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Základní údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

DATUM VZNIKU:

31. 12. 1996

PRÁVNÍ FORMA:

Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

25205625
Společnost zapsána v OR vedeném Krajským
soudem v Plzni – oddíl B, vložka 574

DIČ:

CZ25205625

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:

5 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Město Plzeň

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

98,3 %
1,7 %

Plzeň, Malostranská 2
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Orgány
akciové
společnosti
k 31. 12. 2008

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp – předseda
pan Philippe Guitard
Ing. Miloslav Vostrý
Mgr. Eva Kučerová
pan Etienne Petit

DOZORČÍ RADA
Mgr. Roman Pešír – předseda
Mgr. Pavel Janouškovec
pan Petr Hora
pan Jaroslav Anděl
Ing. Josef Šverma
Dr. Ing. Pavel Chudoba

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Miloslav Vostrý – generální ředitel
Ing. Marie Rauová – obchodní a finanční ředitel
Ing. Zbyněk Bejvl – zástupce generálního
ředitele – vedoucí úseku
odpadních vod
Ing. Jan Kretek – zástupce generálního
ředitele – vedoucí úseku
pitných vod
Ing. Miloš Kliment – vedoucí personálního
úseku

4

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2008

Klíčové údaje
Obrat společnosti:

839 mil. Kč

Hospodářský výsledek:

396

Počet zaměstnanců:
Výroba pitné vody:
Ztráty vody:

71 433 tis. Kč

17 130 000 m

3

13 %

Množství vyčištěné OV:

24 470 000 m

3

Počet havárií na vodovodní síti:

1 932

Počet havárií na kanalizační síti:

200
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Úvodní slovo
generálního
ředitele

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
je mi potěšením přestavit Vám souhrn činností, které v roce 2008 akciová společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s.
s úspěchem vyvíjela.
V roce 2008 se pracovníci společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. museli
vypořádat s celou řadou změn a novinek. Troufám si říci, že velice profesionálně a s vynikajícími výsledky.
Zcela určitě zásadní roli v komunikaci se zákazníky hraje Zákaznický
útvar. Ten v roce 2008 zavedl v rámci
Veolia Voda ČR jednotnou smlouvu,
která výrazně upravuje a zjednodušuje vztah společnosti s odběrateli.
Po celý rok také probíhaly intenzivní přípravy informačního systému
a dat, aby v roce 2009 mohl být hladce implementován nový zákaznický informační systém. Zákazníkům
jsme vyšli vstříc zcela novou službou
– platbou za vodné a stočné prostřednictvím terminálů Sazka.
Pro zajištění informovanosti zákazníků jsme v průběhu roku vydali 3 čísla
úspěšného zákaznického časopisu
„Voda pro Vás“. Nemalým příspěvkem
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k předávání dostatečného množství
kvalitních informací jsou bezpochyby nové internetové stránky společnosti. Kromě novinek, aktuálních
údajů o haváriích a odstávkách vody
se mohou zákazníci prostřednictvím
zákaznického internetu podívat na
svůj účet, zkontrolovat platby, spotřebu apod.
V rámci zavádění nových informačních systémů byla s velkým nasazením připravována a realizována
implementace nového finančního
informačního systému HeliosGreen. Také pracovníci laboratoří v roce
2008 začali pracovat s novým systémem – LabSys.
V roce 2008 se dále rozrostly vodovodní i kanalizační sítě provozované
společností VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Přibyly nejen nově vybudované části
vodovodů a kanalizací, ale pitnou vodou zásobuje VODÁRNA PLZEŇ a.s.
nově dvě obce, Blatnici a Dolany. Také
v seznamu provozovaných lokalit
v rámci odpadních vod přibyla další
místa, například průmyslová zóna
Mayfield. Přesto na prvním místě
stojí výsledek intenzivních prací při

spolupráci na budování a zprovoznění objektů v rámci projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury
města Plzně“, a to jak v oblasti pitných, tak i odpadních vod.
V roce 2008 se nám podařilo obhájit oba certifikáty norem ISO 9001
a ISO 14001. Neméně potěšujícím
oceněním naší práce byly výsledky
již tradičního průzkumu spokojenosti, který zajišťuje externí společnost
formou telefonického dotazování,
a podle kterého bylo s našimi službami spokojeno 90% respondentů.
Závěrem bych rád vyjádřil upřímné
poděkování všem, kteří se o výborné
výsledky zasloužili. Moje poděkování
patří taktéž našim partnerům, zástupcům měst a obcí za vstřícnost
při řešení potřeb souvisejících se
správou vodohospodářského majetku.

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel a člen představenstva
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Organizační struktura
k 31. 12. 2008

Valná hromada

Dozorčí rada společnosti
Představenstvo společnosti

Generání ředitel společnosti

Sekretariát

Finanční úsek

Personální úsek

Úsek pitných vod

Úsek odpadních vod

Obchodní
odbor

Administrativní
a správní úsek

Provoz Laboratoře

Úpravna
vody Plzeň

Čistírna odpadních
vod Plzeň

MTZ

VTÚ

Rozvod
vody Plzeň

Provoz
kanalizace Plzeň

IS

Středisko
dopravy

Úpravny a rozvody
vody Kralovice

Provoz ČOV
Plzeň a okolí

Úpravny a rozvody
vody Nýřany

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice
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Přístup
k zákazníkovi

Pozitivním přínosem bylo nasazení jednotné
smlouvy, která velice jednoznačně definuje
veškeré smluvní vztahy mezi odběratelem a
VODÁRNOU PLZEŇ a.s, což ve sporných případech
zjednodušuje komunikaci se zákazníky.
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Přístup k zákazníkovi

Zákaznické centrum
Ke každodenní práci pracovníků zákaznického centra patří záležitosti
spojené s evidencí odběratele, zajištění administrativy při zřizování
nových vodovodních a kanalizačních přípojek, provádění změn ve
smluvních vztazích a uzavírání odběratelských smluv. K tomu dochází
v našich dvou zákaznických centrech,
v sídle společnosti Malostranská 2
a v E Centru Guldenerova 17, kde
postupně přibývá zákazníků, kteří
mohou využít stejných služeb a získat aktuální informace jako v sídle
společnosti.
Zákazníci pozitivně vnímají a využívají on-line komunikaci se zákaznickým centrem pomocí nových webových stránek.

Nové služby
Zákaznické centrum je také zapojeno, kromě své každodenní činnosti,
do příprav (včetně čištění dat pro migraci) nového programu, který bude
zajišťovat nový zákaznický informační systém společnosti.
Zákaznické centrum prostřednictvím
zákaznické linky zajišťuje podání informací nejen v pracovní době, ale
i o víkendu.
Průzkum spokojenosti provedený
v roce 2008 ukázal na zvyšování počtu respondentů, kteří jsou spokojeni se službami zákaznického centra,
a dosáhl 95%.
Celkový počet návštěvníků, kteří
v roce 2008 využili služeb zákaznického centra, byl 7408.

Neustálé rozvíjení a doplňování
nových okruhů služeb odběratelům je dlouhodobým trendem
VODÁRNY PLZEŇ a.s., který vede
k zvyšování komfortu v přístupu
k informacím v oblasti dodávky
pitné vody a odvádění odpadních
vod. Pro rychlý a jednoduchý přístup odběratele ke všem údajům
týkajícím se jeho odběrných míst,
byl zaveden zákaznický internet,
který po jednoduché registraci
poskytne přehled o vystavených
fakturách, jednotlivých platbách,
aktuální odběratelské smlouvě
i o provedených odečtech. Nová
verze internetových stránek
poskytuje v přehledné formě velké
množství informací o VODÁRNĚ
PLZEŇ a.s., umožňuje komunikaci se zákaznickým centrem na
základě elektronických formulářů,
což maximálně zjednodušuje
změnová řízení smluvních vztahů
s odběrateli.
Zákazníci mají také možnost nově
využít rozšířené služby zákaznické
linky, na kterou se mohou obrátit
také o víkendu.
Snaha o zjednodušení operací
spojených s úhradou faktury, vedla k doplnění daňového dokladu
o čárový kód, který umožňuje
odběratelům provádět platbu na
kterémkoliv SAZKA terminálu.
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Marketing a komunikace
S cílem dalšího zlepšování vztahů se
zákazníky i s majiteli provozovaného
vodohospodářského majetku využila VODÁRNA PLZEŇ a.s. mimo jiné již
tradičního průzkumu spokojenosti.
Agentura Ipsos Tambor vyhodnotila
míru spokojenosti se službami společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. na základě odpovědí více než 500 respondentů z řad individuálních zákazníků,
zástupců bytových družstev a firem
či průmyslových podniků. Se službami poskytovanými VODÁRNOU PLZEŇ a.s. bylo v roce 2008 spokojeno
více než 90% zákazníků. V návaznosti
na výsledky ankety bude v roce 2009
probíhat další dotazování k dosažení
konkrétních námětů ke zlepšení.

Komunikace s veřejností
K uspokojení zákaznických potřeb
zásadním způsobem přispívá dostatečný přísun informací. K těm se
VOD A
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zákazníci i v roce 2008 mohli dostat
nejen formou přímého kontaktu se
zákaznickým centrem, ale i prostřednictvím informačních letáků a kartiček. Neméně důležitým médiem byly
i v roce 2008 internetové stránky
společnosti. Ty byly navíc na sklonku
roku upraveny a s novým vzhledem
i aktualizovaným obsahem vyrazily
do roku 2009.
V roce 2008 vyšla celkem 3 čísla zákaznického časopisu „Voda pro Vás“.
Tento časopis byl distribuován do
schránek domácností v plzeňském
regionu, aby zákazníky informoval

o službách VODÁRNY PLZEŇ a.s.,
o kvalitě pitné vody i o procesu odvádění a čištění odpadních vod.
Díky spolupráci s místními médii se
obyvatelé Plzně a okolí dozvídali důležité novinky i z regionálních deníků, rozhlasu a televize.
V rámci prezentace skupiny Veolia
Voda Česká republika se VODÁRNA PLZEŇ a.s. představila taktéž na
výstavišti BVV Brno při příležitosti
prestižní výstavy „Vodovody a kanalizace 2008“. V březnu 2008 s úspěchem přispěla VODÁRNA PLZEŇ a.s.
k oslavám Světového dne vody.

Řízení jakosti a ochrana životního prostředí
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je
od 25. 5. 2000 držitelem certifikátu o splnění podmínek ČSN EN ISO
9002:1995 pro poskytování služeb
a informací v oblasti dodávky pitných vod a odvádění odpadních vod:
uzavírání smluv, vodoměrná služba,
odečty vodoměrů, fakturace a řešení
pohledávek. Platnost certifikátu byla
v ročních intervalech obhajována.
Při recertifikačním auditu v roce
2003 byla v souvislosti se změnou
legislativy (vstoupila v platnost nor10
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ma EN ISO 9001:2000) jako základ
pro ověření způsobilosti systému
řízení jakosti použita zmíněná nová
norma; platnost certifikátu byla prodloužena do roku 2006.
Při dalším recertifikačním auditu
v roce 2006 jsme opět obhájili certifikát o způsobilosti našeho systému
řízení jakosti; platnost certifikátu
byla prodloužena do roku 2009.
V souvislosti se snahou minimalizovat negativní dopad naší činnosti na
životní prostředí jsme v letech 2005

až 2006 zavedli systém environmentálního managementu v našich
prioritních provozech – v Úpravně
vody Plzeň a Čistírně odpadních vod
Plzeň, a v září 2006 jsme úspěšně absolvovali certifikační audit dle normy
EN ISO 14001. Také platnost tohoto
certifikátu je do roku 2009.
Poslední prověrka platnosti obou
certifikátů proběhla v září 2008;
platnost obou certifikátů byla auditorskou firmou potvrzena.

Zodpovědnost

Lidské zdroje
Fyzický stav zaměstnanců byl k 31. 12. 2008
396 zaměstnanců.
Proti srovnatelnému období předchozího
roku 2007 došlo k poklesu stavu o 8
zaměstnanců, což činí snížení o 1,98% oproti
původnímu stavu zaměstnanců.
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Vzdělávání
zaměstnanců
Pozornost společnosti je trvale
věnována úrovni kvalifikace.
Odcházející zaměstnanci
jsou nahrazováni novými
zaměstnanci s kvalifikací
odpovídající rozvojovým
potřebám společnosti.
Zaměstnanci společnosti
jsou systematicky vzděláváni
a školeni. Při proškolování
zaměstnanců je významná
pozornost věnována i školení
v oblasti bezpečnosti práce.
Celkem se v r. 2008 uskutečnilo
1392 vzdělávacích akcí
s celkovým počtem 9048
výukových hodin, z čehož
990 hodin školení bylo věnováno
bezpečnosti práce a požární
ochraně.
Na vzdělávací aktivity bylo
v r. 2008 celkem vynaloženo
1,627 mil. CZK.

Pokles stavu souvisel především s legislativními změnami - zaměstnanci
s úvazky malého rozsahu přešli z pracovních poměrů do dohod o pracích
konaných mimo pracovní poměr.
Fluktuace zaměstnanců (tj. odchody
z důvodů iniciativy zaměstnance) je
poměrně velmi nízká - odešlo 16 zaměstnanců, což činí 4,04 % z celkového počtu zaměstnanců.

Pracovní kolektiv společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 let pracuje
102 zaměstnanců, tj. 25,76 %, více
než 5 let 56 zaměstnanců, tj. 14,14%,
více než 10 let 153 zaměstnanců,
tj. 38,64%, více než 20 let pracuje
85 zaměstnanců, tj. 21,46%. Lze konstatovat, že většina zaměstnanců
pracuje ve společnosti dlouhodobě.
Výjimkou není ani jejich celoživotní
zaměstnávání.

ODCHODY ZAMĚSTNANCŮ
PODLE DŮVODU
4%
do mimoevidenčního stavu
11 %
z ostatních důvodů
2%
z iniciativy zaměstnavatele
36 %
z iniciativy zaměstnance
31 %
pracovní poměry
na dobu určitou
16 %
do důchodu

DÉLKA ZAMĚSTNÁNÍ
VE SPOLEČNOSTI
102

Kolektivní smlouva

74
60
45

Kolektivní smlouva společnosti
na r. 2008, vymezující všechny
hlavní zásady vztahů mezí
společností a zaměstnanci, byla
uzavřena v prosinci 2007, což
zajistilo její působnost po celý
rok.
Při naplňování platných
ustanovení Kolektivní smlouvy
pro r. 2008 nedošlo v průběhu
roku k žádným neshodám.

do 5 let

6 - 10 let
muži

11
11 - 20 let
ženy

STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI DLE
DOSAŽENÉHO VZDĚLÁNÍ

36,6 %
ÚS a gymnázium

3,79 %
středoškolské bez maturity
37,0 %
vyučen
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46

10

0,25 %
středoškolské a vyšší odborné

12

51

8,84 %
VŠ
4,80 %
základní

21 a více

Zodpovědnost

Sociální oblast

Interní komunikace
Na poskytování bezúročných půjček
zaměstnancům byl použit zůstatek
fondu péče o zaměstnance z minulých let. V roce 2008 byly poskytnuty
půjčky ve výši 470 tis. Kč.

Na sociální výdaje bylo vynaloženo
1912 tis. Kč - z toho bylo poskytnuto:
- na kulturní a sportovní vyžití
zaměstnanců 339 tis. Kč,
- na dětské rekreace a dary 101 tis. Kč,
- na vitamínové produkty
a rehabilitaci zaměstnanců 177 tis. Kč,
- na příspěvek na závodní stravování
473 tis. Kč,
- rekreační středisko a ostatní 822 tis. Kč.

V roce 2008 probíhala interní
komunikace z velké části elektronickou cestou. Novinky a důležitá
data byla zveřejňována na průběžně aktualizovaném intranetu
společnosti. Věcné informace,
ale i zajímavosti se zaměstnanci
v průběhu roku dozvídali
z periodik připravovaných hlavním akcionářem Veolia Voda ČR, a.s.
(Voda je život, Planeta Veolia,
La Lettre). Pozitivní zpětnou vazbou v tomto směru byl například
značný zájem zaměstnanců
o tzv. Minigranty, projekt Nadačního fondu Veolia Voda.

Bezpečnost práce
Trvale je věnována pozornost bezpečné práci. I v roce 2008 proběhly
prověrky BOZP na všech pracovištích.
Při kontrolách pracovišť byly zjištěny
pouze drobné závady, které byly do
konce r. 2008 odstraněny.
V průběhu roku 2008 došlo k 8 méně
závažným pracovním úrazům s celkovými 202 dny pracovní neschopnosti. Četnost úrazů dosáhla méně

než 2/5 hodnoty stanoveného směrného ukazatele.
V zájmu ochrany zdraví při práci
probíhalo rovněž očkování zaměstnanců. Podle druhu rizik bylo pro
zaměstnance na exponovaných pracovních místech zajišťováno očkování proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě a chřipce.

Krásn
poho é Vánoce
dy a
rado , plné
Štast
sti
ný ro
k 20
09

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ
45
40
32

39

37

36

38
22

19
14
7

1

21 - 25 let

8

18

17
13

7

3

26 - 30 let

31 - 35 let

36 - 40 let

41 - 45 let
muži

46 - 50 let

51 - 55 let

56 - 60 let

nad 60 let

ženy
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Solidarita
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Solidarita

Donátorské
a sponzorské akce

Nadační fond Veolia Voda
Zejména ve spolupráci s Nadačním
fondem Veolia Voda vyvíjí VODÁRNA PLZEŇ a.s. činnosti zaměřené
na podporu a pomoc potřebným.
V roce 2008 byl v rámci tzv. „firemního dobrovolnictví“ vyhlášen první
ročník projektu MINIGRANTY. Účelem této akce je podpořit zaměstnance společností Veolia Voda Česká

republika v jejich mimopracovních
aktivitách, které vedou k pomoci
v oblasti sociální či environmentální.
Již první vyhlášení MINIGRANTŮ se
u zaměstnanců VODÁRNY PLZEŇ a.s.
setkalo s úspěchem a mezi tři úspěšné žadatele bylo rozděleno celkem
75 tisíc korun.

V roce 2008 VODÁRNA PLZEŇ a.s.
opětovně podpořila finančním
darem centrum rané péče
v Plzni, zařízení pomáhající rodinám, kterým se narodilo dítě se
zrakovým nebo kombinovaným
postižením. Také v roce 2008
pokračovala spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním
postižením ve Stodě.

Programy pro děti
K podpoře ekologické výchovy přispěla VODÁRNA PLZEŇ a.s. v roce 2008
organizací regionální části internetové soutěže „Vodní putování“. Tato
soutěž byla, stejně jako každý rok,
zaměřena na vodu a životní prostředí. Soutěž byla připravena pro třídní
kolektivy 5. – 7. tříd základních škol.
Zejména děti z mateřských školek
si v sídle VODÁRNY PLZEŇ a.s. užily
v březnu oslavu Světového dne vody.
Při příležitosti tohoto dne pro ně VODÁRNA PLZEŇ a.s. připravila bohatý
program i celou řadu odměn.
15

Inovace

Péče, kterou VODÁRNA PLZEŇ a.s. věnuje zdrojům vody,
se projevila v přípravě obnovy vrtů zásobující obec Všeruby
a při spolupráci na hydrogeologickém průzkumu podzemních
zdrojů vody na Útersku.
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Inovace

Oblast PV
Změnu, jakou město Plzeň v oblasti
zásobení vodou desetiletí nepamatuje, přineslo dokončení projektu
„Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ spolufinancované z dotací Evropské unie. Konkrétně se jednalo o vybudování dvou
vodárenských souborů: Vodárenského souboru Lobzy a Vodárenského
souboru Vinice.
Vodárenský soubor Lobzy zahrnuje
vodojem o objemu 2x10.000 m3, čerpací stanice druhého a třetího tlakového pásma a výtlačné, zásobní a
propojovací řady. Vodárenský soubor
Vinice obsahuje vodojem o objemu
2x6.000 m3 a výtlačné a propojovací
řady, které jsou v prostoru nad řekou

Oblast IT
Mží vedeny ražbou budovanou štolou. Dokončení vodojemů výrazně
zvětšilo akumulaci pitné vody zejména prvního tlakového pásma, čímž
vytvořilo potřebné zabezpečené dodávky. Dále tyto vodárenské soubory
umožní rozšířit dodávku pitné vody
do oblastí, které dosud nebyly veřejným vodovodem pokryty.
Pozornost VODÁRNY PLZEŇ a.s. je
věnována také obnově provozovaného majetku, v případě infrastruktury
města Plzně formou věcného plnění nájemného. V loňském roce tak
byla zahájena rekonstrukce hrubých
česlí úpravny vody ÚV III za typ nové
koncepce s výrazně vyšší účinností
a spolehlivostí.

Začátek roku 2008 byl ve znamení ostrého provozu nového
finančního informačního systému HeliosGreen. Proběhla také
instalace nového diskového pole
EMC a tím se zvýšila obslužnost
datových úložišť pro ZIS a FIS,
zároveň tím systémy přešly do
úrovně vysoké dostupnosti a
zabezpečení provozu a dat.
V průběhu letních měsíců byl
dokončen projekt obnovy strukturované kabeláže v administrativní budově Malostranská
2, tento projekt byl náročný pro
všechny zúčastněné, protože
došlo k výměně kabeláže za provozu a systém rozvodů se změnil
na jeden centrální rozvaděč.
Spolu s tím probíhala úprava
nové serverovny a poté přesun
stávajících serverů a technologií
do nového centra.
V druhé polovině roku byla provedena implementace nového
laboratorního informačního
systému Labsys, tak aby se mohl
ostrý provoz spustit od začátku
roku 2009.
Závěrem roku byla provedena
implementace Exchange 2007
a byl zahájen přechod na Office
2007.

Oblast OV
V roce 2008 byly úspěšně dokončeny projekty „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“
a „Odkanalizování a čištění odpadních vod v povodí řeky Radbuzy“. Významný podíl pracovníků VODÁRNY
PLZEŇ a.s. byl zejména v rámci přejímek zařízení a následně v rámci řízení hodnocení zkušebních provozů
vybraných zařízeních.
Ve spolupráci s vlastníkem ČOV Heřmanova Huť, společností Vodárenská
a kanalizační a.s., byla realizována

celková intenzifikace ČOV Heřmanova Huť, na které probíhá od 12/2008
roční zkušební provoz. Zahájena byla
projekční příprava intenzifikace ČOV
Horní Bříza, jejíž realizace se předpokládá v letech 2009 a 2010.
V průběhu roku 2008 probíhala
spolupráce s jednotlivými vlastníky
provozů ČOV na přípravě podmínek
pro plnění zpřísněných požadavků na čištění odpadních vod, které
ukládá legislativa zajistit v období
do konce roku 2010. Vedle velkých

projektů, u kterých se předpokládá
využití dotačních programů zejména z fondů EU (intenzifikace ČOV
Plzeň, dostavba kanalizace a ČOV
ve Starém Plzenci, dostavba kanalizace i intenzifikace ČOV na území sdružení obcí Vejprnice, Tlučná
a Nýřany), byla započata příprava pro
doplnění technologie dalších ČOV
(Kaznějov, Kralovice, Město Touškov)
zařízením pro odstraňování fosforu
z odpadních vod.

17

Výkonnost

Úsek odpadních vod
VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje kanalizační sítě a zařízení
pro čištění odpadních vod v Plzni a v dalších 25 městech a
obcích okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. Odvádí a čistí
odpadní vodu, produkovanou cca 202 000 obyvateli, zařízeními
služeb a podstatné části průmyslových podniků této oblasti.
Celkem bylo vyčištěno 24,5 mil. m3 odpadních vod a objem
fakturovaných odpadních vod dosáhl 18,8 mil. m3.
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Výkonnost

Oblast PV
Oblast působnosti VODÁRNY PLZEŇ
a.s. v zásobení pitnou vodou v Plzeňském kraji byla v loňském roce rozšířena o dvě obce napojené na skupinový vodovod Plzeň: obec Dolany
a obec Blatnice. Prostřednictvím 51
vodovodních systémů tak zásobujeme přes 220.000 obyvatel, ale také
občanskou vybavenost, průmysl, zemědělství a ostatní odběratele. Ob-

Úprava vody
Rozhodující objemy vody byly realizovány prostřednictvím skupinového vodovodu Plzeň. Tento rozsáhlý
systém je zásobený z úpravny vody
Plzeň, se zdrojem řekou Úhlavou.
Ostatních 23 úpraven vody v provozování VODÁRNY PLZEŇ a.s. využívá
podzemní zdroje vody a v roce 2008
vyrobilo 10% naší celkové produkce
pitné vody; jejich sledování a provozování je věnována také patřičná
pozornost.
Činnost VODÁRNY PLZEŇ a.s. však
zasahuje i do oblastí mimo svěřené
provozované zařízení: pro zlepšení
kvality vody v Heřmanově Huti, kde
se v polovině roku vyskytl větší počet
stížností na jakost dodávané pitné
vody, jsme pro majitele provedli zásah na úpravně vody a následně i na
vodovodní síti s příznivým výsledkem.

Vodoměry
jem vyrobené vody poklesl proti roku
2007 o necelá 4% na 17,1 mil. m3,
fakturovaný objem pak o 2,5%. To ve
svém důsledku znamená, že byl opět
snížen objem vody nefakturované.
Z celkového fakturovaného množství
spotřebovaly domácnosti 58 %. Spotřeba poklesla u ostatních odběratelů, a to zejména v Plzni.

Počet přípojek
Délka vodovodní sítě
Délka přípojek

35 000
1 290 km
276 km

Objem vyrobené vody

17 130 000 m3

Fakturovaný objem

14 670 000 m3

Specifická spotř. vody

104 l/ob/den

Počet ÚV

24

Kapacita

140 400 m3/den

Počet VDJ

76

Počet ČS

37

Fakturace obyvatelstvo

8 490 000 m3

Fakturace ostatní

6 180 000 m3

Voda předaná
Voda nefakturovaná

216 000 m3
2 331 000 m3

Rozvod vody
Dodávka vody odběratelům probíhá prostřednictvím 1290 km vodovodní sítě a téměř 35.000 přípojek.
V uplynulém roce byly v Plzni uvedeny do provozu dva nové vodárenské
soubory-Lobzy a Vinice. Budování a
zejména spouštění se neobešlo bez
úzké spolupráce s provozovatelem,
a tak má VODÁRNA PLZEŇ a.s. nemalý podíl na úspěšném dokončení.

Mezi hlavní úkoly vodoměrné
služby patří především zajišťování nákupu a oprav vodoměrů pro
vlastníky vodovodních řadů
i externí odběratele, včasná
a kvalitní výměna fakturačních
měřidel s procházejícím ověřením, výměna vodoměrů poškozených mrazem a zajišťování
přezkoušení vodoměrů v případě, kdy o to odběratel požádá.
Veškerá evidence, skladování
i distribuce měřidel je vztažena
k jednotlivým vlastníkům vodovodních řadů, aby bylo zajištěno
objektivní přeúčtování nákladů.
Na konci roku 2008 byl celkový
počet odběrných míst osazených
fakturačními vodoměry 35 772.
V tomto roce byla také provedena výměna 6 198 vodoměrů
s procházejícím ověřením a na
nově realizované vodovodní přípojky bylo osazeno 761 měřidel.
V oblasti ověřování nových technologií při sledování spotřeby
pitné vody byla dokončena
druhá etapa osazení měřidel
snímači pulsů a realizován
systém rádiových přenosů do
odečtových terminálů v průmyslové zóně Borská pole. Dále byla
odzkoušena a uvedena do rutinního provozu technologie GPRS
snímání a přenosu údajů
z měřidel, která umožňuje průběžné sledování několika veličin
na jednotlivých odběrných
místech pomocí internetové
aplikace jak odběratelem, tak
pracovníky VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Další provozní komplikace přinášely
rekonstrukce a přeložky vodovodů,
z nich za zmínku stojí alespoň rekonstrukce Americké třídy v Plzni a dopravní propojení na Borech. Činnosti
zaměřené na snižování ztrát vody
probíhaly již rutinně, avšak se stále zřetelným dopadem: podíl ztrát
vody klesl pod 13%.
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Odvádění odpadních vod
stanic odpadních vod vzrostl v roce
2008 o 15 na celkový počet 68. Provoz kanalizačních sítí byl v průběhu
celého roku zajištěn bez významnějších omezení. Celkem bylo odstraněno 200 poruch a provozních havárií na stokách, dále byla zajištěna
oprava celkem 235 revizních šachet
a obnova přibližně 700 m stok růz-

ných profilů. I v roce 2008 byla obnova stok prováděna převážně bezvýkopovými technologiemi. V rámci
zjišťování příčin provozních problémů, preventivní kontroly stavu stok
a kanalizačních přípojek a přejímek
nových kanalizací, bylo v roce 2008
zmonitorováno průmyslovou kamerou celkem 39,6 km stok.

Čištění odpadních vod bylo v roce
2008 zajišťováno s vysokou provozní
spolehlivostí a účinností. Zaznamenán byl mírný nárůst objemu čištěných odpadních vod o necelá 4% na
24,5 mil. m3, obdobně vzrostlo i přivedené znečištění, které odpovídalo
přibližně 465 tis. EO (ekvivalentním
obyvatelům). Z celkového množství
odpadních vod bylo 83 % objemu a 89
% znečištění přivedeno na ČOV Plzeň.
Na všech 25 provozovaných čistírnách
odpadních vod byly v tomto roce spl-

něny podmínky příslušných povolení
pro vypouštění odpadních vod a účinnost čištění byla natolik vysoká, že ani
za rok 2008 nebudou u žádné čistírny
odpadních vod vyměřeny poplatky
za bilanční množství vypouštěného
znečištění. Vysoká kvalita provozování byla potvrzena i v rámci celkem
8 kontrol, provedených ČIŽP na provozech ČOV. V žádném případě nebyly zjištěny žádné nedostatky, které by
byly důvodem pro zahájení správního
řízení.

Fakturovaná OV

18 803 000 m3

Čištěná OV

24 470 000 m3

Provoz laboratoří

Outsourcing

V roce 2008 provoz Laboratoře zrealizoval rozšíření nabízených laboratorních zkoušek prováděných nejmodernější přístrojovou technikou. Jedná
se o stanovení aniontů v pitných a
surových vodách a stanovení kovů
v pitných, surových, odpadních vodách a kalech.
Zavádění nových postupů je v souladu s politikou provozu Laboratoře, tj.
udržovat a rozvíjet soulad s nejnovějším technickým pokrokem v analytice vod.

V roce 2008 bylo poprvé v průběhu
celého kalendářního roku zajišťováno čištění odpadních vod ze sladovny
Plzeňského Prazdroje a.s., a to s velmi
dobrými výsledky.
Již tradiční outsourcingové projekty
(provozování vodohospodářské infrastruktury pro a.s. Lasselsberger Horní
Bříza a zajištění komplexní péče o odvodňovací vpusti a dešťové kanalizace pro město Plzeň) pokračovaly bez
problémů i v roce 2008.

Pro odvádění odpadních vod slouží
750 km kanalizačních stok různých
profilů a více než 22 800 kanalizačních přípojek o celkové délce téměř
170 km. Převážně se jedná o gravitační jednotnou síť, roste ale nadále
podíl oblastí, kde je odvádění odpadních a dešťových vod řešeno oddílným systémem. Počet čerpacích

Čištění odpadních vod
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Počet přípojek
Délka kanalizační
sítě
Délka kanalizačních
přípojek

22 800
750 km
170 km

Objem vyčištěné OV

24 470 000 m3

Kapacita hlavní ČOV

76 600 m3/den

Počet ČS OV

68

Nově zajišťuje VODÁRNA PLZEŇ a.s.
provoz kanalizační sítě a ČOV pro areály průmyslové zóny „Pilsen-West“.
Pro tato zařízení je nařízen dvouletý
zkušební provoz, během kterého se
předpokládá postupný narůst produkce OV. Také řízení a vyhodnocení
tohoto zkušebního provozu je součástí, služeb, které jsou zajišťovány
pro vlastníka zóny.

Distribuce vody

VODOSPOL s.r.o. Klatovy
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. v pololetí roku 2008 odkoupila
100% majetkový podíl ve vodohospodářské společnosti VODOSPOL s.r.o. Klatovy. Společnost je zavedeným provozovatelem vodohospodářské infrastruktury v městech a obcích na území Klatovska a Domažlicka s počtem 52 pracovníků a s ročním obratem
ve výši 67 mil. Kč.
VODOSPOL s.r.o. zásobuje pitnou
vodou téměř 55 tis. obyvatel v regionech Klatovy a Domažlice. Zásobování pitnou vodou je zajišťováno
jednak přímým provozováním jednotlivých lokalit, a dále prostřednictvím vody předané do města Klatovy, obce Bezděkov a firmě CHVaK a.s.
Domažlice, která zásobuje města
a obce v regionu Domažlic.

Výroba pitné vody
Výrobu pitné vody a její distribuci zajišťuje společnost VODOSPOL
s.r.o. na základě nájemních smluv
s komplexním provozováním 11
měst, městysů a obcí klatovského
okresu. V jejich rámci zajišťuje vodohospodářské služby pro 38 lokalit.
Rozhodující kapacitou výroby pitné
vody je úpravna vody Milence, odebírající povrchovou vodu z vodárenské nádrže Nýrsko. Objem vyrobené
pitné vody na ÚV se v současné době
pohybuje kolem 3.200 tis. m3.

VODOSPOL s.r.o. provozuje
celkem 194 km vodovodní sítě,
4.208 vodovodních přípojek
o délce 31,6 km s 3.788 osazenými vodoměry. Ve všech lokalitách
je 42 vodojemů o celkovém objemu 11.693 m3, 4 úpravny vody
(2 na povrchovou vodu,
2 na podzemní vodu) a 20 čerpacích stanic.

Odvádění odpadních
vod
VODOSPOL s.r.o. provozuje 68 km
kanalizační sítě a 2.153 kanalizačních přípojek o délce 21 km.
Na kanalizační síti je 10 čerpacích stanic.

Čištění odpadních vod
VODOSPOL s.r.o. odvádí odpadní
vodu od téměř 9 200 obyvatel
v okrese Klatovy.
Celkově bylo vyčištěno
2 021 tis. m3 odpadních vod na 6
biologických čistírnách. ČOV jsou
provozovány pro města Nýrsko,
Janovice nad Úhlavou, Železná
Ruda, Plánice, Strážov
a průmyslový areál bývalých kasáren Janovice – DEVELOP-start.
Největší čistírny odpadních vod
provozované společností VODOSPOL s.r.o. jsou v Nýrsku
a Železné Rudě.
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ROZVAHA
v tis. Kč

31. 12. 2008

AKTIVA
A.

Pohledávka za upsaný vlastní kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný investiční majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný investiční majetek

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

C.

Oběžná aktiva

C.I.

Zásoby

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

C.III.

Krátkodobé pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

D.

Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv

v tis. Kč

660 106

612 524

0

0

188 007

160 558

12 059

12 176

143 614

147 482

32 334

900

408 118

382 014

3 731

6 008

0

0

400 487

372 366

3 900

3 640

63 981

69 952

31. 12. 2008

PASIVA
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1. 1. 2008

1. 1. 2008

660 106

612 524

402 075

380 565

5 000

5 000

0

0

1 519

1 442

324 123

374 123

71 433

0

255 316

230 472

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Rezervní fondy a fondy ze zisku

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

A.V.

Výsledek hospodaření běžného období

B.

Cizí zdroje

B.I.

Rezervy

8 370

5 565

B.II.

Dlouhodobé závazky

6 810

6 222

B.III.

Krátkodobé závazky

240 136

218 685

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasív

2 715

1 487
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT
v tis. Kč

2008

2007 pouze VP a.s.

+

Výkony

839 378

794 877

-

Výkonová spotřeba

563 741

530 287

Přidaná hodnota

275 637

264 590

-

Osobní náklady

156 303

146 635

-

Daně a poplatky

6 845

6 795

-

Odpisy dlouhodobého majetku
vč. ZC prod. mat. a maj.

25 211

26 022

-

Změna stavu rezerv a OP

3 987

-5 667

+

Provozní výnosy - ostatní

5 545

17 280

-

Provozní náklady - ostatní

3 266

6 077

*

Provozní hospodářský výsledek

85 570

102 008

+

Finanční výnosy

5 453

4 156

-

Finanční náklady

250

107

*

Hospodářský výsledek z finančních operací

5 203

4 049

+

Mimořádné výnosy

0

0

-

Mimořádné náklady

0

0

*

Mimořádný hospodářský výsledek

0

0

Hospodářský výsledek před zdaněním

90 773

106 057

-

Daň z příjmu - splatná

18 752

24 827

-

Daň z příjmu - odložená

588

1 123

71 433

80 107

***

Hospodářský výsledek za účetní období

Hospodářský výsledek po zdanění
Dividendy
Nerozdělený zisk

71 433
-50 000
21 433
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ

v tis. Kč

24

2008

2007 pouze VP a.s.

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

340

10 149

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

90 773

106 057

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

21 893

3 567

A.2.

Změny stavu pracovního kapitálu

15 841

23 490

A.3.-4.

Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky

5 345

3 987

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-26 273

-25 167

A.6.

Mimořádné příjmy a výdaje

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze směnek

104

166

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

107 683

112 100

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-61 114

-23 619

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

1 660

426

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

1 954

-58 249

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-57 500

-81 442

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

0

0

C.2.

Změna stavu vlastního kapitálu

-49 923

-40 467

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-49 923

-40 467

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

260

-9 809

R.

Stav peněžních prostředků na konci roku

600

340
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VÝROK AUDITORA
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VÝROK AUDITORA
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Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s. za rok 2008
V roce 2008 se dozorčí rada sešla
celkem čtyřikrát. Oproti roku předchozímu nedošlo v jejím složení
k žádným změnám: předseda dozorčí rady Mgr. Roman Pešír, členové dozorčí rady Mgr. Pavel Janouškovec, Dr. Ing. Pavel Chudoba,
Ing. Josef Šverma, p. Petr Hora, p.
Jaroslav Anděl. Zastoupení v dozorčí radě bylo zachováno: akcionář
Město Plzeň, akcionář Veolia Voda
ČR, a.s. a zaměstnanci VODÁRNY
PLZEŇ a.s. měli v dozorčí radě vždy
dva zástupce.
Náplň práce dozorčí rady spočívala
zejména v dohlížení na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti
společnosti. Můžeme konstatovat,
že vedení i představenstvo společnosti vycházely vstříc požadavkům

dozorčí rady a vytvořili jí veškeré
potřebné podmínky pro vykonávání své činnosti. Dozorčí rada byla
po celý rok včas a průběžně informována o stavu společnosti, aktuálních úkolech i vývoji hospodářských výsledků.
Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok 2008, která byla
ověřena auditorskou společností
KPMG ČR, s.r.o., jakož i návrh na rozdělení zisku. Výrokem auditora bylo
konstatováno, že účetní závěrka
společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
k 31. 12. 2008 zobrazuje věrně stav
majetku, závazků i vlastního jmění
společnosti a že respektuje zákon
o účetnictví a všechny související
platné právní předpisy.
Dozorčí rada projednala představenstvem předloženou zprávu o

vztazích mezi propojenými osobami a nemá k této zprávě žádné připomínky.
Dozorčí rada potvrzuje, že nezjistila
žádné nedostatky v činnosti společnosti a zároveň nevznikly žádné
pochybnosti o správnosti údajů
uváděných v účetní závěrce. Dozorčí rada proto jednomyslně doporučuje valné hromadě schválit účetní
závěrku společnosti za rok 2008
a představenstvem předložený návrh na rozdělení zisku bez výhrad.

Mgr. Roman Pešír
předseda Dozorčí rady
VODÁRNY PLZEŇ a.s.
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KONTAKTY
Sídlo společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, čp. 143, 317 68 Plzeň
Tel.:
Fax.:

377 413 111
377 413 555

E – mail: mail@vodarna.cz
Internet: www.vodarna.cz

