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OBCHODNÍ JMÉNO:
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PRÁVNÍ FORMA:
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IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:

25205625

Průzkumy veřejnosti
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Základní údaje

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

1,7 %

23

Plzeň, Malostranská 2

Hospodaření s vodou

SÍDLO SPOLEČNOSTI:

98,3 %
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Statutární orgány společnosti
k 31. 12. 2009
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp
pan Philippe Guitard
Mgr. Eva Kučerová
pan Etienne Petit
Ing. Miloslav Vostrý

předseda představenstva

DOZORČÍ RADA
Mgr. Roman Pešír
Mgr. Pavel Janouškovec
pan Luboš Kučera
paní Jana Radová
Ing. Josef Šverma
Dr. Ing. Pavel Chudoba

předseda dozorčí rady

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Miloslav Vostrý
Ing. Marie Rauová
Ing. Zbyněk Bejvl
Ing. Jan Kretek
Ing. Miloš Kliment
Ing. Ludvík Nesnídal

generální ředitel
obchodní a finanční ředitel
zástupce generálního ředitele – vedoucí úseku odpadních vod
zástupce generálního ředitele – vedoucí úseku pitných vod
vedoucí personálního úseku
technický ředitel
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Klíčové údaje
861,7 mil. Kč
Hospodářský výsledek: 58 652 tis. Kč
Počet zaměstnanců: 394
Výroba pitné vody: 16 380 000 tis. m
Ztráty vody: 11,3 %
Množství vyčištěných odpadních vod: 24 088 000 m
Počet havárií na vodovodní síti: 1 500
Počet havárií na kanalizační síti: 146
Obrat společnosti:

3
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Úvodní slovo
generálního ředitele

Vážení akcionáři, dámy a pánové,
jsem rád, že Vám mohu představit
činnosti akciové společnosti VODÁRNY PLZEŇ a zároveň jejich výsledky
v roce 2009.
Rok 2009 připravil pro zaměstnance VODÁRNY PLZEŇ a.s. celou řady
nelehkých úkolů a zkoušek. Dovoluji
si zhodnotit jejich přístup a nasazení jako velice profesionální a mohu
konstatovat, že díky zodpovědnému
přístupu se dostavily také patřičné
výsledky.
Jaro přineslo závažné komplikace
spojené s úpravou pitné vody dodávané obyvatelům města Plzně a
okolí. Způsob, jak se vypořádat s mimořádně zhoršenou kvalitou surové
vody v jediném zdroji pitné vody pro
plzeňskou aglomeraci, řeky Úhlavy,
museli co nejrychleji a zároveň co
nejefektivněji, vyřešit pracovníci úseku pitných vod. Stejný úsek se pak ke
konci roku musel potýkat s velkým
počtem havárií, které přišly s prudkým ochlazením a mrazy.

Podzim roku 2009 prověřil zejména
zákaznický útvar, jehož pracovníci již
v dostatečném předstihu pečlivě připravovali veškerá data v zákaznickém
informačním systému k hladkému
přechodu na nový systém. Poctivá
a důkladná příprava se vyplatila a
přechod informačního systému proběhl hladce, aniž by výrazně omezil
zákazníky v rámci fakturace, poskytování aktuálních údajů o spotřebě
a dalších informacích. O veškerých
důležitých událostech byli zákazníci
v roce 2009 dostatečně informováni.
Služby poskytované VODÁRNOU PLZEŇ také ocenili prostřednictvím již
tradičního průzkumu spokojenosti:
téměř 95% dotázaných vyjádřilo spokojenost.
V roce 2009 se dále rozrostly vodovodní i kanalizační sítě provozované
společností VODÁRNA PLZEŇ. Probíhaly intenzivní práce na přípravách
projektů jako je rekonstrukce úpravny vody Plzeň – Homolka, „Čistá Berounka“ zahrnující intenzifikaci ČOV
Plzeň nebo doplnění technologie na
ČOV v oblasti Plzně severu.

V roce 2009 prošla celá společnost
úspěšně auditem prvního stupně
v rámci zavádění Integrovaného systému řízení, který zahrnuje certifikaci pro systémy ČSN EN ISO 14001,
ČSN EN ISO 9001 a nově ČSN OHSAS
18001.
Na základě tohoto stručného zhodnocení roku 2009 bych tímto rád
poděkoval všem, kteří mají svůj podíl
na tak vynikajících výsledcích, kterými se navzdory roku spojovanému
s celosvětovou krizí, můžeme pochlubit. 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.
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Organizační struktura k 31. 12. 2009
Valná hromada

Dozorčí rada společnosti
Představenstvo společnosti

Úsek generáního ředitele

Sekretariát

Úsek technického
ředitele

Úsek obchodního a
finančního ředitele

Asistentka gen. ředitele

Personální úsek

Úsek pitné vody

Interní auditor

Úsek odpadní vody

Kancelář úseku
technického ředitele

Informační soustava

Mzdové oddělení

Provoz úpravna
vody Plzeň

Provoz ČOV Plzeň

Odbor technické
dokumentace a vyjadřování

Odbor zákaznický
útvar

Personální oddělení

Provoz rozvod
vody Plzeň

Provoz ČOV
Plzeň-okolí

Provoz laboratoře

Odbor zásobování

Provoz ÚV a rozvod
vody Nýřany

Provoz kanalizace
Plzeň

Provoz ÚV a rozvod
vody Kralovice

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice

Provoz doprava
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Přístup k zákazníkovi

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. se úspěšně vyrovnala se všemi
požadavky na zvyšování úrovně služeb poskytovaných ve dvou
zákaznických centrech sídlících v Plzni, což potvrzují i opakované
průzkumy spokojenosti prováděné v roce 2009. Jejich výsledky ukazují
na dlouhodobě vysokou spokojenost se všemi službami poskytovanými
pracovníky zákaznických center.
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Zákaznické centrum
Podstatným zásahem do práce zákaznického centra v roce 2009 byla
implementace nového zákaznického
informačního systému. Hlavní prioritou všech pracovníků zákaznického
útvaru byla v době instalace nového
software zajistit plynulost poskytování všech služeb odběratelům. Tento úkol se podařilo úspěšně splnit a
nebyly zaznamenány žádné negativní reakce ze strany zákazníků.

Zavedení nového zákaznického systému přináší všem zákazníkům garanci snadného přístupu při řešení
jejich požadavků, neboť obsahuje zásadní kontroly na dodržování jednotlivých postupů při uzavírání nových
smluvních vztahů, změnách v již
uzavřených smlouvách, v postupu
žádosti o nové napojení na vodovodní a kanalizační řady i řešení
problémů v oblasti úhrad za služby

poskytované společností VODÁRNA
PLZEŇ a.s.
Celkový počet návštěvníků, kteří využili služeb zákaznických center v roce
2009, byl 8105. Trvale zvyšující úroveň poskytovaných služeb potvrzuje
i pokles negativních ohlasů odběratelů o téměř 50% oproti roku 2008.

munikace, která poskytuje největší
komfort zákazníkům a nový zákaznický informační systém tyto funkce plně podporuje. Segmentace odběratelů podle charakteru spotřeby
umožňuje zavádění nových služeb
podle specifických požadavků skupin
odběratelů, jako jsou bytová družstva, sdružení vlastníků bytových

jednotek, odběratelé v průmyslových
zónách i vlastníci bytových domů.
Velice progresivně se rozvíjí využívání služeb poskytovaných prostřednictvím webových aplikací, které
zákazníci využívají pro oblast změn
ve smluvních vztazích, zasílání samoodečtů, žádostí a dotazů týkajících se
poskytovaných úlev.

Nové služby
Zákaznický útvar VODÁRNY PLZEŇ
a.s. se trvale soustřeďuje na rozšiřování a zkvalitňování všech progresivních způsobů komunikace se zákazníky. Hlavním cílem je poskytnutí
maximálního množství informací
koncovému odběrateli s minimální
časovou náročností. Do popředí se
stále více dostává elektronická ko-
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Marketing a komunikace
S cílem dalšího zlepšování vztahů se
zákazníky i s majiteli provozovaného
vodohospodářského majetku využila
VODÁRNA PLZEŇ mimo jiné již tradičního průzkumu spokojenosti.
Agentura Ipsos Tambor vyhodnotila
míru spokojenosti se službami společnosti VODÁRNA PLZEŇ na základě
odpovědí více než 500 respondentů
z řad individuálních zákazníků, zástupců bytových družstev a firem či

průmyslových podniků. Se službami
poskytovanými VODÁRNOU PLZEŇ
bylo v roce 2009 spokojeno téměř
95 % zákazníků.
V roce 2009 byl spuštěn centrální
projekt společnosti Veolia Voda ČR
s názvem „Závazky zákaznických
služeb“. V rámci tohoto projektu se
i VODÁRNA PLZEŇ zavazuje vyjít maximálně vstříc potřebám svých zákazníků prostřednictvím deseti konkrét-

ně formulovaných bodů. Na základě
těchto závazků VODÁRNA PLZEŇ nabízí dostupnější a efektivnější služby,
přehlednější a užitečnější informace
a solidárnější přístup. Pod těmito definicemi se skrývá zejména rozšíření
úředních hodin, zkrácení čekacích
lhůt, co největší zpřístupnění informací nebo také solidární přístup
k zákazníkům v tíživé životní situaci.

Spotřeba vody
/ dešťové vody

Veolia Voda kapku po kapce

Kolik vody spot
řebuji a jak za
to zaplatím?

• Jak se měří
spotřeba vody
Vše, co potřebujete vědět o vodě
z kohoutku
?
Množství

dodané vody
měří provozov
v souladu se
atel vodo
zákonem č.505
/1990 Sb. o metr měrem, který je stanoven
né vody, není
ým měřidlem
-li osazen vodo
ologii. Způsob
měr, stanoví
určení množství
č. 274/2001 Sb.,
prováděcí vyhlá
o vodovodech
odebíraška č. 428/2001
a kanalizacích
ze č. 12 citované
Sb., k zákonu
pro veřejnou
prováděcí vyhlá
potřebu, a to
šky - Směrná
zejména v přílo
čísla roční spot
řeby vody.
• Odečty vodo
měrů

Odečty vodoměrů
osazených na
řejnou potřebu
přípojkách nem
provádíme v
ovitostí připo
pravidelných
ranci dvou týdn
intervalech, jejich jených na vodovod pro veů. Intervaly mez
ž délka se pohy
zvoleny podle
i odečty, a tím
buje v toleníže uvedené
mezi vyúčtová
kategorizace
ním vodného/
kých nelze dny
odběratelů. Z
pro
důvodů technický stočného jsou
přiměřená a není provádění odečtů vodoměrů
ch i ekonomic
pevně stanovit.
v rozporu se záko
Pravidelnost je
nným
i normami.
Naši zaměstn
zde věci
anci, kteří odeč
ítají vodoměry
ním průkazem
, mají
. Podle zákona
č. 274/2001 Sb. povinnost se na vyzvání prok
přístup k vodo
ázat služebměru. Pokud Vás
je zákazník povin
odečítač vodo
semný vzkaz s
en umožnit prov
měrů nezastihn
termínem další
ozovateli
e, zanechá Vám
ho odečtu.
na místě pí-

Platba za sráž
kové
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vody

• Odvádění srážk
ových vod kana
lizací pro veře
Naše společnos
jnou potřebu
t zajišťuje spolu
s odváděním odpa
vých vod (dle
zákona č. 274/
dních vod splaš
2001 Sb. o vodo
kových i odvádění
Způsob výpočtu
vodech a kana
srážkomnožství srážk
lizacích).
ových vod odve
§ 31 prováděc
í vyhlášky č. 428/
dených do kana
lizace bez měře
2001 Sb. k záko
zacích pro veřej
ní upravuje
nu č. 274/2001
nou potřebu.
Sb., o vodovode
• Množství srážk
ch a kanaliových vod odvá
se vypočte podl
děných do kana
e vzorce na zákla
lizac
dě dlouhodobého e pro veřejnou potřebu bez
měření
úhrnu srážek
na území dané
lokality
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Integrovaný systém řízení
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je
od května 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.
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 v Čistírně odpadních vod Plzeň; certifikační audit proběhl v září
2006.
V roce 2008 se vedení společnosti rozhodlo realizovat další výrazná
zlepšení v oblasti řízení – provést takové kroky, abychom získali certifikát
také v oblasti bezpečnosti práce a
ochrany zdraví; zároveň jsme se rozhodli rozšířit dva stávající systémy
řízení na celou společnost.
V průběhu roku 2009 tedy VODÁRNA PLZEŇ a.s. zaváděla integrovaný
systém řízení pro celou společnost,
výsledkem této snahy byl úspěš-

ný audit 1. stupně, který proběhl
v listopadu 2009 v celé společnosti.
Výsledkem práce auditorů bylo konstatování, že VODÁRNA PLZEŇ a.s.
je připravena absolvovat certifikační
audit 2. stupně dle norem ČSN EN
ISO 9001 (Systémy managementu
kvality), ČSN EN ISO 14001 (Systémy
environmentálního managementu)
a ČSN OHSAS 18001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), zároveň byl dohodnut závazný termín na 20. – 22. ledna 2010.
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Komunikace s veřejností
K uspokojení zákaznických potřeb
zásadním způsobem přispívá dostatečný přísun informací. K těm se
zákazníci i v roce 2009 mohli dostat
nejen formou přímého kontaktu se
zákaznickým centrem, ale i prostřednictvím informačních letáků a kartiček. Neméně důležitým médiem byly
i v roce 2009 internetové stránky
společnosti, které byly na konci roku
2008 upraveny a v roce 2009 již plně
fungovaly s novým vzhledem.
V roce 2009 vyšlo další číslo 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.
V roce 2009 byla dále rozvíjena služba
SMS-info. Pomocí této novinky z roku
2008 je možné oslovit velice rychle
vybranou skupinu nebo veškeré odběratele, kteří se zaregistrovali k využívání této služby. V převážné většině
tak zájemci dostávají zprávy o plánovaných odstávkách vodovodních řadů,
o významných poruchách, ale také
o vybraných marketingových akcích.

Díky dlouhodobě dobře nastavené
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 ČR se VODÁRNA PLZEŇ a.s.
představila taktéž na výstavišti BVV
Brno při příležitosti prestižní výstavy „Vodovody a kanalizace 2009“.
V březnu 2009 s úspěchem přispěla
VODÁRNA PLZEŇ a.s. k oslavám Světového dne vody.
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Zodpovědnost

Kolektivní smlouva společnosti na r. 2009, vymezující všechny hlavní
zásady vztahů mezí společností a zaměstnanci, byla uzavřena v prosinci
2008, což zajistilo její působnost po celý rok 2009. Při naplňování
platných ustanovení Kolektivní smlouvy nedošlo v průběhu roku
k žádným neshodám a sporům.
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LIDSKÉ ZDROJE / STRUKTURA ZAMĚSTNANOSTI / VZDĚLÁVÁNÍ /
PROGRAM SEQUOIA / SOCIÁLNÍ OBLAST / INTERNÍ KOMUNIKACE
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12.
2009 byl 394 zaměstnanců. Proti
srovnatelnému období předchozího roku 2008 došlo k poklesu stavu o 2 zaměstnance, což činí snížení
o 0,51 % oproti původnímu stavu zaměstnanců. Fluktuace zaměstnanců
(tj. odchody z důvodů iniciativy zaměstnance) je poměrně velmi nízká - odešli 3 zaměstnanci, což činí
0,76 % z celkového počtu zaměstnanců. Pracovní kolektiv společnosti
je velmi stabilizovaný - do 5 let pracuje 96 zaměstnanců, tj. 24,37 %,
více než 5 let 61 zaměstnanců, tj.
15,48%, více než 10 let 156 zaměstnanců, tj. 39,59 %, více než 20 let pracuje 81
zaměstnanců, tj. 20,56 %. Lze konstatovat, že většina zaměstnanců pracuje
ve společnosti dlouhodobě. Výjimkou
není ani jejich celoživotní zaměstnávání.

práce a požární ochraně. V r. 2009
Pozornost společnosti je trvale věnozačala společnost poskytovat podvána úrovni kvalifikace. Odcházející
poru zaměstnancům, kteří v souladu
zaměstnanci jsou nahrazováni novýs potřebami podniku zahájili stumi zaměstnanci s kvalifikací odpovídium vodárenského bakalářského
dající rozvojovým potřebám společnosti. Zaměstnanci společnosti jsou
oboru na MVŠ v Olomouci. Na vzděsystematicky vzděláváni a školeni.
lávací aktivity bylo v r. 2009 celkem
Při proškolování zaměstnanců je vývynaloženo 1,682 mil. CZK.
znamná
pozornost
věnována
i školení v oblasti
STAŇTE SE AKCIONÁŘEM
Veolia Environn
(vlastnictvím podílů podnikového fondu)
bezpečnosti práce.
em
světový standard ent,
VEOLIA ENVIRONNEMENT,
en
vironmentálníc
Celkem se v roce
h služeb
2009 uskutečnilo
2009
1471 vzdělávacích
akcí s celkovým
počtem 9562 výSvětová jednička
S
ukových
hodin,
Světová jednička
S
z čehož 745 hodin
školení bylo věnoSvětová jednička
S
váno bezpečnosti
protože životní prostředí je investicí do naší budoucnosti

Ochrana zdrojů,
boj proti klimatick
a vyrovnaného
é změně a hled
růstu: hlavním
cílem Veolia Envir ání udržitelného
se s největšími
problémy 21.
onnemen

t je vyrovnat
století.
Jedná se o jedino
u světovou skupin
• vodohospod
u, která pod jedno
ářství
u značkou spoju
• recyklaci odpad
je všechny enviro
ů
nmentální služby
• energetiku
:
• dopravu osob
Veolia Environnema zboží
ent nabízí obcím
a podnikům účinn
á průmyslová
řešení.

93 433 ZAMĚSTNAN

CŮ
V 64 ZEMÍCH

(Odpady)

105 267 ZAMĚ

STNANCŮ
V 32 ZEMÍCH

(Dalkia)

v energetických
službách
52 802 ZAMĚSTNAN
CŮ
V 41 ZEMÍCH

EEvropská jednička 1
mezi soukromým
i
osobními dopra
vci
83 654 ZAMĚSTNAN
CŮ
V 28 ZEMÍCH

2

13,4 %
Veolia Environne
ment
působí po celém
světě
než 336 000 zamě, má více
stnan
na 5 kontinen ců
V roce 2008 se tech.
výnosy
skupiny zvýši
ly o 13,4 %.
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Sociální oblast
I v roce 2009 byla pozornost věnována
bezpečné práci. V průběhu roku 2009
došlo k 5 méně závažným pracovním
úrazům s celkovými 96 dny pracovní
neschopnosti. Frekvence úrazů dosáhla méně než 1/4 hodnoty stanoveného směrného ukazatele.
K ochraně zdraví při práci probíhalo
rovněž očkování zaměstnanců. Podle
druhu rizika je pro zaměstnance na
exponovaných pracovních místech
zajišťováno očkování proti hepati-

tidě a klíšťové encefalitidě. V zájmu
prevence proti viru H1N1 bylo všem
zaměstnancům nabídnuto očkování
proti sezonní chřipce.
Na sociální výdaje, které nahradily
dřívější Fond péče o zaměstnance,
bylo vynaloženo téměř 1,7 mil. Kč
z toho:
- na kulturní a sportovní vyžití zaměstnanců 415 tis. Kč,
- na dětské rekreace, sociální výpomoc a dary 74 tis. Kč,

- na vitamínové produkty a rehabilitace pro zaměstnance 210 tis. Kč,
- na závodní stravování byl poskytnut příspěvek ve výši 718 tis. Kč.
Na poskytování bezúročných návratných půjček zaměstnancům byl použit zůstatek fondu péče o zaměstnance z minulých let ve výši 0,8 mil.
Kč.

Věková struktura zaměstnanců
47
41

38

34

30

21

18

3

21 - 25 let

8

39

17

14
5

39

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

Délka zaměstnání
ve společnosti
104

Struktura zaměstnanosti
dle dosaženého vzdělání

71

0,25 %
středoškolské a vyšší odborné
36,29 %
ÚS a gymnázium

56
40

9,39 %
VŠ
4,57 %
základní

52

50

11
do 5 let

6 - 10 let
muži

3,81 %
středoškolské bez maturity
45,69 %
vyučen

10
11 - 20 let
ženy

21 a více
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Interní komunikace
V roce 2009 probíhala interní komunikace z velké části elektronickou
cestou. Dále rostl objem informací
sdílený prostřednictvím „MTB“. M/
TeamBridge je systém, který společnost využívá k ukládání sdílených
dokumentů a zároveň k některým

firemním procesům (jejich prostřednictvím je možné například sdílet a
upravovat dokumenty ve skupině, vytvořit a schválit žádost o dovolenou
apod.). Věcné informace, ale i zajímavosti se zaměstnanci v průběhu roku
dozvídali z periodik připravovaných

Odchody zaměstnanců podle důvodu

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.

PA N D E M I E

CHRAŇME SE, OCHRÁNÍME TAK I OSTATNÍ.
NAŠE SLUŽBY

5,88 %
do mimoevidenčního stavu
8,82 %
z ostatních důvodů
8,82 %
z iniciativy zaměstnavatele

PŘIPOMENUTÍ
SPR

ÁVNÝCH POSTUP

8,82 %
z iniciativy zaměstnance

32,35 %
do důchodu

MAJÍ ZÁSADNÍ

VÝZNAM.

Ů V PŘÍPADĚ CHŘ

IPKOVÉ PANDEM
IE

Naše služby mají zásadní význam.

35,29 %
pracovní poměry
na dobu určitou

Každá profese
má
své zvláštnost
i,
informujte se
o nich!
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Solidarita

17

Nadační fond Veolia Voda
Pomoc a podporu potřebným realizuje společnost VODÁRNA PLZEŇ
zejména prostřednictvím Nadačního
fondu Veolia. V roce 2009 se již podruhé přidali zaměstnanci k projektu
typu „firemní dobrovolnictví“ a pre-

Programy pro děti
V roce 2009 se VODÁRNA PLZEŇ podílela na organizaci regionální části
soutěže „SOS Planeta Země“ a přispěla tak k podpoře ekologické výchovy. V březnu si přišly do sídla VP
připomenout Světový den vody děti
ze čtyř plzeňským mateřských školek.
Čekaly je soutěže a hry tematicky zaměřené na vodu a životní prostředí.

zentovali své mimopracovní, ekologicky či sociálně zaměřené, projekty
při příležitosti udělování Minigrantů.
Sto tisíc korun pak bylo rozděleno
mezi pět úspěšných žadatelů, kteří
získali finanční podporu na různo-

rodé aktivity, například na zvelebení
pracovního prostředí pro zdravotně
postižené, na realizaci společných
aktivit matek na mateřské dovolené
s dětmi nebo třeba na skautský environmentální letní tábor.
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Inovace
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Oblast IT
Rok 2009 byl v oblasti informačních
technologií náročný hlavně z pohledu
Zákaznického útvaru, kde probíhala
dlouho připravovaná implementace nového informačního systému IS
USYS.Net. S ní docházelo k změnám
některých pracovních postupů.
Na podzim byl spuštěn projekt výměny a optimalizace mikrovlnné

sítě, propojující jednotlivé lokality
v Plzni, Nýřanech a Kralovicích na produktech společnosti Miracle a projekt optimalizace tiskových řešení ve
spolupráci se společností IMPROMAT
CZ spol. s r.o. Spolupracovali jsme
také na implementaci finančního informačního systému Helios Green ve
společnosti VODOSPOL s.r.o. V rámci

této implementace bylo nutné zřídit
VPN linku pro komunikaci mezi ZIS a
FIS a posílit připojení k síti Internet.
V neposlední řadě je třeba zmínit ještě projekt, který přinesla nová legislativa, a to elektronická komunikace
v rámci datových schránek.

ve Starém Plzenci, dostavba kanalizace i intenzifikace ČOV na území
sdružení obcí Vejprnice, Tlučná a Nýřany. Na podzim roku 2009 byla již
zahájena realizace dalšího projektu
– dostavba kanalizace a intenzifikace
ČOV v obci Břasy-Stupno s dotacemi
z národních zdrojů.
Technicky a projekčně bylo připraveno doplnění technologie ČOV

Kaznějov, Kralovice a Město Touškov
zařízením pro odstraňování fosforu
z odpadních vod s předpokladem realizace v roce 2010 tak, aby byly splněny nově zpřísněné legislativní požadavky na kvalitu odtoku v ukazateli
fosfor celkový.
Úspěšně byl dokončen zkušební provoz intenzifikovaných ČOV Heřmanova Huť a Stod.

Oblast OV
V roce 2009 probíhaly práce na přípravě „Čistá Berounka II“, konkrétně
zejména na přípravě dokumentace
pro výběrová řízení. V roce 2010 by
měla být zahájena realizace tohoto
projektu, jehož součástí je intenzifikace ČOV Plzeň, výstavba retenční
nádrže v areálu bývalé ČOV I Plzeň,
dostavba kanalizace v Plzni-Radobyčicích a v obci Zruč-Senec a dále
výstavba I. etapy Úslavského sběrače v Plzni. Vedle tohoto největšího
projektu pokračovala také příprava
dalších, u kterých se předpokládá využití dotačních titulů zejména z fondů EU - dostavba kanalizace a ČOV

20
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Oblast PV
Významnou skutečností, se kterou se
VODÁRNA PLZEŇ a.s. musela v roce
2009 vypořádat, byla výrazně zhoršená kvalita surové vody ve zdroji
úpravny vody Plzeň, řece Úhlavě. Pro
neprodlené řešení situace připravila
naše společnost náhradu náplně tří
pískových rychlofiltrů granulovaným
aktivním uhlím. Pro účely sorpce
i filtrace byl zvolen kvalitní materiál Filtrasorb TL 830. Dodávka 194
tun granulovaného aktivního uhlí,
jeho rovnoměrné rozdělení do filtrů,
úpravy řídícího systému a způsobu
praní byly realizovány ve velmi krátkém čase tak, že již v polovině září
protékala voda přes filtry s vyměněnou náplní. Odpovědný byl také
přístup majitele zařízení, představi-

telů města Plzně, kteří odsouhlasili
dopad této technologické změny do
ceny vodného. První výsledky zachycení nežádoucích látek byly poměrně
příznivé, celkové vyhodnocení však
bude možné provést až v roce 2010.
Poznatky získané z výskytu a odstranění znečištění řeky Úhlavy byly
promítnuty do zásadního projektu,
kterým je rekonstrukce úpravny vody
v Plzni. Starší využívaná část úpravny, dokončená v roce 1969, vyžaduje
kompletní rekonstrukci, novější část,
budovaná v letech 1989-96 pak nezbytné doplnění podle požadavků
současných předpisů a stavu kvality
zdroje. Práce na projektu probíhaly ve druhém pololetí roku s tím, že
v roce 2010 bude podána žádost

o vydání územního rozhodnutí.
Další úkolem, ve kterém VODÁRNA
PLZEŇ a.s. zaujímá významnou roli,
je posouzení zásobení vodovodem
pro veřejnou potřebu plzeňských oblastí Litice, Valcha a Lhota s ohledem
na jejich rozvojový potenciál. Terénní
měření proběhlo na podzim uplynulého roku, jejich vyhodnocení a závěry byly svěřeny odborné firmě.
VODÁRNA PLZEŇ a.s. dlouhodobě investuje do rozvoje a rozšiřování systémů dálkového sledování. V uplynulém roce bylo realizováno rozšíření
dispečinku Wamodat a do plného
užívání se dostal mobilní dispečink
provozu Kralovice.

21

Výkonnost

Dodávka pitné vody prostřednictvím veřejných vodovodů je naší společností
zajišťována převážně v okresech Plzeň-město a Plzeň-sever, částečně také
v okresech Plzeň-jih a Rokycany. VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje celkem
45 samostatných vodovodů, od rozsáhlých, zásobujících stovky tisíc obyvatel,
až po jednoduché s pouhými desítkami připojených odběratelů. Objem vody
vyrobené k realizaci v roce 2009 poklesl proti předcházejícímu období o 4,4%,
fakturovaný objem pak o 3% a to zejména u ostatních odběratelů. Přes tento
nepříznivý vývoj se podařilo snížit podíl vody nefakturované.
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Úprava vody
VODÁRNA PLZEŇ a.s. zajišťuje provoz, opravy a údržbu celkem 24 úpraven vody, v dalších 21 systémech je
dodávána surová vody pouze zdravotně zabezpečená a s upravenou
tvrdostí.
Vedle zásadního technologického

doplnění realizovaného na úpravně
vody Plzeň, které je popsáno v kapitole inovace, byla věnována pozornost i ostatním – podzemním – zdrojům vody: intenzivní jednání s cílem
zabezpečení vyhovující kvality pitné
vody byla vedena s majitelem zdroje

a úpravny vody v Heřmanově Huti,
ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a
dálnic byla navržena opatření pro
ochranu mělkých povrchových zdrojů na Útersku.

Rozvod vody
Nejdůležitější systém dodávky pitné
vody, který VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje, je skupinový vodovod Plzeň.
Zahrnuje jeden zdroj vody, téměř
900 km vodovodních řadů, 18 vodojemů a 19 čerpacích stanic.
V uplynulém roce jím bylo dodáno
14,7 mil. m3 pitné vody, což je 90 procent veškeré výroby.

Úsilí VODÁRNA PLZEŇ a.s. věnuje
také obnově vodovodního potrubí:
v roce 2009 bylo ve spolupráci s majiteli vodovodů nahrazeno přes 7 km
potrubí.

Počet přípojek
Délka vodovodní sítě
Délka přípojek

35 900
1 300 km
280 km

Objem vyrobené vody

16 380 000 m3

Fakturovaný objem

14 220 000 m3

Specifická spotř. vody

104 l/ob/den

Počet ÚV

24

Kapacita

3/den

140 400 m

Počet VDJ

76

Počet ČS

38

Fakturace obyvatelstvo

8 571 000 m3

Fakturace ostatní

5 650 000 m3

Voda předaná
Voda nefakturovaná

217 000 m3
2 020 000 m3

Vodoměry
Trvalá snaha o průběžné snižování
nákladů spojených s pravidelnou výměnou vodoměrů s procházejícím
ověřením a stále narůstající počet
vlastníků vodovodních řadů, kteří
mají uzavřenou provozovatelskou
smlouvu s VODÁRNOU PLZEŇ a.s.,
vedla v roce 2009 k optimalizaci tisku montážních lístků podle lokalit a
vlastníků, což přineslo snížení počtu
najetých km na jednu výměnu vodoměru.

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 jednotli-

vým vlastníkům vodovodních řadů,
aby bylo zajištěno objektivní přeúčtování nákladů.
Na konci roku 2009 byl celkový počet
odběrných míst osazených fakturačními vodoměry 36 367. V tomto roce
byla také provedena výměna 6011
vodoměrů s procházejícím ověřením
a na nově realizované vodovodní přípojky bylo osazeno 692 měřidel.
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OBLAST OV
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
204 000 obyvateli, zařízeními služeb
a podstatné části průmyslových pod-

niků této oblasti. Celkem bylo v roce
2009 vyčištěno 24,1 mil. m3 odpadních vod a objem fakturovaných odpadních vod dosáhl 18,6 mil. m3.

Odvádění odpadních vod
Pro odvádění odpadních vod slouží
775 km kanalizačních stok různých
profilů a téměř 23 500 kanalizačních
přípojek o celkové délce přibližně
175 km. Převážně se jedná o gravitační jednotnou síť, roste ale nadále
podíl oblastí, kde se odvádění odpadních a dešťových vod řeší oddílným
systémem. Počet čerpacích stanic
odpadních vod vzrostl v roce 2009

o 5 na celkový počet 73. Provoz kanalizačních sítí i čerpacích stanic byl
v průběhu celého roku 2009 zajištěn
bez významnějších omezení. Celkem
bylo pracovníci VODÁRNY LPZEŇ a.s.
odstranili 146 poruch a provozních
havárií na stokách, dále byla zajištěna oprava celkem 220 revizních šachet a obnova přibližně 1000 m stok
různých profilů. Podobně jako v mi-

24,088 mil. m3
Čištěná OV

18, 596 mil. m3
Fakturace OV

nulých letech byla i v roce 2009 obnova stok prováděna převážně bezvýkopovými technologiemi. V rámci
zjišťování příčin provozních problémů, preventivní kontroly stavu stok
a kanalizačních přípojek, přejímek
nových kanalizací a přípravy oprav a
rekonstrukcí bylo v roce 2009 zmonitorováno průmyslovou kamerou celkem 34 km stok.
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Čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod bylo v roce
2009 zajišťováno s vysokou provozní
spolehlivostí a účinností. Zaznamenán byl mírný pokles objemu čištěných odpadních vod o necelá 2% na
24,1 mil. m3, přivedené znečištění
prakticky stagnovalo na úrovni, která odpovídalo přibližně 466 tis. EO
(ekvivalentním obyvatelům). Z celko-

vého množství odpadních vod bylo
84 % objemu a 89 % znečištění přivedeno na ČOV Plzeň.
Na všech 25 provozovaných čistírnách odpadních vod byly v tomto
roce splněny podmínky příslušných
povolení pro vypouštění odpadních
vod a účinnost čištění byla natolik
vysoká, že ani za rok 2009 nebyly

Fakturovaná OV

18 ,596 mil. m3

Čištěná OV

24,088 mil. m3

Počet přípojek

23 500

Délka kanalizační sítě

755 km

Délka kanalizačních přípojek

175 km

Objem vyčištěné OV

24 088 000 m3

Fakturovaný objem

18 596 000 m3

Kapacita hlavní ČOV

76 600 m3/den

Počet ČS OV

u žádné čistírny odpadních vod vyměřeny poplatky za bilanční množství vypouštěného znečištění. Vysoká
kvalita provozování byla potvrzena
i v rámci celkem 7 kontrol, provedených ČIŽP na provozech ČOV. V žádném případě nebyly zjištěny žádné
nedostatky, které by byly důvodem
pro zahájení správního řízení.

73

Provoz Laboratoří
V roce 2009 provoz Laboratoře rozšířil rozsah nabízených laboratorních
zkoušek o stanovení celkových kyanidů a adsorbovatelných organických
halogenů ve vodách.
Pro celý rozsah činnosti provozu Laboratoře je vytvořen a uplatňován
systém managementu v souladu
s normou ČSN EN ISO 17025 a 9001.

Outsourcing
V roce 2009 pokračovaly dříve uzavřené outsourcingové projekty - čištění odpadních vod ze sladovny Plzeňského Prazdroje a.s., provozování
vodohospodářské infrastruktury pro

a.s. Lasselsberger Horní Bříza, zajištění komplexní péče o odvodňovací
vpusti a dešťové kanalizace pro město Plzeň a provoz kanalizační sítě a
ČOV pro areál průmyslové zóny „Pil-

sen-West“. Nově byla uzavřena servisní smlouva na zajištění provozu
kanalizační sítě a ČOV v průmyslové
zóně „Myslinka“.
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VODOSPOL s.r.o. Klatovy
Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je
od poloviny roku 2008 jediným vlastníkem vodohospodářské společnosti
VODOSPOL s.r.o., která se svými 51
kmenovými zaměstnanci a obratem
ve výši 70 mil. Kč patří mezi zavedené provozovatele vodohospodářského majetku měst a obcí.
VODOSPOL s.r.o. zásobuje pitnou vodou téměř 55 tis. obyvatel v okresech
Klatovy a Domažlice, jednak přímým
zásobováním jednotlivých lokalit a
dále prostřednictvím vody předané
provozovatelům vodohospodářského
majetku měst Klatovy a Domažlice.

Výroba pitné vody

Odvádění odpadních vod

Výroba pitné vody a její distribuce je
zajišťována pro 38 lokalit s veřejným
vodovodem na základě nájemních
smluv o komplexním provozování
s 11 městy a obcemi klatovského
okresu. Rozhodující zdrojovou kapacitou výroby pitné vody je úpravna
vody Milence, která odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Nýrsko.
Objem vyrobené vody se v současnosti pohybuje kolem 3100 tis. m3.

VODOSPOL s.r.o. provozuje 68 km
kanalizační sítě a 2462 kanalizačních
přípojek. Na kanalizační síti je 10
čerpacích stanic.

Distribuce vody
VODOSPOL s.r.o. provozuje celkem
194 km vodovodní sítě, 4438 kusů
vodovodních přípojek o délce 33 km
s 3925 kusy fakturačních vodoměrů. Ve všech lokalitách je 42 vodojemů o celkovém objemu 11693 m3,
4 úpravny vody (2 na povrchovou
vodu, 2 na podzemní vodu) a 20 čerpacích stanic.

Čištění odpadních vod
VODOSPOL s.r.o. odvádí odpadní
vodu od téměř 9200 obyvatel v okrese Klatovy.
Celkově bylo v roce 2009 vyčištěno
2 213 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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Finanční část

Rozvaha
v tis. Kč

2009

AKTIVA

2008

701 954

660 106

0

0

198 326

188 007

8 498

12 059

157 494

143 614

32 334

32 334

432 047

408 118

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

4 313

3 731

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

1 349

0

C.III.

Krátkodobé pohledávky

421 918

400 487

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

4 467

3 900

D.

Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv

71 581

63 981

v tis. Kč

2009

PASIVA

2008

701 954

660 106

410 909

402 075

5 000

5 000

0

0

1 701

1 519

345 556

324 123

58 652

71 433

289 868

255 316

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

9 186

8 370

B.II.

Dlouhodobé závazky

8 235

6 810

B.III.

Krátkodobé závazky

272 447

240 136

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasív

1 177

2 715
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Výkaz zisků a ztrát
v tis. Kč

2009

2008

+

Výkony

861 700

839 378

-

Výkonová spotřeba

596 584

563 741

Přidaná hodnota

265 116

275 637

-

Osobní náklady

163 314

156 303

-

Daně a poplatky

6 792

6 845

-

Odpisy dlouhodobého majetku

27 024

25 211

vč. ZC prod. mat. a maj.
-

Změna stavu rezerv a OP

-2 088

3 987

+

Provozní výnosy - ostatní

5 578

5 545

-

Provozní náklady - ostatní

3 282

3 266

*

Provozní hospodářský výsledek

72 370

85 570

+

Finanční výnosy

2 016

5 453

-

Finanční náklady

135

250

*

Hospodářský výsledek z finančních operací

1 881

5 203

+

Mimořádné výnosy

0

0

-

Mimořádné náklady

0

0

*

Mimořádný hospodářský výsledek

0

0

Hospodářský výsledek před zdaněním

74 251

90 773

-

Daň z příjmu - splatná

14 174

18 752

-

Daň z příjmu - odložená

1 425

588

58 652

71 433

58 652

71 433

-50 000

-50 000

8 652

21 433

***

Hospodářský výsledek za účetní období

Rozdělení zisku (v tis. Kč)
Hospodářský výsledek po zdanění
Dividendy
Nerozdělený zisk

28

VODÁRNA PLZEŇ a.s. VZ 2009

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
v tis. Kč

2009

2008

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

600

340

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

74 251

90 773

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

21 517

21 893

A.2.

Změny stavu pracovního kapitálu

-31 231

15 841

A.3.-4.

Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky

1 909

5 345

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-17 080

-26 273

A.6.

Mimořádné příjmy a výdaje

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze směnek

107

104

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

49 473

107 683

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-32 434

-61 114

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

548

1 660

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

32 798

1 954

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

912

-57 500

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

0

0

C.2.

Změna stavu vlastního kapitálu

-49 818

-49 923

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-49 818

-49 923

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

567

260

R.

Stav peněžních prostředků na konci roku

1 167

600
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VÝROK AUDITORA
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Zpráva o činnosti dozorčí rady společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s. za rok 2009
V roce 2009 se dozorčí rada sešla celkem čtyřikrát. Oproti roku předchozímu došlo v jejím složení ke změnám:
mandát vypršel dvěma členům dozorčí rady, p. Petru Horovi a p. Jaroslavu Andělovi, oběma voleným zaměstnanci společnosti. Na základě
nových voleb, které proběhly v říjnu
2009, se členy dozorčí rady stali paní
Jana Radová a pan Luboš Kučera.
V roce 2009 byl, stejně jako v roce
předchozím, předsedou dozorčí rady
Mgr. Roman Pešír a členy dozorčí rady
Mgr. Pavel Janouškovec, Dr. Ing. Pavel
Chudoba, Ing. Josef Šverma. Zastoupení v dozorčí radě bylo zachováno:
akcionář Město Plzeň, akcionář Veolia Voda ČR, a.s. a zaměstnanci společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. měli
v dozorčí radě vždy dva zástupce.
Náplň práce dozorčí rady spočívala
zejména v dohlížení na výkon působ-

nosti představenstva společnosti a
uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. Můžeme konstatovat,
že vedení i představenstvo společnosti vycházely vstříc požadavkům
dozorčí rady a vytvořily 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 2009, 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. 2009 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 2009 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

