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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

AKCIONÁŘI:

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

98,3 %

Statutární město Plzeň 1,7 %
SÍDLO SPOLEČNOSTI:

Malostranská 2
317 68 Plzeň
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STATUTÁRNÍ ORGÁNY SPOLEČNOSTI
k 31. 12. 2012

P

ředstavenstvo

Ing. Rostislav Čáp
pan Philippe Guitard
Mgr. Eva Kučerová
pan Etienne Petit
Ing. Martin Bernard, MBA

D

předseda představenstva

ozorčí rada

Ing. Petr Osvald
pan Ladislav Uhrin
pan Luboš Kučera
paní Jana Radová
Ing. Josef Šverma
Ing. Petr Mrkos

V

předseda dozorčí rady

ýkonné vedení

Ing. Miloslav Vostrý
Bc. Aleš Kačírek
Ing. Ludvík Nesnídal
Ing. Zbyněk Bejvl
Ing. Jan Kretek
Ing. Miloš Kliment
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generální ředitel
obchodní a finanční ředitel
technický ředitel
zástupce generálního ředitele – vedoucí
úseku odpadních vod
zástupce generálního ředitele – vedoucí
úseku pitných vod
vedoucí personálního úseku

KLÍČOVÉ ÚDAJE

O

brat společnosti:

H
P

ospodářský výsledek:
očet zaměstnanců:

V

ýroba pitné vody:

Z

tráty vody:

M

1 163,6 mil. Kč
65 621 tis. Kč
397

14 442 tis. m

3

14,4 %

nožství vyčištěných odpadních vod:

22 490 tis. m

P

1 348

P

208

očet havárií na vodovodní síti:

očet havárií na kanalizační síti:

3
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ÚVODNÍ SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
zase se rok s rokem sešel, konec světa (tentokrát předpovídaný na 21. prosince 2012)
naštěstí nenastal a já mám
tedy opět možnost na následujících řádcích zhodnotit právě uplynulý rok 2012 z pohledu VODÁRNY PLZEŇ.
Začátek roku se nesl ještě ve znamení intenzifikace
plzeňské čistírny odpadních vod, přesněji řečeno
v duchu dokončovacích prací, na něž plynule navázal zkušební provoz. Od jara se tedy můžeme pyšnit
vyšší účinností při odstraňování nutrietů, především dusíku, a samozřejmě je zajištěno spolehlivé
plnění příslušných emisních standardů a limitů
stanovených evropskou i národní legislativou.
Mediálním tématem číslo jedna, které zastínilo vše
ostatní, byla jasně kvalita pitné vody v Plzni a v podstatě vše, co s ní souvisí. Neúplné a nepřesné informace, které se nekontrolovatelně šířily mezi odběrateli, vyvolaly naprosto zbytečné obavy až paniku. Ani
opakovaná ujišťování ze strany odborníků na hygienu i zdravotní rizika nedokázala potlačit nedůvěru
u všech zákazníků na sto procent. Lze očekávat, že
právě tito jedinci soustředili svou pozornost ve zvýšené míře na chystanou rekonstrukci a modernizaci
úpravny vody v Plzni na Homolce. Připravovaný projekt počítá se zavedením nového technologického
stupně, který využije osvědčených vlastností granulovaného aktivního uhlí při odstraňování cizorodých
organických látek z upravované vody.
Pokud je řeč o úseku pitných vod, nelze opominout
dvě rozsáhlé havárie v centru města, které jako by
při příležitosti Světového dne vody chtěly připomenout, jak mocný a nebezpečný živel tato důležitá
kapalina představuje. Oba případy se odehrály během 24 hodin a měly celou řadu společných atributů; prvním byla lokalita v bezprostřední blízkosti
hlavního vlakového nádraží, dalším pak profil potrubí – jednalo se vždy o potrubí velkého průměru
(DN 550 a DN 400). Z našeho pohledu nejvýznamnějším společným jmenovatelem těchto nepříjemných situací pak byla rychlost, s jakou byla závada
odstraněna, a skutečnost, že po celou dobu nebylo ani třeba přerušit dodávku vody, ale například
městskou hromadnou dopravu už bohužel ano.
Označíme-li za „mediální jedničku“ kvalitu vody a
s tím spojenou plánovanou rekonstrukci, pro VO-
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DÁRNU PLZEŇ je první místo v žebříčku priorit neměnné – spokojený zákazník. Přestože obojí spolu
pochopitelně souvisí, ve snaze zajistit spokojenost
našich odběratelů se neomezujeme pouze na výše
popsaný projekt. S cílem co nejlépe informovat
o chystaných odstávkách i o aktuálních haváriích
máme od léta k dispozici na webových stránkách
společnosti zobrazení těchto událostí na Google
mapách. Důvěru v naše služby se snažíme posilovat
nejen vyšší informovaností, ale také větší transparentností. Například pro zákazníky, kteří mají umístěný fakturační vodoměr v kolektoru, jsme zavedli
novou službu – denní monitoring spotřeby.
Rok 2012 byl rovněž významný z pohledu integrovaného systému řízení, obzvláště je třeba vyzdvihnout oblast bezpečnosti práce. Na konci května
převzali zástupci VODÁRNY PLZEŇ osvědčení „Bezpečný podnik“ a naše společnost se tak stala vůbec
první vodohospodářskou společností v České republice, která se může tímto oceněním pyšnit. Na
podzim byl tento úspěch ještě umocněn díky obhajobě tzv. zlatého certifikátu – osvědčení, že náš
integrovaný systém řízení je v souladu s požadavky
ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005
a ČSN OHSAS 18001:2008.
Přestože jsme primárně společností vodohospodářskou, snažíme se v rámci svých možností věnovat
také jiným důležitým aktivitám. Na prvním místě
je třeba zmínit podporu vybraných projektů, kterou
nám už několik let umožňuje spolupráce s Nadačním fondem Veolia. Už potřetí se na scéně objevil
projekt Voda pro Afriku, kdy stoprocentní výtěžek
z prodeje zdobených karaf byl věnován na opravu
vodního vrtu na etiopském venkově. Už téměř tradicí se stal podzimní den firemního dobrovolnictví,
kdy naši zaměstnanci podali pomocnou ruku Dennímu stacionáři Človíček .
Na závěr bych rád využil této příležitosti k ocenění usilovné práce všech, kteří naší společnosti
i v letošním nelehkém roce pomohli k uspokojivým
výsledkům; dále bych rád poděkoval našim partnerům nejen z řad zástupců měst a obcí za jejich
vstřícnost při nesčetných jednáních souvisejících
se správou vodohospodářského majetku.

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

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
k 31. 12. 2012

Valná hromada

Dozorčí rada společnosti

Představenstvo společnosti

Generální ředitel

Integrovaný systém řízení

Sekretariát

Úsek technického
ředitele

Úsek obchodního a
finančního ředitele

Personální úsek

Asistentka gen. ředitele

Interní auditor

Úsek pitné vody

Úsek odpadní vody

Odbor technické
dokumentace a vyjadřování

Oddělení
Controllingu

Mzdové oddělení

Provoz úpravna
vody Plzeň

Provoz laboratoře

Informační soustava

Personální oddělení

Zámečnická dílna

Kanalizační čerpací
stanice

Provoz laboratoře PV

Odbor zákaznický
útvar

Provoz rozvod
vody Plzeň

Zámečnická dílna

Provoz laboratoře OV

Oddělení Fakturace

Provoz ÚV a rozvod
vody Nýřany

Provoz ČOV
Plzeň-okolí

Provoz ÚV a rozvod
vody Kralovice

Provoz kanalizace
Plzeň

Provoz ČOV Plzeň

Oddělení odečtová služba
Provoz doprava

Oddělení Výměny
vodoměrů
Odbor Zásobování

Provoz kanalizace
a ČOV Kralovice

Oddělení Nýřany
Oddělení Kralovice
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NAŠE SLUŽBY
ZAJIŠŤUJEME PRO SVÉ ZÁKAZNÍKY
KOMPLEXNÍ SERVIS

Společnost VODÁRNA PLZEŇ provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území města Plzně a v řadě dalších měst
a obcí v okolí západočeské metropole. V rámci toho zajišťuje výrobu a distribuci pitné vody i odvádění a čištění odpadní vody. Jako zákaznicky orientovaná společnost klade velký důraz na zákaznické služby zaměřené na neustálé
zlepšování jejich kvality.
VODÁRNA PLZEŇ dodržuje závazky zákaznických služeb, které odpovídají evropským standardům mateřské skupiny
Veolia Voda. Společnost je držitelem zlatého certifikátu pro integrovaný systém řízení, který v roce 2012 úspěšně
obhájila.
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Výroba vody, vodovodní síť, hospodaření s vodou
VODÁRNA PLZEŇ a.s. provozuje přes 100 vodních zdrojů, z toho jeden – největší
- povrchový. Úprava vody probíhá ve 24 úpravnách vody, 22 vodovodních systémů dodává vodu bez úpravy (pouze s hygienickým zabezpečením) a ve čtyřech
případech je pitná voda pro dodávku koncovým odběratelům přebírána od jiného
výrobce.
Největší úpravna vody – ÚV Plzeň – v uplynulém roce vyrobila přes 12,8 milionů m3
pitné vody, tedy téměř 89 % celkového objemu vyrobené vody VODÁRNOU PLZEŇ a.s.
Této úpravně byla také věnována největší pozornost v souvislosti s projektem Rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Plzni. Vynaložené úsilí bylo těsně před koncem
roku korunováno akceptací žádosti o podporu Státním fondem životního prostředí
v rámci operačního programu životní prostředí – zlepšování vodohospodářské infrastruktury.
Délka vodovodní sítě

1 342 km

Počet přípojek

39 507

Délka přípojek

145 km

Objem vyrobené vody

14 442 tis. m3

Fakturovaný objem

12 070 tis. m3

Počet ÚV

24

Počet VDJ

81

Počet ČS na síti

35

Fakturace obyvatelstvo

7 210 tis. m3

Fakturace ostatní

4 861 tis. m3

Voda předaná

202 tis. m3

Voda nefakturovaná

2 245 tis. m3

Ztráty vody

2 063 tis. m3

Počet odstr. havárií na v. síti

1 348

Tématům souvisejícím s úpravou vody byla také věnována komise
úpraven vod, kterou ve spolupráci se Sdružením oboru vodovodů
a kanalizací uspořádala VODÁRNA PLZEŇ a.s. v říjnu 2012.
I v roce 2012 pokračoval trend poklesu potřeby vody – objem vody
vyrobené k realizaci poklesl proti roku 2011 o 3,5 % na 10,6 milionů m3.
Délka vodovodní sítě v péči VODÁRNY PLZEŇ a.s. dosáhla na konci
roku 2012 1 342 km; na této síti bylo nutné opravit přes 1 300
poruch a havárií, z toho 652 tekoucích. Poruchy s nejvýraznějším projevem vznikly v časném jarním období v Plzni: jednalo se
o havárie přivaděčů profilu DN 550 v Klicperově ulici a profilu DN
400 v prostoru podjezdu Mikulášská - Sirková. Ve druhém případě
přesáhl průtok unikající vody 450 l/s a způsobil značné škody na
komunikaci včetně tramvajového tělesa.

Do provozování byl převzat nový objekt vodovodu Plzeň – vodojem Radčice - postavený místo původní
přerušovací komory. Tento objekt zajistí bezpečnější
zásobení vodou městské části Plzeň – Radčice a také
její rozvoj vybudováním vyššího tlakového pásma.
Problematický stav vodovodního potrubí v části Nepomucké ulice byl zkušebně řešen využitím bezvýkopové technologie; po zvážení technických podmínek
byla zvolena metoda Burstlining (Grundoburst), kdy
se původní potrubí podélně rozřezává a nahrazuje

potrubím stejného profilu. Provedení výměny 120 m
vodovodu během jednoho dne bylo vyhodnoceno jako
velmi efektivní.
Soustavná činnost ve vyhledávání skrytých úniků
z vodovodní sítě se projevuje trvale výborným poměrem vody nefakturované: za rok 2012 činil tento podíl
15,7 %, z čehož ztráty vody tvoří 14,4%. Propátráno
bylo celkem 194,5 km potrubí a přitom bylo nalezeno
41 skrytých úniků.
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Vodoměry
Zákaznický informační systém spravuje veškerou komunikaci společnosti se svými zákazníky, shromažďuje komplexní informace o zákaznících a
jejich aktivitách vůči společnosti. Navíc propojuje všechny útvary naší společnosti a zajišťuje informovanost pracovníků o aktuálním stavu odběrného
místa. Toto zahrnuje veškeré technické, ekonomické i evidenční informace týkající se vodoměrů instalovaných v síti, uložených na skladu vlastníka vodovodního
řadu, případně odeslaných k opravě zajišťované externí firmou.
Zajišťování nákupu vodoměrů, jejich přezkoušení, opravy pro vlastníky vodovodních řadů, včasná a kvalitní výměna fakturačních měřidel, výměny měřidel poškozených mrazem – to vše patří k hlavním úkolům vodoměrné služby; nicméně
výčet jejich povinností tímto nekončí.
Pokud se budeme bavit v konkrétních číselných hodnotách, pak v letošním roce bylo provedeno celkem 6 221 výměn
vodoměrů a nově osazeno 419 měřidel na vodovodní přípojky. Na konci roku 2012 byl celkový počet odběrných míst
osazených fakturačními měřidly 38 052.
V rámci zkvalitnění služeb v oblasti měření byl v roce 2012 realizován projekt instalace pevné sítě dálkového odečtu
stavu fakturačních vodoměrů umístěných v lokalitě sídliště Plzeň-Vinice. Jednalo se o rozšíření systému již s úspěchem
provozovaného na území města Plzně. Tento systém umožňuje provádět pravidelnou kontrolu spotřeb a odečtů stavu
fakturačních vodoměrů, tedy plně automatizovat proces měření. Na konci roku 2012 byl tento systém nainstalován a
provozován na 304 fakturačních vodoměrech.

Odvádění odpadních vod, čištění odpadních vod
Odvádění a čištění odpadních vod zajišťuje VODÁRNA
PLZEŇ a.s. vedle samotného města Plzeň i v dalších 25
městech a obcích okresů Plzeň-sever, Plzeň-jih a Rokycany. 860 km kanalizačních stok různých profilů s 29 100
kanalizačními přípojkami odvádí odpadní vody od přibližně 209 000 obyvatel a také z většiny průmyslových
podniků této oblasti. Převážně se jedná o gravitační jednotnou síť, roste ale nadále podíl oblastí, kde je odvádění
odpadních a dešťových vod řešeno oddílným systémem.
Na kanalizační síti je také provozováno celkem 80 čerpacích stanic odpadních vod různých výkonů. Většina z nich je
vybavena dálkovými přenosy provozních a případně
poruchových stavů, což
spolu s nepřetržitou pohotovostní službou pomáhá zajistit jejich spolehlivou funkci. Provoz
kanalizačních sítí i čerpacích stanic byl v průběhu
celého roku 2012 zajištěn
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bez významnějších omezení. Celkem bylo odstraněno
208 poruch a provozních havárií na stokách, ve všech
případech bylo zajištěno odvádění odpadních vod
i v průběhu odstraňování poruchy nebo havárie. Dále
byla zajištěna oprava celkem 239 revizních šachet.
Pokračovala i obnova stok různých profilů. Celkem bylo
obnoveno přibližně 2 700 metrů stok, z toho 2 000 m
bezvýkopovými technologiemi. V rámci zjišťování příčin
provozních problémů, preventivní kontroly stavu stok
a kanalizačních přípojek, přejímek nových kanalizaci a
přípravy oprav a rekonstrukcí bylo v roce 2012 zmonitorováno průmyslovou kamerou celkem 43,5 km stok;
dalších více než 22 km stok bylo zrevidováno na objednávky pro třetí subjekty.
Na 24 provozovaných čistírnách odpadních vod bylo v
roce 2012 vyčištěno celkem 22,49 milionů m3 odpadních vod, což představuje další výrazný pokles o zhruba
8,4 % oproti roku 2011. K přibližně polovičnímu procentuálnímu poklesu (4,3 %) došlo i v objemu fakturovaných odpadních vod, který v roce 2012 činil 15,82 milionů m3.

Čištění odpadních vod bylo v roce 2012 zajišťováno s vysokou provozní spolehlivostí a účinností. Počátkem roku
2012 byla dokončena intenzifikace čistírny odpadních
vod Plzeň, na které probíhá od 1. 3. 2012 zkušební provoz (předpokládaný termín ukončení 30. 4. 2013). Kvalita
vyčištěné vody je velmi dobrá a veškeré stanovené limity
jsou plněny spolehlivě.

Na všech 24 provozovaných čistírnách odpadních vod
byly v tomto roce splněny podmínky příslušných povolení pro vypouštění odpadních vod. Česká inspekce životního prostředí provedla celkem 11 kontrol provozu ČOV,
ve všech případech bez zjištění, která by byla důvodem
pro zahájení správního řízení.

Vysoká účinnost čištění na všech provozovaných čistírnách odpadních vod v roce 2012 zajistila, že na žádné
z čistíren nebudou vyměřeny poplatky za bilanční množství vypouštěného znečištění.
Zatížení čistíren odpadních vod v roce 2012 odpovídalo
přibližně 418 tisícům EO (ekvivalentních obyvatel), což je
(na rozdíl od poklesu objemu) přibližně na úrovni předchozího roku. Z celkového množství odpadních vod bylo
81 % objemu a 90,1 % znečištění přivedeno na ČOV Plzeň.
Počet KP:

29 100

Délka KS:

860 km

Délka KP:

200 km

Objem vyčištěné OV:

22 490 000 m3

Fakturovaný objem:

15 820 000 m3

Kapacita hlavní ČOV

65 500 m3/den

Počet ČS OV

80
Odpadní voda (v mil m3)
27 000
25,113

25 000

24,470

24,543

24,088

22,490

23 000
21 000
19 000

18,803

18,596
16,980

17 000
15 000

16,550

15,820

Fakturace OV
Čištěná OV

2008

2009

2010

2011

2012

Provoz laboratoří
V roce 2012 provoz Laboratoře prováděl svou činnost ve shodě s požadavky norem ČSN EN ISO 17025 a ČSN EN ISO 9001. V tomto roce došlo
k obnově přístrojové techniky v souladu se současnými trendy v analytické chemii. Dále bylo zrealizováno rozšíření poskytovaných služeb o nové
laboratorní postupy – stanovení chlorethenu a stanovení arsenu, selenu, cínu a antimonu hydridovou technikou.
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Zákazníci
Zákaznické centrum díky zavedení zákaznického informačního systému
plní všechny poskytované služby dle zákaznického manuálu v souladu
s jednotnými standardy a postupy. Hlavní motivací tohoto přístupu bylo
zajištění rovného přístupu ke všem službám naší společnosti a předcházení diskriminace či zvýhodňování některých odběratelů.
Dlouhodobě se snažíme o zvyšování úrovně poskytovaných služeb a jejich rozšiřování. V souladu s touto naší filozofií zjišťujeme u odběratelů zájem o nové služby, a to především v oblasti
komunikace a předávání dat. Průzkumy spokojenosti prováděné
nezávislou agenturou poukazují na vysokou spokojenost se všemi
službami poskytovanými pracovníky zákaznického centra a s profesionálním přístupem pracovníků zákaznického útvaru.
Kontaktní centrum, které zajišťuje nepřetržité telefonické služby zákazníkům mimo úřední hodiny zákaznického centra a 24 hodin ve dnech pracovního klidu, poskytuje informace všem našim odběratelům a přijímá požadavky a žádosti
od zákazníků k vyřízení. Nadále pokračuje trend rozšiřování elektronické komunikace, kdy stále větší procento odběratelů
požaduje komunikaci pomocí e-mailů a aktivních formulářů. Rovněž žádají o zřízení zákaznického internetového účtu na
webových stránkách naší společnosti, který jim umožní přímý přístup k datům přiřazeným autorizovanému zákazníkovi.

Jak jste celkově spokojen/a s úrovní
poskytovaných služeb Vašeho dodavatele
pitné vody?
velice spokojen/a - 34 %

velice spokojen/a - 37 %

spokojen/a - 59 %

spokojen/a - 55 %

spíše nespokojen/a - 6,7 %

spíše nespokojen/a - 7,3 %

zcela nespokojen/a - 0,3 %

zcela nespokojen/a - 0,7 %

Vyčíslíme-li praktický důsledek zavedení služeb elektronické komunikace na příkladu vystavených faktur, pak
zjistíme následovné: z celkového počtu 57 428 faktur
vystavených za rok 2012 jich bylo bez využití poštovních
služeb doručeno 7 597, tedy více než 13 %.
Dalším počinem roku 2012 je dokončení přechodu
odběrných míst se spotřebou vyšší než 1 500 m3/rok
z ročního fakturačního cyklu na cyklus měsíční, a to v
počtu 82 ks. Celkový počet převáděných odběrných míst
v součtu za roky 2011 a 2012 činí 900 ks. Odběratelé
nebo firmy, které provádějí správu nemovitostí, mají díky
skutečným měsíčním odečtům a následné měsíční fakturaci dokonalý přehled o odebraném množství vody.
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Jak jste konkrétně spokojen/a s kvalitou
pitné vody?

Celkový počet návštěvníků, kteří využili služeb zákaznických center v roce 2012, byl oproti roku 2011 nižší, což
koresponduje s již zmíněnou rostoucí oblibou elektronické komunikace. Trvale se zvyšující úroveň poskytovaných
služeb zákaznického centra potvrzuje pokles negativních
ohlasů odběratelů oproti roku 2011.

Nové služby
V roce 2012 zákaznický útvar věnoval maximální pozornost rozvoji služeb a tím prokázal, že se programově zařazuje mezi zákaznicky orientované firmy, které poskytují svým odběratelům vysoce
kvalitní služby spojené s dodávkou pitné vody i odváděním a čištěním odpadních
vod. Standardně umožňujeme komfort elektronické komunikace v oblasti zajištění
změn smluvních údajů, předání hodnot spotřeby na jednotlivých odběrných místech,
zasílání daňových dokladů i veškerou komunikaci spojenou s vyúčtováním plateb a rozpisem
záloh.
Hlavní snahou zákaznického útvaru je, aby odběratel měl veškeré informace o spotřebě pitné vody za předešlé období
jednoduše a přehledně. Veškeré údaje uvedené na faktuře zobrazují reálnou spotřebu a zároveň uvádějí podklady pro
plánování výdajů za poskytnuté služby v budoucím období. Službu, kterou odběratelé s velkým počtem odběrných míst
velice oceňují, představuje osobní doručování vytištěných faktur. Jde o velice rychlé řešení, neboť jej zajišťují pracovníci
zákaznického útvaru v rámci plnění jiných úkolů v lokalitě města Plzně. Jedná se o odběratele, kteří pro svoji další činnost
potřebují papírovou formu vystavené faktury. Současně dochází i ke snižování nákladů
na doručení. Na konci roku 2012 bylo elektronicky či osobně doručeno více jak 10 %
vystavených dokladů.
Snaha minimálně zatěžovat odběratele při získávání
odečtů o spotřebě vody na
jednotlivých odběrných místech vede k přípravě projektu
dálkových odečtů, kdy pracovník odečtové služby nemusí vstupovat do objektu a
moderní technologií spolehlivě získá údaj na fakturačním
měřidle. Dalším přínosem je
výrazné zvýšení produktivity
práce pracovníků odečtové
služby a podstatné snížení
rizika vzniku úrazu.

Marketing a komunikace
VODÁRNA PLZEŇ a.s. jako zákaznicky orientovaná společnost neustále pracuje na zlepšování vztahů se svými
zákazníky a klade velký důraz na jejich spokojenost. Ani
v roce 2012 nemohl chybět průzkum věnovaný právě
této oblasti, který stejně jako v několika předchozích proběhl telefonicky. Odpovědi vybraných respondentů z řad
individuálních zákazníků, zástupců bytových družstev a
firem či průmyslových podniků svědčí o vysoké celkové
spokojenosti. Hodnota 93 % a dokonce 98 % u firemních
zákazníků nás velice těší i zavazuje. Za klíčovou v tomto
případě považujeme plynulost dodávek, kladně hodnocenou 97 % oslovených, podpořenou vysoce hodnocenou
(96 %) profesionalitou pracovníků VODÁRNY PLZEŇ.
V rámci marketingové podpory a propagace zdravého životního stylu dále pokračuje projekt „Čerstvá kohoutko-

vá? Stačí říct!“, v rámci něhož jsme navázali na předchozí
činnosti a rozšířili jsme spolupráci na další plzeňské gastronomické podniky. Okruh hotelů a restaurací nabízejících svým zákazníkům náš produkt, vodu z kohoutku,
se tedy i v roce 2012 rozrostl. Speciální designové karafy
z dílny Daniela Piršče, které byly k tomuto účelu vyrobeny, můžete tedy nyní potkat v plzeňských restauračních
zařízeních častěji.
K podpoře zdravého pitného režimu došlo i v rámci zářijové kulinářské soutěže Vařečka rytiře Žumbery. Výborné jídlo a bohatý doprovodný program, který oslovil
návštěvníky všech věkových kategorií, podpořil také náš
vodní bar. Usměvavé hostesky zde nabízely vodní koktejly i drobné cukrovinky, které ocenily především děti.
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Komunikace s veřejností
Spokojenost zákazníka bývá velice často spjata s mírou jeho informovanosti a s dostupností jím požadovaných údajů. Právě proto se zrovna
tato oblast stala středem pozornosti pro náš Zákaznický útvar. I v roce 2012
měli zákazníci možnost získávat informace osobně v našem Zákaznickém centru, kde jim kromě našich zaměstnanců byly k dispozici také informační kartičky.
Dalším tradičním způsobem kontaktu je telefonická komunikace. V tomto ohledu poskytujeme našim odběratelům nonstop servis díky call centru, které je k dispozici mimo
úřední hodiny naší zákaznické linky.
Kromě uvedených zavedených a lety prověřených způsobů nelze v době rostoucího zájmu o elektronickou komunikaci pominout význam webových stránek. Vedle běžných
informací o společnosti, novinkách a plánovaných či havárií vynucených odstávkách
vody si mohou naši zákazníci na internetu zřídit i online zákaznický účet či zarezervovat si termín schůzky. Novinkou roku 2012 je možnost zobrazení veškerých přerušení
dodávek vody na Google mapách.
V neposlední řadě je třeba zmínit komunikaci prostřednictvím mobilních telefonů díky službě SMS
Info. Bezplatně mohou být naši odběratelé informováni o haváriích a odstávkách pomocí textových
zpráv už několik let. Nyní lze v rámci této služby
získávat informace také prostřednictvím hlasových
zpráv. Věříme, že tuto možnost ocení nejen nevidomí či jinak zrakově postižení obyvatelé, ale také
starší lidé, kterým mnohdy činí potíže číst drobná
písmenka.

Integrovaný systém řízení
Již několik let má společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. implementován a řádně udržován integrovaný systém řízení,
a to v rozsahu daném normami ČSN EN ISO 9000:2009,

ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN EN OHSAS 18001:2008.
Rok 2012 byl pro nás v této oblasti významným, neboť
po absolvování recertifikačního auditu jsme obdrželi
v pořadí již druhý Zlatý certifikát intergrovaného systému řízení.
Kontrolní orgán po podrobném přezkoumání systémů
konstatoval jejich vysokou úroveň, obzvláště pak zmínil
a ocenil aktivní přístup společnosti k neustálému zlepšování klíčových procesů se zaměřením na kvalitu, životní
prostředí a bezpečnost práce.
Obhájení Zlatého certifikátu vnímáme jako motivaci a závazek pro následující období, ve kterém budeme
i nadále usilovat o naplňování stanovených standardů a
politiky společnosti s jednoznačným cílem – nabídnout
našim zákazníkům široké spektrum kvalitních služeb.
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ODPOVĚDNOST
ODPOVĚDNOST VŮČI ZAMĚSTNANCŮM
A ZÁKAZNÍKŮM

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. si je dobře vědoma skutečnosti, že není pouze provozovatelem vodohospodářské infrastruktury a zaměstnavatelem. Ve snaze přispět k celkovému zlepšování stavu společnosti,
ve které působíme, a pomoci udržitelnému rozvoji pečlivě zvažuje veškeré své aktivity; chová se jako společensky odpovědná firma.
Dbáme na dobré vztahy se všemi zákazníky a také s dodavateli a akcionáři. Etický rámec jednání všech zaměstnanců společnosti stanovuje kodex Etika, přesvědčení a odpovědnost.
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Zaměstnanci
Fyzický stav zaměstnanců byl k 31. 12. 2012 397 zaměstnanců. Proti srovnatelnému období předchozího roku došlo ke snížení stavu o 2 zaměstnance,
což představuje pokles o 0,50 % oproti původnímu stavu zaměstnanců.
Fluktuace zaměstnanců (tj. odchody z důvodů iniciativy zaměstnance) je poměrně velmi nízká - odešli 2 zaměstnanci, což činí 0,50 % z celkového počtu zaměstnanců.
Pracovní kolektiv společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 let pracuje 102 zaměstnanců, tj. 25,69 %, více než 5 let 67 zaměstnanců, tj. 16,88%, více než 10 let pak 136 zaměstnanců, tj. 34,26 % a více než
20 let pracuje 92 zaměstnanců, tj. 23,17 %. Lze konstatovat, že většina zaměstnanců pracuje ve společnosti dlouhodobě. Výjimkou není ani jejich celoživotní zaměstnávání.
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Sociální výdaje v tis. Kč
Na sociální výdaje bylo vynaloženo 2 242 tis. Kč

do 5 let

23 %

26 %

na kulturní a sportovní využití

5 - 10 let
dětská rekreace, sociální
výpomoci a dary

10 - 20 let
nad 20 let

34 %

17 %

poukázky na podporu zdraví zam.
příspěvek na závodní stravování

K posílení ochrany zdraví bylo zajištěno pro zaměstnance na exponovaných pracovních místech očkování podle
druhu rizika. V roce 2012 bylo na tyto účely vynaloženo
30 tisíc korun.
Kolektivní smlouva společnosti na r. 2012, vymezující všechny hlavní zásady vztahů mezí společností a
zaměstnanci, byla uzavřena 29. 12. 2011, což zajistilo její působnost po celý rok. Při naplňování platných
ustanovení Kolektivní smlouvy pro r. 2012 nedošlo
v průběhu roku k žádným neshodám.
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939

968

267

68

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. 2012 uskutečnilo 1 638 vzdělávacích akcí s celkovým počtem 8 235 výukových hodin, z čehož 840 hodin školení bylo věnováno bezpečnosti práce a požární
ochraně.
V r. 2012 společnost dále poskytovala podporu zaměstnancům, kteří v souladu s potřebami podniku studovali vodárenský bakalářský obor na MVŠ v Olomouci. Studium
v r. 2012 řádně ukončilo 9 studentů.
Na vzdělávání a trénink zaměstnanců bylo v r. 2012 celkem vynaloženo 1,529 mil. CZK.
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Vzdělanostní struktura zaměstnanců
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Bezpečnost práce
Rok 2012 byl charakteristický aktivitami provázejícími
a dokládajícími zvyšování úrovně v oblasti bezpečnosti
práce a ochrany zdraví zaměstnanců. V květnu roku 2012
bylo naší společnosti jako první svého druhu v oboru vodovodů a kanalizací uděleno osvědčení Bezpečný podnik.
Skutečnost, že jsme zmíněné osvědčení získali, svědčí
nejen o vysokých bezpečnostních standardech na pracovištích společnosti, ale i o povědomí a aktivním zapojení
našich zaměstnanců v rámci plnění svých každodenních
povinností k bezpečnosti práce obecně.

Naplnění cílů vytýčených pro 2012 přineslo zefektivnění stávajících systémů. Rok 2012, který lze s ohledem na
uvedená fakta vyhodnotit jako úspěšný, nepochybně přispěl k neustálému zvyšování výkonnosti v oblasti BOZP.

17
VÝROČNÍ ZPRÁVA • 2012 • VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Firemní dobrovolnictví
Společnost VODÁRNA PLZEŇ se jako odpovědný dodavatel vodohospodářských služeb snaží zlepšovat kvalitu života v lokalitách, kde působí.
Významnou aktivitou posledních let je podpora dobrovolnictví zaměstnanců. Organizovanou týmovou podobu mají akce, kdy firma uvolňuje zaměstnance
v rámci pracovní doby na vykonávání pomoci potřebným.
Motivováni předchozími dvěma ročníky úspěšné spolupráce s Denním stacionářem Človíček a radostí zástupců pracujících v tomto
centru pro mládež s kombinovaným postižením z jejích výsledků projevili zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ opakovaně zájem
o tuto akci. Jejich nadšení a snaha pomoci pak byla inspirací
i pro další kolegy. Společně pak stejně jako v předcházejících
letech upravili zahradu a připravili ji tak na blížící se zimu.

Osvěta a vzdělávání
Vzhledem k charakteru činnosti společnosti VODÁRNA
PLZEŇ se výchovně vzdělávací projekty, na kterých se podílíme, orientují zejména na ekologii a ochranu životního prostředí. Většina aktivit se soustředí na děti prvního
a druhého stupně základní školy; v roce 2012 jsme ovšem
zapojili mládež ze středních škol. V soutěži I love kohoutková měli středoškoláci možnost se umělecky projevit a
vytvořit video zachycující jejich kladný vztah k našemu
produktu, tedy vodě z kohoutku.

Ochrana biodiverzity
VODÁRNA PLZEŇ se prostřednictvím mateřské společnosti Veolia Voda Česká republika a především ve spolupráci s Nadačním fondem Veolia podílí i na ekologických
projektech. V roce 2012 pokračovala úspěšná spolupráce s Jakubem Vágnerem z předchozího roku na projektu
Cesta pstruha. V souladu s plánem by měl projekt trvat
5 let a snahou je zachránit populaci pstruha obecného
a lipana podhorního v našich vodách. V druhém ročníku
bylo vysazeno do řeky Střely více než 1,5 tuny ryb
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Do škol bezplatně distribuujeme didaktickou pomůcku
kufřík Tajemství vody, která přibližuje dětem hravou formou vodu a její vlastnosti.
Celoročně umožňujeme po předchozím objednání bezplatné exkurze do prostor úpravny vody i čistírny odpadních vod, a to nejen pro žáky a studenty základních,
středních i vysokých škol. Při těchto návštěvách provozů
se lze od odborných průvodců dozvědět celou řadu zajímavých informací, včetně postupů, jak probíhají vlastní
procesy úpravy i čištění vody.

Ochrana životního prostředí, ekologický kodex,
uhlíková stopa
V souladu se stanovenou politikou společnosti, která jednoznačně zavazuje
k ohleduplnému přístupu k životnímu prostředí při realizaci všech svých činností. Zaměstnanci společnosti jsou vázáni Ekologickým kodexem společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s., jehož cílem je přispět k ozdravění naší planety.

Voda z kohoutku je 800 x šetrnější
k našemu životnímu prostředí
Emise CO2

1 litr vody v PET láhvi

1 litr vody z kohoutku
v karafě

0,299 kg CO2

0,000384 kg CO2

Důsledně se zaměřujeme na oblast nakládání s odpady
či ochranu přírodních zdrojů pitné vody a úsporu elektrické energie. Efektivitu nastavené environmentální strategie
společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. prověřily i kontrolní úřady
státní správy, a to bez zjištění nedostatků ve sledované oblasti.
Důležitým nástrojem k posuzování dopadů činností na životní prostředí je metoda tzv. uhlíkové stopy, kdy na základě analýzy získaných výsledků jsou u procesů výroby pitné
a čištění odpadní vody stanovována opatření přispívající
ke snižování případné ekologické zátěže. Na celosvětové úrovni je mateřská firma Veolia Water leaderem mezi společnostmi, které posuzují svou činnost metodikou uhlíkové stopy.

Donátorské akce – NF Veolia
VODÁRNĚ PLZEŇ není cizí oblast sociální, ve které se realizuje především prostřednictvím Nadačního fondu Veolia, který v roce 2003 založila mateřská společnost Veolia
Voda Česká republika, a.s. Nejvýznamnějším počinem
v této oblasti jsou MiNiGRANTY; jedná se o projekt, který
si klade za cíl podpořit veřejně prospěšné aktivity, sociální i environmentální, provozované zaměstnanci jednotlivých filiálek dobrovolně v jejich volném čase. V roce 2012
MiNiGRANTY oslavily pět let svého působení. Za tuto
dobu Nadační fond rozdělil více než jedenáct milionů
korun mezi 425 úspěšných žadatelů. Není výjimkou, že
se „dobromani“ opakují, ale každoročně se objevují mezi
oceněnými nové tváře. Letos bylo finančně podpořeno
pět projektů celkovou částkou 200 tisíc korun.

Další akcí, která už také
není zcela nová, je Voda
pro Afriku. Už potřetí
byly prodejem zdobených karaf získány finance na opravu vodního vrtu na etiopském
venkově, tento projekt
je realizován společností Člověk v tísni a v předchozích dvou ročnících
zajistil částku blížící se
milionu korun.
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INOVACE
NOVINKY, OBNOVITELNÉ ZDROJE
REKONSTRUKCE, TECHNICKÁ VYLEPŠENÍ

Všechny oblasti lidské činnosti jsou dnes a denně výrazně ovlivňovány technologickými pokroky. Snaha uspět, udržovat či ještě lépe zlepšovat kvalitu veškerých provozovaných aktivit vyžaduje proaktivní
přístup, pokud jde o inovace.
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Oblast informatiky
Rok 2012 jsme zahájili pokračováním zatím pro nás nejvýznamnějšího projektu „virtualizace serverů“, hlavně postupným reinstalováním
serverů ve virtuálním prostředí a tím zajištění kontinuálního přechodu na
nové verze jednotlivých systémů. Díky tomuto projektu jsme přistoupili i k reorganizaci síťových úložišť a tím jsme zlepšili komfort služeb poskytovaných uživatelům.
Dalším poměrně obsáhlým úkolem, který určitě ovlivnil chod společnosti, byl projekt
„readresace sítí“ používaných v naší společnosti. Bylo potřeba za součinnosti dalších
partnerů a uživatelů provést výměnu IP adres dle přiděleného rozsahu ve všech zařízeních připojených do počítačových sítí.
Tento krok nám do budoucna pomůže v lepší spolupráci napříč skupinou Veolia Voda
a tím otevírá možnost rozšíření některých stávajících projektů, případně dává šanci
novým projektům.
V průběhu roku jsme započali naplánovaný přechod na operační
systém Windows 7, který i po přípravách nakonec nebyl pro uživatele úplně bezproblémový.
Závěrem roku jsme přispěli ke spuštění nové možnosti elektronické fakturace z finančního informačního systému.

Oblast pitných vod
Posílení možností VODÁRNY PLZEŇ a.s. při řešení kritických situací v zásobování vodou proběhlo ve formě změny organizace pohotovostní a havarijní služby. Novým
nastavením spolupráce v rámci jednotlivých provozů
VODÁRNY PLZEŇ vč. externích dodavatelů bylo zlepšeno
zajištění této služby. Došlo tím k podpoře nonstop fungujícího centrálního havarijního dispečinku, který díky
shromažďování veškerých informací v jednotném prostředí zajišťoval koordinaci jednotlivých činností už druhým rokem.

Vedle přípravy rekonstrukce a modernizace úpravny vody
v Plzni byla pozornost věnována i dalším úpravnám: konkrétně ÚV Vysoká Libyně, zásobující skupinový vodovod
Kralovice, a nové úpravně vody Pňovany, která by měla
nahradit stávající čerpací stanici. Pro ÚV Vysoká Libyně je
připravována potřebná rekonstrukce.
Pod záštitou Odboru životního prostředí Magistrátu
města Plzně naše společnost spolupracovala na monitoringu pesticidních látek v povodí Úhlavy. Činnost pracovních skupin je v tomto projektu zaměřena na vyhledání
zdrojů nežádoucích látek a na kontrolu jejich používání.
V roce 2012 se také podařilo zrealizovat významné rekonstrukce hlavních zásobních řadů:
• Přivaděče pro skupinový vodovod Plzeň – Zbůch (část
Plzeň – vodojem Pankrác)
• Části výtlaku do vodojemu Starý Plzenec, která je významná pro zásobení jihovýchodní části města Plzně
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Oblast odpadních vod
V průběhu celého roku 2012 pokračovaly práce na skupinovém projektu „Čistá Berounka – etapa II“. V únoru
byla dokončena intenzifikace ČOV Plzeň, na které byl
od března zahájen zkušební provoz v délce 14 měsíců.
Jeho dosavadní průběh lze označit za velmi úspěšný – vyskytlo se jen minimum vážnějších závad a kvalita vyčištěné vody je velmi dobrá a splňuje cílové limity, které měly být po
intenzifikaci plněny. Další akce tohoto projektu - výstavba retenční dešťové nádrže v areálu bývalé ČOV I Plzeň, dostavba
kanalizace v Plzni-Radobyčicích a výstavba I. etapy Úslavského sběrače v Plzni – probíhaly v roce 2012 dle plánovaných
harmonogramů.
Z dalších projektů, u kterých se předpokládá využití dotačních titulů zejména z fondů EU, byla v říjnu 2012
zahájena dostavba kanalizace a ČOV ve Starém Plzenci.
Tato rozsáhlá stavba by měla být dokončena na podzim
roku 2014. U dalších plánovaných akcí (dostavba kanalizace i intenzifikace ČOV na území sdružení obcí Vejprnice, Tlučná a Nýřany, dostavba kanalizace v obcích
Třemošná a Horní Bříza) bylo definitivně rozhodnuto

Outsourcing
V roce 2012 dále pokračovaly dříve uzavřené outsourcingové projekty - čištění odpadních vod ze sladovny Plzeňského Prazdroje a.s., provozování vodohospodářské infrastruktury pro LB IMMO, a.s., zajištění komplexní péče
o odvodňovací vpusti a dešťové kanalizace pro město Plzeň a provoz kanalizační sítě a ČOV pro areál průmyslové
zóny „Pilsen-West“ a plnění servisní smlouvy na provoz
kanalizace a ČOV v průmyslové zóně „Myslinka“.
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o zamítnutí přidělení dotace z OPŽP a je nutné hledat
jiné zdroje financování.
Pro zlepšení spolehlivosti provozu kanalizační sítě v Plzni
bylo na vybraných místech doplněno celkem 18 měření
výšky hladiny odpadních vod ve stokách s on-linem přenosem dat na dispečink.

VODOSPOL s.r.o. Klatovy
Od poloviny roku 2008 je VODÁRNA PLZEŇ a.s jediným vlastníkem vodohospodářské společnosti VODOSPOL s.r.o., která se svými 47 zaměstnanci a obratem
68 milionů korun provozuje vodohospodářský majetek měst a obcí klatovského
regionu.
VODOSPOL s.r.o. přímým zásobováním jednotlivých lokalit a dále prostřednictvím
vody předané provozovatelům vodohospodářské infrastruktury měst Klatovy a Domažlice zásobuje pitnou vodou téměř 55 tisíc obyvatel.

Výroba pitné vody

Odvádění odpadních vod

Na základě nájemních smluv o komplexním provozování
je výroba pitné vody a její distribuce zajišťována ve 38 lokalitách s veřejným vodovodem. Největší zdrojovou kapacitou výroby pitné vody je úpravna vody Milence, která
odebírá povrchovou vodu z vodárenské nádrže Nýrsko.
Objem upravené vody se v roce 2012 pohybuje kolem
3 000 tisíc m3 .

VODOSPOL s.r.o. má ve správě 6 komunálních ČOV,
68 km kanalizační sítě a 2.465 kanalizačních přípojek.
Na kanalizační síti je umístěno 10 čerpacích stanic.

Distribuce vody

Celkově bylo v roce 2012 vyčištěno cca 2 100 tisíc m3
odpadních vod na 6 komunálních čistírnách ve městech
Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Železná Ruda, Plánice,
Strážov a v průmyslovém areálu bývalých kasáren Janovice – DEVELOP-start. Nejvýznamnější čistírny odpadních vod provozované společností VODOSPOL s.r.o. jsou
v Nýrsku a Železné Rudě.

VODOSPOL s.r.o. provozuje celkem 208 km vodovodní
sítě (včetně přívodního potrubí skupinového vodovodu
Nýrsko-Klatovy a Nýrsko-Hadrava), zhruba 4 500 kusů
vodovodních přípojek o délce 34 km s 4 167 kusy fakturačních vodoměrů.
Ve všech lokalitách je 42 vodojemů o celkovém objemu
11 693 m3, 3 úpravny vody (1 na povrchovou vodu, 2 na
podzemní vodu) a 20 čerpacích stanic.

Čištění odpadních vod
VODOSPOL s.r.o. odvádí odpadní vodu od téměř 7 400 trvale bydlících obyvatel .
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FINANČNÍ ČÁST
Rozvaha
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v tis. Kč

2012

2011

AKTIVA

797 211

759 256

0

0

219 064

227 851

1 963

3 378

A.

Pohledávka za upsaný vlastní kapitál

B.

Stálá aktiva

B.I.

Dlouhodobý nehmotný investiční majetek

B.II.

Dlouhodobý hmotný investiční majetek

185 667

191 989

B.III.

Dlouhodobý finanční majetek

31 434

32 484

C.

Oběžná aktiva

535 120

496 503

C.I.

Zásoby

3 965

3 849

C.II.

Dlouhodobé pohledávky

400

8 390

C.III.

Krátkodobé pohledávky

525 516

479 863

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

5 239

4 401

D.

Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv

43 027

34 902

v tis. Kč

2012

2011

PASIVA

797 211

759 256

444 601

428 789

A.

Vlastní kapitál

A.I.

Základní kapitál

5 000

5 000

A.II.

Kapitálové fondy

0

0

A.III.

Rezervní fondy a fondy ze zisku

1 572

1 381

A.IV.

Výsledek hospodaření minulých let

372 408

357 367

A.V.

Výsledek hospodaření běžného období

65 621

65 041

B.

Cizí zdroje

352 609

330 220

B.I.

Rezervy

4 367

5 506

B.II.

Dlouhodobé závazky

10 356

11 020

B.III.

Krátkodobé závazky

337 886

313 694

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasív

1
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zkráceném znění

v tis. Kč

2012

2011

Výkony

1 163 609

1 021 047

Výkonová spotřeba

870 179

732 262

Přidaná hodnota

293 430

288 785

-

Osobní náklady

187 047

177 649

-

Daně a poplatky

6 311

13 645

-

Odpisy dlouhodobého majetku

22 937

23 710

+

vč. ZC prod. mat. a maj.
-

Změna stavu rezerv a OP

733

-1 563

+

Provozní výnosy - ostatní

7 474

2 599

-

Provozní náklady - ostatní

2 025

2 823

*

Provozní hospodářský výsledek

81 851

75 120

+

Finanční výnosy

1 112

5 954

-

Finanční náklady

186

173

*

Hospodářský výsledek z finančních operací

926

5 781

+

Mimořádné výnosy

0

0

-

Mimořádné náklady

0

0

*

Mimořádný hospodářský výsledek

0

0

Hospodářský výsledek před zdaněním

82 777

80 901

-

Daň z příjmu - splatná

17 820

15 235

-

Daň z příjmu - odložená

-664

625

***

Hospodářský výsledek za účetní období

65 621

65 041

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

65 621

65 041

Dividendy

-125 621

-50 000

Nerozdělený zisk

- 60 000

15 041

Po rozvahovém dni k datu sestavení výroční zprávy
nedošlo k žádným významným událostem.
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VÝKAZ PENĚŽNÍCH TOKŮ ve zkráceném znění
v tis. Kč

26

2012

2011

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

1 101

997

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

82 777

80 901

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

23 267

16 996

A.2.

Změny stavu pracovního kapitálu

29 481

-1 654

A.3.-4.

Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky

1 076

906

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-18 376

-2 200

A.6.

Mimořádné příjmy a výdaje

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze směnek

36

5 048

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

118 261

99 997

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-15 026

-39 065

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

127

296

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

-53 765

-30 793

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-68 664

-69 562

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

0

0

C.2.

Změna stavu vlastního kapitálu

-49 809

-30 331

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-49 809

-30 331

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

-212

104

R.

Stav peněžních prostředků na konci roku

889

1 101

Zpráva dozorčí rady
za rok 2012
V roce 2012 se uskutečnila celkem čtyři zasedání
dozorčí rady. Oproti roku předchozímu nedošlo
v jejím složení k žádným změnám: předseda dozorčí rady Ing. Petr Osvald, členové dozorčí rady
pan Ladislav Uhrin, Ing. Petr Mrkos, Ing. Josef
Šverma, paní Jana Radová a pan Luboš Kučera.
Zastoupení v dozorčí radě bylo zachováno: akcionář Statutární město Plzeň, akcionář Veolia Voda
ČR, a.s. a zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ a.s. mají
v dozorčí radě vždy dva zástupce.

na rozdělení zisku. Výrokem auditora bylo konstatováno, že účetní závěrka společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31. 12. 2012 zobrazuje věrně stav
majetku, závazků i vlastního jmění společnosti a že
respektuje zákon o účetnictví a všechny související
platné právní předpisy.

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 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 2012 a představenstvem
předložený návrh na rozdělení zisku bez výhrad.

Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku za rok
2012, která byla ověřena auditorskou společností
KPMG Česká republika Audit, s.r.o., jakož i návrh

Ing. Petr Osvald
předseda Dozorčí rady
VODÁRNY PLZEŇ a.s.

Dozorčí rada projednala představenstvem předloženou zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a nemá k této zprávě žádné připomínky.

Plzeň, 6. března 2013
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Zpráva o vztazích
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Kontakty
Sídlo společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č. p. 143, 317 68 Plzeň
Tel.:

377 413 111

Fax:

377 413 555

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

Výroční zpráva sestavena 11. března 2013.
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