenských kalů v příštích letech v důsledku vhodně parametrizovaných a úspěšných výběrových řízení na dodavatele těchto služeb.
I naše zákaznická pozice ve městě se dále posiluje. Byl zprovozněn online zákaznický účet a poptávkový formulář na
webu www.ovak.cz, který rovněž doznal mírného redesignu
a zatraktivnění díky zavedení hostovaného videoportálu.
Zákaznické vnímání naší práce je pro nás důležité i ve vztahu k městu Ostrava, které je pro nás důležité nejen jako akcionář, je naším nejvýznamnějším smluvním partnerem, ale
v širším socioekonomickém pojetí jsme jeho součástí.
Jako společensky odpovědná firma a v duchu našeho
motta „Pomáháme městu, ve kterém žijeme“ jsme proto
již tradičně podpořili činnost některých místních sdružení
a aktivit v sociální, kulturní, vzdělávací a environmentální
oblasti.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům za jejich aktivní podíl při realizaci společně vytyčených
cílů, členům statutárních orgánů – zástupcům akcionářů za
odpovědný a pragmatický přístup při vytváření konstruktivního pracovního klimatu, za pomoc a za důvěru, kterou nám
dali a kterou se budeme snažit zasloužit si i v letech příštích.

of profitability, productivity, operating result and overall
profit showed an increase.
In addition to prevailing income from water and sewage
charges pertaining to regulated operations, the Company
also generated revenue from so-called external invoicing,
i.e. billing for operations performed on the basis of contracts with external customers outside of the regulated
market. This revenue for 2013 amounted to a record figure,
accounting for nearly 7% of all revenues, as a result of active
seeking of this type of contracts.
The increased level of business and legal settlement of
due receivables resulted in the ratio of due receivables to
generated revenue below 1%, which ranks the Company
among the best in the sector. The absolute value of the due
receivables also declined, in contrast to an opposite trend
prevailing in the entire economic sector.
A number of internal company processes were enhanced, among them the introduction of outsourcing of
a substantial part of IT services, upgrade of communication
between operating crews by replacing obsolete walkie-talkies with GSM phones, assessment of energy efficiency of
some operating units and adoption of measures to achieve
savings in electricity purchases and sewage sludge disposal
in the coming years as a result of properly defined and successfully organized tenders for suppliers of these services.
The Company’s position in terms of customer relations with
the city inhabitants again strengthened. The Company introduced registration of online customer accounts and
a request form that can be downloaded from its website
www.ovak.cz. In addition, the website was redesigned and
made more attractive by adding a hosted Videoportal.
Customer perception of our services is of great importance
to us, especially in respect of our relationship with the City
of Ostrava, which is our shareholder and key contractual
partner, since from a broader socio-economic perspective
we are its part.
As a socially responsible undertaking, the Company traditionally supported some local associations and activities in the
social, cultural, educational and environmental areas under
our motto “We support the City in which we live”.
In conclusion, allow me to thank all employees for their active contribution to meeting the jointly set targets, members
of the statutory bodies – shareholders’ representatives for
their responsible and pragmatic stance in creating a constructive work environment and for the help they provided
and trust their showed. We will strive to prove that we are
worthy of that in the years to come.

Ing. Petr Konečný, MBA
generální ředitel a prokurista
/ Chief executive officer and Procurator

Úvodní slovo generálního ředitele / Foreword of the Chief executive officer
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Profil společnosti

Company profile

Základní údaje společnosti

Corporate details

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

Company name: Ostravské vodárny a kanalizace a. s.
(hereinafter OVAK a.s.)
Registered office: Ostrava – Moravská Ostrava,
Nádražní 28/3114, postal code 729 71
Legal status: joint stock company
Date of establishment: 1 May 1992
Date of incorporation: 30 April 1992
Registry court: Ostrava Regional Court
Commercial Register entry number:
Section B, Insert No. 348
Incorporation method: The joint stock company was
incorporated pursuant to Section 172 of Act No. 513/91
Coll., the Commercial Code. The sole founder is the
National Property Fund of the Czech Republic with its
registered office at Gorkého náměstí 32, Prague.
Business registration number IČ: 45193673
Tax identification number DIČ: CZ45193673

Právní řád a právní předpis, podle kterého
byla společnost založena.

Body of laws and legislation pursuant to which
the Company was incorporated.

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

The Company was formed through privatization of the
state-owned company Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, which split into two joint stock companies, Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
and Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

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

S podílem na hlasovacích právech vyšším než 5 % dle
výpisu z Centrálního depozitáře cenných papírů k 31. 12.
2013

Body of laws: of the Czech Republic
Legislation: Act No. 104/90 Coll. on joint stock companies
Legal form: Joint stock company
Established for an indefinite term.
Shareholders with interests exceeding 5% of voting rights according to the Central Securities Depository listing as at 31 December 201312. 2013

IČ / Business
registration No.

Specifikace osoby / Shareholder

Podíl na hlasovacích právech
/ Voting share

Zahraničí
SUEZ ENVIRONNEMENT
16, PLACE DE L´IRIS, TOUR
920 40 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Foreign
SUEZ ENVIRONNEMENT
16, PLACE DE L* IRIS, TOUR
920 40 PARIS LA DEFENSE CEDEX

90036947

50,13 %

Česká republika
Město Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

Czech Republic
City of Ostrava
Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava

0000845451

28,55 %

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

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

0471225461

12,05 %

09

I

Profil společnosti / Company profile

Informace o předmětu podnikání:

Scope of business:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

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.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is a service company. The
water supply and sewerage system networks are owned by
the City of Ostrava, which leases the networks to Ostravské
vodárny a kanalizace a.s., based on a Contract for Lease of
Water Management Assets and Provision of Water Supply
and Sewerage Services, dated 9 November 1994. On 22
December 2000 this contract was replaced with a “License
Contract” that stays in effect through 31 December 2024.

Vydané cenné papíry

Issued securities

Emitent: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Druh cenného papíru: akcie
Forma: Rozhodnutím čj. 31/1870/2000 Komise pro cenné
papíry Praha je povolena změna podmínek veřejného obchodování s cennými papíry, a to z formy na jméno na
formu na doručitele.
Celkový objem: 131 904 000 Kč
Počet kusů: 131 904
Jmenovitá hodnota: 1 000 Kč
Podoba: zaknihovaná

Issuer: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Security class: shares
Stock type: The Prague Securities Commission’s Ruling
No. 31/1870/2000 permits change in the terms of
public securities trading. This entails change in stock
type from registered shares to bearer shares.
Total share value: CZK 131,904,000
Number of shares: 131,904
Nominal value: CZK 1,000
Nature: dematerialized

water supply and sewerage systems operation
road motor transport
technical and engineering activities
technical testing and analyses
design work for capital construction
other accommodation services
lease of movable assets and real estate, including services
civil engineering construction projects
hazardous waste management contracts
repair and servicing
production and distribution of electricity
provision of the following technical services:
- service work of measurement vehicles for water
		 supply and sewerage systems analyses
- industrial-scope clean-up work
- čištění kanalizací a přípojek
- sanitation of sewerage systems and sewage service
		connections
- camera-system inspection of sewerage networks,
		 water-tightness testing detection of water main
		 defects with special devices
- wholesale business
- land surveying
- specialized retail
- administration, organizational and business manage		 ment services for individuals and corporate entities
- installation of metering devices
- technical advisory on water management and labora		 tory work plumbing, heating services
- installation, repair and servicing of telecommunication
		installations

Profil společnosti / Company profile
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ISIN: CZ 0008435401
Akcie byly splaceny.

ISIN: CZ 0008435401
The shares have been paid up.

Akcie této emise nemají omezenou převoditelnost a nevztahuje se na ně předkupní právo.

Shares of this issue are fully transferable and there are
no pre-emptive rights.

Názvy veřejných trhů, na kterých byla emise cenných papírů přijata k obchodování.

Shares of this issue are fully transferable and there are
no pre-emptive rights.

Rozhodnutím RM-SYSTÉMU, a.s. ze dne 12. května 2003
jako organizátora veřejného trhu s cennými papíry byly
cenné papíry společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. vyloučeny z obchodování na veřejném trhu organizovaném společností RM-SYSTÉM, a.s.

RM-SYSTÉM, a.s., a public securities market organizer, in
a 12 May 2003 decision excluded securities of Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. from trading in the public market
organized by RM-SYSTÉM, a.s.

Představení hlavních akcionářů
společnosti

Overview of major Company
shareholders

Skupina SUEZ ENVIRONNEMENT v České
republice

SUEZ ENVIRONNEMENT Group in the Czech
Republic

Francouzská společnost Lyonnaise des Eaux byla první
zahraniční společností v oblasti vodárenství, která začala na začátku 90. let působit v tehdejší ČSFR, později
po jejím rozdělení v České a na konci 90. let rovněž
ve Slovenské republice. Nejprve to souviselo s mezinárodní expanzí Lyonnaise des Eaux a později, po spojení
společností SUEZ a Lyonnaise des Eaux v roce 1997,
s budováním velké nadnárodní francouzsko-belgické
skupiny SUEZ Lyonnaise des Eaux, která byla později
přejmenována na SUEZ.

France’s Lyonnaise des Eaux was the first foreign water
services firm to conduct business in the then Czechoslovak Federated Republic in the early 1990s. After the
split of Czechoslovakia, Lyonnaise des Eaux continued
business operations in the Czech Republic, and in the
late 1990s also in the Slovak Republic. These operations ensued from the company’s global expansion and
later, after a merger of SUEZ and Lyonnaise des Eaux in
1997, from building a major multinational, French-Belgian group, SUEZ Lyonnaise des Eaux, later renamed
to SUEZ.

V polovině roku 2008 došlo ke spojení společnosti
Gaz de France a SUEZ a vytvoření nové společnosti
GdF SUEZ. Zároveň všechny environmentální aktivity
byly převedeny na nově vytvořenou společnost SUEZ
Environnement, jejíž akcie byly uvedeny na pařížskou
burzu.

In mid-2008, Gaz de France merged with SUEZ and established a new company, GdF SUEZ. At the same time, all
environmental activities were transferred to a newly established company SUEZ Environnement and its stock began
to be traded on the Paris stock exchange.

SUEZ Environnement je jednou z největších společností v oblasti tzv. „utilities“ a po celém světě zaměstnává více jak 80 000 zaměstnanců. Největším akcionářem SUEZ Environnement je společnost GdF SUEZ.

SUEZ Environnement ranks among the world’s largest companies in the utilities sector with more than 80,000 employees round the globe. SUEZ Environnement’s majority stockholder is GdF SUEZ.

Společnosti SUEZ Environnement se během dvacetiletého 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 5 společnostech.

In the course of nearly two-decade-long operations in the
Czech water service market, SUEZ Environnement succeeded in acquiring interests in ten water companies across the
Czech Republic. After a number of mergers, SUEZ Environnement is currently active in five companies operating in the
Czech Republic.
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Statutární město Ostrava

The City of Ostrava

Město Ostrava je administrativním centrem Moravskoslezského kraje, ve kterém žije více než 1,2 milionu obyvatel.
K hlavním výhodám města patří strategická poloha blízko
hranic s Polskem a Slovenskem.

The City of Ostrava is the administrative center of the Moravian-Silesian region with the population of more than 1.2
million. The city greatly benefits from its strategic location
near the borders with Poland and Slovakia.

V současné době je zájmem Ostravy zejména zajištění sociálního a ekonomického růstu s nezbytným přísunem investic do průmyslových zón lehkého průmyslu, developmentu,
posílení dopravní infrastruktury, volnočasových projektů
a investic na podporu vzdělávání. 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.

In recent years Ostrava has focused on ensuring social and
economic growth and an inflow of investments into industrial zones, as well as into development, transportation
infrastructure and leisure and educational projects. As the
third largest Czech city, the City of Ostrava in its capacity of
independent powers and decision-making by elected self-governing municipal bodies and district administrations
has prepared and implemented a number of attractive projects that have a major impact on Ostrava’s further growth
and the development and quality of life of its inhabitants.
The City of Ostrava also engages in a broad range of smaller
projects in different areas of its life and population.

RNDr. Lubomír Habrnál

RNDr. Lubomír Habrnál

Narozen: 25. 12. 1947
Bydliště: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Vzdělání: Karlova univerzita, obor hydrogeologie

Date of birth: 25 December 1947
Residence: V Nížinách 427/15, Praha 10 – Dolní Měcholupy
Education: Charles University, Department of hydrogeology

Statutární orgány společnosti a její
výkonné vedení

Corporate governance

Představenstvo:
Ing. Petr Kajnar – předseda představenstva
Manuel Nivet – místopředseda představenstva
Pierre-Etienne Segre – člen představenstva
Ing. et. Ing. Jiří Srba – člen představenstva
Ing. Antonín Láznička – člen představenstva
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - člen představenstva
Ing. Dalibor Madej – člen představenstva

Board of Directors:
Ing. Petr Kajnar – Board of Directors Chairman
Manuel Nivet – Board of Directors Vice-Chairman
Pierre-Etienne Segre – Board of Directors member
Ing. et. Ing. Jiří Srba – Board of Directors member
Ing. Antonín Láznička – Board of Directors member
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. - Board of Directors member
Ing. Dalibor Madej – Board of Directors member

Dozorčí rada:
Ing. Simona Piperková – předsedkyně dozorčí rady
PhDr. Pavel Kavka – místopředseda dozorčí rady
RNDr. Lubomír Habrnál – člen dozorčí rady
Lubomír Jati – člen dozorčí rady
Ing. Jana Hajná – členka dozorčí rady
Bc. Tomáš Sucharda – člen dozorčí rady

Supervisory Board:
Ing. Simona Piperková – Supervisory Board Chair
PhDr. Pavel Kavka – Supervisory Board Vice-Chairman
RNDr. Lubomír Habrnál – Supervisory Board member
Lubomír Jati – Supervisory Board member
Ing. Jana Hajná – Supervisory Board member
Bc. Tomáš Sucharda – Supervisory Board member

Výkonné vedení:
Ing. Petr Konečný, MBA – generální ředitel a prokurista
Ing. David Kutý, MBA – výrobní ředitel
Ing. Radka Trepková – finanční ředitelka
Ing. Kateřina Dančová, MBA – obchodní ředitelka
Ing. Julie Chytřinská, LL.M. – personálně-právní ředitelka

Management:
Ing. Petr Konečný, MBA – Managing Director and Procurator
Ing. David Kutý, MBA – Production Director
Ing. Radka Trepková – Finance Director
Ing. Kateřina Dančová, MBA – Business Director
Ing. Julie Chytřinská, LL.M. – Human Resources and
Legal Affairs Director

Profil společnosti / Company profile
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Organizační struktura
Organizational Chart

Generální ředitel

1

13

Chief executive officer

3

Personálně-právní úsek

Human Resources and Legal Affairs

3000

Personálně-právní ředitel a správa PPÚ
Human Resources and Legal Affairs
Director and administration

3031

Oddělení personální
Human Resources

3035

Oddělení právní
Legal Affairs

3037

Oddělení organizace a rozvoje
Organization and Development

3050

Oddělení správy
Administration

4

Finanční úsek

4000

Finanční ředitel a správa FÚ
CFO and CEO΄s administration

4041

Oddělení controllingu
Controlling

4043

Oddělení účetnictví
Accounting

4049

Oddělení financí a daní
Finances and Taxes

Finances

1000

Generální ředitel a správa GŘ
CEO and CEO΄s administration

8

Výrobní úsek

1013

Vnitřní kontrola
Internal Audit

8000

Výrobní ředitel a správa VÚ
Production Director and admin.

1014

Oddělení vztahů s veřejností
Public Ralations

63

Laboratoř
Laboratory

1017

Oddělení informatiky
IT Department

8022

Oddělení investiční
Legal Investment Department

8024

Oddělení VH rozvoje
Production Development

8025

Oddělení dokumentace
Documentation

9

Obchodní úsek

9000

Obchodní ředitel a správa OÚ
Business Director and administration

9047

Oddělení zákaznické
Customer Section

9082

Oddělení zásobování
Procurement
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Business

51

Provoz zdrojů a úpravy vody
Water Sources and Treatmen

52

Provoz vodovodní sítě

5100

Správa provozu zdrojů a úpravy vody
WST administration

5200

Správa provozu vodovodní sítě
WSS administration

5111

Středisko technologie úpravy vody
Water Treatment Technology Center

5235

Středisko údržby sítě
Water Supply System Maintenance Center

5112

Středisko údržby pitné vody
Drinking Water Maintenance Center

5240

Středisko monitoringu vod. sítě
Water Supply System Monitoring Center

57

Provoz centrálního dispečinku
Control Center

61

Provoz kanalizační sítě

5710

Správa provozu centrálního dispečinku
Control Center administration

6100

Správa provozu kanalizační sítě
Sewerage System Administration

5711

Středisko dispečinku a zákrokové služby
Control and Intervention Center

6116

Středisko monitoringu kanalizační sítě
Sewerage System Monitoring Center

5714

Středisko ASŘTP
ASŘTP Center

6150

Středisko údržby kanalizační sítě
Sewerage System Maintenance Center

62

Provoz ČOV

Water Treatment Plant Operation

71

Provoz stavebních zakázek

6200

Správa provozu ČOV
WTP administration

7100

Správa provozu stavebních zakázek
Construction Work Operation administration

6211

Středisko technologie ČOV
WTP Technology Center

7120

Středisko stavebních prací
Construction Work Center

6212

Středisko údržby odpadních vod
Sewage Maintenance

7130

Středisko zákaznických prací
Customers Orders Center

7113

Středisko dopravy
Transport Center

Water Supply System

Sewerage System

Construction Work Operation
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Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti
a stavu majetku

/ Board of Directors report on corporate activities 		
and assets

Zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti a stavu majetku

Board of Directors report
on corporate activities and assets

V roce 2013 se sešlo představenstvo na svých jednáních
celkem šestkrát.

The Board of Directors convened six times in 2013.

Podnikatelskou činností se zabývalo každé jednání, kdy
byly na programu postupně a aktuálně zařazovány následující okruhy:

Each meeting discussed business activities; the agenda was
modified according to current conditions and comprised the
following:

•
		

schválení auditovaných hospodářských výsledků
společnosti za rok 2012

• approval of the Company’s audited financial results
		for 2012

•
		

schválení rozpočtu společnosti pro rok 2013 včetně
průběžné aktualizace podle skutečného vývoje

•
		

•
		

zprávy o hospodářských výsledcích společnosti
v průběhu roku 2013

•
		

schválení cen pro vodné a stočné pro rok 2014
a plánu 2014 verze 1

approval of the Company’s budget for 2013,
including its updates reflecting the actual performance

•

reports on the Company’s financial results in 2013

•
		

approval of water and sewage service charges for
2014 and the 2014 Plan, Version 1

• schválení změn Koncesní smlouvy mezi SMO
		 a OVAK a.s.
		 - úprava nájemného na rok 2013 v návaznosti
			 na nákup vodoměrů a navrtávacích pásů
		 - rozsah dokumentace stavby a termíny převzetí
			 z majetku statutárního města Ostrava do nájmu
			 společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
		 - zajištění čerpání nájemného na obnovu a rozvoj
			 vodovodů a kanalizací hrazeného společností
			 Ostravské vodárny a kanalizace a.s. statutárnímu
			 městu Ostrava v souladu s požadavky cenové
			 regulace v oblasti prokazování zahrnutého
			 přiměřeného zisku v nájemném

• approval of amendments to the License Agreement
		 signed between the City of Ostrava and OVAK a.s.
		comprising
		 - adjusted lease payments for 2013 due to purchases
			 of water meters and drilling belts
		 - scope of documentation relating to a facility in the
			 ownership of the City of Ostrava and its lease by
			
OVAK a.s.
		 - ensuring that lease payments made by Ostravské
			 vodárny a kanalizace, a.s. to the City of Ostrava
			 are spent on the reconstruction and extension
			 of the water supply and sewerage networks in
			 accordance with the pricing regulation requirements
			 for proving reasonable profit included in rent

• informace o výsledcích průzkumu spokojenosti
		zákazníků

• information about the results of a customer satisfaction
		survey

• schválení smluv o sponzoringu a reklamě
• schválení smlouvy o technické spolupráci na období
		2014–2016
• zpráva o projektu WIKTI

• approval of sponsorship and promotion agreements
• approval of a contract for technical cooperation for
		2014-2016
• report on the WIKTI project

• seznámení se zprávou z kontrolní činnosti interního
		 auditu za rok 2012

• information about the report on internal audit controls
		 for 2012

Hospodářské výsledky za rok 2013 jsou ve všech klíčových
parametrech v souladu s plánem.

The financial results for 2013 comply with the business plan
in all key criteria.

Akciová společnost Ostravské vodárny a kanalizace dosáhla za rok 2013 celkový hospodářský výsledek po zdanění ve
výši 81 692 tis. Kč, což je ve srovnání s předcházejícím rokem nárůst o 0,7 % a toto meziroční navýšení představuje
v číselné hodnotě 594 tis. Kč. V hospodářském výsledku po
zdanění je zohledněna odložená daň ve výši 1 156 tis. Kč
a splatná daň z příjmu ve výši 19 007 tis. Kč.

Ostravské vodárny a kanalizace, a joint-stock company,
posted a total profit after taxes of CZK 81,692 thousand for
2013, an increase of 0.7%, or CZK 594 thousand year-on-year.
The after-tax profit comprises a deferred tax expense in the
amount of CZK 1,156 thousand, and a corporate income tax
expense of CZK 19,007 thousand.

Společnost k 31. 12. 2013 vlastní dlouhodobý hmotný
a nehmotný majetek v pořizovací ceně 623 433 tis. Kč.
Stav zásob ke konci roku 2013 činil 2 509 tis. Kč.
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At 31 December 2013, the Company held tangible and intangible fixed assets at acquisition cost of CZK 623,433 thousand.
The Company’s inventory amounted to CZK 2,509 thousand
at 31 December 2013.
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Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek ve výši 424 345
tis. Kč představují pohledávky z obchodních vztahů 52 917
tis. Kč, ke kterým byla vytvořena opravná položka ve výši 6 209
tis. Kč.

Of the total value of current receivables amounting to CZK
424,345 thousand, trade receivables represented CZK 52,917
thousand, for which allowances of CZK 6,209 thousand were
recognized.

Společnost průběžně sleduje platební kázeň odběratelů.
Vymáhání pohledávek probíhá v režimu od odeslání upomínky odběrateli až po přerušení dodávky vody. O tom, že
je zákonná možnost přerušit dodávku vody, pokud je odběratel v prodlení s placením, velmi účinným nástrojem,
svědčí poměr pohledávek po splatnosti k realizovaným tržbám, který se pohybuje do 1 %. Stav finančního majetku byl
k 31. 12. 2013 ve výši 63 057 tis. Kč.

The Company has been monitoring the customers’ payment
discipline on an ongoing basis. The process of collection of
receivables begins with sending a notice to the relevant customer and ends with water supply suspension. The option of
water supply suspension provided by legislation in the event
the customer’s payment is arrears is a very effective tool, which
is evidenced by the overdue receivables to generated revenues ratio of around 1%. Financial assets totaled CZK 63,057
thousand at 31 December 2013.

Krátkodobé závazky celkem ve výši 378 258 tis. Kč jsou ovlivněny zejména hodnotou krátkodobých přijatých záloh ve
výši 301 473 tis. Kč, jedná se o nevyfakturované zálohové
platby zákazníků.

Current liabilities totaled CZK 378,258 thousand and mainly
included short-term advances of CZK 301,473 thousand received from customers for unbilled water and sewage charges.

Cena pro vodné a stočné v roce 2013 meziročně vzrostla
o 6,8 %, přičemž došlo meziročně ke zvýšení sazby DPH
z 14 % na 15 %. Ceny umožnily pokrýt potřebné náklady
spojené s provozem a údržbou pronajaté vodohospodářské infrastruktury včetně plateb nájemného majetku SMO.
Cenová strategie je dlouhodobě zaměřena na udržení cen
v pásmu sociální únosnosti při současné tvorbě přiměřeného zisku.

Water and sewage service charges in 2013 rose by 6.8 %
year-on-year as the VAT rate increased from 14% to 15% yearon-year. The charges helped cover the expenses incurred in
connection with operation and maintenance of water service
facilities and lease payments for other assets leased from the
City of Ostrava. The Company’s long-term pricing strategy aims
to keep the prices within the boundaries of social acceptability
while generating reasonable profits.

Hospodářský výsledek roku 2013 vytvořil potřebné zdroje k financování nutných investic do majetku společnosti.
Investice společnosti představovaly za rok 2013 hodnotu
29,2 mil. Kč. Mezi finančně nejvýznamnější investice roku
2013 patří pořízení kanalizačního čisticího fekálního vozidla
FABOK CASK ADR za 4 625 tis. Kč, stavební úpravy budovy
provozu kanalizační sítě za 4 592 tis. Kč a pořízení řídicího systému SCX6 pro centrální dispečink za 2 960 tis. Kč.
Celkem bylo pořízeno 18 ks vozidel, z toho v zájmu snížení negativního dopadu na životní prostředí byla pořízena
3 vozidla na CNG.

The profit generated in 2013 provides funding for investment
projects related to the Company’s assets. Total investments in
2013 amounted to CZK 29.2 million. Major investments in 2013
comprised acquisition of a sewage sanitation vacuum truck
FABOK CASK ADR in the amount of CZK 4,625 thousand, construction work on the Sewerage network operations building
in the amount of CZK 4,592 thousand, and acquisition of a new
SCX6 management system for the central control room worth
CZK 2,960 thousand. In total, 18 vehicles were purchased, of
which 3 were CNG-powered vehicles to mitigate the adverse
impact on the environment

Ve společnosti byla plošně zavedena provozní komunikace
s využitím mobilních telefonů náhradou za vysílačky. Dalším technologickým pokrokem bylo propojení kamerových
prohlídek s databází geografických dat (Citi – Monet).

Mobile phone communication was implemented company-wide to replace the use of walkie-talkies. Another technology upgrade consisted in linking camera inspections and the
geographical database (Citi – Monet).

Podíl vlastní výroby vody na celkovém objemu vody vyrobené a nakoupené za rok 2013 činil téměř 39 %.

The proportion of water production by the Company to the
overall volume of water produced and purchased for 2013 accounted for nearly 39%.

Dodávka pitné vody odběratelům probíhala bez významných omezení či přerušení dostupnosti poskytovaných služeb. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných
vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy.
Provoz kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod byl po
celý rok 2013 zajišťován plynule bez významných havárií,
které by měly dopad na odběratele služeb. Podrobnější
informace technicko-provozního charakteru jsou uvedeny
v dalších součástech výroční zprávy.
Společnosti OVAK a.s. se dlouhodobě daří snižovat objem
ztrát vody. Ztráty vody v roce 2013 dosáhly objemu 2 816
tis. m3 (14,74 % z vody realizované, která činila 19 099 tis.
m3). Oproti skutečnosti z roku 2012 byl zaznamenán pokles
ve výši 360 tis. m3.

There were no major interruptions or failures in supplies of
drinking water to customers and the provision of related services. The quality of drinking water at all operated water sources complied with the requirements of applicable legislation.
The sewerage system and wastewater treatment plants were
operated in 2013 without major problems that would have
an adverse impact on customers. More detailed technical and
operational information is provided in other sections of the
Annual Report.
In the long run, OVAK a. s. has succeeded in reducing the
amount of water losses. In 2013, the volume of water losses
amounted to 2,816 thousand m³ (14.74% of delivered water
totaling 19,099 thousand m³). Compared to the previous year,
the water losses were reduced by 360 thousand m³.
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Opravy OVAK a.s. v rámci obnovy za rok 2013 dosáhly téměř 90 mil. Kč, čímž došlo k naplnění Plánu financování
a obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Ostravy.

Repairs carried out by OVAK a.s. in 2013 totaled nearly CZK
90 million in line with the Plan for financing and renovation
of water supply and sewerage networks of the City of Ostrava.

Veškeré nákupy jsou realizovány v souladu se zákonem
o zadávání veřejných zakázek nebo interními směrnicemi
společnosti a jsou předmětem pravidelných kontrol.

All purchases comply with the Public Contracts Act and the
Company’s internal regulations and are subject to regular
audits.

V roce 2013 byl zprovozněn online zákaznický účet a poptávkový formulář na webu www.ovak.cz. Zatraktivnilo se
e-prostředí pomocí videoportálu. Zákazníci nyní mohou
na jednom místě zhlédnout promo a reportážní videa
společnosti.

In 2013 the Company launched online customer accounts
and request forms on its website www.ovak.cz. The new
Videoportal has made the e-environment more attractive.
Customers can view the Company’s promotional videos
and updates in one place.

OVAK a.s. se aktivně podílí na přípravě nového generelu
kanalizační sítě města Ostravy v nové moderní podobě,
jehož realizace probíhá v letech 2011–2014 na základě
investičního plánu statutárního města Ostrava. Cílem nového generelu je mimo jiné posouzení a aktualizace koncepce odvodnění města Ostravy, zajištění podkladu pro
doplnění strategie rozvoje kanalizační sítě, rozvoje města
v rámci územního plánování a v neposlední řadě pro stanovení strategie protipovodňové ochrany kanalizační sítě.

OVAK a. s. has been actively participating in drafting new,
up-to-date zoning documentation of the City of Ostrava’s
sewerage network. The work is scheduled for 2011-2014 in
accordance with the City’s investment plan and is aimed
to assess and update the concept of Ostrava’s wastewater drainage, prepare support documents for devising
a strategy for expansion of the sewerage system, ensure
development of the city within the scope of zoning plans,
and design a flood protection system for the sewerage
network.

Laboratoře pitných a odpadních vod v loňském roce průběžně splnily všechny požadované úkoly. Naše laboratoř
se s úspěchem účastnila několika mezilaboratorních porovnávacích zkoušek.
Informace o hospodaření společnosti jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce za rok 2013, která je nedílnou součástí výroční zprávy. Rovněž další informace o rozsahu a vývoji
stavu majetku a složení orgánů společnosti jsou uvedeny
v příloze k účetní závěrce a dalších součástech výroční
zprávy. Je třeba také zdůraznit, že stavy evidované na majetkových a závazkových účtech byly potvrzeny fyzickými
a dokladovými inventarizacemi.
Společnost má zaveden integrovaný systém managementu, který je udržován a zlepšován ve třech základních systémech, a to Systém managementu jakosti (kvality), Systém
environmentálního managementu a Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Sociální zaměstnanecký program společnosti byl v roce
2013 plněn v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou
a interními směrnicemi společnosti. Rovněž ostatní závazky plynoucí z uzavřené kolektivní smlouvy byly oboustranně plněny bez výhrad. Dobrá komunikace a korektní spolupráce s odborovou organizací vyústila v uzavření roční
kolektivní smlouvy.
Společnost se důsledně věnuje oblasti bezpečnosti,
ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Značný důraz
na dodržování bezpečných pracovních postupů je kladen
nejen na vlastní zaměstnance, ale i na dodavatele.
Závěrem je možno konstatovat, že hospodářskými výsledky roku 2013 byly vytvořeny dobré podmínky pro dosažení
pozitivních ekonomických výsledků i v příštích letech.
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The Company’s laboratories for water and wastewater
analyses met all targets set for the year. Our laboratory
successfully participated in several inter-laboratory assessments of sample testing.
Information about the Company’s business results is included in Notes to the financial statements for 2013, which
is an integral part of the Annual Report. More detailed information on Company assets and corporate governance
is also included in the Notes to the financial statements
and other sections of the Annual Report. It is important
to note that balances of asset and liability accounts have
been confirmed by a physical stocktaking and document
inventory.
The Company has implemented the integrated management system which is being maintained and improved in
all three key systems, i.e. the Quality Management System,
the Environment Management System, and the Occupational Health and Safety Management System.
The Company’s social program for employees in 2013
complied with the Collective Agreement and internal regulations of the Company. All other obligations arising from
the Collective Agreement were fulfilled by both parties.
Good communication and collaboration with the trade
union organization resulted in signing an annual collective agreement.
The Company strictly observes the regulations pertaining
to occupational health and safety and fire protection. It
places a great emphasis on meeting the requirements of
occupational safety not only by the Company employees,
but also by the suppliers.
In conclusion, the financial results achieved in 2013 have
created favorable conditions for meeting ambitious business targets in the coming years.
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Informace o očekávané hospodářské
a finanční situaci

Projected economic and financial
results

Hospodářská činnost bude především realizována v oblasti předmětu podnikání. I pro rok 2014 platí nadále věcně
usměrňovaná cena vodného a stočného a očekávaný zisk
společnosti se předpokládá ve výši cca 82 mil. Kč.

The Company will focus on its core business. The regulated water and sewage service charges are to remain in
effect for 2014, and the Company is expected to generate
profits in the neighborhood of CZK 82 million.
The Company has no outstanding loans from banks or
business partners. All liabilities are settled by due dates;
insolvency is not an issue. The Company operates in
a standard economic environment. The impact of Czech
crown exchange rate movements is not material as most
payment transactions are executed in the local currency.

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. Změny kurzů koruny nemají na společnost příliš
velký vliv, neboť většina platebních operací je prováděna
v domácí měně.

Výsledky hospodaření

Financial results
Jednotka / Unit

Výkony celkem / Total production

tis. Kč / CZK thousand

2011

2012

2013

1 003 016

1 010 244

1 056 498

97 919

101 232

102 383

9,8

10,0

9,7

Provozní výsledek hospodaření / Operating profit/loss

tis. Kč / CZK thousand

Poměr provozního výsledku k výkonům / Operating profit/loss
to production ratio

%

Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit/loss before taxes

tis. Kč / CZK thousand

97 732

101 338

101 855

Výsledek hospodaření po zdanění / Profit/loss after taxes

tis. Kč / CZK thousand

78 176

81 098

81 692

Dlouhodobý majetek netto / Net fixed assets

tis. Kč / CZK thousand

272 865

278 798

279 076

Oběžná aktiva netto / Net current assets

tis. Kč / CZK thousand

463 158

469 251

483 702

Vlastní kapitál / Equity

tis. Kč / CZK thousand

363 871

382 222

368 025

Cizí zdroje a ostatní pasiva / Debt and other liabilities

tis. Kč / CZK thousand

373 830

367 130

395 972

Poměr vlastního kapitálu k celkovým pasivům / Equity/total
liabilities ratio

%

49,3

51,0

48,2

Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním kapitálem
/ Equity/net fixed assets ratio

%

133,4

137,1

131,9

Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance / Added value per
employee per month

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

69,2

73,8

74,4

Běžná likvidita / Current liquidity

%

129,0

133,7

127,9

Rentabilita vlastního kapitálu / Return on equity

%

21,5

21,2

22,2

• Poměr provozního výsledku k výkonům = provozní výsledek
hospodaření / výkony celkem

• The ratio of operating profit / loss to production = operating
profit / loss / total production

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

• The ratio of equity to total liabilities = equity / total liabilities

• Krytí dlouhodobého majetku netto vlastním kapitálem =
vlastní kapitál / dlouhodobý majetek netto
• Měsíční přidaná hodnota na zaměstnance = přidaná
hodnota / přepočtený počet zaměstnanců v roce / 12 měsíců
• Běžná likvidita = oběžná aktiva netto / krátkodobé závazky
• Rentabilita vlastního kapitálu = výsledek hospodaření
po zdanění / vlastní kapitál

• The ratio of equity to net fixed assets = equity / net fixed
assets
• Added value per employee per month = added value
/ adjusted headcount per year / 12 months
• Current liquidity = net current assets / current payables
• Return on equity = profit after tax / equity
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Údaje o činnosti
akciové společnosti
/ Company business activities

Vybrané klíčové ukazatele

Selected highlights

v tis. Kč / in CZK thousand

2011

2012

2013

1 010 501

1 017 632

1 070 642

Tržby za pitnou vodu / Drinking water

473 949

472 006

493 422

Tržby za odkanalizovanou vodu / Drainage of water

454 003

457 577

482 378

6 639

6 503

5 831

Provozní výnosy / Operating revenues
Z toho: / Of which:

Tržby za předanou vodu pitnou / Delivered drinking water
Tržby za převzatou vodu k čištění / Wastewater supplied for treatment

12 602

11 785

15 282

Jiné provozní výnosy, aktivace / Other operating revenue, own work capitalized

63 308

69 760

73 729

912 582

916 400

968 259

106 548

113 654

113 978

65 232

66 243

63 624

Provozní náklady / Operating revenues
Z toho: / Of which:
Náklady na nákup vody / Purchase of water
Náklady na suroviny a materiál / Supplies and material
Náklady na energie / Energies
Náklady na opravy a údržbu / Repairs and maintenance
Ostatní služby / Other services

45 675

47 443

51 106

131 626

124 607

133 498

80 506

75 411

74 766

Osobní a mzdové náklady / Personnel and wages

188 227

193 915

201 154

Nájemné infrastruktury / Infrastructure lease

238 255

228 962

262 406

Výsledek hospodaření před zdaněním / Profit/loss before taxes

97 732

101 338

101 855

Daň z příjmu splatná + odložená daň / Income tax due + deferred

19 556

20 240

20 163

Výsledek hospodaření po zdanění / Profit/loss after taxes

78 176

81 098

81 692

2011

2012

2013

Voda realizovaná / Supplied water

19 453

19 588

19 099

Voda nakoupená / Purchased water

11 802

12 572

11 839

7 983

7 332

7 529

332

316

269

16 789

16 227

16 112

11 467

10 969

10 886

5 322

5 258

5 226

15 966

15 374

15 238

Výrobní ukazatele
v tis. m3 / in m3 thousand

Voda vyrobená z vlastních zdrojů / Water produced from own sources
Voda předaná pitná / Delivered drinking water

Voda pitná dodaná celkem / Total supplied drinking water

Production indicators

Z toho: / Of which:
Obyvatelstvo / Households
Ostatní / Other

Voda odkanalizovaná celkem / Total wastewater drainage
Z toho: / Of which:
Obyvatelstvo / Households
Ostatní / Other
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10 463

9 941

9 872

5 503

5 433

5 366

v tis. Kč / in CZK thousand

2011

2012

2013

Voda nefakturovaná / Unbilled water

2 664

3 361

2 987

689

616

757

Voda čištěná na ČOV / Treated wastewater

33 765

31 570

32 459

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

105,02

102,08

100,10

Cena vody u obyvatelstva v Kč/m3 bez DPH / Water supply service rate for households in CZK/m3
excl. VAT

28,24

29,09

30,64

Voda odkanalizovaná na osobu (litr/den) / Drained wastewater per capita (liter/day)

95,34

91,92

90,18

Cena vody odkanal. u obyvatel v Kč/m3 bez DPH / Drained wastewater service rate for households in CZK/m3 excl. VAT

28,46

29,76

31,67

% nefakturované vody / % of unbilled water

13,69

17,16

15,64

tis. m3 / thousand m3

2 477

3 176

2 816

% ztrát z vody realizované / % of supplied water losses

12,73

16,21

14,74

306 128

301 406

304 362

Voda převzatá k čištění / Wastewater delivered for treatment

Pozn.: objem ztrát (součást NF vody): / Note: volume of losses (part of unbilled water):

Počet obyvatel Ostravy (statistika k 31. 12.) / Ostrava population (census data available as
at 31 December)
Poznámka:
1. Počet obyvatel Ostravy je vykazován včetně obyvatel
s cizí státní příslušností.
2. Daná skutečnost má vliv na spotřebu vody pitné, resp.
vody odkanalizované na osobu.

Note:
1. The population of the City of Ostrava includes foreign nationals
2. This factor has an impact on water consumption and sewage
disposal per capita.

Základní údaje o vodovodech
a úpravnách vody

Key data on water supply networks

Ukazatel / indicator
v tis. Kč / in CZK thousand

MJ / Unit

Počet napojených obyvatel / Connected households

počet/number

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) / Length of water supply network
(excl. water service connections)

km

2011

2012

2013

306 128

301 406

304 362

1 037

1 039

1 042

Délka vodovodních přípojek / Length of water service connections

km

329

332

334

Počet vodovodních přípojek / Water service connections

ks/number

29 891

30 146

30 517

Počet vodoměrů osazených v síti / Installed water meters

ks/number

30 369

30 626

30 789

Počet vyměněných vodoměrů / rok / Replaced water meters / year

ks/number

5 955

5 045

5 547

Počet automatických tlakových stanic / Automated pressure-booster stations

ks/number

46

46

47

Počet redukčních stanic / Pressure-reducing stations

ks/number

58

61

63

Počet úpraven vody a čerpacích stanic / Water treatment plants
and pumping stations

ks/number

6

6

6

Počet vodojemů OVAK a.s. / Water reservoirs owned by OVAK a.s

ks/number

Objem vodojemů / Volume of water reservoirs

m3

15

15

19

40 540

40 540

40 540

Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities
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Výroba vody

Water production

Hlavním cílem Provozu zdrojů a úpravy vody bylo dodávat
zákazníkům kvalitní pitnou vodu v požadovaném množství s ohledem na efektivní využití přidělených finančních
prostředků, při splnění příslušné legislativy v oblasti vodního hospodářství.

The key task of Water supply and treatment operations was
securing required volumes of good-quality drinking water
deliveries for all customers in the most efficient way and
within the scope of allocated funding, in compliance with
applicable legislation pertaining to water management.
In addition to maintaining routine operations of the largest water treatment plant within the city limits of Ostrava.
i.e. the Ostrava - Nová Ves water treatment plant (WTP),
and other water sources at Ještěrka, Důlňák, Stará Bělá –
Palesek, Stará Bělá - Pešatek and II. Vodovod, the Company
ensured operations, maintenance and repairs of 47 pressure-booster stations, 19 water reservoirs and 29 accumulation chambers, 43 monitoring stations, 14 piping shafts,
46 pressure reducing stations (68 reduction valves) and of
cathodic protection of water feeders.

Mimo zajištění běžného provozu největší úpravny vody na
území statutárního města Ostrava – Úpravny vody Ostrava
– Nová Ves (dále jen ÚV) a dalších vodních zdrojů Ještěrka,
Důlňák, Stará Bělá – Palesek, Stará Bělá – Pešatek a II. vodovod, zajišťoval provoz údržbu a opravu na 47 tlakových
stanicích, 19 vodojemech a 29 akumulačních komorách,
43 monitorovacích stanicích, 14 armaturních šachticích, 46
redukčních stanicích (68 redukčních ventilů) a na katodické ochraně vodovodních přivaděčů.
Z podzemních zdrojů bylo v roce 2013 dodáno do vodovodní sítě celkem 38,9 % pitné vody z celkové spotřeby
ve spotřebišti provozovaném OVAK a.s. Celkem bylo vyrobeno 7,53 mil. m3 pitné vody, což je 103,4 % plánovaného
množství. Kvalita vyrobené pitné vody na všech provozovaných vodních zdrojích splňovala požadavky platné legislativy.

In 2013, the volume of water delivered by OVAK a.s. from
its own ground sources to the water supply system accounted for 38.9% of total drinking water consumption
in the Company-operated area. The Company produced
a total of 7.53 million m3 of drinking water, accounting for
103.4% of the projected volume. The quality of the produced drinking water at all water sources operated by
the Company complied with the standards stipulated by
applicable legislation.

Množství vody vyrobené v tis. m3

Water production in thousand m3

8 000,0
Tis. m3 / In m3 thousand

7 800,0

7 982,7

7 600,0
7 529,2

7 400,0
7 200,0

7 332,3

7 000,0
2011

2012

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013
•
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ÚV byla od 1. 9. do 4. 11. zcela mimo provoz z důvodu
výměny trubních řadů v budovách filtrací. Dále v tomto
období byla prováděna oprava reklamovaných
závad sanace stěn v zemním vodojemu, čištění
úpravny a další údržbářské práce. V průběhu roku 2013
byla rovněž na ÚV realizována kratší odstávka v měsíci
dubnu z důvodu čištění ÚV a rovněž z důvodu opravy
a instalace technologického zařízení ve stupni
aerace, dále z důvodu dokončení instalace čerpadla
pro vyrobenou pitnou vodu ve strojovně ÚV a dalších
prací pracovníků střediska údržby. V rámci odstávek
bylo zajištěno tzv. sanační čerpání za účelem snižování
hladiny podzemní vody v prameništi Nová Ves a v jeho
zázemí.

I
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2013

Rok / Year

Overview of key projects in 2013
•

The water treatment plant was out of operation from
1 September to 4 November due to work on
replacement of pipelines in the filtration buildings.
Other tasks performed during this period included
repair of defects in previously rehabilitated walls of the
ground water reservoir, sanitation of the plant and
other maintenance. Another short shut-down of the
plant took place in April 2013 in order to sanitize
the plant and to repair and install the aeration level
technology, as well as to complete installation of
the pump for produced drinking water in the plant’s
machine room and carry out other work scheduled
by the maintenance center. During the shut-downs,
remediation pumping was ensured to reduce the
groundwater level at the Nová Ves spring area and the
vicinity.

•

V areálu ÚV byly provedeny dílčí opravy v některých
objektech, např.: částečná oprava vozovek, oprava
podlah, omítek v suterénu budovy úpravny. V prameništi
Dubí byla provedena oprava kiosků u studen a v prameništi Nová Ves bylo opraveno poškozené dno studny
č. V. Byla realizována i řada dalších, ale z finančního hlediska drobnějších oprav jak v objektech ÚV, tak i pramenišť Nová Ves a Dubí.

•

Minor repairs were carried out in some buildings of the
plant’s compound, such as: partial repair of roads, repair
of floors and plaster in the basement of the treatment
plant’s building. Kiosks at wells were repaired at the
Dubí spring area, and a damaged bottom of well No.
V was repaired at the Nová Ves spring area. A number
of other, minor repairs in terms of expenses were
carried out in the buildings of the plant and the Nová
Ves and Dubí spring areas.

•

V rámci investic statutárního města Ostrava byla dokončena rekonstrukce výtlaku surových vod z prameniště Dubí do areálu prameniště Nová Ves. Dále byla zahájena stavba „Záchytný drén Hůrka – II. etapa“. Drén bude
sloužit pro ochranu prameniště Nová Ves.

•

•

Vodní zdroj Ještěrka I byl odstaven z provozu od 1. 6. do
8. 7. z důvodu stavebního průzkumu zemního vodojemu
a budovy čerpací stanice Ještěrka I. Na vodním zdroji
Ještěrka I byly rovněž provedeny opravy dešťové kanalizace,
stavební opravy venkovního schodiště a chodníku kolem
budovy čerpací stanice. Dále byla opravena fasáda budovy
čerpací stanice Ještěrka II.

Within the scope of the City of Ostrava’s investment plan,
reconstruction of the raw water discharge from the Dubí
spring area to the Nová Ves spring area was completed.
Furthermore, the construction of a “Safety drain Hůrka
– Stage II” was launched. The drain will serve to protect the
Nová Ves spring area.

•

•

Byla provedena oprava oplocení areálu čerpací stanice
Stará Bělá-Palesek.

The Ještěrka I water source was out of operation from
1 June to 8 July due to a construction survey of the
ground water reservoir and the Ještěrka I pumping
station building. Other repairs included storm sewers,
construction repairs of the outside staircase and the
walkway around the pumping station building. In
addition, the façade of the Ještěrka II pumping station
building was repaired.

•

•

V rámci provozování hydraulické bariéry „Deza“ bylo
provedeno vyčištění šesti z jedenácti sanačních vrtů.
Po celý rok bylo realizováno externí firmou Dekonta a.s.
biologické čištění kontaminovaných podzemních vod
jímaných ve zdejší hydraulické bariéře.

New fencing was erected at the Stará Bělá - Palesek
pumping station.

•

The operation of the Deza hydraulic barrier required
sanitation of six out of eleven rehabilitation boreholes.
The outsourced contractor Deconta a.s. ensured yearround biological sanitation of contaminated ground
water collected within the hydraulic barrier.

•

Mimo uvedené byla nemalá pozornost věnována
dalším možnostem zefektivnění a kontroly technologického procesu úpravy vody na ÚV:

•

In addition to the foregoing, the Company focused on
seeking other options of enhancing the efficiency and
control of water treatment technological processes at
the water treatment plant:

- V rámci odstávky v měsíci dubnu byla provedena
		 v technologickém stupni aerace výměna 2 vodních
		skoků za injektory. Zařízení bylo doplněno
		 o měřidla, která zlepší vyhodnocování funkce tohoto
		 technologického stupně.
		
		
		
		
		
		
•

•

V rámci investic byla pořízena a v říjnu uvedena do
provozu nová flokulační stanice, která má za cíl zvýšit
stabilitu procesu filtrace. Dále bylo zakoupeno a instalováno 9 ks indukčních průtokoměrů za účelem
detailnějšího řízení a vyhodnocování filtračního
procesu. V roce 2013 pokračovalo testování filtrační
náplně Filtralite mono-multi ve dvou vybraných filtrech.

Na menších vodních zdrojích byla věnována nemalá
pozornost dalším možnostem zefektivnění kontroly
kvality vyrobené pitné vody. Například v rámci investic
byl pro čerpací stanici Důlňák zakoupen zákaloměr
a na čerpací stanici II. vodovod byl instalován analyzátor
pro měření volného chloru a pH.
V rámci posouzení potenciálních úspor elektrické
energie byly realizovány studie zaměřené na alternativní
způsob vytápění na vybraných vodních zdrojích.

- During the April shut-down, two water jumps were
		 replaced for injectors at the aeration technology
		 level. The equipment was fitted with new metering
		 devices that will improve assessment of this
		 technological level performance.
- As part of the investment, a new flocculation station
		 was acquired and put into operation in October to
		 help remove small technical imperfections of the
		 previous older facility and increase the stability of the
		 filtration process. Furthermore, 9 induction flow
		 meters were purchased and installed for the purpose
		 of more detailed management and evaluation of the
		 filtration process. In 2013, testing of Filtralite mono		 multi filters continued in two selected filters.
•

Considerable attention was paid to finding new
methods for streamlining the quality control of the
produced drinking water at smaller water sources. For
example, investment projects comprised purchases of
a turbidity meter for the Důlňák pumping station and
an analyzer for the measurement of free chlorine and
pH for the II. Vodovod pumping station.

•

With the aim to reduce energy costs, studies were
prepared to assess alternative heating systems at
selected water sources.

Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities
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Water supply networks

Stejně jako v jiných letech také v roce 2013 bylo hlavním
úkolem provozu vodovodní sítě zajištění dodávek pitné
vody prostřednictvím vodovodní sítě všem odběratelům
města Ostravy.

The principal target of water supply operations in 2013
was securing drinking water deliveries for all Ostrava
customers.

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 2013 činily ztráty vody v trubní síti 14,74 %
z celkového objemu vody realizované, což je o 1,47 %
méně než v roce 2012. Plán tohoto ukazatele byl splněn
a jeho hodnota byla druhá nejnižší od založení společnosti.

Similarly to previous years, the water distribution system
operation aimed to reduce water losses and sustain and
gradually lower the costs of running the water service facilities. In 2013, water losses in the pipeline network accounted for 14.74% of total delivered water, representing
a 1.47% decline year-on-year. The projected target of water losses was met and its value was the second lowest
since the Company was founded.

Vývoj nefakturované vody a ztrát
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Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Ztráty vody / Losses

Overview of key projects in 2013

•

Bylo opraveno 654 ks tekoucích poruch na vodovodních řadech, armaturách a domovních přípojkách.

•

Repair of 654 leaks in the water supply system detected
in water mains, fittings and water service connections.

•

Oprava 388 ks technických závad na vodovodní síti,
z toho 189 ks na uzavíracích armaturách a 199 ks na
požárních hydrantech.

•

Repair of 388 technical defects in the water supply
networks, of which 189 pertained to closure fittings
and 199 to fire hydrants.

•

Realizace zakázky pro Úřad městského obvodu Petřkovice „Oprava vodovodu U Kaple“.

•

Implementation of the “Repair of U Kaple water main”
project commissioned by the Petřkovice municipal
authority.

•

Výměna 5 854 ks vodoměrů osazených na vodovodní
síti.

•

Replacement of 5,854 water meters in the water supply
networks.

•

Havarijní oprava vodovodního řadu na ul. Kmetská, Na
Baranovci.

•

Emergency repair of the water main at Kmetská, Na Baranovci streets.

•

Havarijní oprava vodovodního řadu na ul. Výškovická.

•

Emergency repair of the water main at Výškovická street.

•

Zahájení realizace projektu převzetí vodárenské infrastruktury společnosti RPG osazením tubusových šachet
a montáží fakturačních měřidel.

•

Launch of the project for a takeover of water service
infrastructure from RPG, installation of tubular shafts
and meters for billing.
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Kvalita pitné vody

Drinking water quality

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Overview of key projects in 2013

•

Instalace zákaloměru s kontinuálním přenosem dat na
dispečink OVAK a.s., umístěného v armaturní komoře
vodojemu Záhumenice.

•

Installation of a turbidity meter in the valve chamber of
the Záhumenice water reservoir that continually transmits data to the OVAK control center.

•

Zprovoznění dávkovací stanice polyfosfátů pro část
spotřebiště Slezská Ostrava.

•

•

Noční odkalování vodovodní sítě dle stanoveného
harmonogramu.

Putting into operation of a polyphosphate-dispensing station for a section of Slezská Ostrava con
sumption area.

•

•

Z hlediska kvality pitné vody naprosto bezproblémový
náběh čerpání úpravny vody Nová Ves do vodovodní
sítě.

Night-time de-sludging of the water supply networks
according to the schedule.

•

Trouble-free launch of pumping water from the Nová
Ves water treatment plant to the water supply network.

Kvalita vody se v roce 2013 vyvíjela obdobně jako v letech
minulých. Hlavní důraz byl opět kladen především na obsah železa ve vodě způsobený druhotným zaželezněním
vlivem koroze vodovodních řadů. Se zvýšenou hladinou
železa jsou pak spojeny senzorické vlastnosti vody, tj. zákal
a zabarvení vody a následné reklamace odběratelů.
V průběhu roku byla realizována řada opatření ke zlepšování kvality vody na vodovodní síti. 15. 1. 2013 byl zprovozněn zákaloměr na vstupu nakupované vody od společnosti SmVaK Ostrava a.s. do vodojemu Záhumenice. Po
většinu doby provozu zákaloměr vykazuje hodnoty velmi
nízké, pohybující se do 0,5 NTU, tedy desetina limitu povoleného vyhláškou 252/2004 Sb.
Pravidelně je aktualizován seznam hydrantů, na kterých
jsou prováděny proplachy ve zpřísněném režimu. Jsou rušeny či alespoň sníženy četnosti proplachů na řadech, kde
je zaznamenáván vyhovující vývoj kvality vody, především
v důsledku výměny trubní sítě v oblasti. Naproti tomu jsou
nově zařazovány do seznamu místa, kde je zaznamenáván nepříznivý vývoj kvality vody, ať už na základě odběrů
vzorků vody podle vzorkovacího plánu nebo zvýšeného
počtu reklamací.

The quality of drinking water in the water supply networks in
2013 was comparable to that of previous years. The key focus
was again on the iron content in the water caused by a secondary increase in iron content due to the corrosion of water mains. The increased iron content affects sensory qualities
of the water, such as turbidity and color, which might lead to
customer complaints.
A number of measures were adopted during the year to improve water quality in the water supply network. On 15 January 2013 a turbidity meter made by Endress+Hauser Czech s.r.o.
was put into operation at the inlet of water purchased from
SmVaK to the Záhumenice water reservoir. Most of the time
the turbidity meter displays very low values of up to 0.5 NTU,
i.e. a tenth of the limit permitted by Decree No. 252/2004 Coll.
The list of hydrants where flushings are carried out in the
tightened mode is regularly updated. The frequency of
flushes is reduced in the mains with the satisfactory trend in
water quality, mainly due to the replacement of the pipeline network in the area. Conversely, pipeline sections where
the water quality shows an unfavorable trend on the basis
of samples analyzed according to the sampling schedule or
due to an increased number of complaints, are put on the
list for flushing.

Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities
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Zákrokovou službou dispečinku bylo prováděno noční
odkalování dalších oblastí, kde se nedaří zajistit vyhovující
kvalitu vody standardními postupy. Proběhly i kontroly některých oblastí odkalených v minulosti k ověření účinnosti
těchto zásahů.

The control center emergency service carried out night-time de-sludging in other areas where standard procedures
fail to ensure satisfactory water quality. In addition, some
areas that had been de-sludged in the past were inspected to verify the effectiveness of the interventions.

V květnu byla spuštěna do provozu v pořadí již třetí fosfátovací stanice, zahrnující část Slezské Ostravy mezi stadionem Bazaly, Zoo Ostrava a osadou Františkov. Provoz
všech tří stanic je neustále monitorován, jsou odebírány
vzorky a pravidelně vyhodnocován vývoj kvality vody
v daných oblastech.

In May, a third phosphate-dispensing station it was put
into operation for a section of Slezská Ostrava located
between the Bazaly stadium, ZOO Ostrava and the Františkov municipality. The operation of all three stations is constantly monitored, samples are tested and water quality is
regularly assessed in the relevant locations.
To monitor water quality in the field, 52 operation center
uses a laboratory truck equipped with devices that can
measure a wide range of physical and chemical properties of drinking water, such as monitoring water quality in
network sections to which repairs were made or where
failures occurred, etc. When dealing with customer complaints, water testing is performed on site and information
is provided immediately about the relevant values that
were subject to the complaint, such as iron content, color,
temperature, chlorine content, etc. The truck is frequently
used for unscheduled water sampling when emergency
flushes are carried out. It is also of great importance for
unscheduled water quality monitoring at points of transfer
regarding water purchases from the OOV SmVaK system.

Ke sledování kvality vody v terénu je využíván laboratorní vůz provozu 52. Je vybaven přístroji, kterými je možno
provádět stanovování celé řady fyzikálně-chemických parametrů pitné vody přímo v terénu, např. sledování kvality
vody v části sítě po opravách, haváriích apod. Při řešení
reklamací odběratelů jsou prováděny stanovení přímo
u zákazníka, který je tímto ihned informován o výši příslušných parametrů, týkajících se dané reklamace, např. výše
obsahu železa, zabarvení nebo zákal vody, teplota, obsah
chloru apod. Hojně je využíván pro mimořádné odběry
vzorků vod při provádění mimořádných proplachů. Velký
význam spočívá rovněž při mimořádném sledování kvality
vody na předávacích místech nákupu vody ze systému Ostravského oblastního vodovodu SmVaK Ostrava a.s.

Vývoj vybraných parametrů kvality vody
na vodovodní síti v roce 2013

Development of key components of the
water quality in 2013
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Provoz stavebních zakázek

Construction projects

V souladu se strategií společnosti – snahou o rozvoj know-how
firmy, dovedností zaměstnanců a rozšíření portfolia služeb
zákazníkům byl k 1. lednu 2013 vytvořen „Provoz stavebních zakázek“. Tento provoz vznikl rozdělením provozu
vodovodní sítě na dva samostatné celky. Hlavní náplní

In line with the corporate strategy aimed to develop the
know-how and employee skills and expand the portfolio
of services provided to customers, a “Construction projects” operations section was launched as at 1 January
2013, following a split of the Water supply network ope-
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a pracovní činností provozu stavebních zakázek v roce
2013 bylo odstraňování poruch a závad, provádění staveb
s projektovou dokumentací, realizace externích zakázek,
a to nejen na vodovodní síti, ale také na síti kanalizační.
Pod tento nový provoz stavebních zakázek spadá i středisko dopravy, jehož základní činností je poskytování dopravních služeb speciální technikou soustředěnou na tomto
středisku a také zabezpečování oprav a údržby vozidel
v OVAK a.s.

ration into two separate units. The main scope of work of
the new section in 2013 was repair of failures and defects,
construction work based on project documentation, implementation of outsourced jobs both in the water supply
and sewerage networks. Part of the new Construction projects section is the Transport center. Its principal activity is
the provision of transport services using specialized vehicles and equipment available at the center and ensuring
repairs and maintenance of vehicles operated by OVAK a.s.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Overview of key projects in 2013

•

Výstavba 193 ks nových vodovodních přípojek realizovaných pracovníky provozu.

•

Construction of 193 new water service connections by
operations staff.

•

Výměna 177 ks stávajících vodovodních přípojek.

•

Replacement of 177 existing water service connections.

•

Zrušení 33 ks stávajících přípojek.

•

Cancellation of 33 existing service connections.

•

Provedení 7 ks nových kanalizačních přípojek a 9 ks
jádrových kanalizačních navrtávek.

•

Installation of 7 new sewage service connections and
9 sewage core drills.

•

Pokračuje nákup vozidel na pohon CNG.

•

Continued purchases of CNG-powered vehicles.

•

Oprava vodovodu ul. Višňová, Zadní, Podvrší, Kasární,
Nádražní.

•

Repairs of water supply networks at Višňová, Zadní,
Podvrší, Kasární, Nádrážní streets.

•

Oprava kanalizace ul. Středoškolská.

•

Repair of the sewerage network at Středoškolská street.

•

Havarijní oprava kanalizace ul. Jubilejní, Holubova.

•

•

Účast v šestnácti výběrových řízeních na realizaci VH
staveb a získání 8 zakázek, z nichž nejvýznamnější byla
oprava kanalizace v ul. Syllabova za 926 tis. Kč.

Emergency repair of the sewerage network at Jubilejní,
Holubova streets.

•

Participation in 16 tenders for water service construction
projects and winning 8 contracts of which the largest
project was reconstruction of the sewerage network in
Syllabova street worth CZK 926 thousand.

Základní technické údaje
o kanalizacích a ČOV

Key technical data on sewerage systems
and wastewater treatment plants

Ukazatel / Indicator

MJ / Unit

Počet čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plants

počet / number

Kapacita čistíren odpadních vod / Wastewater treatment plants capacity

m3.d-1

Délka kanalizační sítě / Sewerage network length

km

2011

2012

2013

5

5

5

186 536

186 536

186 536

854

854

854

17 493

17 493

17 493

178

178

178

Počet kanalizačních přípojek / Sewage service connections

ks

Délka kanalizačních přípojek / Length of sewage service connections

km

Množství odp. vod vypouštěných do veřejné kanalizace (bez srážkových)
/ Volume of wastewater discharged into public sewers (excl. rainwater)

tis. m3 / thousand m3

16 242

16 905

15 995

tis. m3 / thousand m3

31 570

33 765

32 459

Množství čištěných odpadních vod (vč. srážkových)
/ Volume of treated wastewater (incl. rainwater)

Z toho čištěných / Of which: treated

tis. m3 / thousand m3

32 063

34 732

32 952

Kaly produkované z ČOV / Sludge produced by wastewater
treatment plants

t. sušiny. r-1
/ tons dry mass.r-1

7 186

8 314

7 367
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Kanalizační síť

Sewerage system

Hlavní náplní a pracovní činností provozu kanalizační sítě
v roce 2013 bylo zajištění běžné a systematické údržby
stokové soustavy (sítě) v majetku statutárního města Ostravy, se zaměřením na klíčové objekty stokové sítě, jež jsou
součástí Provozního řádu kanalizace. Zejména se jedná
o údržbu dešťových oddělovačů, vyústních objektů a shybek. Součástí správy je také monitoring kvality odpadních
vod, průtoků a kamerové prohlídky s cílem sledovat aktuální stav kanalizace a připravovat podklady pro tvorbu investičních záměrů a oprav, tak aby se maximálně předešlo
možným havarijním stavům, které mohou být mj. spojeny
s negativním environmentálním dopadem na životní prostředí.

In 2013, the key target of the sewerage system operation
was ensuring routine and systematic maintenance of the
sewerage system (network) owned by the City of Ostrava,
with the focus on crucial sections of the sewerage network
that are included in the Sewerage and Operation Code.
These operations comprise primarily maintenance of rain
separators, drain outlet facilities and inverted siphons.
Administration of the sewerage system comprises also
monitoring of the wastewater quality, flows and camera
inspections with the aim to monitor the condition of the
network and prepare documentation for investment projects and repairs in order to prevent to a maximum extent
any emergency situations that may have a negative environmental impact.

V návaznosti na stoupající trend vyčištěné a zrevidované
délky sítě bylo v roce 2013 vyčištěno téměř 114 km (viz
níže uvedený graf ). Prověřeno kamerovou prohlídkou bylo
přes 86 km kanalizační sítě, což je rovněž meziroční nárůst
o 11 km. Nárůst byl zejména způsoben realizací většího
podílu systematické údržby kanalizační sítě – větších ucelených lokalit menších profilů potrubí.

In line with the increasing length of sanitized and revised
sections of the network, in 2013 the Company ensured sanitation of nearly 114 km of the network (see the chart below). In addition, over 86 km of the sewerage system was
inspected with cameras, accounting for an 11% increase
year-on-year, resulting primarily from a growing proportion of systematic sewerage network maintenance – larger
sections of smaller-profile pipelines.

Vývoj délky vyčištěné sítě v bm
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Stále významnější je také oblast zakázkových prací. Provoz
kanalizační sítě nabízí veškeré činnosti i pro externí zákazníky. Jedná se především o čerpání a vývoz jímek (žump,
septiků a lapačů tuků či domovních ČOV apod.) a čištění
kanalizací a kanalizačních přípojek. Dále je provozem zajišťována služba monitoringu sítí kamerovým systémem,
odběry a rozbory vzorků, měření průtoků a provádění deratizace.
V průběhu roku 2013 pokračovala realizace projektu – služby hromadných svozů jímek. Původní počet městských
obvodů, kde byl tento projekt nabízen, tj. Polanka nad Odrou, Krásné Pole a Plesná, byl rozšířen o městské obvody
Michálkovice, Svinov, Proskovice a Nová Ves. Výhoda realizace vývozu jímek v rámci tohoto projektu spočívá v jeho
systematickém svozu, který v sobě zahrnuje maximálně
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External jobs keep growing in importance as the sewerage system operation offers a broad array of services for
external customers. These include mainly drainage and
sewage disposal of cesspools, septic tanks and grease traps, or house wastewater treatment plants, and sanitation
of sewage service connections. In addition, the Company provides services pertaining to monitoring sewerage
networks with a camera system, collection and testing of
samples, flow measurements and extermination.
During 2013, the implementation of the project for bulk
drainage of cesspools and septic tanks continued. The
original number of urban districts where the project was
offered, i.e. Polanka nad Odrou, Krásné Pole and Plesná,
was extended to include urban districts of Michálkovice,
Svinov, Proskovice and Nová Ves. The advantage of this

využité kapacity kanalizačních vozidel a snížení ujetých kilometrů v rámci dopravy odpadních vod na stáčecí místa.
Díky těmto optimalizacím v rámci hromadného svozu lze
konečnému zákazníkovi nabídnout zvýhodněnou cenu.
Toto v konečném důsledku vede ke zmírnění dopadů na
životní prostředí, díky řádné likvidaci odpadních vod od
drobných producentů na čistírně odpadních vod.
V rámci zvyšujících se environmentálních a zákonných
nároků v oblasti nakládání s „běžnými“ odpady kategorie
„O“, tak zejména s odpady nebezpečnými kategorie „N“
a naší snahy o neustálé zlepšování a rozšíření nabízených
služeb našim zákazníkům byla v prosinci 2013, v souladu
s plánem investic, zakoupena cisterna v provedení ADR.
Došlo tak k obměně starého – morálně i technicky nevyhovujícího kombinovaného kanalizačního vozidla Hellmers na podvozku Tatra, za nové kombinované kanalizační
fekální vozidlo – cisternu FABOK CASK 10/2, L4BH v nerez
provedení, na podvozku MAN TGS 26.400 6x6 BL AT. Tj. kanalizační vozidlo určené k přepravě nebezpečných látek
(dle terminologie ADR – věcí) ve formě kapalin, v souladu
s Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Vozidlo je současně vybaveno menším
vysokotlakým čerpadlem, tudíž je schopno mimo čerpání
jímek zajistit i např. jejich vyčištění, čištění kanalizačních
přípojek a menších kanalizačních řadů apod. Na vozidle
je osazen vysoce výkonný vakuový agregát – dmychadlo
o sacím výkonu 3000 m3/h, tj. doposud nejvýkonnější sací
zařízení na provozu kanalizační sítě.
V září 2013 byla dokončena rekvalifikace u 9 ks jednotných výpustí, které díky předcházejícím investičním akcím,
nebo v souladu se změnou legislativy, mohly být vyňaty
ze souboru jednotných výustí, které podléhají poplatkové
povinnosti. K těmto výpustem přibyla v prosinci roku 2013
výpusť Eldorádo, která také po investiční akci statutárního
města Ostrava je rekvalifikována. Tato rekvalifikace na 10
výpustech má dopad nejen na nižší poplatky za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, ale především na
zmírnění dopadu na životní prostředí.

project consists in systematic drainage of septic tanks that
utilizes the maximum capacity of the vacuum vehicles and
mileage reduction in transporting the collected wastewater to the disposal sites. With regard to the optimization of
the mass wastewater collection, we can offer final customers a discounted price. This ultimately leads to mitigating the impact on the environment due to proper disposal of wastewater from small producers at the wastewater
treatment plant.
In respect of increasing environmental and legal requirements for management of “standard” , category “O” waste, and in particular hazardous, category “N” waste, along
with our endeavor to continuously improve and expand
customer services, a new ADR tanker truck was purchased in December 2013 in accordance with the investment
plan. The acquisition was intended to replace the obsolete combined sewage sanitation vehicle Hellmers on
Tatra chassis for a new combined sewage sanitation and
vacuum vehicle – tanker truck FABOK CASK 10/2, L4BH in
stainless steel, on MAN TGS 26.400 6x6 BL AT chassis, i.e.
a vehicle designed for transportation of dangerous substances (according to ADR terminology - goods) in the
form of liquids under the European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road. The vehicle is equipped with a small high-pressure pump, so it is capable of pumping out septic tanks, in
addition to their sanitation, sanitation of sewage service
connections and small-sized sewers, etc. The truck is fitted with a high-powered vacuum unit – a blower with
the suction power of 3000 m3/h, representing the most
powerful vacuum equipment used in the operation of the
sewerage system.
In September 2013, reclassification of nine uniform outlets
was completed; as a result of the previous investment projects or in compliance with legislative changes, the outlets
could be excluded from the set of uniform outlets that are
subject to charges. In December 2013, the Eldorado outlet
structure was included in the reclassified outlets, following
an investment project funded by the City of Ostrava. The
reclassification of 10 outlets resulted in reduced charges
for discharging wastewater into surface waters and, in particular, in mitigation of the environmental impact.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Overview of key projects in 2013

• Obměna kanalizačního vozidla – pořízeno malé kombinované čisticí vozidlo FABOK CASK 10/2, L4BH na podvozku MAN TGS 26.400 6x6 BL AT v nerezovém provedení pro zvýšenou odolnost vůči korozi způsobenou
agresivitou odpadních vod, v provedení ADR.

• Replacement of the sewage sanitation vehicle – acquisition of a small combined sewage sanitation vehicle
FABOK CASK 10/2, L4BH on MAN TGS 26.400 6x6 BL AT
chassis, the ADR model, in stainless steel for increased
resistance against corrosion caused by aggressive properties of wastewater.

• Realizace rekonstrukce zázemí – šaten správní budovy
provozu kanalizační sítě.
• Realizace havarijních oprav velkokapacitních kanal.
sběračů C na ul. Hornopolní x ul. Lechowiczova a A II na
Sokolské třídě.
• Proběhla aktualizace Kanalizačního a Provozního řádu
kanalizace ve správě OVAK a.s. a majetku statutárního
města Ostravy včetně dodatkování v souladu se změnou
zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

• Reconstruction of back-up facilities – lockers in the
administration building for the sewerage system operation.
• Emergency repair of large-capacity sewage collectors C
at Hornopolní and Lechowiczova streets and A II at Sokolská
street.
• Update of the Sewage and Operation Code for the
sewerage system administered by OVAK a.s. and assets
of the City of Ostrava, including amendments in accor-
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• V říjnu 2013 došlo k úniku cca 1000 l kyseliny sirovodíkové
z poškozeného IBC kontejneru, vč. jejího úniku do
kanalizace ukončené ÚČOV. Ke škodám na majetku
nebo zdraví nedošlo.
• Ve spolupráci s Výzkumným ústavem vodohospodářským proběhlo vzorkování kanalizačních sběračů
– DRAGON.
• Pokračovala plošná deratizace kanalizační sítě.

dance with an amendment to Act on Water Supply and
Sewerage System for Public Use.
• In October 2013, some 1,000 liters of hydrogen sulfide
leaked from a damaged IBC container into the sewerage
system pipeline leading to the Central wastewater treatment plant. No damage to assets or health was reported.
• Sample collection from sewage collectors – DRAGON
project – was carried out in collaboration with the
Water Research Institute (VÚV).

• Provedeno čištění, monitoring, pasportizace a následná
přejímka do provozovaní tzv. martinovského sběrače.

• Large-scale extermination continued in the sewerage
system.

• Ve spolupráci s Obvodním báňským úřadem byla
provedena periodická revize podzemních objektů, které byly vybudovány hornickým způsobem, a to v souladu
s platnou legislativou.

• After its sanitation, monitoring and asset localization,
the Martinovský collector was taken over to be operated
by the Company.

• Proběhla příprava podkladů pro převzetí a následné
provozování kanalizací v majetku RPG.
• Bylo dokončeno propojení kamerových prohlídek z CITI
a aplikace MoNET.
• Byla vydána nová změnová rozhodnutí k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových, která nastavují
nové limity pro 52 ks výpustí jednotných kanalizací.
Dále bylo získáno nové rozhodnutí pro ostatní nakládání
u 9 ks výpustí, které změnily svůj charakter z výustí
jednotných.
• Pokračovaly monitorovací kampaně na identifikaci
producentů odpadních vod, kteří neplní Kanalizační
řád a překračují povolené limity znečištění. Tito producenti jsou poté vyzýváni k nápravě stavu a znovu kontrolováni.
• V rámci roku 2013 byly provedeny významnější havarijní opravy na ulicích Příborská, Porubská, Urxova,
Valchařská x Nádražní, Výdušná, Nemocniční, F. Koláře.
• V roce 2013 dále pokračovaly práce na generelu kanalizační sítě, byla prováděna měření a revize profilů pro
podklady hydrotechnických výpočtů.

• In cooperation with the District Mining Office (OBÚ),
periodic inspections were carried out of underground
facilities that were built using the mining method,
pursuant to applicable legislation.
• Preparation of documentation for the takeover and
subsequent operation of sewerage networks owned by
RPG.
• Interconnection of camera inspections using CITI and
MoNET applications was completed.
• Publication of changes related to the discharge of wastewater into surface waters, which set new limits for 52
outlets of uniform sewage networks. Furthermore,
a new decision was obtained for the discharge from
nine outlets that were reclassified from uniform outlets.
• Monitoring campaigns conducted to identify wastewater
producers in breach of the Sewage Code and exceeding
contamination limits continued. Such producers are
ordered to remedy the situation and are subject to
repeated inspection.
• Major emergency repairs performed in 2013 comprised
these sites: Příborská, Porubská, Urxova, Valchařská
x Nádražní, Výdušná, Nemocniční and F. Koláře streets.
• Work on the Sewerage system zoning documentation
continued in 2013, including measuring and revisions
of profiles for documenting hydro-technical calculations.

Provoz čistíren odpadních vod

Wastewater treatment plants operation

Provoz čistíren odpadních vod dodržel v roce 2013 všechny legislativní požadavky na kvalitu vypouštěných vod
a na kvalitu produkovaných kalů na všech provozovaných
čistírnách.

The Company’s operation of wastewater treatment plants
at all times in 2013 met the statutory environmental protection standards in terms of the quality of treated wastewater and sludge in all plants.

Při provozování čistíren odpadních vod bylo v roce 2013 vyčištěno celkem 32,4 mil. m3 odpadních vod, bylo vyprodukováno 23 021 m3 odvodněného kalu a vyrobeno 3,52 mil.
m3 bioplynu, ze kterého bylo vyrobeno 5,6 mil. KWh elektrické energie, jež byla dodána do distribuční rozvodné sítě.

In 2013, wastewater treatment plants treated a total of
32.4 million m³ of wastewater, produced 23,021 m3 of dewatered sludge and 3.52 million m3 of biogas, which was
transformed into 5.6 million KWh of electricity supplied to
the power distribution grid.
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V ústřední čistírně odpadních vod bylo zpracováno navíc
579 tis. m3 koncentrovaných odpadních vod z koksárenského a teplárenského průmyslu a 163 tis. m3 jiných koncentrovaných odpadních vod.

The Central wastewater plant also processed an extra
579 thousand m³ of concentrated wastewater, produced
mainly by the coking and heat production industries, and
163 thousand m³ of other concentrated wastewater.

Odvodněný a hygienizovaný kal byl odebírán dodavatelskou firmou a následně byl využíván pro výrobu substrátu
na rekultivace důlních území.

Disposal of the dewatered and sanitized sludge was outsourced for subsequent use in production of substrate for
mining sites reclamation.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Overview of key projects in 2013

• V červenci byla po vypuštění a vyčištění příslušných
sekcí aktivačních nádrží ÚČOV zahájena rekonstrukce
aeračních elementů v koridoru č. 2.

• Following draining and sanitizing of relevant sections of
the activation tanks at the Central wastewater treatment
plant, reconstruction of aeration components in corridor
No. 2 was launched.

• V návaznosti na rekonstrukci aeračních elementů proběhla v aktivačních nádržích také oprava míchadel
v denitrifikaci a příprava instalace nových míchadel do
poslední sekce nitrifikace. Po zapracování technologie
a provozních testech byl v srpnu koridor zcela zprovozněn. Během rekonstrukce byly plněny požadované limity
vypouštěných vod v souladu s platným rozhodnutím.
• V polovině září 2013 byla zahájena oprava lapáku písku
na štěrbinové nádrži ČOV Heřmanice I na ulici Najzarova.
V koordinaci s touto akcí vyměnila strojní údržba provozu
ČOV také uzavírací armatury v rozvodovém žlabu. Od
poloviny října byla ČOV v plném provozu.
• Byla provedena rekonstrukce vypínací komory na ÚČOV
s instalací hradítka na obtoku čistírny. Tato akce byla
provedena za účelem omezení vzdouvání vody z Černého
potoka do nátoku ÚČOV během povodňových stavů.
Hradítko je již plně funkční. Na jaře 2014 budou ještě
dokončeny sanace části přilehlých betonových konstrukcí.
• V srpnu 2013 byla v rámci investiční akce SMO zahájena
rekonstrukce dosazovací nádrže č. 2 v areálu ÚČOV Ostrava.
Akce bude ukončena v dubnu 2014 po provedení sanací
betonů a komplexních zkouškách.
• Na dispečinku OVAK a.s. byl nainstalován nový záložní
server pro řídicí systém ÚČOV, který zajistí bezpečnější
uchování potřebných dat a v případě havárie urychlí obnovení řízení ÚČOV.
• Během roku 2013 byly napojeny další odloučené objekty
ve správě Provozu ČOV na pult centrální ochrany a doinstalovány další kamery s přenosem na dispečink OVAK a.s.
Účelem je omezit škody způsobené krádežemi vybavení
těchto zařízení.

• In conjunction with the reconstruction of aeration
components, repair of mixers in the denitrification section
and preparation of installation of new mixers in the last
nitrification section took place in the activation tanks.
After technology integration and operational testing,
the corridor was put into full operation in August. The
limits of discharged water complied with applicable
regulations during the reconstruction.
• In mid-September 2013, repair of the sand screen in the
separation tank of the Heřmanice I wastewater treatment plant commenced in Najzarová street. In conjunction with the project, the mechanical maintenance
crew also replaced shut-off valves in the separation
trough. The wastewater treatment plant was back in full
operation in mid-October.
• Reconstruction of the breaking chamber took place at
the Central wastewater treatment plant, complete with
the installation of a damper to the bypass sewer. This
project was implemented to reduce rising water from
Černý creek to the feed to the plant during floods. The
damper is already fully functional. Completion of the
rehabilitation of the adjacent concrete structures is
scheduled for spring 2014.
• An investment project funded by the City of Ostrava was l
aunched in August 2013 to renovate the settlement
tank No. 2 at the Ostrava central wastewater treatment
plant. The project will be completed in April 2014,
following rehabilitation of concrete parts and large-scale
testing.
• A new back-up server for the Central wastewater
treatment plant control system was installed at the
Company’s control center to ensure increased security
of data storage and a faster restart of the plant’s management in emergencies.
• More detached facilities administered by the Wastewater treatment plants operation were connected to
the central protection system and additional cameras
were installed with direct feed to the OVAK control center.
The purpose of the installations is to reduce damage
caused by theft of equipment from these facilities.

Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities
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Centrální dispečink a doprava

Control Center and transport

Jako v letech minulých, tak i v roce 2013 byly běžné i mimořádné situace na centrálním dispečinku řešeny operativně, především s ohledem na minimalizaci dopadů na
zákazníky a ztráty vody. Hlavním cílem a posláním provozu centrálního dispečinku byla a je koordinace hlavních výrobních činností jednotlivých provozů vodovodní
a kanalizační sekce, sledování a vyhodnocování výrobních
ukazatelů a jejich optimalizace s cílem dosažení největšího
možného ekonomického efektu.

Similarly to the previous years, the Control Center in 2013
handled both routine and emergency jobs in an efficient way, primarily with regard to minimizing an adverse
impact on customers and water losses. The key goal and
mission of Control Center operations has been coordination of core production operations of specific divisions of
the water supply and sewerage systems, monitoring and
evaluation of production indicators and their optimization with the objective of achieving maximum economic
efficiency.

Přehled nejdůležitějších událostí roku 2013

Overview of key projects in 2013

•

Modernizace dispečerského řídicího systému SCADA
(z verze SCX5 na verzi SCX6).

•

Upgrade of the SCADA control system (from SCX5
version to SCX6 version).

•

Ukončení provozu fonické komunikace (s pracovníky
v terénu) a přechod komunikace přes mobilní telefony.

•

Termination of phonic communication (with field staff )
and transition to mobile phone communication.

•

Průběžně pokračovala výměna starších telemetrických
stanic SERCK S1 za modernější T-BOX.

•

Ongoing replacement of older telemetry stations
SERCK S1 for upgraded T-BOX.

•

Výměna dvou serverů pro řídicí systém SCX.

•

•

Rozšíření počtu monitorovaných objektů pomoci GPRS
modemů CONEL.

Replacement of two servers for the SCX management
system.

•

•

Zpracování komplexního přehledu potenciálních
energetických úspor společnosti – vyhodnocení opatření
z energetických auditů na zdrojích, ATS a ÚČOV, návrh
na posouzení energetických spotřeb vytipovaných
ČSOV.

Increased number of monitored facilities using GPRS
CONEL modems.

•

Preparation of a comprehensive energy efficiency study
for the Company to reduce energy costs – assessment
of energy audits at water sources, automatic pressure
stations and the Central wastewater treatment plant,
proposal for assessment of energy consumption of
identified wastewater pumping stations.

Oddělení zásobování

Procurement department

Hlavní úlohou oddělení zásobování je zajištění plynulých
dodávek materiálu a služeb pro podporu činností odborných útvarů včetně včasné reakce při zajišťování materiálu
na poruchy.

The key task of the Procurement department is to ensure
regular supplies of material and services to support operations of all specialized divisions, and a timely response in
terms of gathering material for dealing with failures.

Zaměstnanci oddělení zajišťují dodávky materiálu nejen
na hlavní sklad, ale rovněž na konsignační sklady. V současné době jsou zásoby na konsignačních skladech ve finančním vyjádření třikrát vyšší, než je objem zásob na skladech
společnosti.

The Procurement department staff handles deliveries of
material to the Company’s central warehouse and also to
consignment warehouses. The volume of inventories in
consignment warehouses is currently three times larger
than the volume of inventories in the Company’s own
warehouses.

Mezi další významné činnosti oddělení zásobování patří
organizování a realizace výběrových řízení ve společnosti včetně veřejných zakázek. V roce 2013 bylo realizováno
téměř šedesát výběrových řízení, z nichž část byla realizována s využitím elektronických nástrojů, tj. e-aukce a e-poptávky.
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Another important activity of the Procurement department is organizing tenders within the Company, including public contracts. Almost 60 tenders were held in
2013, some of which were conducted electronically, i.e. via
e-auctions and e-bids.

V roce 2013 tak byly s využitím e-aukce realizovány například veřejné zakázky na dodávku elektřiny pro rok 2014
a 2015. E-aukce byla rovněž použita při společném výběrovém řízení na dodávku šoupat v rámci nákupní skupiny
ONDEO CZ.

For instance, in 2013 e-auctions were used for public contracts for electricity supply for 2014 and 2015 and for a joint tender with the ONDEO CZ procurement group for the
delivery of dampers.

V rámci rozšiřování zákaznických služeb pokračoval prodej materiálu ze skladů společnosti. Tato služba je využívána zejména
při požadavcích zákazníků po méně dostupném materiálu.

In addition, the Procurement department continued to expand customer services through the sale of material from
the Company’s warehouses with the aim to meet customer demand for hard-to-get materials.

Dodávkami materiálu byly rovněž zabezpečeny stavební
akce investičního oddělení, čímž je zajištěna nejen výhodná cena, ale rovněž vysoká kvalita dodávaného materiálu.

Materials were supplied also for construction projects of
the Investment department, which guaranteed good prices and high quality.

Mezi standardní nástroje vyhodnocení spolupráce s dodavateli patří každoroční hodnocení dodavatelů. Hodnocení
napomáhá k efektivnějšímu a přesnějšímu rozhodování
o budoucím rozvoji vztahů s dodavateli.

One of the standard tools for assessment of cooperation
with suppliers is an annual evaluation of suppliers, which
facilitates more efficient and accurate decision-making regarding the future development of supplier relationships.

Rovněž pokračovaly práce na revizi databáze dodavatelů
s cílem kumulace zajišťovaných nákupů u menšího počtu
dodavatelů, které přinesou naší společnosti nejen výhodnější smluvní podmínky, ale rovněž snížení transakčních
nákladů.

Work on the revision of the supplier database continued
with the aim to cumulate purchases from a smaller range
of suppliers under more convenient terms and conditions
that would result in a reduction in transaction costs.

Ve všech činnostech oddělení je kladen důraz jak na kvalitativní stránku plnění, tak na ekonomické hledisko, tj. efektivní výběr nejvhodnějšího dodavatele a produktu, získání
dané komodity v požadované kvalitě a ceně.

All activities of the Procurement department focus on
both performance quality and financial factors, i.e. on an
effective selection of the best-suited supplier and product
and obtaining the desired commodity in the required quality and price.

Hydroanalytické laboratoře

Hydro laboratories

Hydroanalytické laboratoře v loňském roce průběžně
plnily všechny požadované úkoly. Typy rozborů pro potřeby akciové společnosti a pro externí zákazníky zůstaly
zachovány ve stejném rozsahu jako v předchozích letech,
tj. chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných
a surových vod, chemické rozbory povrchových, odpadních vod a kalů a biologický rozbor kalů. Po úspěšném
posouzení nových postupů v rámci opakované akreditace
v roce 2012 již laboratoř zabezpečovala všechny požadavky na stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků
a těkavých organických látek ve vodách. Toto rozšíření rozsahu akreditace přispělo k významné úspoře nákladů na
laboratorní rozbory zadávané externím laboratořím.

The Company’s hydro laboratories met all set targets throughout 2013. All types of testing for both the Company and
outside customers were retained in the full scope, comprising chemical, microbiological and biological analyses of
drinking and untreated water, chemical analyses of surface water, wastewater and sludge, and biological analyses
of sludge. After the successful evaluation of new practices
within the re-certification process in 2012, the laboratory
met all requirements for the detection of polycyclic aromatic hydrocarbons and volatile organic compounds in water.
This extension of the scope of certification has contributed
to a significant reduction in the cost of analyses performed
by outsourced laboratories.

Ve dnech 30. 9. – 1. 10. 2013 proběhla v laboratoři pravidelná dozorová návštěva auditorů Českého institutu pro
akreditaci o.p.s. Byla prověřena kritéria normy ČSN EN ISO/
IEC 17025:2005 dle stanoveného plánu, posouzeny personální změny a jedna nová zkouška. Během posuzování nebyla identifikována žádná neshoda. Dne 31. 10. 2013 bylo
vydáno nové Osvědčení o akreditaci č. 615/2013 s aktuální
přílohou.

From 30 September to 1 October 2013, a regular compliance audit was performed in the hydro laboratories by auditors of the Czech Accreditation Institute. They reviewed all
criteria of the ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 standard according to the set schedule, as well as personnel changes and
one new test. The audit found no case of non-compliance.
On 31 October 2013, the hydro laboratories were awarded
a re-accreditation certificate No. 615/2013 with the relevant
appendix.

Samozřejmostí v činnosti laboratoře je účast na mezilaboratorním porovnávání zkoušek. V loňském roce se zúčastnila 10 programů zkoušení způsobilosti laboratoří s úspěšností 97,6 %.

An indispensable part of the hydro laboratories’ operations
is participation in inter-laboratory assessments of sample
testing. Last year, the laboratories took part in 10 laboratory
eligibility testing programs and scored a 97.6% success rate.
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Investiční činnost

Investment

Údaje o hlavních investicích společnosti / Mayor Company investments
v tis. Kč / CZK thousand

2011

2012

2013

Nehmotné investice / Intangible assets

3 047

636

3 270

Dopravní prostředky / Vehicles

6 037

19 791

12 502

Monitoring kanalizační sítě / Sewerage system monitoring

1 133

1 939

1 365

Budovy / Buildings

5 016

1 230

7 470

Redimenzace čerpadel pro přivaděč D / Pump resizing for D feeder main

6 036

0

0

Radiomodemy, telem. stanice, měřidla / Radiomodems, telemetry stations, metering devices

1 523

3 578

1 340

215

0

0

Pozemky / Land
Laboratorní přístroje a zařízení / Laboratory equipment

2 641

1 619

590

Informační technologie / Information technology

3 690

2 243

425

Ostatní / Other

4 517

5 628

2 206

Celkem / Total

33 855

36 664

29 168

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

All of the foregoing investments were self-financed and
have been used exclusively by the Company in the Ostrava territory. Since the Company makes no investment in
infrastructure assets owned by the City of Ostrava, it does
not recognize any capital investments.

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

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. made no investments
in equity interests, stocks and bonds of other businesses.

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.

Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. earmarks operating
investment primarily for renewal and upgrades of current
facilities ensuing from higher quality and efficiency requirements of all service units.

Vlastní smluvně nabyté patenty a licence

Company’s contracted patents and licenses

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

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

Podpora realizace a příprava investičních akcí financovaných z rozpočtu statutárního města Ostrava na
vodohospodářské infrastruktuře
Hlavním úkolem investičního oddělení v roce 2013 bylo
splnění schválených plánů stavebních investic a plánů
oprav Ostravských vodáren a kanalizací a.s., a to jak po
stránce zajištění kvality realizovaných staveb, tak po stránce dostatečné připravenosti staveb. Dále se oddělení zabývalo podporou realizace a přípravou investičních akcí
financovaných z rozpočtu statutárního města Ostravy na
vodohospodářské infrastruktuře.

Implementation and preparation of water management investment projects financed from the City of
Ostrava budget
The primary goal in 2013 was to implement the approved capital
construction projects and to carry out the schedule of repairs by
OVAK a.s. in terms of both quality of the implemented projects and
sufficient preparedness of the scheduled projects. The Company’s
investment department also focused on support for implementation and preparation of water infrastructure investment projects
funded from the budget of the City of Ostrava.

Ve spolupráci se statutárním městem Ostrava byly průběžně připravovány podklady pro schválené projekty Mezirezortní komise v rámci likvidace následků důlních škod.

In cooperation with the City of Ostrava, documentation was prepared on an ongoing basis for projects approved by the Inter-Ministerial Commission pertaining to reclamation of mining sites.

Trvalým úkolem bylo zabezpečení přípravy staveb zajišťující zrušení výustí, plošné odkanalizování a akce zásadním
způsobem řešící problémy s kvalitou vody.

Another long-term priority was preparation of construction projects including sewage outlet inactivation, large-scale drainage, and projects designed to significantly improve water quality.
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V roce 2013 bylo zajišťováno v rámci podpory investiční výstavby statutárního města Ostrava celkem 222 akcí,
z toho 25 akcí bylo ukončeno. V rámci oprav Ostravských
vodáren a kanalizací a.s. to bylo zajišťováno 111 akcí,
z toho bylo 25 akcí ukončeno.

In 2013, the Company supported a total of 222 investment
projects on behalf of the City of Ostrava, of which 25 projects were completed. The Company also carried out 111
repairs, of which 25 were completed.

Celkové realizované náklady na opravy
OVAK a.s. v roce 2013

Total construction project and repair costs
incurred by OVAK a.s. in 2013
Opravy OVAK a.s. (v tis. Kč)
/ OVAK a.s. repairs (CZK thousand)

Provoz zdrojů / Water production

7 488

Vodovodní síť / Water supply system

61 143

Kanalizační síť / Sewerage system

44 412

Čistění odpadních vod / Wastewater treatment

16 842

Ostatní / Other

3 613

Celkem / Total

133 498

Orientace na zákazníka

Customer service

Ve zvyšování komfortu poskytovaných služeb s využitím
moderních informačních technologií pokračovala naše
společnost i v roce 2013. Dokladem toho je nový „Poptávkový formulář on-line“, který jsme pro zákazníky zavedli na
webových stránkách. Jedná se o ucelenou nabídku všech
námi poskytovaných služeb, která je uspořádána do jednotlivých oblastí podle druhu nabízených činností, jako je
projekční činnost, stavební práce, vodárenské a kanalizační služby, prodej vodárenského materiálu a služby laboratoře. Vedle možnosti prohlížet si svá zákaznická data tak
společnost umožnila zákazníkům nově si z pohodlí svého
domova bez omezení = 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
prostřednictvím interaktivního formuláře také nezávazně
objednat např. vývoz žumpy, výstavbu přípojky nebo vyhledání úniku vody.

In 2013 the Company continued to improve the customer
service, primarily through employing advanced information technologies. This is evidenced by the new “On-line
request form”, which we posted for customers on our website. It comprises a comprehensive range of services provided by the Company, which is organized into different
segments depending on the type of activities, such as design work, construction work, water and sewage services,
sale of water supply materials and laboratory services. Besides the option to view their customer data, the Company offers customers to order services 24 hours a day, seven
days a week, from the comfort of their homes via an interactive form, such as draining of septic tanks, installation of
a service connection or detection of a water leak.

Službu „Prohlížení zákaznických dat na internetu“ využilo
od jejího zavedení (listopad 2012) do konce roku 2013
3 413 zákazníků. O zřízení přístupu na zákaznický účet pak
požádalo 735 zákazníků. Nejčastěji byla tato služba využívána za účelem nahlášení stavu vodoměru.
Vedle webové aplikace zůstaly ve společnosti i nadále
zachovány standardní komunikační kanály, k nimž patří:
- telefon (zákaznická nebo non-stop poruchová linka),
- písemný kontakt prostřednictvím pošty nebo e-mailu,
- osobní kontakt návštěvou zákaznického centra v sídle
společnosti.
Rok 2013 nebyl oproti těm předchozím výjimkou a pouze potvrdil, že zákazníci čím dál tím více preferují komunikaci prostřednictvím e-mailu. Z níže uvedené tabulky
je zřejmé, že písemné kontakty rostou na úkor kontaktů
telefonických a osobních. Z telefonických hovorů uskutečněných v roce 2013 jich bylo přijato 4 166 prostřednictvím

From its introduction in November 2011 until the end of
2013, 3,413 customers used the “Online access to customer information” service and 735 customers applied for
access to their customer accounts. The service was most
often used for reporting water meter readings.
In addition to the web application, the Company maintained the standard communication channels as follows:
- telephone (customer or non-stop emergency hotline),
- written contact by post or e-mail,
- personal visit at the Customer Center at the Company
registered office,
2013 was no extraordinary year compared to the previous
years; it reaffirmed that customers increasingly prefer email communication. The table below shows that written communications grew at the expense of contact by
telephone and personal visits. The number of telephone
calls received via customer hotline amounted to 4,166 in
2013, representing an increase of 764 calls year-on-year.
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zákaznické linky, což je o 764 hovorů více než v roce 2012,
nejčastěji s výběrem předvolby „platby“ a „hlášení stavu
vodoměru“.

The most frequently selected options were “Payments” and
“Report on water meter reading”.

Roční počty kontaktů

Annual contact data

Období rok / Year
2007

Telefonicky
/ Telephone

Osobně
/ In person

Písemně
/ In writing

E-mailem
/ E-mail

Celkem za období
/ Total per year

10 472

8 390

9 892

505

29 259

2008

11 508

7 988

9 207

658

29 361

2009

11 630

6 998

10 244

1 059

29 931

2010

12 179

6 845

7 947

1 295

28 266

2011

13 072

6 463

6 922

2 101

28 558

2012

12 749

6 490

8 750

2 669

30 658

2013

11 781

6 181

8 175

3 108

29 245

Dlouhodobý trend růstu se projevil i v počtu odběrných
míst. Více než 1% nárůst počtu odběrných míst znamenal,
že ke konci roku 2013 společnost zajišťovala dodávku pitné vody pro 30 489 odběrných míst. Z toho pro 21 040
odběrných míst společnosti zajišťovala i jejich odkanalizování.

The long-term growth trend was manifest also in the number of points of consumption, up by more than 1%. As
a result of this increase, the Company supplied drinking
water to 30,489 consumption points at the end of 2013.
Drainage was provided to 21,040 consumption points.

S cílem získat větší přehled o situaci na odběrných místech
zkrátila společnost v roce 2012 dobu mezi dvěma fyzickými odečty vodoměrů. V roce 2012 snížila společnost počet
OM s dobou fyzického odečtu delší než jeden rok z 5 % na
2 % z celkového počtu 30 326 OM. V roce 2013 se podařilo
společnosti počet těchto odběrných míst udržet mezi 1 až
2 %. Ve skutečnosti se z celkového počtu odběrných míst
jednalo o 381 z nich, která nebyla společnosti ze strany zákazníků zpřístupněna.

To ensure better monitoring of consumption points, the
Company in 2012 shortened the period between two manual meter readings at these points. In 2012 the Company
reduced the number of consumption points with the period between manual readings exceeding one year from 5%
to 2%, out of the total of 30,326 points of consumption. In
2013 the Company succeeded in keeping the number of
these consumption points at 1% - 2%. The figure represented 381 points of consumption access to which was not
made possible by the customers.

Průměrná doba, od data odečtu vodoměru přes vystavení
faktury až po datum jejího zaplacení, se oproti roku 2012
snížila o jeden den na 18 dní.

The average period from the date of meter reading to issuing an invoice and the date of payment was reduced by
one day to 18 days, compared to 2012.

Z důvodu pohledávek společnost odpojila 74 odběrných
míst, což představuje více než 1/3 všech odběrných míst,
na kterých byla ke konci roku 2013 přerušena dodávka
vody. V porovnání s rokem 2012 se celkový počet odběrných míst s přerušenou dodávkou vody snížil o 15 na 217
odběrných míst.

In response to due receivables, the Company disconnected 74 points of consumption, which accounts for more
than one-third of all consumption points where water deliveries were suspended at the end of 2013. In comparison
with 2012, the number of consumption points with suspended water deliveries declined by 15 to 217.

Na neuhrazené pohledávky v celkové výši 37 309 tis. Kč
musela společnost upozornit 5 529 zákazníků odesláním
1. upomínky. Opakovaně pak musela společnost ještě upomenout 2 582 zákazníků s pohledávkami ve výši
16 052 tis. Kč. Nakonec se společnosti podařilo pohledávky
po splatnosti meziročně snížit o 312 tis. Kč na 10 269 tis. Kč.

To collect receivables in the total amount of CZK 37,309
thousand, he Company sent first notifications to 5,529
customers. 2,582 customers owing CZK 16,052 thousand
received second notifications. The Company managed to
reduce the volume of due receivables by CZK 312 thousand year-on-year to CZK 10,269 thousand.

Indikátorem kvality poskytovaných služeb jsou pro společnost i oprávněné reklamace a stížnosti. V roce 2013 došlo
k jejich snížení o 15,3 %, přičemž nejvíce se snížily reklamace týkající se závad na provozované vodohospodářské infrastruktuře, tj. vodovodech a kanalizacích.

An indicator of the quality of services provided by the
Company are legitimate claims and complaints. In 2013,
they decreased by 15.3%, of which complaints about defects in the operation of water infrastructure, i.e. water
supply and sewerage networks, declined the most.
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Na konci roku se již tradičně uskutečnilo setkání s největšími odběrateli a starosty jednotlivých městských obvodů
za účelem zjištění jejich potřeb a očekávání v následujícím
roce.

At the end of the year, the Company organized an annual meeting with key customers and mayors of municipal
districts to get better acquainted with their needs and expectations in the coming year.

Oddělení dokumentace

Documentation department

Hlavním úkolem oddělení dokumentace je vedení technické
dokumentace provozované vodohospodářské infrastruktury
v tištěné i digitální podobě a poskytování informací o těchto zařízeních provozním střediskům společnosti a externím
žadatelům.

The department’s principal responsibility is to maintain
technical records of the operated water management infrastructure in both print and digital forms and to provide
access to the stored data for the Company’s service centers and external customers.

Velká pozornost je dále věnována zvyšování přesnosti
a spolehlivosti dat geografického informačního systému
(GIS) a rozšiřování rozsahu informací v něm vložených.

Increased attention is being paid to enhancing the accuracy and reliability of the Geographic Information System
data and increasing the scope of information stored in the
system.

V roce 2013 bylo ověřeno (vytyčeno, zaměřeno a zakresleno v GIS) více než 40 km vodovodní sítě v městských částech Zábřeh, Stará a Nová Bělá, Vítkovice, Dubina, Plesná,
Polanka.

In 2013, the Company inspected (surveyed and recorded
via GIS) more than 40 km of the water supply networks in
the municipalities of Zábřeh, Stará Bělá, Nová Bělá, Vítkovice, Dubina, Plesná and Polanka.

V roce 2013 oddělení dokumentace vydalo 2 744 písemných vyjádření k investičním záměrům, územním a stavebním řízením, což představuje průměrně 229 vyjádření na
měsíc.

The Documentation department issued 2,744 written opinions in 2013 for the purposes of scheduled investment
projects and building and zoning proceedings, which represented on average 229 opinions per month.

Vývoj počtu žádostí o vyjádření dle typu:

Number of opinions by type:

Typ vyjádření / rok / Type of opinion / year

2011

2012

Vyjádření k existenci sítí / Opinions on the layout of pipelines

2013

1 092

1 026

957

Vyjádření k záměru stavby / Opinion on construction plans

303

261

221

Vyjádření k dokumentaci pro územní řízení / Opinion on zoning proceedings

543

503

459

Vyjádření k dokumentaci pro stavební řízení / Opinion on building permit
documentation

908

766

1 024

7

4

5

Ostatní / Other

569

504

66

Celkem / Total

3 422

3 064

2 744

Vyjádření k provozně manipulačnímu řádu / Opinion on Operating and
Handling Rules

V rámci těchto činností jsou žadatelům poskytovány také
odborné poradenské služby před i v průběhu zpracování
projektové dokumentace.

Within the scope of the foregoing services, customers are
also provided with expert advisory services prior to and
after drafting project documentation.

V roce 2013 bylo projekční složkou oddělení dokumentace zpracováno:

In 2013 the design section of the Documentation department produced:

63 projektových dokumentací domovních vodovodních
a kanalizačních přípojek pro externí zákazníky (koncové
uživatele sítí v provozování OVAK a.s.).

63 project documentation files for household water supply
and sewage service connections for external customers (final users of networks operated by OVAK, a.s.);

Celkem 18 ks projektových dokumentací:
• oprav vodovodních a kanalizačních řadů,
• rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních řadů,
• náhradní dokumentace kanalizace a vodovodu,
• pasporty vodovodních a kanalizačních řadů
a vodárenských objektů.

18 project documentation files for:
• repairs of water mains and sewers,
• reconstruction of the water supply and sewerage systems,
• back-up documentation for the water supply and
sewerage systems,
• asset localization of water mains and sewers and
water service facilities.
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Informační služby a technologie

Information service and technology

Úkolem oddělení informatiky pro rok 2013 bylo efektivněji
využít potenciál informačních technologií a kvalitu IT služeb při splnění finančních ukazatelů.

The key task of the IT department in 2013 was to utilize information technology potential more effectively and improve the
quality of IT services, while meeting financial requirements.

Cíle byly naplněny následujícími projekty:
• Externí poskytování IT služeb – část IT služeb je zajištěna
externě prostřednictvím dodavatele NESS Czech s.r.o.
a subdodavatele Vítkovice IT Solutions a.s. Úroveň IT
služeb je vyhodnocena dle měřitelných ukazatelů kvality a dostupností IS.

This task comprised the following projects:
• Provision of IT services through external contractors –
some IT services are outsourced from NESS Czech s.r.o.
and from subcontractor Vítkovice IT Solutions a.s. The
provided IT services are assessed in terms of measurable
quality and accessibility criteria.

•

•

Posouzení dostupných řešení na trhu a provedení výběru
vhodného dodatele pro nový IS jako náhrady stávajících
systémů HR a FIS.

Mezi hlavní programové cíle roku 2013 ke zlepšení IT služeb a komunikace patřilo:
• V zákaznickém IS:
- úprava rozhraní ZIS-GIS, ve formuláři dispečink – úkoly
		 doplnění vazby na OM a úkoly, ve form. dispečink dopl		 nění údajů k reklamacím, ve formuláři vystavení faktur –
		 doplnění data a času, nastavení automatické blo		kace.
•

Na webových stránkách a intranetu:
- zprovoznění poptávkového formuláře – obsahující
		 elektronickou poptávku služeb naší společnosti,
- videoportál,
- intranet – aktualizace interních dokumentů, školení
		 k bezpečnosti informací.
•

V geografickém IS:
- vytvoření agendy pro vyhodnocení kamerových
		 prohlídek v rámci systému GIS, MoNET.
•

Ve finančním systému:
- úprava vzhledu objednávek, vzoru vydaných faktur,
		 posílení kontrolních mechanismů.
V oblasti bezpečnosti a ochraně informací k významným
úkolům náleželo:
• Implementace politiky připojitelných USB zařízení s cílem
nastavení pravidel pro zacházení s USB zařízeními.
•

Assessment of available solutions on the market and
selection of a new IS supplier to replace the current HR
and FIS systems.

The most important 2013 program targets aimed to improve IT services and communication comprised:
• Customer IS:
- Modification of ZIS-GIS interface, modification of the
control center-tasks form by adding a link to consumption points and tasks, modification of the control center
form by adding complaints data, modification of
invoicing form by adding date and time and setting
the automatic blocking feature.
•

Website and intranet:
- Implementation of the request form containing an
		 electronic order of Company services,
- Videoportal,
- Intranet – updating in-house documents, informati		 on security training.
•

Geographic IS:
- Drafting an agenda for assessment of camera
		 inspections within the scope of GIS, MoNET system.
•

Financial IS:
- Modification of order forms, template for issued
		 invoices, improving control mechanisms.
Key tasks concerning information security comprise:
• Implementation of rules for using connectable USB devices,
•

Upgrade of firewall for the current supported system version.

Upgrade firewallu na aktuální podporovanou verzi systému.

Řízení lidských zdrojů

Human resources management

Z hlediska zajištění počtu zaměstnanců činil v roce 2013
průměrný přepočtený stav 382 zaměstnanců proti plánovanému počtu 385 zaměstnanců. Zvyšování požadavků na
kvalifikaci zaměstnanců je předpokládaným důsledkem
technologického a technického rozvoje firmy v souladu
s její strategií. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců je důležitým nástrojem pro zvyšování kvality a jejich výkonnosti.
Největší rozsah v jednotlivých oblastech vzdělávání byl

In terms of ensuring the required staff, the average adjusted number of employees in 2013 was 382, compared
to the projected headcount of 385. The Company’s technological and technical development in accordance with
its strategy results in increasing demand for skilled staff.
Education and training of employees is an important tool
for improving the quality and productivity of the staff. Similarly to the previous years, a major portion of funding
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was spent on language classes. Another part of funding
was earmarked for qualification tests required to perform
certain skilled-worker professions, training required due
to the adoption of the new Civil Code and new legislation in the area of water management, as well as courses
tailor-made for communication skills and the Academy of
Champions in the water management area. In 2013 the
Company received an EU grant for funding fellowships of
water companies’ employees in Germany.

Pracovněprávní vztahy ve společnosti se odvíjely v souladu se zákoníkem práce a platnou Kolektivní smlouvou pro
rok 2013.

Labor relations in the Company were compliant with the
Labor Code and the Collective Agreement applicable for
2013.

Vývoj počtu zaměstnanců v ročních přepočtených
stavech dle kategorií

Headcount development in adjusted annual figures
by categories

Počet zaměstnanců / Headcount

věnován jako každoročně jazykovým kurzům. Významný podíl na objemu vynaložených nákladů na vzdělávání
měly kvalifikační zkoušky pro zaměstnance převážně dělnických profesí, školení v návaznosti na nový občanský zákoník a novou legislativu v oblasti vodního hospodářství,
dále kurzy na míru zaměřené na komunikační dovednosti
a vodárenskou akademii mistrů. V roce 2013 jsme v oblasti
vzdělávání obdrželi dotaci EU na stáž zaměstnanců do vodárenských společností v Německu.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Occupational health and safety

V průběhu roku 2013 bylo provedeno 127 kontrol pracovišť všech provozů zaměřených na dodržování zásad BOZP.
Z toho bylo provedeno 83 kontrol na zajištění bezpečnosti zaměstnanců ve výkopech při odstraňování poruch
a havárií na vodovodní síti a při plánovaných opravách vodovodní sítě. Zvýšený důraz byl kladen na kontroly zabezpečení chlorového hospodářství a opravy kanalizačního
potrubí. Dále byly kontroly zaměřeny na zajištění BOZP při
údržbě kanalizační sítě, zajištění bezpečnosti při manipulaci se stroji a zařízeními, zajištění bezpečnosti na stavbách.
U předávaných staveb probíhalo přezkoumání jejich souladu s požadavky BOZP.

Company divisions and departments were subject to
a total of 127 inspections in 2013, aimed at observing occupational health and safety rules, of which 83 inspections
focused on ensuring employee safety during excavation
work pertaining to repairs of water supply system failures and breakdowns and during scheduled water supply
system overhauls. An increased emphasis was placed on
security checks of chlorine management and repairs of
sewer pipelines. In addition, inspections examined occupational health and safety compliance in the sewerage
system maintenance, manipulation and operation of machinery and other equipment, work on construction sites,
and compliance of completed construction projects with
the occupational health and safety requirements.

V souladu s právními předpisy byly zorganizovány prověrky BOZP a PO, kdy byla prověřována všechna pracoviště,
jak jsou zajišťovány a uplatňovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu.
K odstranění zjištěných závad byla stanovena příslušná
opatření, která byla splněna, a závady byly odstraněny.

In accordance with applicable regulations, screening of
occupational health and safety and fire protection compliance was performed at all work stations to ensure that
all health and safety and fire protection requirements were
met.
Relevant measures adopted to rectify identified shortcomings were effected and the shortcomings were resolved.

Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities
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Integrovaný systém managementu

Integrated management system

Společnost má zaveden integrovaný systém managementu, který byl certifikován v roce 2005 certifikačním orgánem Best Quality, s.r.o. Integrovaný systém managementu
je udržován a zlepšován v souladu s požadavky norem ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 v těchto
oblastech:

The Company has implemented the integrated management system, certified in 2005 by the Best Quality,
s.r.o. certification authority. The integrated management
system has been maintained and upgraded to meet the
requirements under the ISO 9001:2008, ISO 14001:2004
and OHSAS 18001:2007 standards in the following areas:

- Systém managementu jakosti (kvality),

- Quality management system

- Systém environmentálního managementu,

- Environment management system

- Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci.

- Occupational health and safety management system

Plnění požadavků jednotlivých norem je ověřováno formou interních auditů na základě ročního programu auditů
a jednou ročně formou dozorového auditu prováděného
certifikačním orgánem Best Quality, s.r.o.

Meeting the requirements of relevant standards is audited
in the form of internal audits based on a yearly audit schedule, and also once a year as a re-certification audit performed by the Best Quality, s.r.o. certification organization.

Vzhledem k výsledkům interních auditů, přezkoumání ISM
vedením a dozorového auditu lze konstatovat, že plníme
jeden z hlavních požadavků ISM – neustálé zlepšování.

The results of internal audits, an IMS review performed by
management, and the re-certification audit show that the
Company has met one of the principal IMS requirements –
ongoing improvement.

Vztah k životnímu prostředí

Environmental protection

Strategickým záměrem naší společnosti je systémovým
přístupem dosáhnout vysoké jakosti a spolehlivosti poskytovaných služeb při minimalizaci negativních dopadů na
životní prostředí a zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

The Company’s strategy is to employ systematic measures
aimed at high quality and reliability of the services rendered while minimizing the adverse impact on the environment and enhancing the level of occupational health
and safety of the employees.

Vedení společnosti proto stanovilo environmentální politiku, která je nedílnou součástí politiky integrovaného systému managementu pro oblast jakosti, ochrany životního
prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

To achieve this goal, Company management has devised
an environmental policy that is an integral part of the integrated management system policy for quality, the environment and occupational health and safety.

Úsporou či výrobou energií však naše činnosti vedoucí ke
snižování negativních dopadů na životní prostředí nekončí. Jsme si vědomi problematiky spojené s kvalitou ovzduší
na Ostravsku, proto od roku 2011 rozšiřujeme vozový park
o vozidla na CNG. V roce 2013 jsme již využívali šest vozidel na pohon stlačeným zemním plynem.

Energy conservation or production is not the only effort
the Company makes to mitigate the adverse impact on
the environment. Having been well aware of the danger
of air pollution in the Ostrava region, the Company has
expanded its fleet of CNG-powered vehicles since 2011.
In 2013 we used already six vehicles powered by compressed natural gas.

Za velmi důležité považujeme i vzdělávání a rozšiřování
povědomí o životním prostředí u obyvatel nejen města
Ostravy. Proto pořádáme osvětové PR akce ke Světovému
dni vody „Hledej pramen vody“ . Široké veřejnosti nabízíme
exkurze v areálech úpravny pitné vody a ústřední čistírny
odpadních vod.
Díky těmto a mnoha jiným aktivitám a splněním všech
požadavků normy ČSN ISO 14001:2004 jsme v roce 2013
úspěšně absolvovali externí dozorový audit, který jen potvrdil náš dlouhodobý aktivní přístup a zájem na ochraně
našeho životního prostředí.
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We consider it important to educate the population of
Ostrava and the general public and increase awareness of
the environmental issues. The Company therefore organizes educational PR events to mark the World Water Day,
such as “Find a water source”. In addition, Company tours
are available for the general public at the water treatment
plant and the Central wastewater treatment plant.
This and many other activities, together with meeting all
requirements of the ČSN ISO 14001:2004 standard, resulted in a successful external re-certification audit passed in
2013, which reaffirmed the Company’s long-term active
endeavors in protecting our environment.

Public relations

Public relations

Pro vytváření pozitivních vztahů s 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 již stalo
každoroční setkání s největšími průmyslovými odběrateli
a stejně tak i se starosty všech městských obvodů, které
zpětně přináší nové podněty.

To create good relations with the general public, the Company conducts targeted promotional campaigns to foster
name and brand awareness by customers and the Company’s regional standing. The Company traditionally holds
annual meetings with the largest industrial customers and
with the mayors of all city districts, which produce useful
feedback.

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se aktivně zapojuje do podpory kulturního i společenského
dění města Ostravy. Přispíváme především na vzdělávací a charitativní projekty. Mezi dlouhodobé partnery
patří například Mezinárodní hudební festival Janáčkův
máj, Nadace Landek – podpora industriálního dědictví,
nebo tradiční spolupráce se společností Sportovní a
rekreační zařízení města Ostravy. Samozřejmostí se stala podpora plaveckých závodů lidí s mentálním postižením či místní organizace Svazu tělesně postižených.
V roce 2013 jsme prohloubili spolupráci s centrem pro
osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek a dále jsme
podporovali poměrně mladý divadelní festival Dream
Factory Ostrava.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. actively supports Ostrava’s cultural and social life through significant contributions to educational and charitable projects. The Company’s long-standing partnerships in this area include
the Janáček Máj international music festival, the Landek
Foundation – support for industrial heritage, and traditional cooperation with Sports and Recreational Facilities of
the City of Ostrava. The Company has also provided long-term support for the Swimming competition of people
with mental disabilities and the local organization of the
Association of People with Disabilities. In 2013, the Company expanded cooperation with the Čtyřlístek center for
people with disabilities and the recently launched theater
festival Dream Factory Ostrava.

S vědomím důležitosti a prvořadého významu vody pro
život člověka se společnost cíleně zaměřuje na vzdělávání žáků ostravských základních škol. K tradičně pořádané
soutěži pro děti základních škol nazvané „Hledej pramen
vody“ a realizovanému osvětovému filmu s názvem „Kamarádka voda“ přibyla v roce 2013 edukativní omalovánka
„Hrátky kamarádky vody“ určena dětem mateřských škol.
Grafomotorický vzdělávací materiál seznamuje srozumitelnou formou s koloběhem vody jak v přírodě, tak v rámci
vodárenského procesu. Zároveň jsme zatraktivnili naše
webové stránky podsekcí „Videoportál“. Umožnili jsme zákazníkům nahlédnout do problematiky vodohospodářské
infrastruktury pomocí krátkých dynamických sekvencí,
přehledně seřazených do promo a reportážních videí.

The Company continues to educate students in Ostrava’s
primary schools about the vital importance of water for
human life. In addition to the annual educational contest
for elementary school children, “Find a Water Source” and
an educational film titled “Water, your friend”, in 2013 the
Company distributed an educational coloring book “Games of your friend, water” to nursery school children. The
grapho-motoric material describes in a simple form the
natural water cycle and also the water supply and wastewater treatment process. At the same time, we made our
website more attractive by adding the “Videoportal” subsection. Short, dynamic, easy-to access promotional and
reporting videos provided customers with an insight into
the issues of water management.

Údaje o činnosti akciové společnosti / Company business activities
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Zpráva nezávislého auditora
Akcionářům společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
I.

Ověřili jsme účetní závěrku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále jen „společnost“) k 31. 12. 2013 uvedenou
v sekci Finanční část, ke které jsme 10. ledna 2014 vydali výrok následujícího znění:
„Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., sestavenou k 31. prosinci 2013 za
období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. jsou uvedeny
v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku
Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy
platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak,
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Odpovědnost auditora
Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem
o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.
V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.
Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní
závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne
k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení
vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též
posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.
Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku
auditora.

Výrok auditora
Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční
situaci společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k 31. prosinci 2013 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za období od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“
II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je odpovědný statutární
orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou.
Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu,
že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou
ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě
na stranách 3–45 jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci 2013. Jiné než účetní informace
získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje
přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora.
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Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše
uvedenou účetní závěrkou.
III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. k 31. prosinci 2013 uvedené jako příloha k výroční zprávě. Jak je blíže uvedeno v odstavci 1 Zprávy o
vztazích mezi propojenými osobami, společnost sestavila tuto zprávu dle zákona o obchodních korporacích platného od 1. 1. 2014. Za
sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je odpovědný statutární orgán společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích.
Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56
Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru
jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků
společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka
poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora.
Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. k 31. prosinci 2013.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
oprávnění č. 401
zastoupený partnerem

Josef Pivoňka
auditor, oprávnění č. 1963

21. března 2014
Praha, Česká republika
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Independent auditor‘s report
To the Shareholders of Ostravské vodárny a kanalizace a.s.:
I.

We have audited the financial statements of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (“the Company”) as at 31 December 2013
presented in the annual report of the Company in the Financial section and our audit report dated 10 January 2014 stated
the following:
“We have audited the accompanying financial statements of Ostravské vodárny a kanalizace a.s., which comprise the balance
sheet as at 31 December 2013, and the income statement, and cash flow statement for the year then ended, and a summary
of significant accounting policies and other explanatory information. For details of Ostravské vodárny a kanalizace a.s., see
Note 1 to the financial statements.

Management‘s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech Republic, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor‘s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with the Act on Auditors and International Standards on Auditing as amended by implementation guidance of
the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan
and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor‘s judgment, including an assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers
internal control relevant to the entity‘s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness
of the entity‘s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial
statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion
In our opinion, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. as at 31 December 2013, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with accounting principles generally accepted in the Czech Republic.”
II. We have also audited the consistency of the annual report with the financial statements described above. The management of
Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is responsible for the accuracy of the annual report. Our responsibility is to express, based
on our audit, an opinion on the consistency of the annual report with the financial statements.
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing and the related implementation guidance
issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and perform the audit to
obtain reasonable assurance as to whether the information presented in the annual report that describes the facts reflected
in the financial statements is consistent, in all material respects, with the financial statements. We have checked that the ac-
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counting information presented in the annual report on pages 3 - 45 is consistent with that contained in the audited financial
statements as at 31 December 2013. Our work as auditors was confined to checking the annual report with the aforementioned scope and did not include a review of any information other than that drawn from the audited accounting records of the
Company. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
In our opinion, the accounting information presented in the annual report is consistent, in all material respects, with the
financial statements described above.
III. In addition, we have reviewed the accuracy of the information contained in the report on related parties of Ostravské vodárny
a kanalizace a.s. for the year ended 31 December 2013 presented as appendix to annual report of the Company. As described
in Note 1 of report on related parties, the Company prepared this report in accordance with Law on Commercial Corporations
effective from 1 January 2014. The management of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. is responsible for the preparation and
accuracy of the report on related parties. Our responsibility is to issue a report based on our review.
We conducted our review in accordance with the applicable International Standard on Review Engagements and the related
Czech standard No. 56 issued by the Chamber of Auditors of the Czech Republic. Those standards require that we plan and
perform the review to obtain moderate assurance as to whether the report on related parties is free from material misstatement. The review is limited primarily to enquiries of company personnel, to analytical procedures applied to financial data
and to examining, on a test basis, the accuracy of information, and thus provides less assurance than an audit. We have not
performed an audit and, accordingly, we do not express an audit opinion.
Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the report on related parties of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. for the year ended 31 December 2013 is materially misstated.

Ernst & Young Audit, s.r.o.
License No. 401
Represented by partner

Josef Pivoňka
Auditor, Licence No. 1963

21 March 2014
Prague, Czech Republic
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Rozvaha
Minulé účetní
období 2012

Běžné účetní období

Aktiva celkem
A.

Pohledávky za upsaný základní kapitál

B.

Dlouhodobý majetek

B.

I.

B.

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek
1

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

2

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

3

Software

4

I.

C.

I.

I

Korekce

Netto

Netto

Netto

1 114 563

-350 566

763 997

749 352

737 701

623 433

-344 357

279 076

278 798

272 865

66 360

-61 108

5 252

4 190

7 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-61 007

2 078

3 554

5 878

Ocenitelná práva

0

0

0

0

0

5

Goodwill

0

0

0

0

0

6

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek

105

-101

4

57

0

7

Nedokončený dlouhodobý nehmotný
majetek

3 170

0

3 170

579

1 224

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek

0

0

0

0

0

557 073

-283 249

273 824

274 608

265 763

9 140

0

9 140

9 122

9 187

Dlouhodobý hmotný majetek
1

Pozemky

2

Stavby

233 333

-60 045

173 288

174 732

172 116

3

Samostatné movité věci a soubory
movitých věcí

303 814

-223 204

80 610

84 518

69 517

4

Pěstitelské celky trvalých porostů

0

0

0

0

0

5

Dospělá zvířata a jejich skupiny

0

0

0

0

0

6

Jiný dlouhodobý hmotný majetek

128

0

128

128

128

7

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

10 658

0

10 658

6 108

14 815

8

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný
majetek

0

0

0

0

0

9

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

0

0

0

0

0

Dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

0

1

Podíly – ovládaná osoba

0

0

0

0

0

2

Podíly v účetních jednotkách pod
podstatným vlivem

0

0

0

0

0

3

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

0

0

0

0

0

4

Půjčky a úvěry – ovládaná nebo ovládající
osoba, podstatný vliv

0

0

0

0

0

5

Jiný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

0

6

Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

0

0

0

0

0

7

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
majetek

0

0

0

0

0

489 911

-6 209

483 702

469 251

463 158

Zásoby

2 509

0

2 509

3 201

3 106

Materiál

2 509

0

2 509

3 201

3 106

Oběžná aktiva

C.

Brutto

63 085

C.
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Zřizovací výdaje

Minulé účetní
období 2011

1

Finanční část

Běžné účetní období

C.

II.

C.

II.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

I.

D.

I.

Minulé účetní
období 2011

Brutto

Korekce

Netto

Netto

Netto

2

Nedokončená výroba a polotovary

0

0

0

0

0

3

Výrobky

0

0

0

0

0

4

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

0

0

0

0

0

5

Zboží

0

0

0

0

0

6

Poskytnuté zálohy na zásoby

0

0

0

0

0

Dlouhodobé pohledávky

0

0

0

1 310

790

1

Pohledávky z obchodních vztahů

0

0

0

1 310

786

2

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající
osoba

0

0

0

0

0

3

Pohledávky – podstatný vliv

0

0

0

0

0

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a
za účastníky sdružení

0

0

0

0

0

5

Dlouhodobé poskytnuté zálohy

0

0

0

0

0

6

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované
výnosy)

0

0

0

0

0

7

Jiné pohledávky

0

0

0

0

4

8

Odložená daňová pohledávka

0

0

0

0

0

424 345

-6 209

418 136

397 813

404 145

52 917

-6 209

46 708

40 797

36 404

Krátkodobé pohledávky
1

Pohledávky z obchodních vztahů

2

Pohledávky – ovládaná nebo ovládající
osoba

0

0

0

0

0

3

Pohledávky – podstatný vliv

0

0

0

0

0

4

Pohledávky za společníky, členy družstva a
za účastníky sdružení

0

0

0

0

0

5

Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

0

0

0

0

0

6

Stát – daňové pohledávky

1 666

0

1 666

1 082

12 225

7

Krátkodobé poskytnuté zálohy

28 064

0

28 064

28 381

25 875

8

Dohadné účty aktivní (nevyfakturované
výnosy)

341 483

0

341 483

327 406

329 399

9

Jiné pohledávky

215

0

215

147

242

63 057

0

63 057

66 927

55 117

1 045

0

1 045

1 276

1 073

62 012

0

62 012

65 651

54 044

Krátkodobý finanční majetek
1

Peníze

2

Účty v bankách

3

Krátkodobé cenné papíry a podíly

0

0

0

0

0

4

Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

0

0

0

0

0

Ostatní aktiva – přechodné účty aktiv

1 219

0

1 219

1 303

1 678

Časové rozlišení

1 219

0

1 219

1 303

1 678

1

Náklady příštích období

1 219

0

1 219

1 303

1 678

2

Komplexní náklady příštích období

0

0

0

0

0

3

Příjmy příštích období

0

0

0

0

0

D.
D.

Minulé účetní
období 2012

Finanční část

I

52

Rozvaha
Běžné účetní
období

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

Netto

Netto

Pasiva celkem

763 997

749 352

737 701

Vlastní kapitál

368 025

382 222

363 871

Základní kapitál

131 904

131 904

131 904

1

Základní kapitál

131 904

131 904

131 904

2

Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)

0

0

0

3

Změny základního kapitálu

0

0

0

52 628

52 610

52 610

Kapitálové fondy
1

Emisní ážio

2

Ostatní kapitálové fondy

0

0

0

52 628

52 610

52 610

3

Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

0

0

0

4

Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách

0

0

0

5

Rozdíly z přeměn společností

0

0

0

6

Rozdíly z ocenění při přeměnách společnosti

0

0

0

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

30 417

30 228

29 969

1

Zákonný rezervní fond

26 381

26 381

26 381

2

Statutární a ostatní fondy

4 036

3 847

3 588

Výsledek hospodaření minulých let

71 384

86 382

71 212

1

Nerozdělený zisk minulých let

71 384

86 382

71 212

2

Neuhrazená ztráta minulých let

0

0

0

3

Jiný výsledek hospodaření minulých let

0

0

0

81 692

81 098

78 176

395 972

367 130

373 830

2 810

2 475

2 251

IV.
IV.

A.

V.

Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)

B.

Cizí zdroje

B.

I.

B.

I.

Rezervy

B.

II.

B.

II.
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I

Minulé účetní
období 2011

Netto

A.

A.

Minulé účetní
období 2012

1

Rezervy podle zvláštních právních předpisů

0

0

0

2

Rezerva na důchody a podobné závazky

0

0

0

3

Rezerva na daň z příjmů

0

0

0

4

Ostatní rezervy

2 810

2 475

2 251

14 904

13 748

12 520

Dlouhodobé závazky
1

Závazky z obchodních vztahů

0

0

0

2

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

3

Závazky – podstatný vliv

0

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení

0

0

0

Finanční část

Běžné účetní
období

B.

III.

B.

III.

B.

IV.

B.

IV.

I.

C.

I.

Minulé účetní
období 2011

Netto

Netto

Netto

5

Dlouhodobé přijaté zálohy

0

0

0

6

Vydané dluhopisy

0

0

0

7

Dlouhodobé směnky k úhradě

0

0

0

8

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

0

0

0

9

Jiné závazky

0

0

0

10

Odložený daňový závazek

14 904

13 748

12 520

378 258

350 907

359 059

16 836

21 413

13 196

Krátkodobé závazky
1

Závazky z obchodních vztahů

2

Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba

0

0

0

3

Závazky – podstatný vliv

0

0

0

4

Závazky ke společníkům, členům družstva a k účastníkům
sdružení

3 416

3 073

2 818

5

Závazky k zaměstnancům

7 998

26

131

6

Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

4 703

0

0

7

Stát – daňové závazky a dotace

2 110

968

922

301 473

293 159

301 996

0

0

0

35 614

32 265

39 996

6 108

3

0

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

0

1

Bankovní úvěry dlouhodobé

0

0

0

2

Krátkodobé bankovní úvěry

0

0

0

3

Krátkodobé finanční výpomoci

0

0

0

Ostatní pasiva – přechodné účty pasiv

0

0

0

Časové rozlišení

0

0

0

1

Výdaje příštích období

0

0

0

2

Výnosy příštích období

0

0

0

8

Krátkodobé přijaté zálohy

9

Vydané dluhopisy

10

Dohadné účty pasivní (nevyfakturované dodávky)

11

Jiné závazky

C.
C.

Minulé účetní
období 2012

Finanční část

I

54

Výkaz zisku a ztráty

I.

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období 2012

Minulé účetní
období 2011

Netto

Netto

Netto

1

Tržby za prodej zboží

0

0

0

2

Náklady vynaložené na prodané zboží

0

0

0

+

Obchodní marže

0

0

0

II.

Výkony

1 056 498

1 010 244

1 003 016

1 056 207

1 009 876

1 000 365

0

0

0

291

368

2 651

Výkonová spotřeba

714 750

671 268

684 037

A.

II.

1

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb

2

Změna stavu zásob vlastní činnosti

3

Aktivace

B.
B.

1

Spotřeba materiálu a energie

244 080

242 288

233 650

B.

2

Služby

470 670

428 980

450 387

Přidaná hodnota

341 748

338 976

318 979

Osobní náklady

201 154

193 915

188 227

138 650

134 248

130 414

1 622

1 588

1 171

56 495

53 723

52 434

+

C.
C.

1

Mzdové náklady

C.

2

Odměny členům orgánů společnosti a družstva

C.

3

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

C.

4

Sociální náklady

4 387

4 356

4 208

D.

1

Daně a poplatky

1 006

1 224

1 365

1

Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

E.

28 407

29 840

30 845

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

7 039

5 372

4 497

1

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

1 232

926

1 706

2

Tržby z prodeje materiálu

5 807

4 446

2 791

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
a materiálu

5 820

4 806

3 311

235

508

796

5 585

4 298

2 515

-953

-2 000

-6 747

III.
III.

F.
F.

1

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

F.

2

Prodaný materiál

G.

1

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

2

Ostatní provozní výnosy

7 105

2 016

2 988

1

Ostatní provozní náklady

18 075

17 347

11 544

IV.
H.
V.
I.
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I

2

Převod provozních výnosů

0

0

0

1

Převod provozních nákladů

0

0

0

Finanční část

*
VI.

Provozní výsledek hospodaření

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období 2012

Minulé účetní
období 2011

Netto

Netto

Netto

102 383

101 232

97 919

1

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

0

0

1

Prodané cenné papíry a podíly

0

0

0

VII.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

0

VII.

1

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

0

0

0

2

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů

0

0

0

3

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

0

0

0

1

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

0

2

Náklady z finančního majetku

0

0

0

1

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů

0

0

0

L.

2

Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů

0

0

0

M.

1

Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční
oblasti

0

0

0

1

Výnosové úroky

728

830

983

2

Nákladové úroky

0

0

2

1

Ostatní finanční výnosy

2

Ostatní finanční náklady

1
2

J.

VIII.
K.
IX.

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.

*

14

90

2

1 270

814

1 170

Převod finančních výnosů

0

0

0

Převod finančních nákladů

0

0

0

Finanční výsledek hospodaření

Q.

Daň z příjmů za běžnou činnost

Q.

1

- splatná

Q.

2

- odložená

**
XIII.

Výsledek hospodaření za běžnou činnost

-528

106

-187

20 163

20 240

19 556

19 007

19 013

19 161

1 156

1 227

395

81 692

81 098

78 176

1

Mimořádné výnosy

0

0

0

R.

2

Mimořádné náklady

0

0

0

S.

1

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

0

0

0

S.

1

- splatná

0

0

0

S.

2

- odložená

0

0

0

Mimořádný výsledek hospodaření

0

0

0

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

0

0

0

81 692

81 098

78 176

101 855

101 338

97 732

*
1
***

Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

****

Výsledek hospodaření před zdaněním

Finanční část

I

56

Přehled o peněžních tocích (Cash flow)
Běžné účetní
období

Minulé účetní
období 2012

Minulé účetní
období 2011

Netto

Netto

Netto

101 855

101 338

97 732

Úpravy o nepeněžní operace

26 623

26 592

22 502

Odpisy stálých aktiv a pohledávek

28 981

29 840

30 845

Peněžní toky z provozní činnosti

Z.

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

A.

1.

A.

1.

1.

A.

1.

2.

Změna stavu opravných položek

-1 288

-2 224

-6 929

A.

1.

3.

Změna stavu rezerv

335

224

183

A.

1.

4.

Kurzové rozdíly

320

0

294

A.

1.

5.

(Zisk)/ztráta z prodeje stálých aktiv

-997

-418

-910

A.

1.

6.

Úrokové náklady a výnosy

-728

-830

-981

A.

1.

7.

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

0

0

0

A

*

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

128 478

127 930

120 234

A.

2.

Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu

9 226

-413

18 334

A.

2.

1.

763

-166

-328

A.

2.

2.

Změna stavu obchodních pohledávek

-3 958

-2 622

8 145

-13 976

11 104

3 373

Změna stavu zásob

A.

2.

3.

Změna stavu ostatních pohledávek a přechodných účtů
aktiv

A.

2.

4.

Změna stavu obchodních závazků

-4 897

8 217

4 768

A.

2.

5.

Změna stavu ostatních závazků, krátkodobých úvěrů
a přechodných účtů pasiv

31 294

-16 946

2 376

A

**

137 704

127 517

138 568

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

A.

3.

1.

Placené úroky

0

0

-2

A.

4.

1.

Placené daně

-19 411

-18 945

-18 166

A.

5.

1.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými položkami

0

0

0

A

***

118 293

108 572

120 400

-28 920

-36 281

-33 758

1 232

926

1 706

0

0

0

728

830

983

0

0

0

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

Peněžní toky z investiční činnosti

B.

1.

1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

B.

2.

1.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

B.

3.

1.

Poskytnuté půjčky a úvěry

B.

4.

1.

Přijaté úroky

B.

5.

1.

Přijaté dividendy

57

I

Finanční část

B

***

Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti

Běžné účetní
období

Minulé účetní
období 2012

Minulé účetní
období 2011

Netto

Netto

Netto

-26 960

-34 525

-31 069

343

255

467

0

0

0

-91 726

-58 838

-94 635

Peněžní toky z finanční činnosti

Změna stavu dlouhodobých závazků a dlouhodobých,
příp. krátkodobých úvěrů

C.

1.

C.

2.

1.

Dopady změn základního kapitálu na peněžní prostředky

C.

2.

2.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

C.

2.

3.

Dopad ostatních změn vlastního kapitálu na peněžní
prostředky

-3 820

-3 654

-3 364

C

***

Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti

-95 203

-62 237

-97 532

F.

Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků

-3 870

11 810

-8 201

P.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na začátku účetního období

66 927

55 117

63 318

R.

Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů
na konci účetního období

63 057

66 927

55 117

Finanční část
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Balance sheet – long form
Current year

Total assets
A.

Stock subscription receivable

B.

Fixed assets

B.

I.

B.

I.

Intangible assets

B.

II.

B.

II.

B.

III.

B.

III.

1

Foundation and organization expenses

2

Research and development

3

Software

4

C.

I.
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Gross

Allowances

Net

Net

Net

1 114 563

(350 566)

763 997

749 352

737 701

0

0

0

0

0

623 433

(344 357)

279 076

278 798

272 865

66 360

(61 108)

5 252

4 190

7 102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(61 007)

2 078

3 554

5 878

Patents, royalties and similar rights

0

0

0

0

0

5

Goodwill

0

0

0

0

0

6

Other intangible assets

105

(101)

4

57

0

7

Intangible assets in progress

3 170

0

3 170

579

1 224

8

Advances granted for intangible assets

0

0

0

0

0

557 073

(283 249)

273 824

274 608

265 763

9 140

0

9 140

9 122

9 187

Tangible assets
1

Land

2

Constructions

233 333

(60 045)

173 288

174 732

172 116

3

Separate movable items and groups of
movable items

303 814

(223 204)

80 610

84 518

69 517

4

Perennial crops

0

0

0

0

0

5

Livestock

0

0

0

0

0

6

Other tangible assets

128

0

128

128

128

7

Tangible assets in progress

10 658

0

10 658

6 108

14 815

8

Advances granted for tangible assets

0

0

0

0

0

9

Gain or loss on revaluation of acquired
property

0

0

0

0

0

Financial investments

0

0

0

0

0

1

Subsidiaries

0

0

0

0

0

2

Associates

0

0

0

0

0

3

Other long-term securities and interests

0

0

0

0

0

4

Loans to subsidiaries and associates

0

0

0

0

0

5

Other long-term investments

0

0

0

0

0

6

Long-term investments in progress

0

0

0

0

0

7

Advances granted for long-term investments

0

0

0

0

0

489 911

(6 209)

483 702

469 251

463 158

Inventory

2 509

0

2 509

3 201

3 106

Materials

2 509

0

2 509

3 201

3 106

Current assets
I.

Prior year
2011

63 085

C.
C.

Prior year
2012

1

Financial section

Current year

C.

II.

C.

II.

C.

III.

C.

III.

C.

IV.

C.

IV.

I.

D.

I.

Prior year
2011

Gross

Allowances

Net

Net

Net

2

Work in progress and semi-finished production

0

0

0

0

0

3

Finished products

0

0

0

0

0

4

Livestock

0

0

0

0

0

5

Goods

0

0

0

0

0

6

Advances granted for inventory

0

0

0

0

0

Long-term receivables

0

0

0

1 310

790

1

Trade receivables

0

0

0

1 310

786

2

Receivables from group companies with
majority control

0

0

0

0

0

3

Receivables from group companies with
control of 20% - 50%

0

0

0

0

0

4

Receivables from partners, co-operative
members and participants in association

0

0

0

0

0

5

Long-term advances granted

0

0

0

0

0

6

Unbilled revenue

0

0

0

0

0

7

Other receivables

0

0

0

0

4

8

Deferred tax asset

0

0

0

0

0

424 345

(6 209)

418 136

397 813

404 145

52 917

(6 209)

46 708

40 797

36 404

Short-term receivables
1

Trade receivables

2

Receivables from group companies with
majority control

0

0

0

0

0

3

Receivables from group companies with
control of 20% - 50%

0

0

0

0

0

4

Receivables from partners, co-operative
members and participants in association

0

0

0

0

0

5

Social security and health insurance

0

0

0

0

0

6

Due from government - tax receivables

1 666

0

1 666

1 082

12 225

7

Short-term advances granted

28 064

0

28 064

28 381

25 875

8

Unbilled revenue

341 483

0

341 483

327 406

329 399

9

Other receivables

215

0

215

147

242

63 057

0

63 057

66 927

55 117

1 045

0

1 045

1 276

1 073

62 012

0

62 012

65 651

54 044

Short-term financial assets
1

Cash

2

Bank accounts

3

Short-term securities and interests

0

0

0

0

0

4

Short-term financial assets in progress

0

0

0

0

0

Other assets – temporary accounts
of assets

1 219

0

1 219

1 303

1 678

Accrued assets and deferred liabilities

1 219

0

1 219

1 303

1 678

1

Prepaid expenses

1 219

0

1 219

1 303

1 678

2

Prepaid expenses (specific-purpose expenses)

0

0

0

0

0

3

Unbilled revenue

0

0

0

0

0

D.
D.

Prior year
2012
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Balance sheet – long form
Current year

Prior year 2012

Prior year 2011

Net

Net

Net

Total equity & liabilities

763 997

749 352

737 701

Equity

368 025

382 222

363 871

Basic capital

131 904

131 904

131 904

1

Registered capital

131 904

131 904

131 904

2

Own shares and own ownership interests (-)

0

0

0

3

Changes in basic capital

0

0

0

52 628

52 610

52 610

0

0

0

52 628

52 610

52 610

A.

A.

I.

A.

I.

A.

II.

A.

II.

A.

III.

A.

III.

A.

Capital funds
1

Share premium (agio)

2

Other capital funds

3

Gain or loss on revaluation of assets and liabilities

0

0

0

4

Gain or loss on revaluation of company transformations

0

0

0

5

Gain or loss on company transformations

0

0

0

6

Gain or loss on revaluation upon company transformations

0

0

0

Reserve funds and other funds created from profit

30 417

30 228

29 969

1

Legal reserve fund

26 381

26 381

26 381

2

Statutory and other funds

4 036

3 847

3 588

Profit (loss) for the previous years

71 384

86 382

71 212

1

Retained earnings for the previous years

71 384

86 382

71 212

2

Accumulated loss of previous years

0

0

0

3

Other retained earnings for previous years

0

0

0

81 692

81 098

78 176

Liabilities

395 972

367 130

373 830

Provisions

2 810

2 475

2 251

IV.
IV.

A.

V.

Profit (loss) for the year (+/-)

B.

B.

I.

B.

I.

B.

II.

B.

II.
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1

Provisions created under special legislation

0

0

0

2

Provision for pensions and similar obligations

0

0

0

3

Provision for corporate income tax

0

0

0

4

Other provisions

2 810

2 475

2 251

14 904

13 748

12 520

0

0

0

Long-term liabilities
1

Trade payables

2

Liabilities to group companies with majority control

0

0

0

3

Liabilities to group companies with control of 20% - 50%

0

0

0

4

Liabilities to partners, co-operative members
and participants in association

0

0

0

Financial section

B.

III.

B.

III.

B.

IV.

B.

IV.

I.

C.

I.

Prior year 2012

Prior year 2011

Net

Net

Net

5

Long-term advances received

0

0

0

6

Bonds payable

0

0

0

7

Long-term notes payable

0

0

0

8

Unbilled deliveries

0

0

0

9

Other liabilities

0

0

0

10

Deferred tax liability

14 904

13 748

12 520

378 258

350 907

359 059

16 836

21 413

13 196

Current liabilities
1

Trade payables

2

Liabilities to group companies with majority control

0

0

0

3

Liabilities to group companies with control of 20% - 50%

0

0

0

4

Liabilities to partners, co-operative members and participants in association

3 416

3 073

2 818

5

Liabilities to employees

7 998

26

131

6

Liabilities arising from social security and health insurance

4 703

0

0

7

Due to government – taxes and subsidies

2 110

968

922

8

Short-term advances received

301 473

293 159

301 996

9

Bonds payable

10

Unbilled deliveries

0

0

0

35 614

32 265

39 996

11

Other liabilities

6 108

3

0

Bank loans and borrowings

0

0

0

1

Long-term bank loans

0

0

0

2

Short-term bank loans

0

0

0

3

Borrowings

0

0

0

Other liabilities – temporary accounts of liabilities

0

0

0

Accrued liabilities and deferred assets

0

0

0

1

Accruals

0

0

0

2

Deferred income

0

0

0

C.
C.

Current year
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Income statement – long form

I.

Current year

Prior year 2012

Prior year 2011

Net

Net

Net

1

Revenue from sale of goods

0

0

0

2

Cost of goods sold

0

0

0

+

Gross margin

0

0

0

II.

Production

1 056 498

1 010 244

1 003 016

1

Revenue from sale of finished products and services

1 056 207

1 009 876

1 000 365

2

Change in inventory produced internally

0

0

0

3

Own work capitalized

A.

II.

B.

291

368

2 651

Production related consumption

714 750

671 268

684 037

B.

1

Consumption of material and energy

244 080

242 288

233 650

B.

2

Services

470 670

428 980

450 387

Value added

341 748

338 976

318 979

Personnel expenses

201 154

193 915

188 227

138 650

134 248

130 414

1 622

1 588

1 171

56 495

53 723

52 434

+

C.
C.

1

Wages and salaries

C.

2

Bonuses to members of company or cooperation bodies

C.

3

Social security and health insurance

C.

4

Other social costs

4 387

4 356

4 208

D.

1

Taxes and charges

1 006

1 224

1 365

E.

1

Amortization and depreciation of intangible and tangible
fixed assets

28 407

29 840

30 845

Revenue from sale of intangible and tangible fixed assets
and materials

7 039

5 372

4 497

1

Revenues from sale of intangible and tangible fixed assets

1 232

926

1 706

2

Revenue from sale of materials

5 807

4 446

2 791

Net book value of intangible and tangible fixed assets and
materials sold

5 820

4 806

3 311

235

508

796

III.
III.

F.
F.

1

Net book value of intangible and tangible fixed assets sold

F.

2

Materials sold

5 585

4 298

2 515

G.

1

Change in provisions and allowances relating to operations and in prepaid expenses (specific-purpose expenses)

(953)

(2 000)

(6 747)

2

Other operating revenues

7 105

2 016

2 988

1

Other operating expenses

18 075

17 347

11 544

2

Transfer of operating revenues

0

0

0

1

Transfer of operating expenses

0

0

0

IV.
H.
V.
I.
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*

VI.

Profit or loss on operating activities

Current year

Prior year 2012

Prior year 2011

Net

Net

Net

102 383

101 232

97 919

1

Revenue from sale of securities and interests

0

0

0

1

Securities and interests sold

0

0

0

Income from financial investments

0

0

0

1

Income from subsidiaries and associates

0

0

0

2

Income from other long-term securities and interests

0

0

0

3

Income from other financial investments

0

0

0

VIII.

1

Income from short-term financial assets

0

0

0

2

Expenses related to financial assets

0

0

0

IX.

1

Gain on revaluation of securities and derivatives

0

0

0

L.

2

Loss on revaluation of securities and derivatives

0

0

0

M.

1

Change in provisions and allowances relating to financial
activities

0

0

0

1

Interest income

728

830

983

2

Interest expense

0

0

2

1

Other finance income

14

90

2

2

Other finance cost

1 270

814

1 170

1

Transfer of finance income

0

0

0

2

Transfer of finance cost

0

0

0

(528)

106

(187)

J.
VII.
VII.

K.

X.
N.
XI.
O.
XII.
P.

*

Profit or loss on financial activities

Q.

Tax on profit or loss on ordinary activities

20 163

20 240

19 556

Q.

1

- due

19 007

19 013

19 161

Q.

2

- deferred

1 156

1 227

395

81 692

81 098

78 176

**
XIII.

Profit or loss on ordinary activities after taxation
1

Extraordinary gains

0

0

0

R.

2

Extraordinary losses

0

0

0

S.

1

Tax on extraordinary profit or loss

0

0

0

S.

1

- due

0

0

0

S.

2

- deferred

0

0

0

Extraordinary profit or loss

0

0

0

1

Transfer of share of profit or loss to partners (+/-)

0

0

0

*

***

Profit or loss for the year (+/-)

81 692

81 098

78 176

****

Profit or loss before taxation

101 855

101 338

97 732
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Cash flow statement
Current year

Prior year2012

Prior year 2011

Net

Net

Net

0

0

0

101 855

101 338

97 732

Adjustments to reconcile profit or loss to net cash
provided by or used in operating activities

26 623

26 592

22 502

Cash flows from operating activities

Z.

Profit or loss on ordinary activities before taxation (+/-)

A.

1.

A.

1.

1.

Depreciation and amortization of fixed assets
and write-off of receivables

28 981

29 840

30 845

A.

1.

2.

Change in allowances

(1 288)

(2 224)

(6 929)

A.

1.

3.

Change in provisions

335

224

183

A.

1.

4.

Foreign exchange differences

A.

1.

5.

(Gain)/Loss on disposal of fixed assets

(997)

(418)

(910)

A.

1.

6.

Interest expense and interest income

(728)

(830)

(981)

A.

1.

7.

Other non-cash movements (e.g. revaluation
at fair value to profit or loss, dividends received)

0

0

0

A

*

Net cash from operating activities before taxation,
changes in working capital and extraordinary items

128 478

127 930

120 234

A.

2.

Change in non-cash components of working capital

9 226

(413)

18 334

A.

2.

1.

Change in inventory

A.

2.

2.

Change in trade receivables

A.

2.

3.

A.

2.

A.

2.

A

**

A.

3.

1.

Interest paid

A.

4.

1.

Tax paid

A.

5.

1.

Gains and losses on extraordinary items

A

***

320

294

763

(166)

(328)

(3 958)

(2 622)

8 145

Change in other receivables and in prepaid expenses
and unbilled revenue

(13 976)

11 104

3 373

4.

Change in trade payables

(4 897 )

8 217

4 768

5.

Change in other payables, short-term loans
and in accruals and deferred income

31 294

(16 946)

2 376

137 704

127 517

138 568

0

0

(2)

(19 411)

(18 945)

(18 166)

0

0

0

118 293

108 572

120 400

(28 920)

(36 281)

(33 758)

1 232

926

1 706

0

0

0

728

830

983

0

0

0

Net cash from operating activities before taxation,
interest paid and extraordinary items

Net cash provided by (used in) operating activities

Cash flows from investing activities

B.

1.

1.

Purchase of fixed assets

B.

2.

1.

Proceeds from sale of fixed assets

B.

3.

1.

Loans granted

B.

4.

1.

Interest received

B.

5.

1.

Dividends received
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B

***

Net cash provided by (used in) investing activities

Cash flows from financing activities

Change in long-term liabilities and long-term,
resp. short-tem, loans

C.

1.

C.

2.

1.

Effect of changes in basic capital on cash

C.

2.

2.

Dividends or profit sharing paid

C.

2.

3.

Effect of other changes in basic capital on cash

C

***

Net cash provided by (used in) financing activities

Current year

Prior year2012

Prior year 2011

Net

Net

Net

(26 960)

(34 525)

(31 069)

0

0

0

343

255

467

0

0

0

(91 726)

(58 838)

(94 635)

(3 820)

(3 654)

(3 364)

(95 203)

(62 237)

(97 532)

F.

Net increase (decrease) in cash

(3 870)

11 810

(8 201)

P.

Cash and cash equivalents at beginning of year

66 927

55 117

63 318

R.

Cash and cash equivalents at end of year

63 057

66 927

55 117
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Účetní závěrka a zpráva auditora
k 31. prosinci 2013
/ Notes to financial statements for the year ended 31 December 2013

1.
Popis společnosti

1.
Description of the company

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.

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (the “Company”) is a
joint stock company, which was founded on 25 April 1992
and incorporated in the Commercial Register maintained
by the Regional Court in Ostrava on 30 April 1992. The
Company’s registered office is located in Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní 28/3114, the Czech Republic, and
the business registration number (IČ) is 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

50,1281 %
28,5533 %
21,3186 %

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 25. dubna 2013. Předseda valné hromady informoval, že Bc. Aleš
Boháč odstoupil z funkce člena dozorčí rady. Jeho funkce
člena dozorčí rady zanikla 25. 4. 2013, tj. dnem, kdy valná
hromada toto odstoupení z funkce vzala na vědomí. Představenstvo společnosti navrhlo, aby do funkce člena dozorčí rady byl zvolen Bc. Tomáš Sucharda. Valná hromada
tento návrh schválila.
Do obchodního rejstříku byly výše uvedené změny zapsány ke dni 20. května 2013.

The Company is involved in the operation of public water
supply and sewerage systems.
Shareholders holding a 20% or greater interest in the Company’s basic capital are as follows:
Suez Environnement
The City of Ostrava
Other

50.1281%
28.5533%
21.3186%

The Annual General Meeting took place on 25 April 2013.
The General Meeting chair informed that Bc. Aleš Boháč
resigned from the position of the Supervisory Board member. His term of office of Supervisory Board member ceased to exist as at 25 April 2013, i.e. on the day on which the
General Meeting acknowledged his resignation. In addition, the General Meeting chair presented the following
proposal of the Board of Directors: The General Meeting
elects Bc. Tomáš Sucharda to the position of the Supervisory Board member. The General Meeting approved the
proposal.
The aforementioned changes were recorded in the Commercial Register as at 20 May 2013.

Členové statutárních orgánů k 31. prosinci
2013:

Members of the statutory bodies as at
31 December 2013 were as follows:

Představenstvo
Předseda:
Místopředseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

Board of Directors
Ing. Petr Kajnar
Chair:
Manuel Nivet
Vice-chair
Ing. Dalibor Madej
Member:
Ing. et Ing. Jiří Srba
Member:
Ing. Antonín Láznička
Member:
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
Member:
Pierre-Etienne Segre
Member:
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Ing. Petr Kajnar
Manuel Nivet
Ing. Dalibor Madej
Ing. et Ing. Jiří Srba
Ing. Antonín Láznička
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
Pierre-Etienne Segre
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Dozorčí rada
Předseda:
Místopředseda:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:
Člen:

Supervisory Board
Ing. Simona Piperková
Chair::
PhDr. Pavel Kavka
Vice-chair:
RNDr. Lubomír Habrnál
Member:
Ing. Jana Hajná
Member:
Bc. Tomáš Sucharda
Member:
Lubomír Jati
Member:
Bc. Aleš Boháč
Member:

Ing. Simona Piperková
PhDr. Pavel Kavka
RNDr. Lubomír Habrnál
Ing. Jana Hajná
Bc. Tomáš Sucharda
Lubomír Jati
Bc. Aleš Boháč
– členem od 1. 1. 2013 do 25. 4. 2013

– member from 1 January 2013 to 25 April 2013

Organizační struktura společnosti je uvedena ve výroční
zprávě.

The Company’s organizational structure is included in
Annual report.

2.
Základní východiska pro vypracování
účetní závěrky

2.
Basis of presentation of the financial
statements

Přiložená účetní závěrka byla připravena podle zákona
o účetnictví a prováděcí vyhlášky k němu ve znění platném
pro rok 2013, 2012 a 2011.

The accompanying financial statements were prepared
in accordance with the Czech Act on Accounting and the
related guidelines as applicable for 2013, 2012 and 2011.

3.
Obecné účetní zásady

3.
Summary of significant accounting
policies

Způsoby oceňování, které společnost používala při sestavení
účetní závěrky za rok 2013, 2012 a 2011, jsou následující:

The accounting policies applied by the Company in
preparing the 2013, 2012 and 2011 financial statements
are as follows:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek

a) Intangible Fixed Assets

Dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč se oceňuje
v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení
a náklady s pořízením související.

Intangible fixed assets with a cost exceeding CZK 60
thousand are recorded at their acquisition cost and related
expenses.

Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován do nákladů
na základě předpokládané doby životnosti příslušného
majetku.

Intangible fixed assets are amortized over their useful
economic lives.

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

The costs of technical improvements, if exceeding for
a single asset item a total of CZK 40 thousand for the tax
period, are capitalized.
Amortization
Amortization is calculated based on the acquisition cost
and the estimated useful life of the related asset. The
useful economic lives are as follows:

Doba odpisování

Amortization period

Software

5

Software

5

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

8

Research and development

8
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b) Dlouhodobý hmotný majetek

b) Tangible Fixed Assets

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.

Tangible fixed assets with a cost exceeding CZK 40
thousand are recorded at their acquisition cost, which
consists of purchase price, freight, customs duties and other
related costs. Internally-developed tangible fixed assets are
recorded at their accumulated cost, which consists of direct
material, labor costs and production overheads. Interest
and other financial expenses incurred in the construction of
tangible fixed assets are also capitalized.

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:

The costs of technical improvements, if exceeding for a single
asset item a total of CZK 40 thousand for the tax period, are
capitalized. Repairs and maintenance expenses are expensed
as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the acquisition cost
and the estimated useful life of the related asset. The useful
economic lives are as follows:

Doba odpisování

Depreciation period

Stavby

20–77

Constructions

20–77

Stroje, přístroje a zařízení

3–17

Machinery and equipment

3–17

Dopravní prostředky

4–15

Vehicles

4–15

Inventář

4–17

Furniture and fixtures

4–17

c) Finanční majetek

c) Financial Assets

Krátkodobý finanční majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti
a na bankovních účtech.

Short-term financial assets consist of liquid valuables, cash
in hand and at bank.

d) Zásoby

d) Inventory

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.

Purchased inventory is stated at actual cost. Acquisition
cost includes purchase price and incidental acquisition
costs, such as freight, warehouse charges, commission,
insurance and discounts. Freight and internal costs for
material processing are capitalized out of internal services
associated with the acquisition of inventories and their
processing.

Výdaje zásob ze skladu jsou účtovány cenami zjištěnými
váženým aritmetickým průměrem.

Inventory is dispatched from the warehouse using the
weighted arithmetical average cost.váženým aritmetickým
průměrem.

e) Pohledávky

e) Receivables

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

Both long- and short-term receivables are carried at their
realizable value after allowance for doubtful accounts.
Additions to the allowance account are charged to
income.

f) Vlastní kapitál

f) Equity

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané
v obchodním rejstříku krajského soudu.

The basic capital of the Company is stated at the amount
recorded in the Commercial Register maintained in the
Regional Court.
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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.

In the first year in which profit is generated, a joint-stock
company should allocate 20% of profit after tax (however,
not more than 10% of basic capital) to the legal reserve
fund. In subsequent years, the legal reserve fund is allocated
5% of profit after tax until the fund reaches 20% of basic
capital. These funds can only be used to offset losses.

g) Cizí zdroje

g) Provisions and Liabilities

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.

The Company creates legal provisions in accordance with
the Act on Provisions and provisions for losses and risks
if the related purpose amount and timing can be reliably
estimated and the accrual and matching principles are
observed.

Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých
hodnotách.

Long-term liabilities and current liabilities are carried at
their nominal values.

h) Devizové operace

h) Foreign Currency Transactions

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.

Assets and liabilities whose acquisition or production costs
were denominated in foreign currencies are translated into
Czech crowns at a fixed rate set for the entire accounting
period. During the accounting period, the accounting
entity may change the fixed rate through its decision. On
the balance sheet date monetary items are adjusted to the
exchange rates as published by the Czech National Bank
as at 31 December.

Realizované i nerealizované kurzové zisky a ztráty se účtují
do výnosů nebo nákladů běžného roku.

Realized and unrealized exchange rate gains and losses
are charged or credited, as appropriate, to income for the
year.

i) Účtování výnosů a nákladů

i) Recognition of Revenues and Expenses

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.

Revenues and expenses are recognized on an accrual basis,
that is, they are recognized in the periods in which the actual
flow of the related goods or services occurs, regardless of
when the related monetary flow arises. Revenues from water
and sewage service are recorded in the period of supply. Total
revenues from water and sewage service consist of invoices
and change in water and sewage service not yet invoiced.

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.

The Company recognizes as an expense any additions to
provisions for or allowances against risks, losses or physical
damage that are known as of the financial statements‘
date.

j) Daň z příjmů

j) Income Tax

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.).

The corporate income tax expense is calculated based
on the statutory tax rate and book income before taxes,
increased or decreased by the appropriate permanent and
temporary differences (e.g. non-deductible provisions and
allowances, entertainment expenses, differences between
book and tax depreciation, etc.).

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.

The deferred tax position reflects the net tax effects of
temporary differences between the carrying amounts of
assets and liabilities for financial reporting purposes and
the amounts used for corporate income tax purposes,
taking into consideration the period of realization.
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k) Následné události

k) Subsequent Events

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly
k rozvahovému dni.

The impact of events that occurred between the balance
sheet date and the date of the financial statements preparation is recognized in the financial statements provided
these events provide additional evidence about conditions that existed at the date of the balance sheet.

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení
účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou
důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěrky,
ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech.

If material events reflecting the facts occurring after the
balance sheet date happened between the balance sheet
date and the date of the financial statements preparation
the consequences of these events are disclosed in the notes to the financial statements but not recognized in the
financial statements.

4.
Dlouhodobý majetek

4.
Fixed assets

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

a) Intangible Fixed Assets (in CZK thousands)

Pořizovací cena

Cost
Počáteční zůstatek
/ Intangibles in
progress

Přírůstky
/ Additions

Vyřazení
/ Disposals

Převody
/ Transfers

Konečný zůstatek
/ At end of year

62 618

-

-211

678

63 085

105

-

-

-

105

579

3 269

-

-678

3 170

63 302

3 269

-211

-

66 360

Software
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek / Other intangibles
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
/ Intangibles in progress
Celkem 2013 / 2013 Total
Celkem 2012 / 2012 Total

62 666

636

-

-

63 302

Celkem 2011 / 2011Total

64 693

3 047

-5 074

-

62 666

Oprávky

Accumulated amortization
Počáteční
zůstatek
/ At beginning of
year

Odpisy
/ Amortization
during
year

Prodeje,
likvidace
/ Cost of
sales or
liquidation

Vyřazení
/ Disposals

Převody
/ Transfers

Konečný
zůstatek
/ At end of
year

Účetní
hodnota
/ Net book
value

-59 064

-2 154

-

211

-

-61 007

2 078

-48

-53

-

-

-

-101

4

-

-

-

-

-

-

3 170

Celkem 2013 / 2013 Total

-59 112

-2 207

-

211

-

-61 108

5 252

Celkem 2012 / 2012 Total

-55 564

-3 548

-

-

-

-59 112

4 190

Celkem 2011 / 2011 Total

-57 261

-3 377

-

5 074

-

-55 564

7 102

Software
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
/ Other intangibles
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
/ Intangibles in progress

Společnost pořídila v roce 2013 drobný nehmotný majetek účtovaný přímo do nákladů v částce 62 tis. Kč, v roce
2012 představoval tento majetek hodnotu 114 tis. Kč
a v roce 2011 hodnotu 207 tis. Kč.
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In 2013, 2012 and 2011 the Company acquired and expensed small intangible fixed assets totaling CZK 62 thousand,
CZK 114 thousand and CZK 207 thousand, respectively.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

b) Tangible Fixed Assets (in CZK thousands)

Pořizovací cena

Cost
Počáteční zůstatek
/ At beginning of year

Přírůstky
/ Additions

Pozemky / Land
Stavby / Constructions
Stroje, přístroje a zařízení / Machinery and equipment
Dopravní prostředky / Vehicles
Inventář / Furniture and fixtures
Drobný hmotný majetek / Small tangibles

Celkem 2013 / 2013 Total

Konečný
zůstatek
/ At end of
year

Převody
/ Transfers

9 122

18

-

-

9 140

229 855

-

-27

3 505

233 333

177 035

-

-15 218

7 564

169 381

137 245

-

-19 822

9 878

127 301

4 691

-

-

136

4 827

2 370

-

-65

-

2 305

128

-

-

-

128

6 108

25 633

-

-21 083

10 658

566 554

25 651

-35 132

-

557 073

Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other tangibles
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
/ Tangibles in progress

Vyřazení
/ Disposals

Celkem 2012 / 2012 Total

552 786

35 645

-21 877

-

566 554

Celkem 2011 / 2011 Total

535 206

30 749

-13 169

-

552 786

Accumulated depreciation

Oprávky
Počáteční
zůstatek
/ At beginning of
year
Pozemky / Land

Odpisy
/ Depreciation
during
year

Prodeje,
likvidace
/ Cost of
sales or
liquidation

Vyřazení
/ Disposals

Převody
/ At end
of year

Konečný
zůstatek
/ Allowances

Účetní
hodnota
/ Net
book
value

-

-

-

-

-

-

9 140

-55 123

-4 948

-1

27

-60 045

-

173 288

Stroje, přístroje a zařízení
/ Machinery and equipment

-130 632

-11 487

-

15 218

-126 901

-

42 480

Dopravní prostředky / Vehicles

Stavby / Constructions

-100 120

-9 557

-234

19 822

-90 089

-

37 212

Inventář / Furniture and fixtures

-3 701

-208

-

-

-3 909

-

918

Drobný hmotný majetek / Small tangibles

-2 370

-

-

65

-2 305

-

-

Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Other
tangibles

-

-

-

-

-

-

128

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
/ Tangibles in progress

-

-

-

-

-

-

10 658

Celkem 2013 / 2013 Total

-291 946

-26 200

-235

35 132

-283 249

-

273 824

Celkem 2012 / 2012 Total

-287 023

-26 292

-508

21 877

-291 946

-

274 608

Celkem 2011 / 2011 Total

-271 890

-27 468

-796

13 131

-287 023

-

265 763

Společnost pořídila v roce 2013 drobný hmotný majetek
účtovaný přímo do nákladů v částce 4 013 tis. Kč, v roce
2012 tento majetek představoval hodnotu 3 639 tis. Kč
a v roce 2011 hodnotu 3 776 tis. Kč.

In 2013, 2012 and 2011 the Company acquired and expensed small tangible fixed assets totaling CZK 4,013
thousand, CZK 3,639 thousand and CZK 3,776 thousand,
respectively.
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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 č. 19, k.ú. Muglinov – p.č. 399 ostatní plocha, ostatní komunikace – právo chůze a jízdy.
LV 2090, k.ú. Moravská Ostrava – p.č. 718/14 a 718/10 –
právo chůze a jízdy.

Fixed assets encumbered by easement::
LV 1800, k.ú. Stará Bělá – p.č. LV 1800, the Stará Bělá cadastral
area – plot of land No. 3231/2 – the right of passage for the
seller and its legal representative.
LV č.19, k.ú.Muglinov – p.č. LV No. 19, the Muglinov cadastral
area – plot of land No. 399 other land, other roads – the right
of crossing and driving
LV 2090, the Moravská Ostrava cadastral area – plots of land
No. 718/14 and 718/10 – the right of crossing and driving.

5.
Zásoby

5.
Inventory

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.

Excess, obsolete and slow-moving inventory has been
written down to its estimated net realizable value by an
allowance account. Inventory allowance is determined as
100% of warehouse price of unusable, obsolete or slow-moving inventories (see Note 8). No inventory allowance
is created against strategic inventory of materials necessary for defect remedies.

6.
Pohledávky

6.
Receivables

Na nesplacené pohledávky, které jsou považovány za pochybné, byly v roce 2013, 2012 a 2011 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).

In 2013, 2012 and 2011, allowances against outstanding
receivables that are considered doubtful were charged to
income based on their maturity, i.e. 50% of their reported
value if they are overdue for more than 6 months and less
than 12 months and 100% if the receivables are overdue
for more than 12 months (see Note 8).

Společnost dále z důvodu nedobytnosti odepsala v roce
2013, 2012 a 2011 pohledávky ve výši 574 tis. Kč, 1 883 tis.
Kč a 2 064 tis. Kč.
Pohledávky za spřízněnými osobami (viz odstavec 18).

In addition, the Company wrote off irrecoverable receivables of CZK 574 thousand, CZK 1,883 thousand and CZK
2,064 thousand in 2013, 2012 and 2011, respectively.
Receivables from related parties (see Note 18).

7.
Dohadné účty aktivní

7.
Unbilled revenue

Dohadné účty aktivní zahrnují především dohadnou položku
na tržby za vodné a stočné nevyfakturované k 31. 12. 2013
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.

Unbilled revenues include particularly accrued revenues
from water and sewage service which were not billed as at
31 December 2013 in the instance when the billing cycle
(quarterly or annual) overlaps the financial statements date
and actual revenues are ascertained later. The calculation is
based on actual consumption of each end user in the past
multiplied by the unit price applicable for the respective period. The calculation also takes into consideration water consumption reduction and similar effects.

Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného
a stočného činila k 31. 12. 2013, 2012 a 2011 částku 341 483
tis. Kč, 327 406 tis. Kč a 329 399 tis. Kč. Tyto položky dohadných účtů aktivních jsou částečně kryty zálohami vybíranými
od odběratelů (viz odstavec 13).

An actual amount of unbilled water and sewage service
was CZK 341,483 thousand, CZK 327,406 thousand and CZK
329,399 thousand as at 31 December 2013, 2012 and 2011,
respectively. These items of unbilled revenue are partially covered by advances collected from customers (see Note 13).
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8.
Opravné položky

8.
Allowances

Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty aktiv (uvedených v odstavci 4, 5 a 6).

Allowances reflect a temporary diminution in the value
of assets (see Notes 4, 5 and 6).

Změny na účtech opravných položek (v tis. Kč):

Changes in the allowance accounts (in CZK thousands):

Opravné položky k:
/ Allowances against:

Zůstatek
k 31. 12. 2011
/ Balance as at 31/ 12/
2011

Zásobám / Inventory

Tvorba
opravné
položky
/ Additions

Zúčtování
opravné
položky
/ Deductions

Zůstatek
k 31. 12.
2012
/ Balance as
at 31/ 12/
2012

Tvorba
Zúčtování
opravné
opravné
položky
položky
/ Additions / Deductions

Zůstatek
k 31. 12. 2013
/ Balance as
at 31/ 12/
2013

-

94

-23

71

0

-71

0

9 720

7 426

-9 720

7 426

6 209

-7 426

6 209

Zákonné / Legal

6 087

4 759

-6 087

4 759

4 467

-4 759

4 467

Ostatní / Other

3 633

2 667

-3 633

2 667

1 742

-2 667

1 742

Pohledávkám / Receivables
Z toho: / Of that:

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

Legal allowances are created in compliance with the Act
on Provisions and are tax deductible.

9.
Krátkodobý finanční majetek

9.
Short-term financial assets

K 31. 12. 2013, 2012 a 2011 měla společnost následující
krátkodobý finanční majetek (v tis. Kč):

As at 31 December 2013, 2012 and 2011, the Company had
the following short-term financial assets (in CZK thousands):
2013

2012

2013

Pokladna / Cash on hand

116

120

117

Ceniny / Cash on hand

929

1 156

956

52 012

45 050

39 011

10 000

20 601

15 033

-

-

-

63 057

66 927

55 117

Běžné účty / Current accounts
Termínované vklady / Term deposits
Krátkodobé cenné papíry a podíly
/ Short-term securities and interests
Krátkodobý finanční majetek celkem
/ Total short-term financial assets

Termínované vklady představují tzv. overnight vklady v bankách.

Term deposits are overnight deposits in banks.

10.
Ostatní aktiva

10.
Other assets

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.

Prepaid expenses include in particular information system
technical support, subscriptions of newspapers and magazines and lease of cylinders, which are charged to income for the year in which they were incurred.
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11.
Vlastní kapitál

11.
Equity

Základní kapitál společnosti se skládá z 131 904 kusů akcií
na majitele s nominální hodnotou 1 000 Kč na jednu akcii.

The basic capital of the Company consists of 131,904 bearer shares, with a nominal value of one share being CZK
1,000.

V roce 2013, 2012 a 2011 došlo k následujícím změnám
účtů vlastního kapitálu (v tis. Kč):

The movements in the capital accounts during 2013, 2012
and 2011 were as follows (in CZK thousands):

Zůstatek
k 31. 12.
2011
/ Balance
as at 31/
12/ 2011

Zvýšení
/ Increase

Počet akcií / Number of shares

131 904

Základní kapitál / Basic capital

131 904

Ostatní kapitálové fondy / Other capital funds
Zákonný rezervní fond / Legal reserve fund
Ostatní fondy / Other funds

Snížení
/ Decrease

Zůstatek
k 31. 12.
2012
/ Balance
as at 31/
12/ 2011

Zvýšení
/ Increase

Snížení
/ Decrease

Zůstatek
k 31. 12.
2013
/ Balance
as at 31/
12/ 2013

-

-

131 904

-

-

131 904

-

-

131 904

-

-

131 904

52 610

-

-

52 610

18

-

52 628

26 381

-

-

26 381

-

-

26 381

3 588

3 912

-3 653

3 847

4 027

-3 838

4 036

Dne 25. 4. 2013 rozhodla řádná valná hromada o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 81 098 tis.
Kč, a to přídělem do personálního fondu ze zisku ve výši
4 027 tis. Kč, výplatou dividend ve výši 698 Kč na jednu
akcii celkem 92 069 tis. Kč (ve výši 77 071 tis. Kč z výsledku
hospodaření za rok 2012 a ve výši 14 998 tis. z nerozděleného zisku minulých let).

The Annual General Meeting held on 25 April 2013 approved the distribution of the 2012 profit totaling CZK 81,098
thousand as follows: allocation of CZK 4,027 thousand to
personnel fund created from profit, payment of dividends
of CZK 698 thousand per share in total of CZK 92 069 thousand (CZK 77,071 thousand from the 2012 profit and CZK
14,998 thousand from retained earnings).

Veškeré pohyby v rámci vlastního kapitálu za běžné období a obě srovnatelná období jsou uvedeny v přehledu
o změnách vlastního kapitálu.

All the movements in equity for the current period and
both comparative periods are included in the Statement
of Changes in Equity (see Appendix 3).

12.
Rezervy

12.
Provisions

Změny na účtech rezerv (v tis. Kč):

The movements in the provision accounts were as follows
(in CZK thousands):

Rezervy / Provisions

Zůstatek
k 31. 12. 2011
/ Balance as at
31/ 12/ 2013

Zákonné / Legal
Ostatní rezervy / Other provisions
Celkem / Total

2 251
2 251

Tvorba
rezerv
/ Additions
2 475
2 475

Společnost vytvořila k 31. 12. 2013 účetní rezervu na dobropisy roku 2014 týkající se tržeb roku 2013 ve výši 339 tis.
Kč a rezervu na nevyčerpanou dovolenou roku 2013 ve
výši 2 471 tis. Kč.
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Zúčtování
rezerv
/ Deductions
-2 251
-2 251

Zůstatek
k 31. 12.
2012
/ Balance
as at 31/
12/ 2013
2 475
2 475

Tvorba
rezerv
/ Additions
2 810
2 810

Zúčtování
rezerv
/ Deductions
-2 475
-2 475

Zůstatek k 31.
12. 2013
/ Balance as
at 31/ 12/ 2013
2 810
2 810

As at 31 December 2013, the Company created an accounting provision of CZK 339 thousand for the 2014 credit notes relating to the 2013 revenues and a provision of
CZK 2,471 thousand for the 2013 untaken vacation.

13.
Krátkodobé závazky

13.
Current liabilities

Skutečná výše položky nevyfakturovaného vodného
a stočného (viz odstavec 7) je částečně kryta zálohami vybíranými od odběratelů. Celková výše těchto záloh k 31. 12.
2013, 2012 a 2011 činila 301 473 tis. Kč, 293 159 tis. Kč a 301
996 tis. Kč.

An actual amount of unbilled water and sewage service
(see Note 7) is partially covered by advances collected
from customers. These advances totaled CZK 301,473
thousand, CZK 293,159 thousand and CZK 301,996 thousand in 2013, 2012 and 2011, respectively.

Závazky vůči spřízněným osobám (viz odstavec 18).

Payables to related parties (see Note 18).

14.
Ostatní pasiva

14.
Other liabilities

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.

Prepaid expenses include in particular costs associated
with the current accounting period for which the expense
has not been made yet (deliveries of goods and services),
which are charged to income for the year in which they
were incurred.

15.
Daň z příjmů

15.
Income taxes
2013
v tis. Kč
/ (in CZK
thousands)

2012
v tis. Kč
/ (in CZK
thousands)

2011
v tis. Kč
/ (in CZK
thousands)

101 855

101 338

97 732

9 637
-5 375
-5 478

6 544
-5 797
-1 388

14 569
433
-11 199

100 639

100 697

101 535

-80

-185

-105

100 559

100 512

101 430

Daň / Tax
Odečet slev na dani dle § 35 a §35 anebo §35 b / Deduction of tax relief under § 35 and §35 and/or §35 b
Sazba daně z příjmu / Current income tax rate

19 106
-99
19 %

19 097
-84
19 %

19 272
-111
19 %

Splatná daň / Current tax expense

19 007

19 013

19 161

Zisk před zdaněním / Profit before taxes
Částky, o které se zvyšuje výsledek hospodaření / Amounts increasing profit
Rozdíly mezi účetními a daňovými odpisy / Difference between book and tax depreciation
Ostatní částky, o které se snižuje výsledek hospodaření / Other amounts decreasing profit
Základ daně před umořením ztráty / Tax base (before loss settlement)
Odečet daňové ztráty / Tax loss deduction
Odečet darů podle § 20 odstavec 8 / Value of gifts under Section 20, paragraph 8
Základ daně po úpravě / Tax base after adjustment

Společnost vyčíslila odloženou daň následovně (v tis. Kč):

The Company quantified deferred taxes as follows (in CZK
thousands):

2013
Položky odložené daně
/ Deferred tax items
Rozdíl mezi účetní a daňovou
zůstatkovou cenou dlouhodobého
majetku / Difference between
net book value of fixed assets for
accounting and tax purposes
Ostatní přechodné rozdíly
/ Other temporary differences
OP k pohledávnám / Allowance against receivables

Odložená
daňová
pohledávka
/ Deferred
tax asset

2012
Odložený
daňový
závazek
/ Deferred
tax liability

Odložená
daňová
pohledávka
/ Deferred
tax asset

2011

Odložený
daňový
závazek
/ Deferred
tax liability

Odložená
Odložený
daňová
daňový
pohledávka
závazek
/ Deferred / Deferred
tax asset tax liability

-

-15 769

-

-14 738

-

-13 638

-

-

-

-

-

-

331

-

507

-

690

-
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2013
Položky odložené daně
/ Deferred tax items
OP k zásobám / Allowance against inventory
Rezervy / Provisions
Ostatní / Other
Celkem / Total
Netto / Net

2012

2011

Odložená
daňová
pohledávka
/ Deferred
tax asset

Odložený
daňový
závazek
/ Deferred
tax liability

Odložená
daňová
pohledávka
/ Deferred
tax asset

Odložený
daňový
závazek
/ Deferred
tax liability

Odložená
daňová
pohledávka
/ Deferred
tax asset

Odložený
daňový
závazek
/ Deferred
tax liability

-

-

13

-

-

-

534

-

470

-

428

-

-

-

-

-

-

-

865

-15 769

990

-14 738

1 118

-13 638

-

-14 904

-

-13 748

-

-12 520

K 31. 12. 2013 společnost zaúčtovala odložený daňový závazek
ve výši 14 904 tis. Kč.

As at 31 December 2013, the Company recorded a deferred tax
liability of CZK 14,904 thousand.

16.
Výnosy

16.
Revenues

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

The main source of the Company’s revenues includes deliveries of drinking water to households, entrepreneurs and legal
entities and the waste water treatment (in CZK thousands):
2013

2012

2011

Vodné / Water charges

493 422

472 006

473 949

Stočné / Sewage charges

490 957

469 362

466 604

71 828

68 508

59 812

1 056 207

1 009 876

1 000 365

Ostatní / Other
Celkem / Total

Společnost realizuje veškeré výnosy v tuzemsku. Vodné a stočné tvořilo v roce 2013, 2012 a 2011 celkem 93 %, 93 % a 94 % z
celkových výnosů společnosti.

All revenues come from domestic sources. Water and sewage
charges accounted 93%, 93% and 94% of the Company’s total
revenues in 2013, 2012 and 2011, respectively.

17.
Osobní náklady

17.
Personnel and related expenses

Rozpis osobních nákladů (v tis. Kč):

The breakdown of personnel expenses is as follows (in CZK thousands):
2013

Průměrný počet zaměstnanců
/ Average number of employees
Mzdy / Wages and salaries
Odměny členům statutárních orgánů
/ Remuneration of members of statutory bodies
Sociální zabezpečení a zdravotní
pojištění / Social security and health
insurance
Sociální náklady / Total personnel
Osobní náklady celkem
/ Total personnel expenses

77

I

Finančí část / Financial section

2012

2011

Celkový počet
zaměstnanců
/ Total personnel

Z toho: členové
řídících orgánů
/ Of that:
Members of
managerial
bodies

Celkový počet
zaměstnanců
/ Total personnel

Z toho: členové
řídících orgánů
/ Of that:
Members of
managerial
bodies

Celkový počet
zaměstnanců
/ Total personnel

Z toho: členové
řídících orgánů
/ Of that:
Members of
managerial
bodies

382

5

383

5

384

5

138 650

8 979

134 248

8 904

130 414

8 039

1 622

-

1 588

-

1 171

161

56 495

2 568

53 723

2 405

52 434

2 704

4 387

353

4 356

188

4 208

146

201 154

11 900

193 915

11 497

188 227

11 050

18.
Informace o spřízněných osobách

18.
Related party information

V roce 2013, 2012 a 2011 obdrželi členové představenstva,
dozorčí rady a členové řídících orgánů půjčky a odměny nad
rámec základního platu:

In 2013, 2012 and 2011, the members of Board of Directors, Supervisory Board and the members of managerial bodies received the following loans and bonuses and other remuneration
in addition to their basic salary:
2013

2012

2011

Osobní vozy s možností využití pro soukromé účely
(částka, o kterou se zvyšuje daňový základ zaměstnanců)
/ Business cars for private use (amount increasing employee tax base)

463

443

436

Další výhody – penzijní připojištění / Directors and executive officers:

155

140

146

Řídící pracovníci: / Directors and executive officers:

Výnosy realizované se spřízněnými osobami (v tis. Kč):

Revenues realized with related parties were as follows (in CZK
thousands):
2013

2012

2011

82 604

85 420

87 962

-

519

150

3 830

3 508

4 246

Spřízněná osoba / Related party
Statutární město Ostrava / The City of Ostrava
SUEZ Environnement
SITA CZ a.s.

Jedinou významnou transakcí se spřízněnými osobami v roce
2013 je výnos z vodného a stočného realizovaného s minoritním vlastníkem společnosti, statutárním městem Ostrava ve
výši 69 768 tis. Kč a výnosy za další služby (inženýrskou činnost,
prodej navrtávacích pásů) ve výši 12 836 tis. Kč.

The only significant related party transaction in 2013 generated revenue of CZK 69,768 thousand from water and sewage
services provided to the minority shareholder, the City of Ostrava, and revenues from other services (engineering, sale of pipe
saddles) of CZK 12,836 thousand.

Krátkodobé pohledávky za spřízněnými osobami k 31. 12. (v tis.
Kč):

Short-term receivables from related parties as at 31 December
were as follows (in CZK thousands):
2013

2012

2011

917

995

-

-

108

-

625

282

534

Spřízněná osoba / Related party
Statutární město Ostrava / The City of Ostrava
SUEZ Environnement
SITA CZ a.s.

Nákupy realizované se spřízněnými osobami k 31. 12. (tis. Kč):

Purchases from related parties as at 31 December were as
follows (in CZK thousands):
2013

2012

2011

318 462

275 563

286 223

Spřízněná osoba / Related party
Statutární město Ostrava / The City of Ostrava
SUEZ Environnement
SITA CZ a.s.
SITA FACILITY a.s.

7 039

7 224

7 017

18 299

16 536

20 193

4 157

-

-
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Nákupy realizované od statutárního města Ostrava představují především nájemné infrastrukturního majetku.

Purchases from the City of Ostrava include mainly lease
of infrastructure assets.

Na základě uzavřené smlouvy ze dne 17. 6. 2002 byly
společnosti poskytovány služby od majoritního akcionáře SUEZ Environnement, které spočívají v poskytování školení, poradenství v oblasti vodárenství, využívání
zkušeností v oblasti technologií, poskytování služeb
a v přístupu k informacím prostřednictvím portálu W2NET.

Pursuant to the contract of 17 June 2002, the Company
received services from its majority shareholder SUEZ Environnement comprising training, consultancy services
in the field of water supply, use of technology experience, provision of services and an access to information via
the W2NET portal.

Krátkodobé závazky vůči spřízněným osobám k 31. 12.
(v tis. Kč):

Short-term payables to related parties as at 31 December
were as follows (in CZK thousands):
2013

2012

2011

Spřízněná osoba / Related party
Statutární město Ostrava / The City of Ostrava

-

-

122

SUEZ Environnement

3 840

-

-

SITA CZ a.s.

2 722

901

1 223

283

-

-

SITA FACILITY a.s.

19.
Přehled o peněžních tocích

19.
Statement of cash flows

Přehled o peněžních tocích byl zpracován nepřímou
metodou. Společnost nebrala v úvahu žádné peněžní
ekvivalenty.

The cash flow statement was prepared under the indirect
method. The Company did not consider any cash equivalents.

20.
Přehled o změnách vlastního kapitálu

20.
Statement of changes in equity

Přehled o změnách vlastního kapitálu

Statement of changes in equity

v tis. Kč / in CZK thousands

Základní
kapitál
/ Basic
capital

Kapitálové
fondy
/ Capital
funds

Zákonný
rezervní
fond
/ Legal
reserve
fund

Statutární
a ostatní
fondy
/ Statutory
and other
funds

Nerozdělený zisk
minulých
let
/ Retained
earnings

Výsledek
hosp. běžného účet.
období
/ Curren
period
profit/loss

Vlastní
kapitál
celkem
/ Total
equity

K 31. prosinci 2010
/ As at 31 December 2010

131 904

52 610

26 381

3 131

105 589

64 546

384 161

Rozdělení výsledku hospodaření
/ Distribution of profit/loss

0

0

0

3 821

0

-3 821

0

Vyplacené dividendy za rok 2010
/ Dividends paid in 2010

0

0

0

0

-34 377

-60 725

-95 102

Výsledek hospodaření za rok 2011
/ Profit/loss for 2011

0

0

0

0

0

78 176

78 176

Čerpání ze soc. fondu za rok 2011
/ Use of social fund in 2011

0

0

0

-3 364

0

0

-3 364
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v tis. Kč / in CZK thousands

Základní
kapitál
/ Basic
capital

Kapitálové
fondy
/ Capital
funds

Zákonný
rezervní
fond
/ Legal
reserve
fund

Statutární
a ostatní
fondy
/ Statutory
and other
funds

Nerozdělený zisk
minulých
let
/ Retained
earnings

Výsledek
hosp. běžného účet.
období
/ Curren
period
profit/loss

Vlastní
kapitál
celkem
/ Total
equity

K 31. prosinci 2011
/ As at 31 December 2011

131 904

52 610

26 381

3 588

71 212

78 176

363 871

Rozdělení výsledku hospodaření
/ Distribution of profit/loss

0

0

0

3 912

15 171

-19 083

0

Vyplacené dividendy za rok 2011
/ Dividends paid in 2011

0

0

0

0

0

-59 093

-59 093

Výsledek hospodaření za rok 2012
/ Profit/loss for 2012

0

0

0

0

0

81 098

81 098

Čerpání ze soc. fondu za rok 2012
/ Use of social fund in 2012

0

0

0

-3 653

0

0

-3 653

Zaokrouhlení / Rounding

0

0

0

0

-1

0

-1

131 904

52 610

26 381

3 847

86 382

81 098

382 222

Rozdělení výsledku hospodaření
/ Distribution of profit/loss

0

0

0

4 027

0

-4 027

0

Vyplacené dividendy za rok 2012
/ Dividends paid in 2011

0

0

0

0

-14 998

-77 071

-92 069

Výsledek hospodaření za rok 2013
/ Profit/loss for 2013

0

0

0

0

0

81 692

81 692

Čerpání ze soc. fondu za rok 2013
/ Use of social fund in 2013

0

0

0

-3 838

0

0

-3 838

Ostatní – pořízení pozemku
/ Other - the acquisition of land

0

18

0

0

0

0

18

131 904

52 628

26 381

4 036

71 384

81 692

368 025

K 31. prosinci 2012
/ As at 31 December 2012

K 31. prosinci 2013
/ As at 31 December 2013
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Osoby odpovědné za výroční zprávu
a události po datu účetní závěrky
/ Persons responsible for the Annual Report and subsequent events

Rok 2011, 2012, 2013

Rok 2011, 2012, 2013

ERNST & YOUNG Audit, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

ERNST & YOUNG Audit, s.r.o.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1 – Nové Město

Auditorská licence: osvědčení č. 401

License No. 401

Osoby odpovědné za výroční zprávu
a události po datu účetní závěrky

Persons responsible for the Annual Report
and subsequent events

Níže uvedení členové statutárního orgánu prohlašují, že
údaje uvedené v této výroční zprávě společnosti Ostravské
vodárny a kanalizace a.s. za rok 2013 odpovídají skutečnosti a že žádné podstatné okolnosti či skutečnosti, které by
mohly ovlivnit správné a přesné posouzení situace společnosti, nebyly vědomě opomenuty či zkresleny.

The undersigned statutory body members hereby represent that the information presented in the Annual Report
of Ostravské vodárny a kanalizace a.s. for 2013 is consistent
with the facts and that no material circumstances or events
have been knowingly omitted or distorted that might have
an impact on a fair and accurate view of the Company’s
position.

Výroční zpráva společnosti Ostravské vodárny a kanalizace
a.s. za rok 2013 je sestavena podle nejlepšího vědomí a svědomí a s využitím veškerých informací dostupných k datu
sestavení výroční zprávy.

The 2013 Annual Report of OVAK a.s. has been prepared in
good faith, while using all information available at the date
of the document preparation.

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

No subsequent events have occurred that might have an
impact on the assessment of the Company’s financial position and its assets and business results.

V Ostravě, dne 21. března 2014

In Ostrava, 21 March 2014

Ing. Petr Kajnar

Ing. Petr Konečný, MBA

Předseda představenstva
/ Board of Directors Chairman

Generální ředitel a prokurista
/ Chief executive officer and Procurator
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Grafické zpracování a sazba:

Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou
a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami
ovládanými stejnou ovládající osobou
za rok 2013
podle ustanovení § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech
a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
Ovládaná osoba:
Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem Ostrava – Moravská Ostrava, Nádražní
28/3114, PSČ 729 71, IČ: 45193673
I.
Ovládajícími osobami jednajícími ve shodě jsou:
1. SUEZ Environnement, zjednodušená akciová společnost (dříve SUEZ
Environnement, S.A.S.) se sídlem Tour Cb 21, 16, place de l’Iris, 92040 Paris La
Défense Cedex, Francie, vlastnící k 31.12.2013 50,1281 % akcií.
Zapsaná v Obchodním a podnikovém rejstříku vedeném Rejstříkem při Obchodním soudu
v Nanterre, identifikační číslo 410 118 608 R.C.S. NANTERRE.
2. Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451 vlastnící
k 31.12.2013 28,5533 % akcií.
Osoby ovládané ovládajícími osobami jsou:
Seznam právnických osob ovládaných SUEZ Environnement, zjednodušená akciová
společnost k 31. 12. 2013
ONDEO Services CZ, s.r.o., Praha 2, Španělská 10, PSČ 120 00, IČ: 44851481
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6636
zastoupená: p. Manuelem Nivetem, jednatelem
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ: 46347275
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 783
zastoupená: MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva
Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk, čp. 2769, Jílová 6,
PSČ 787 01, IČ: 47674911
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 699
zastoupená: p. Manuelem Nivetem, předsedou představenstva
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary – Doubí, Studentská 328/64,
PSČ 360 07, IČ: 49789228
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 375

zastoupená: p. Manuelem Nivetem, předsedou představenstva
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Benešov u Prahy, Černoleská 1600,
PSČ 256 01, IČ: 47535865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16659
zastoupená: p. Manuelem Nivetem, jednatelem
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov: TVS, a.s., 1. mája 11, 911
01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 36306410
zapsaná: v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trenčíně, oddíl Sa, vložka 10163/R
zastoupená: p. Manuelem Nivetem, předsedou představenstva
SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ REPUBLIKA, s.r.o., 1. mája 11,
911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 35791535
zapsaná: v obchodním rejstříku Okresního soudu v Trenčíně, oddíl Sro, vložka 17732/R
zastoupená: p. Manuelem Nivetem, jednatelem
SUEZ Environnement Holding BE
Brusel, Avenue de la Métrologie 5 bte 2, 1130, Belgické království
SITA CZ a.s., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00 IČ: 25638955
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
zastoupená: p. Fabricem Rossignolem, předsedou představenstva
SITA Facility a.s., Praha 2 – Vinohrady, Španělská 1073/10, PSČ 120 00, IČ: 60487909
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
zastoupená: Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., předsedou představenstva
LIDRONE, spol. s r.o., Plzeň – Koterov, Skladová 488/10, PSČ 326 00, IČ: 49786105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4459
zastoupená: Milošem Krýdou, jednatelem
Centrální kompostárna Brno a.s., Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 26937794
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4204
zastoupená: Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., předsedou představenstva
SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 36046221
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 3410/B
zastoupená: Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., předsedou představenstva
Seznam právnických osob ovládaných Statutárním městem Ostrava k 31. 12. 2013
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2,
PSČ: 701 71 – do 29. 10. 2013, od 29. 10. 2013 se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104
zastoupená: p. Romanem Kadlučkou, předsedou představenstva
Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s. r.o., Ostrava - Zábřeh, náměstí SNP 1, PSČ:
700 30, IČ: 47973145

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5281
zastoupená: Mgr. Darinou Daňkovou, jednatelem
Dům kultury města Ostravy, a.s., Ostrava – Moravská Ostrava, ul. 28. října 124/2556, PSČ:
709 24, IČ: 47151595
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 515
zastoupená: Ing. Janem Voglem, předsedou představenstva
Garáže Ostrava, a.s., 728 26 Ostrava - Moravská Ostrava, Výstaviště Černá Louka 1167,
Pavilon K, IČ: 25360817
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1510
zastoupená: Ing. Petrem Šipulou, předsedou představenstva
Krematorium Ostrava, a. s., Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 710, PSČ: 710 07,
IČ: 25393430
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1858
zastoupená: p. Pavlem Lacinou, předsedou představenstva
Ostravský informační servis, s.r.o., Ostrava - Moravská Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ:
702 00, IČ: 26879280
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41134
zastoupená: Ing. Radimem Chytkou, jednatelem
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, A. Brože 2/3124, PSČ: 700 30,
IČ: 25816977
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18537
zastoupená: Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem
Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská 25/1266, IČ: 25396544
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1886
zastoupená: p. Danielem Lyčkou, předsedou představenstva
Ostravské výstavy, a.s., se sídlem: Výstaviště Černá louka, PSČ 728 26, Ostrava
– do 25. 11. 2013, od 25. 11. 2013 se sídlem: Černá louka 3235, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IČ: 25399471
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1941
zastoupená: p. Karlem Burdou, předsedou představenstva
OVA!!!CLOUD.net a.s., Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ: 702 00, IČ: 25857568
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2335
zastoupená: p. Michalem Hrotíkem, předsedou představenstva
OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ: 719 00, IČ: 62300920
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647
zastoupená: Ing. Karlem Beldou, jednatelem
Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20,
PSČ: 708 00, IČ: 25385691
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17345
zastoupená: Ing. Jaroslavem Kovářem, jednatelem

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Slezská Ostrava, Čs. armády 20, PSČ: 710 00,
IČ: 47674725
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 662
zastoupená: Ing. Pavlem Kollárem, předsedou představenstva
Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s., Mošnov 316, PSČ: 742 51, IČ:
60792914
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1001
zastoupená: Bc. Tomášem Suchardou, předsedou představenstva
DK POKLAD, s.r.o., Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675, IČ: 47670576
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5163
zastoupená: Bc. Radanou Zapletalovou, jednatelem
Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., se sídlem: Ostrava - Pustkovec, Technologická
372/2, PSČ: 708 00 – do 20. 12. 2013, od 20. 12. 2013 se sídlem: Technologická 372/2,
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ: 25379631
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B 1686
zastoupená: p. Romanem Michalcem, předsedou představenstva
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ostrava-Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135, PSČ: 700 30,
IČ: 25911368
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2600
zastoupená: Bc. Kamilem Vrublem, předsedou představenstva
Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava – Mor. Ostrava, Na Hradbách 1440/16, PSČ 702 00,
IČ: 64613895
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 8979
zastoupená: Ing. Alešem Stejskalem, jednatelem
Ostrava 2011, s.r.o., Ostrava – Vítkovice, Závodní 2891/86, PSČ 703 00, IČ: 28597966
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C 33848
zastoupená: p. Oldřichem Zvolánkem, jednatelem
KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ 702 00 – do 23. 12.
2013, od 23. 12. 2013 se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 28564111
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4086
zastoupená: p. Josefem Tuhým, předsedou představenstva
Dceřiné společnosti
EKOVA ELECTRIC a.s., Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ: 723 00, IČ:
28642457
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4374
zastoupená: Ing. Radoslavem Hanzelkou, předsedou představenstva
OVANET a.s., Ostrava - Přívoz Hájkova 1100/13, PSČ: 702 00, IČ: 29399491
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4505

zastoupená: Ing. Martinem Rubinou, členem představenstva
Seznam příspěvkových organizací k 31. 12. 2013, jejichž zřizovatelem je Statutární
město Ostrava
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 Čujkovova, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, 700 30 Ostrava – Zábřeh,
Čujkovova 1717/25, IČ: 70631875
Domov Slunovrat, Ostrava – Přívoz, příspěvková organizace, 702 00 Ostrava – Přívoz, Na
Mlýnici 203/5, IČ: 70631841
Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace, Opavská 4472/76, 708 00 Ostrava –
Poruba, IČ: 70631883
Domov Korýtko, 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 1223/13, IČ: 70631824
Domov Magnolie, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Sirotčí 474/56, 703 00
Ostrava – Vítkovice, IČ: 70631859
Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace, Syllabova 2886/19,
703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 70631832
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace, Bohumínská
1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 70631816
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace, ul. 28. října 2556/124, 702 00
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00373222
Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00097586
Komorní scéna Aréna, příspěvková organizace, ul. 28. října 289/2, 701 85 Ostrava –
Moravská Ostrava, IČ: 00845035
Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, Wattova 430/5, 702 00
Ostrava – Přívoz, IČ: 00850021
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace, Nemocniční 742/20, 728 80 Ostrava
– Moravská Ostrava, IČ: 00635162

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace, ul. Čs. Legií 148/14, 701 04
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 00100528
Ostravské muzeum, příspěvková organizace, Masarykovo náměstí č. 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
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava,
Michálkovická 1137/197, 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 699/49, 709 12 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 75080508
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace, Gurťjevova 8/1823,
700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ: 75080516
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,
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75080559
II.
Vztahy mezi propojenými osobami
1. Způsob ovládání
Ovládající osoba SUEZ Environnement, zjednodušená akciová společnost má akcie
ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 50,1281 % základního kapitálu.
Ovládající osoba Statutární město Ostrava má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota činí 28,5533 % základního kapitálu.
Ovládající osoby jednají ve shodě.
2. Personální unie
a) předsedou představenstva ovládané osoby je Ing. Petr Kajnar, který je členem
zastupitelstva ovládající osoby - Statutární město Ostrava
b) členem představenstva ovládané osoby je Ing. Dalibor Madej, který je členem
zastupitelstva ovládající osoby - Statutární město Ostrava a členem dozorčí rady společnosti
KIC Odpady, a.s.
c) členem představenstva ovládané osoby je Ing. et Ing. Jiří Srba, který je členem
zastupitelstva ovládající osoby - Statutární město Ostrava, členem dozorčí rady společnosti
Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o. a členem dozorčí rady společnosti OVA!!!
CLOUD.net a.s.
d) předsedou dozorčí rady ovládané osoby je Ing. Simona Piperková, která je členem
zastupitelstva ovládající osoby - Statutární město Ostrava, a předsedou dozorčí rady
společnosti DK POKLAD, s.r.o.

e) členem dozorčí rady ovládané osoby byl do 25. 4. 2013 Bc. Aleš Boháč, který je členem
zastupitelstva ovládající osoby - Statutární město Ostrava, předsedou dozorčí rady společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s., členem dozorčí rady společnosti Ostravské komunikace, a.s.
a předsedou dozorčí rady společnosti OVA!!!CLOUD. net a.s.
f) členem dozorčí rady ovládané osoby je od 25. 4. 2013 Bc. Tomáš Sucharda, který je
členem zastupitelstva ovládající osoby - Statutární město Ostrava, a předsedou představenstva
Společnosti pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s.
g) místopředsedou představenstva ovládané osoby je p. Manuel Nivet, který je členem
představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., předsedou představenstva
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., jednatelem společnosti Vodohospodářská
společnost Benešov, s.r.o., předsedou představenstva společnosti Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s., jednatelem společnosti ONDEO Services CZ, s.r.o.,
předsedou představenstva společnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený
názov: TVS, a.s. a jednatelem společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ
REPUBLIKA, s.r.o.
h) členem představenstva ovládané osoby je p. Pierre-Etienne Segre, který je členem
představenstva společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., místopředsedou
představenstva společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
i) členem představenstva ovládané osoby je p. Ing. Antonín Láznička, který je členem
představenstva společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. a do 5. 6.
2013 byl členem představenstva společnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.
skrátený názov: TVS, a.s.
j) členem představenstva ovládané osoby je p. Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., který je
místopředsedou představenstva společnosti SITA CZ a.s., předsedou představenstva
společnosti SITA Facility a.s., předsedou představenstva společnosti Centrální kompostárna
Brno a.s. a předsedou představenstva společnosti SITA Slovensko a.s.
k) místopředsedou dozorčí rady ovládané osoby je p. PhDr. Pavel Kavka, který je členem
dozorčí rady společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., místopředsedou dozorčí rady
společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., předsedou dozorčí rady společnosti
Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., předsedou dozorčí rady společnosti Šumperská
provozní vodohospodářská společnost, a.s., členem dozorčí rady společnosti Trenčianska
vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov: TVS, a.s. do 5. 6. 2013 a od 6. 6. 2013 je
členem představenstva společnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený
názov: TVS, a.s.
3. Struktura propojení
3.1 Ovládající osoba SUEZ ENVIRONNEMENT, zjednodušená akciová společnost:
a) má obchodní podíl společnosti ONDEO Services CZ, s.r.o., Praha 2, Španělská 10, PSČ
120 00, IČ: 44851481, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby.
b) má akcie společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Brno, Hybešova 254/16, PSČ
657 33, IČ: 46347275, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 46,27 % základního kapitálu
této osoby.
c) má akcie společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., Šumperk,
čp. 2769, Jílová 6, PSČ 787 01, IČ: 47674911, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí
98,69 % základního kapitálu této osoby.

d) má akcie společnosti Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Karlovy Vary – Doubí,
Studentská 328/64, PSČ 360 07, IČ: 49789228, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí
49,78 % základního kapitálu této osoby.
e) má obchodní podíl společnosti Vodohospodářská společnost Benešov, s.r.o., Benešov u
Prahy, Černoleská 1600, PSČ 256 01, IČ: 47535865, jehož výše činí 100 % základního
kapitálu této osoby.
f) má akcie společnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. skrátený názov:
TVS, a.s., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 36306410, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota činí 51,01 % základního kapitálu této osoby.
g) má obchodní podíl společnosti SUEZ ENVIRONNEMENT SLOVENSKÁ
REPUBLIKA, s.r.o., 1. mája 11, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČ: 35791535, jehož
výše činí 100 % základního kapitálu této osoby.
h) SUEZ Environnement Holding BE
Brusel, Avenue de la Métrologie 5 bte 2, 1130, Belgické království, 100 % vlastní SUEZ
ENVIRONNEMENT
i) SITA CZ a.s., Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00 IČ: 25638955, 100 %
vlastní SUEZ Environnement Holding BE
j) SITA Facility a.s., Praha 2 – Vinohrady, Španělská 1073/10, PSČ 120 00, IČ: 60487909,
100 % vlastní SITA CZ a.s.
k) LIDRONE, spol. s r.o., Plzeň – Koterov, Skladová 488/10, PSČ 326 00, IČ: 49786105,
100 % vlastní SITA CZ a.s.
l) Centrální kompostárna Brno a.s., Modřice, Brněnská 1050, PSČ 664 42, IČ: 26937794,
100 % vlastní SITA CZ a.s.
m) SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava, Slovenská republika,
IČ: 36046221, 100 % vlastní SITA CZ a.s.
3.2. Ovládající osoba Statutární město Ostrava:
a) má akcie společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 61974757, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 %
základního kapitálu této osoby.
b) má obchodní podíl společnosti Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s. r.o., OstravaZábřeh, náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, IČ: 47973145, jehož výše činí 100 % základního
kapitálu této osoby.
c) má akcie společnosti Dům kultury města Ostravy, a.s., Ostrava – Moravská Ostrava, ul.
28. října 124/2556, PSČ: 709 24, IČ: 47151595, jehož výše činí 100 % základního kapitálu
této osoby.

d) má akcie společnosti Garáže Ostrava, a.s., 728 26 Ostrava - Moravská Ostrava,
Výstaviště Černá Louka 1167, Pavilon K, IČ: 25360817, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota
činí 50,97 % základního kapitálu této osoby.
e) má akcie společnosti Krematorium Ostrava, a. s., Ostrava-Slezská Ostrava, Těšínská 710,
PSČ: 710 07, IČ: 25393430, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního
kapitálu této osoby.
f) má obchodní podíl společnosti Ostravský informační servis, s.r.o., Ostrava - Moravská
Ostrava, Jurečkova 1935/12, PSČ: 702 00, IČ: 26879280, jehož výše činí 100 % základního
kapitálu této osoby.
g) má obchodní podíl společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o., Ostrava - Zábřeh, A.
Brože 2/3124, PSČ: 700 30, IČ: 25816977, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této
osoby.
h) má akcie společnosti Ostravské komunikace, a.s., Ostrava-Mariánské Hory, Novoveská
25/1266, IČ: 25396544, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu
této osoby.
i) má akcie společnosti Ostravské výstavy, a.s., Černá louka 3235, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 25399471, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního
kapitálu této osoby.
j) má akcie společnosti OVA!!!CLOUD.net a.s., Ostrava - Přívoz, Hájkova 1100/13, PSČ:
702 00, IČ: 25857568, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitálu
této osoby.
k) má obchodní podíl společnosti OZO Ostrava s.r.o., Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ:
719 00, IČ: 62300920, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby.
l) má obchodní podíl společnosti Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.,
Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ: 708 00, IČ: 25385691, jehož výše činí 100 %
základního kapitálu této osoby.
m) má akcie společnosti Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Slezská Ostrava, Čs.
armády 20, PSČ: 710 00, IČ: 47674725, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 %
základního kapitálu této osoby.
n) má akcie společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava – Mošnov, a.s., Mošnov 316,
PSČ: 742 51, IČ: 60792914, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 40 % základního
kapitálu této osoby.
o) má obchodní podíl společnosti DK POKLAD, s.r.o., Ostrava-Poruba, M. Kopeckého 675,
IČ: 47670576, jehož výše činí 100 % základního kapitálu této osoby.
p) má akcie společnosti Vědecko-technologický park Ostrava, a.s., Technologická 372/2,
Pustkovec, 708 00 Ostrava, IČ: 25379631, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 59,09 %
základního kapitálu této osoby.

q) má akcie společnosti VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., Ostrava-Zábřeh, Ruská č.p. 3077/135,
PSČ: 700 30, IČ: 25911368, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního
kapitálu této osoby.
r) má obchodní podíl společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava – Mor. Ostrava, Na
Hradbách 1440/16, PSČ 702 00, IČ: 64613895, jehož výše činí 50 % základního kapitálu této
osoby.
s) má obchodní podíl společnosti Ostrava 2011, s.r.o., Ostrava – Vítkovice, Závodní 2891/86,
PSČ 703 00, IČ: 28597966, jehož výše činí 50 % základního kapitálu této osoby.
t) má akcie společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava – Přívoz, Slovenská 1083/1,
PSČ 702 00 – do 23. 12. 2013, od 23. 12. 2013 se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ: 28564111, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 31,75 % základního
kapitálu této osoby.
Dceřiné společnosti
EKOVA ELECTRIC a.s., Ostrava - Martinov, Martinovská 3244/42, PSČ: 723 00, IČ:
28642457, jejímž jediným vlastníkem je společnost Dopravní podnik Ostrava a.s.
OVANET a.s., Ostrava - Přívoz Hájkova 1100/13, PSČ: 702 00, IČ: 29399491, jejímž
jediným vlastníkem je společnost OVA!!!CLOUD.net a.s.
III.
Rozhodné období
Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
IV.

V posledním účetním období tj. od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 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
Smlouva č. 45690 ze dne 21. 3. 2013 darovací – darování majetku z ÚČOV Přívoz (majetek
pořízený na základě sdružení se statutárním městem Ostrava).
(Obdarovaný: Statutární město Ostrava)

Dodatek č. 27 ze dne 21. 3. 2013 ke Koncesní smlouvě. Dodatek upravuje zvýšení
nájemného pro rok 2013 z částky 260 867 000,-- Kč na částku 262 405 845,-- Kč v souladu
s Koncesní smlouvou.
(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
Dohoda č. 46389 ze dne 7. 5. 2013 o postoupení práv, užitků a povinností – převod práv a
povinností stavebníka ze společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. na Statutární město
Ostrava – stavba „Oprava vodovodu ul. Švédská - Muglinov“.
(Nabyvatel: Statutární město Ostrava)
Dodatek č. 28 ze dne 3. 6. 2013 ke Koncesní smlouvě. Dodatek upravuje postup při
předávání nalezeného majetku provozovateli.
(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
Smlouva č. 120130013/8022 ze dne 24. 6. 2013 o dílo – „Oprava havárie na Sběrači DI na
úsecích 502154 – 3454552“.
(Objednatel: Statutární město Ostrava)
Smlouva č. 150130408/7125 ze dne 4. 7. 2013 o dílo – „výstavba vodovodní přípojky pro
sportoviště a rekreační plochu na pozemku parc. č. 650/5 v k. ú. Proskovice “.
(Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Proskovice)
Smlouva č. 120130024/8022 ze dne 9. 10. 2013 na investorskou a inženýrskou činnost
k 33 vodohospodářským stavbám uzavřená na základě rámcové mandátní smlouvy č.
2432/2009/OI/LPO ze dne 15. 10. 2009.
(Mandant: Statutární město Ostrava)
Smlouva č. 47547 ze dne 31. 10. 2013 o poskytnutí práva provést stavbu – stavba
„Rekonstrukce násosek Důlňák – Les, v k.ú. Vratimov“.
(Investor: Statutární město Ostrava)
Dodatek č. 29 ze dne 5. 11. 2013 ke Koncesní smlouvě. Dodatek upravuje postup při čerpání
nájemného hrazeného společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s. Statutárnímu městu
Ostrava, a to v souladu s požadavky cenové regulace v oblasti prokazování zahrnutého
přiměřeného zisku v nájemném.
(Provozovatel: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
Smlouva č. 163130015/7126 ze dne 20. 11. 2013 o dílo – „Oprava dešťové kanalizace na ul.
Syllabova“.
(Objednatel: Statutární město Ostrava)
Smlouva č. 150130798/5235 ze dne 10. 12. 2013 o dílo – „Oprava vodovodu ul. U Kaple“.
(Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Petřkovice)
Smlouva č. 423035713 ze dne 17. 12. 2013 kupní na prodej pozemku p. p. č. 1043, k. ú.
Nová Ves u Ostravy, který se nachází v prameništi Nová Ves.
(Kupující: Statutární město Ostrava)
Smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod:

číslo sml.

ze dne:

uzavřená s:

63935/2396
64036/9983
63838/17451
63840/17452
64370/5520
520-3/20390
64177/23107
63647/26439
63646/26440
63589/30740
64160/33331
64273/33497
63878/33765

21.8.2013
18.9.2013
1.8.2013
26.8.2013
18.12.2013
5.4.2013
1.11.2013
11.6.2013
11.6.2013
30.5.2013
29.10.2013
22.11.2013
10.7.2013

SMO – Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
SMO – Městský obvod Ostrava - Jih
SMO – Městský obvod Ostrava - Jih
SMO – Městský obvod Ostrava - Jih
SMO – Městský obvod Radvanice a Bartovice
SMO – Městský obvod Petřkovice
SMO – Městský obvod Krásné Pole
SMO – Městský obvod Ostrava - Jih
SMO – Městský obvod Ostrava - Jih
SMO – Městský obvod Ostrava - Jih
SMO
SMO
SMO

NÁKUP
Smlouva č. 2012/04/09/1468 ze dne 12. 2. 2013 o smlouvě budoucí o náhradě nákladů
spojených s náhradní výsadbou dřevin vyvolanou kácením dřevin v důsledku stavby
„Oprava vodovodu a kanalizace ul. Matěje Kopeckého“.
(Budoucí oprávněný: Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba)
Smlouva č. 45978 ze dne 27. 3. 2013 o poskytnutí práva provést stavbu „Oprava kanalizace
v ul. Hornická“.
(Vlastník pozemků a poskytovatel práva provést stavbu: Statutární město Ostrava, Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz)
Smlouva č. 46482 ze dne 28. 5. 2013 o smlouvě budoucí o náhradě nákladů spojených
s náhradní výsadbou dřevin vyvolanou kácením dřevin v důsledku stavby „Oprava
vodovodu v Porubě, ulice Zdeňka Štěpánka“.
(Budoucí oprávněný: Statutární město Ostrava – Městský obvod Poruba)
Dodatek č. 7 ze dne 20. 6. 2013 ke smlouvě č. 28492 o spolupráci při realizaci a užívání GIS
města. Dodatek upravuje cenu a platební podmínky pro rok 2013 a termíny plnění pro rok
2013.
(Poskytovatel: Statutární město Ostrava)
Smlouva č. 46966 ze dne 22. 7. 2013 o poskytnutí práva provést stavbu „Opatření proti
zpětnému vzdutí odpadních vod do objektu IBC Ostrava“.
(Vlastník pozemků a poskytovatel práva provést stavbu: Statutární město Ostrava, Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz)
Smlouva č. 47473 ze dne 25. 9. 2013 o poskytnutí práva provést stavbu „Oprava vodovodu
a kanalizace ul. Suchardova - Moravská Ostrava“.
(Vlastník pozemků a poskytovatel práva provést stavbu: Statutární město Ostrava, Městský
obvod Moravská Ostrava a Přívoz)
Smlouva č. 48331 ze dne 16. 12. 2013 o poskytnutí práva provést stavbu „Oprava
vodovodu a kanalizace v ul. Někrasovova v Ostravě - Zábřehu“.
(Vlastník pozemků a poskytovatel práva provést stavbu: Statutární město Ostrava, Městský
obvod Ostrava - Jih)

2. Se společností SUEZ Environnement, zjednodušená akciová společnost byla uzavřena
tato smlouva:
NÁKUP
Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence ze dne 28. 11. 2013.
(Technickou pomoc poskytuje: SUEZ Environnement, zjednodušená akciová společnost)
b) mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými ovládajícími osobami byly uzavřeny
tyto smlouvy:
1. Se společností Dopravní podnik Ostrava a.s. byly uzavřeny tyto smlouvy:
PRODEJ
Smlouva č. 150130257/51 ze dne 27. 5. 2013 podnájemní na podnájem části nemovitosti –
budovy bez č.p./č.e., jiná stavba na pozemku p. č. st. 164 zastavěná plocha a nádvoří, k. ú.
Nová Ves u Ostravy – podnájem pro provozování měnírny tramvajových tratí společnosti
Dopravní podnik Ostrava a.s.
(Podnájemce: Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Smlouva č. 63863/25013 ze dne 31. 7. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Dopravní podnik Ostrava a.s.)
Smlouva č. 534/26334 ze dne 31. 7. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Dopravní podnik Ostrava a.s.)
2. Se společností Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o. byly uzavřeny tyto smlouvy:
NÁKUP
Smlouva č. 45700 ze dne 5. 2. 2013 o poskytnutí pronájmu domu kultury a zprostředkování
produkce a kompletního scénáře „XVI. Vodárenského plesu“.
(Zhotovitel: Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o.)
Smlouva č. 46962 ze dne 19. 7. 2013 o reklamě.
(Zhotovitel: Dům kultury Akord Ostrava – Zábřeh, s.r.o.)
3. Se společností Ostravské komunikace, a.s. byly uzavřeny tyto smlouvy:
PRODEJ
Smlouva č. 30876/12166 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 30875/20521 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 63211/22067 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 63207/28234 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)

Smlouva č. 63208/28235 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 63209/28241 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 63212/29350 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 63213/30119 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 63214/31881 ze dne 12. 2. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Ostravské komunikace, a.s.)
NÁKUP
Dodatek č. 1 ze dne 21. 1. 2013 ke smlouvě č. 38656 o dílo na zimní údržbu komunikací.
Dodatkem se změnila cena za zimní údržbu chodníků.
(Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.)
Smlouva č. 46286 ze dne 4. 3. 2013 o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení za
účelem umístění atrapy kamery v ulici Fričova na sloupu č. 23.
(Nájemce: Ostravské komunikace, a.s. – podnájemce Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
Smlouva č. 46914 ze dne 4. 6. 2013 o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení za
účelem umístění reklamy – sloupy veřejného osvětlení na ul. Martinovské a Provozní.
(Nájemce: Ostravské komunikace, a.s. – podnájemce Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
Smlouva č. 46915 ze dne 4. 6. 2013 o podnájmu místa na sloupu veřejného osvětlení za
účelem umístění reklamy – sloupy veřejného osvětlení na ul. Slovenské a na ul. Na Náspu.
(Nájemce: Ostravské komunikace, a.s. – podnájemce Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
Smlouva č. 45199 ze dne 10. 12. 2013 o spolupráci – zimní údržba komunikací.
(Zhotovitel: Ostravské komunikace, a.s.)
4. Se společností Ostravské výstavy, a.s. byla uzavřena tato smlouva:
NÁKUP
Smlouva č. 46680 ze dne 27. 5. 2013 o krátkodobém podnájmu a poskytnutí služeb spojených
s tímto podnájmem nemovitosti v areálu Slezskoostravského hradu pro akci „Hledej pramen
vody“.
(Nájemce: Ostravské výstavy, a.s., podnájemce: Ostravské vodárny a kanalizace a.s.)
5. Se společností OZO Ostrava s.r.o. byla uzavřena tato smlouva:
PRODEJ
Smlouva č. 64064/33811 ze dne 19. 8. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: OZO Ostrava s.r.o.)
6. Se společností OVANET a.s. byl uzavřen tento dodatek ke smlouvě:

NÁKUP
Dodatek č. 2 ze dne 18. 6. 2013 ke smlouvě č. 40310 na poskytování služeb elektronických
komunikací. Došlo k úpravě lokalit datového připojení a služeb elektronických komunikací
dle potřeby společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., a v důsledku změny rozsahu
lokalit došlo ke změně ceny poskytovaných služeb.
(Operátor: OVANET a.s.)
7. Se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o. byla uzavřena tato
smlouva:
NÁKUP
Smlouva č. 48313 ze dne 31. 12. 2013 o užívání části nemovitosti pro umístění reklamy
společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
(Poskytovatel: Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.)
8. Se Čtyřlístkem – centrem pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkovou
organizací byly uzavřeny tyto smlouvy:
PRODEJ
Smlouva č. 47598 ze dne 2. 12. 2013 – darovací – dar na sociální účely, a to pořízení
vybavení pro chráněné bydlení Thomayerova v Ostravě - Vítkovicích.
(Obdarovaný: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace)
Smlouva č. 63423/7295 ze dne 12. 4. 2013 na dodávku vody a odvádění odpadních vod.
(Odběratel: Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková
organizace)
9. Se společností SITA Facility a.s. byla uzavřena tato smlouva a tyto dodatky ke smlouvám:
NÁKUP
Smlouva č. 45411 ze dne 2. 1. 2013 o spolupráci – sečení trávy, údržba zelených ploch a
likvidace odpadů tím vzniklých.
(Zhotovitel: SITA Facility a.s.)
Dodatek č. 1 ze dne 25. 6. 2013 ke smlouvě č. 45411 ze dne 2. 1. 2013 o spolupráci – sečení
trávy, údržba zelených ploch a likvidace odpadů tím vzniklých. V dodatku č. 1 došlo
k doplnění ujednání v platebních podmínkách o ujednání o nespolehlivém plátci.
(Zhotovitel: SITA Facility a.s.)
Dodatek č. 1 ze dne 30. 9. 2013 ke smlouvě č. 44578 ze dne 17. 9. 2012 o poskytování
úklidových služeb. Předmětem dodatku č. 1 bylo rozšíření poskytovaných úklidových služeb
o úklidové plochy v zámečnické dílně v Úpravně vody Nová Ves a v důsledku toho ke změně
ceny za provádění sjednaných služeb.
(Zhotovitel: SITA Facility a.s.)
10. Se společností SITA CZ a.s. byly uzavřeny tyto smlouvy:

NÁKUP
Dodatek č. 1 ze dne 15. 10. 2013 ke smlouvě č. 44818 o odběru odpadů z lapáků písku,
kterým došlo ke změně ujednání o vážení odebraného odpadu tak, že odpad bude vážen na
certifikované váze objednatele nebo zhotovitele.
(Zhotovitel: SITA CZ a.s.)
Smlouva č. 48201 ze dne 17. 12. 2013 o odběru kalu z ÚČOV uzavřené na dobu určitou od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2016, a to na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných
zakázkách.
(Zhotovitel: SITA CZ a.s.)
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 (v roce 2006)
Smlouva o poskytování technické pomoci a technologické licence (v roce 2013)
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 o budoucí darovací smlouvě
Smlouva darovací
Smlouva o bezúplatném převodu (v roce 2002)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Smlouva o věcném břemeni
Smlouva o právu provést stavbu
Smlouva o narovnání

Smlouvy byly uzavřeny za stejných obchodních podmínek pro všechny účastníky smluv.
Z uzavřených smluv nevyplynuly výhody, ani nevýhody a nevznikla žádná újma.

V.

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 2013
Propojená osoba

Popis obchodních transakcí

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

odprodej vyřazených vodoměrů

10 581,00

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

výměna vodovodních přípojek

97 090,00

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

Kč

vodné a stočné

1 395 339,00

vodné a stočné dohadné výnosy
odpovídající přijatým zálohám

1 439 520,00

čištění kanalizačních řadů a přípojek
odběr vzorků odpadních vod
vyčerpání septiku, žump a jiných

8 018,00
13 196,00
4 296,00
25 510,00

vodné a stočné

407 006,00

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková org. vodné a stočné
vodné a stočné dohad.výnosy
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková org.
odpov.přij.zál.

59 395,00

DK Poklad, s.r.o.

vodné a stočné

59 724,00

Domov pro seniory Kamenec, Slezská
Ostrava, příspěvková organizace

vodné a stočné

922 569,00

62 400,00

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz,
příspěvková organizace

vyčerpání septiku, žump a jiných

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz,
příspěvková organizace

vodné a stočné

433 495,00

vodné a stočné

1 541 616,00

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

1 671 600,00

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

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková rekreační pobyt zaměstnance na RZ
organizace
Domaslavice

10 548,00

1 380,00

Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková
vodné a stočné
organizace

2 098 398,00

Domov Korýtko, příspěvková organizace vodné a stočné

1 047 491,00

Domov Korýtko, příspěvková organizace

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

1 025 530,00

Domov pro seniory Iris, Ostravavodné a stočné
Mariánské Hory, příspěvková organizace

384 015,00

Domov pro seniory Iris, Ostravavodné a stočné dohad.výnosy
Mariánské Hory, příspěvková organizace odpov.přij.zál.

375 600,00

Domov Magnolie, Ostrava-Vítkovice,
příspěvková organizace

vodné a stočné

213 453,00

Domov Sluníčko, Ostrava – Vítkovice,
příspěvková organizace

vodné a stočné

906 504,00

Dopravní podnik Ostrava a.s.

podnájem části nemovitosti

Dopravní podnik Ostrava a.s.

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

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dům dětí a mládeže Ostrava - Poruba,
příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava
-Poruba,příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Ostrava
-Poruba,příspěvková organizace

čištění kanalizačních řadů a přípojek

57 690,00
2 769 991,00
21 600,00

4 329,00

vodné a stočné

23 588,00

vodné a stočné dohad. výnosy odpov.
přij. zál

36 300,00

Dům kultury Akord Ostrava-Zábřeh, s.r.o. vodné a stočné

150 281,00

Dům kultury města Ostravy, a.s.

vodné a stočné

372 684,00

EKOVA ELECTRIC a.s.

vodné a stočné

28 407,00

Garáže Ostrava, a.s.
Garáže Ostrava, a.s.
Knihovna města Ostravy, příspěvková
organizace
Knihovna města Ostravy, příspěvková
organizace

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

101 070,00

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

101 200,00

vodné a stočné

Krematorium Ostrava, a.s.

vyčerpání septiku, žump a jiných

Lidová konzervatoř a Múzická škola,
příspěvková organizace

vodné a stočné

Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
čištění kanalizačních řadů a přípojek
organizace
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
kamerový průzkum
organizace
Celkem
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková
vodné a stočné
organizace

Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace
ONDEO Services CZ, s.r.o.
Ostravské komunikace, a.s
Ostravské komunikace, a.s.
Ostravské komunikace, a.s.
Celkem

vyčerpání septiku, žump a jiných

10 717,00
1 777,00
35 502,00

9 339,00
4 086,00
13 425,00
6 153 563,00

1 822,00

vodné a stočné

664 069,00

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

748 700,00

refakturace nákladů - 2 ks vstupenek na
Colours of Ostrava
montáž a demontáž vodoměru
oprava poškozeného zařízení
v provozování OVAK a.s.
přezkoušení vodoměru

Ostravské komunikace, a.s.

vodné a stočné

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

montáž a demontáž vodoměru

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

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

Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

18 340,00

vodné a stočné

Koordinátor ODIS s.r.o.

Národní divadlo moravskoslezské,
příspěvková organizace

17 579,00

3 980,00
37 490,00
2 643,00
1 499,00
41 632,00
1 470 544,00
934,00
26 056,00
29 440,00

Ostravské muzeum, příspěvková
organizace

oprava poruch a závad na vodovodním
zařízení

10 012,00

Ostravské muzeum, příspěvková
organizace

vodné a stočné

96 626,00

Ostravské výstavy, a.s.
Ostravské výstavy, a.s.
Ostravské výstavy, a.s.

čištění kanalizačních řadů a přípojek
kamerový průzkum
oprava poruch a závad na vodovodním
zařízení

Celkem

13 218,00
2 284,00
2 384,00
17 886,00

Ostravské výstavy, a.s.

vodné a stočné

OVA!!!CLOUD.net a.s.

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

19 835,00

OVANET a.s.

pronájem nebytových prostor

16 977,00

OZO Ostrava s.r.o.

čištění koncentrovaných odpadních vod
oprava poruch a závad na vodovodním
zařízení
zrušení vodovodní přípojky

OVA!!!CLOUD.net a.s.

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

vodné a stočné

SITA CZ a.s.

čištění koncentrovaných odpadních vod

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

čištění kanalizačních řadů a přípojek
odběr vody

363 163,00

19 560,00

1 503 614,00
1 431,00
16 247,00
1 521 292,00
343 693,00
3 829 776,00
14 873,69
2 784,00

provozování kanalizačních služeb –
odvádění odpad. vod, údržba a opravy

30 012,00

vyčerpání septiku, žump

14 482,58

zřízení vodovodní přípojky

9 274,00
71 426,27

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

vodné a stočné

15 051 058,00

Středisko volného času, Ostrava –
Moravská Ostrava

vodné a stočné

58 868,00

Středisko volného času Korunka, Ostrava
– Mariánské Hory, příspěvková
vodné a stočné
organizace
Středisko volného času Korunka, Ostrava
vodné a stočné dohad. výnosy
– Mariánské Hory, příspěvková
odpov.přij.zál.
organizace
Středisko volného času Ostrava – Zábřeh,
vodné a stočné
příspěvková organizace

45 789,00
49 600,00

113 996,00

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Celkem

čištění kanalizačních řadů a přípojek
kamerový průzkum
vyčerpání septiku, žump a jiných

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

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

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Vědecko-technologický park Ostrava, a.s. vodné a stočné
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.
Celkem

čištění kanalizačních řadů a přípojek
kamerový průzkum
vyčerpání septiku, žump a jiných

VÍTKOVICE ARÉNA, a.s.

vodné a stočné

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
čištění kanalizačních řadů a přípojek
organizace
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
vyčerpání septiku, žump a jiných
organizace
Celkem

Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková
vodné a stočné
organizace
Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková vodné a stočné dohad. výnosy
organizace
odpov.přij.zál.

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

agenda a náklady spojené se zábory a
výkupy částí pozemků
čištění kanalizačních řadů a přípojek
dovoz pitné vody
evidence pronajatého majetku
kamerový průzkum, prošetření kanalizace
kontrola sorpční uliční vpusti
montáž a demontáž vodoměru
materiál pro napojení vodovodních
přípojek
odběr vzorků a laboratorní rozbor
oprava poruch na vodovodním zařízení
oprava poškozené revizní šachtice
opravy kanalizačních řadů a přípojek
podklady pro majetkoprávní agendu
poplatek za výpočet odvodu za dočasné
vynětí z lesního půdního fondu
poplatek za vyjádření k existenci sítí
poplatek za náklady řízení pro
pořizovanou investici
prodej el. energie
projekční činnost
pronájem hydrantu
provedení kopané sondy

13 701,00
6 049,00
4 748,00
24 498,00
165 667,00
144 300,00
246 561,00
3 567,00
2 785,00
2 112,00
8 464,00
2 134 934,00
39 362,00
22 206,00
61 568,00

888 259,00
5 740,00

5 566,00
305 158,80
1 361,00
181 500,00
44 292,00
2 687,00
8 863,00
780 683,00
5 884,00
383 087,00
32 813,00
4 537 433,17
6 534,00
3 065,00
3 846,00
242,00
2 497,00
343 755,00
4 823,00
16 910,00

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
Celkem
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava

provedení sondy a vyzdvižení revizní
šachtice na kanalizaci
průzkum křížení kanalizace
přeložky vodovodních řadů a přípojek
přezkoušení vodoměru
reprografické práce
správní poplatek
uzavření ventilů na vodovodním zařízení
vyčerpání septiku, žump a jiných
výkon investorské a inženýrské činnosti
výměna vodovodních přípojek
zpracování pasportu - projektové
dokumentace, kamerové prohlídky, čištění
kanalizace
refakturace zpracování znaleckého
posudku
zrušení septiku a desinfekce
zrušení vodovodní přípojky
zřízení vodovodní přípojky

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

45 228,00
29 150,38
149 687,66
8 209,00
5 802,20
1 000,00
2 340,00
592 589,00
4 235 848,58
269 361,00
276 454,00
5 900,00
91 608,00
301 917,00
149 983,00
12 836 077,79
69 767 513,00
35 676 986,00

KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY
Z výše uvedených transakcí vyplynuly následující krátkodobé pohledávky za propojenými
osobami k 31. 12. 2013:
Propojená osoba
Statutární město Ostrava
pohledávky z obchodního styku
z toho za vodné a stočné
ostatní práce a služby
SITA CZ a.s.
pohledávky z obchodního styku
za čištění koncentrovaných odpadních vod

916 826,93 Kč
771 124,-- Kč
145 702,93 Kč
624 678,-- Kč

Všechny shora uvedené krátkodobé pohledávky byly ke dni 31. 12. 2013 ve splatnosti.
Ostatní pohledávky, půjčky ani zálohy za těmito propojenými osobami k 31. 12. 2013 nebyly.

NÁKUP

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace nakupuje
výrobky, zboží a služby od propojených osob v rámci své běžné činnosti
Následuje přehled transakcí uskutečněných v roce 2013
Propojená osoba

Popis obchodních transakcí

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

oprava, regulace, ověření a kalibrace
vodoměrů

Dopravní podnik Ostrava a.s.

vytyčení vedení sítí

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

Kč
2 297 554,00
1 900,00

pronájem prostor, gastronomický servis

396 177,00

propagační služby

6 050,00
402 227,00

Dům kultury města Ostravy, a.s.

nájem nebytových prostor

29 464,00

Městská nemocnice Ostrava,
příspěvková organizace

vyšetření hladiny alkoholu

4 494,00

ONDEO Services CZ, s.r.o.
ONDEO Services CZ, s.r.o.
ONDEO Services CZ, s.r.o.
ONDEO Services CZ, s.r.o.
ONDEO Services CZ, s.r.o.

vydávání časopisu Svět ONDEO
podíl na nákladech na účasti na výstavě
„Vodovody a kanalizace 2013“
náklady spojené s účastí zaměstnanců na
sportovní akci
náklady za SE 2013 za správu
uživatelských účtů programu SHARING
2011
náklady na ubytování člena
představenstva v souvislosti s konáním
představenstva

Celkem

39 174,00
141 087,00
91 811,28
10 583,94
4 700,00
287 356,22

OVA!!!CLOUD.net a.s.

poskytování služeb el. komunikací

170 538,00

OVANET a.s.

poskytování služeb el. komunikací

174 408,00

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

čištění a údržba komunikací
demontáž sloupu VO
dodávka el. energie v kolektoru pod
Svinovskými mosty
pronájem kolektorů
opravy dopravního značení
podnájem místa na stožárech VO za
účelem umístění reklamy
vytyčení podzemního vedení
oprava vozidel

Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Ostravské komunikace a.s.
Celkem
Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

kácení a ořez stromů

20 791,00
3 150,00
1 730,00
8 192 128,00
13 450,00
32 822,00
2 965,00
149 506,00
8 416 542,00
13 310,00

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

oprava oplocení

22 627,00
35 937,00

pronájem prostor Slezskoostravského
hradu
náklady spojené s účastí na výstavě
„Zdraví a duše 2013“

Ostravské výstavy, a.s.
Ostravské výstavy, a.s.
Celkem
OZO Ostrava s.r.o.
OZO Ostrava s.r.o.
Celkem

odstranění a likvidace odpadu
dodávka substrátu

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

odběr kalů
odstranění odpadu

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

12 100,00
76 698,00
487 009,00
248 893,00
735 902,00
17 745 527,00
553 412,00
18 298 939,00

kosení zeleně včetně sběru, údržba
lesního porostu, mýcení dřevin
úklidové práce

SITA Facility a.s.
SITA Facility a.s.
Celkem

64 598,00

pronájem reklamních ploch

1 127 041,00
3 030 443,00
4 157 484,00
145 200,00

pronájem areálové kanalizace

30 012,00

pronájem sportoviště

12 098,00
187 310,00

SUEZ Environnement, zjednodušená

akciová společnost

technická pomoc

Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava
Celkem

poskytování dat GISMO
nájem vodohosp. majetku
inzerce

7 039 200,00

948 930,00
317 511 069,00
2 420,00
318 462 419,00

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
K 31. 12. 2013 měla společnost následující krátkodobé závazky k propojeným osobám:
Propojená osoba
SUEZ ENVIRONNEMENT, zjednodušená akciová společnost
za technickou spolupráci
3 839 500,-- Kč
SITA CZ a.s.
závazek z obchodního styku
odběr kalu z Ústřední čistírny odpadních vod
SITA Facility a.s.
za úklidové služby

2 722 180,-- Kč
282 844,-- Kč

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY
Společnost neměla k 31. 12. 2013 vůči propojeným osobám dlouhodobé závazky.
Vedení společnosti se domnívá, že veškeré transakce s propojenými osobami byly
uskutečněny za běžných obchodních podmínek.
VI.
V zájmu propojených osob byly učiněny tyto jiné právní úkony:
Se společností Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Ostrava, Poruba,
Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00, IČ: 25385691
byly provedeny tyto zápočty:
- dne 21.01.2013
- dne 14.02.2013
- dne 13.03.2013
- dne 18.04.2013
- dne 21.05.2013
- dne 18.06.2013
- dne 18.07.2013
- dne 12.09.2013
- dne 12.09.2013
- dne 22.10.2013
- dne 11.11.2013
- dne 10.12.2013

zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč
zápočet ve výši 2 501,- Kč

celková započtená částka činí

30 012,- Kč

VII.
V zájmu nebo na popud propojených osob nebyla přijata ani uskutečněna ovládanou osobou
žádná opatření.
VIII.
Ovládanou osobou byla poskytnuta plnění v souladu s uzavřenými smlouvami a byla
obdržena příslušná protiplnění.

IX.

S ohledem na prověřené právní vztahy mezi ovládanou osobou, ovládajícími a propojenými
osobami je zřejmé, že v důsledku uzavřených smluv, jiných právních úkonů či ostatních
opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetním období 2013
v zájmu nebo na popud jednotlivých ovládajících a propojených osob nevznikla ovládané
osobě žádná újma. V rozhodném období ze vztahů mezi ovládanými osobami nevznikly
výhody nebo nevýhody a neplynou pro ovládanou osobu rizika.
X.
Tato zpráva se po jejím schválení představenstvem stane součástí výroční zprávy.
V Ostravě dne 27. března 2014

Ing. Antonín Láznička
člen představenstva

Ing. Dalibor Madej
člen představenstva

