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Základní
údaje
OBCHODNÍ JMÉNO:
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

DATUM VZNIKU:
31. 12. 1996

PRÁVNÍ FORMA:
akciová společnost

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Malostranská 143/2
317 68 Plzeň

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.

98,3 %

Město Plzeň

1,7 %
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Statutární orgány společnosti
k 31. 12. 2014
PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp
pan Philippe Guitard
Mgr. Eva Kučerová
pan Etienne Petit
Ing. Martin Bernard, MBA

předseda představenstva

DOZORČÍ RADA
Ing. Petr Osvald
pan Ladislav Uhrin
pan Luboš Kučera
pan Zdeněk Král
Ing. Miluše Poláková
Ing. Ivan Eis

předseda dozorčí rady

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Miloslav Vostrý
Bc. Aleš Kačírek
Ing. Ludvík Nesnídal
Ing. Jan Kretek
Ing. Miloš Kliment
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generální ředitel
obchodní a finanční ředitel
technický ředitel
provozní ředitel
vedoucí personálního úseku

Klíčové
údaje
OBRAT SPOLEČNOSTI:

1 215,8 mil. Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:

POČET ZAMĚSTNANCŮ:

VÝROBA PITNÉ VODY:

ZTRÁTY VODY:

24 898 tis. Kč

392

13 759 tis. m

3

10,8 %

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÝCH
ODPADNÍCH VOD:

23 317 tis. m

POČET HAVÁRIÍ NA VODOVODNÍ SÍTI:

3

867

POČET HAVÁRIÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI:

231
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Úvodní slovo
generálního ředitele
Vážení akcionáři, dámy a pánové,
rok uplynul jako voda a opět nastal čas bilancovat. Jakých bylo těch předcházejících dvanáct měsíců nejen z pohledu vody nebo VODÁRNY? Rozhodně nepůjde o přehánění, prohlásím-li ho
za nabitý akcemi.
Zpočátku roku hýřili aktivitou především podomní prodavači s jejich pokoutnými nabídkami
filtrů. Ztížit těmto prodejcům úlohu, i tak by mohla být vnímána březnová výstava v prostorách plzeňského Obchodního centra Olympia. Expozice obsahující nejen informační tabule
tematicky zaměřené na veškeré činnosti VODÁRNY PLZEŇ, ale i praktické kousky užívané
ve vodním hospodářství jako skutečné armatury či vodoměrnou sestavu, byla k vidění
po celý měsíc a zpestřila tak oslavy Světového dne vody 22. března.
Označení aprílové počasí by se pro rok 2014 hodilo častěji než jen v dubnu. I když spíš než
za žertování by se klimatické podmínky v průběhu roku daly označit za zkoušení. Střídání
vytrvalého sucha s náhlými a prudkými přívalovými dešti není optimální z hlediska přírody ani z pohledu kanalizační sítě. Podobné podmínky přímo nahrávají jejímu nárazovému přetížení i v případě jinak bohatě postačující kapacity. Nicméně nebyly to jen lidsky
neovlivnitelné faktory znesnadňující plynulý a relativně bezstarostný provoz vodohospodářské infrastruktury. Plzeňský rok 2014 jakoby překypoval rozsáhlými rekonstrukcemi a stavebními úpravami, které mohou z jindy standardní záležitosti jakou je pro naši
společnost dodávání vysoce kvalitní pitné vody učinit náročnou výzvu.
Rekonstrukce nebo přesněji rekonstrukce a modernizace je na pořadu dne také v areálu
Úpravny vody v Plzni na Homolce. Tento z pohledu VODÁRNY PLZEŇ jednoznačně nejvýznamnější počin posledních několika let by se dal spíše přirovnat k běhu na dlouhou trať
a významně přesahuje roční rámec vymezený pro tuto zprávu. Vlastní realizace byla zahájena v září 2013 a těší mě, že mohu konstatovat, že výsledky této investičně, stavebně
i provozně velice náročné akce jsou jasně znát. Zprovoznění klíčového technologického
procesu, jímž bude filtrace přes granulované aktivní uhlí, je téměř na dohled. Navíc
v souladu s očekáváním nebylo potřeba žádných mimořádných opatření a i ve ztížených
podmínkách jsme zajistili dodávky vody v požadovaném množství a kvalitě.
Kromě této hlavní akce probíhající zcela bez omezení odběratelů, byla na pořadu dne ještě celá řada dílčích rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v centru města, které už pozornosti
dotčených zákazníků neuniknou. Mezi ty nejvýznamnější zcela jistě patří obnova vodovodu a kanalizace v Pražské a Dominikánské ulici a v sadech Pětatřicátníků. Zrekonstruovat
bylo třeba rovněž kanalizaci na náměstí Republiky.
Méně mediálně viditelnou událost představuje organizační změna realizovaná v průběhu
podzimu. K 31. říjnu došlo ke změně majitele společnosti VODOSPOL s. r. o.; nově klatovští
patří ke středočeskému poskytovateli vodohospodářských služeb. Věřím, že tato nově vznikající spolupráce bude úspěšná tak jako doposud naše.
V neposlední řadě bych ještě rád připomněl další významné aktivity, které už několik let neodmyslitelně patří k naší společnosti, ač nejsou její hlavní doménou. O pomoc potřebným se snažíme jak
prostřednictvím firemního dobrovolnictví, tak dalšími činnostmi ve spolupráci s Nadačním fondem
Veolia. Jako nejznámější a nejvýznamnější bych jmenoval Minigranty finančně podporující dobrovolné volnočasové aktivity zaměstnanců a společný projekt se Člověkem v tísni – Voda pro Afriku.
Obvykle se říká, že „to nejlepší na konec“. Já bych si toto dovolil lehce poupravit na „to nejdůležitější
na konec“. Rád bych na tomto místě poděkoval za usilovnou práci všem, kteří svou snahou pomohli
naší společnosti k dosaženým výsledkům. Velký dík patří také našim partnerům z řad zástupců měst
a obcí za jejich vstřícnost při mnohých jednáních souvisejících se správou vodohospodářského majetku.

Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
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Organizační struktura akciové společnosti

Valná hromada

Dozorčí rada společnosti

Představenstvo společnosti

Úsek generálního ředitele

Integrovaný systém řízení

Sekretariát

Úsek technického
ředitele

Úsek obchodního a
finančního ředitele

Asistentka gen. ředitele

Úsek provozního
ředitele

Interní auditor

Personální úsek

Mzdové oddělení
Odbor technické
dokumentace a vyjadřování

Oddělení
Controllingu

Provoz úpravna
vody Plzeň

Provoz laboratoře

Informační soustava

Zámečnická dílna

Kanalizační čerpací
stanice

Laboratoře PV

Odbor Zákaznický
útvar

Provoz Rozvod
vody Plzeň

Zámečnická dílna

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
Personální oddělení

Oddělení Odečtová služba
Provoz doprava

Oddělení Výměny
vodoměrů
Odbor Zásobování

Provoz Kanalizace
a ČOV Kralovice

Oddělení Nýřany
Oddělení Kralovice

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.
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Hlavní činnosti
VODÁRNY PLZEŇ
VODÁRNA PLZEŇ a.s. je stabilní firmou s dlouholetou
tradicí. Zajišťuje spolehlivé dodávky vody
a odkanalizování a čištění odpadních vod v Plzni
a celé řadě měst a obcí v okolí západočeské
metropole.

Společnost se snaží co nejlépe uspokojovat
požadavky svých zákazníků a jako člen Veolia Voda
se hlásí k těmto hodnotám:
» Přístup k zákazníkovi
» Inovace
» Odpovědnost
» Solidarita
» Výkonnost

Výše uvedené hodnoty zavazují, a proto si společnost
VODÁRNA PLZEŇ a.s. dává za cíl udržet vysokou
úroveň nastavených hodnot i v nadcházejících
obdobích, kdy se budeme připravovat na převod akcií
mezi stávajícími vlastníky, který má proběhnout
na konci roku 2015.

Naše služby

Inovace
8

Zákazníci

Solidarita

Odpovědnost
9
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NAŠE SLUŽBY
Výroba vody, vodovodní síť,
hospodaření s vodou
Jednou ze dvou nosných činností VODÁRNY PLZEŇ a.s. je výroba a
distribuce pitné vody. Oblast působení je setrvalá, k mírnému rozšíření provozovaného majetku došlo pouze vlivem převzetí staveb
soukromých investorů.
V roce 2014 bylo vyrobeno celkem 13,76 milionů m3 pitné vody,
tedy téměř o 3% méně, než v roce předchozím.
Rozložení využití zdrojů bylo následující:

» Úpravna povrchové vody (ÚV Plzeň)
» Úpravny podzemní vody
» Voda bez úpravy (zdravotně zabezpečená)

89 %
8%
3%

Distribuce vody probíhala prostřednictvím 1 354 km vodovodní
sítě, 82 vodojemů a 57 čerpacích stanic a více než 40 000 přípojek. Celkem bylo zákazníkům dodáno 13,63 mil. m3 vody - objem
vody vyrobené k realizaci poklesl proti roku 2013 o 3 %. Udržení provozuschopnosti
vodovodů si vyžádalo přes 860 zásahů na vodovodní síti a přípojkách formou oprav
poruch a havárií. Proběhla však také systémová obnova vodovodů v celkové délce
7,4 km – např. v ulicích Pražská, Červenohrádecká, Macháčkova, Pecháčkova
a Waltrova v Plzni, ale také v Kralovicích, Kaznějově či Zbůchu. Na čerpacích stanicích se
podařilo zrekonstruovat technologické vybavení ČS Kamenný Újezd a Nýřany – Pankrác.
Činnost preventivního vyhledávání úniků provedená na 262 km vodovodního potrubí pomohla k dalšímu snížení ztrát vody: jejich podíl dosáhl méně než 11 %.

Počet zásobených obyvatel
Délka vodovodní sítě
Počet přípojek

230 700
1 354 km
40 227

Objem vyrobené vody

13 759 tis. m3

Fakturovaný objem

11 979 tis. m3

Počet ÚV

25

Počet VDJ

82

Počet ČS na síti

57

Fakturace obyvatelstvo

7 348 tis. m3

Fakturace ostatní

4 631 tis. m3

Voda předaná

197 tis. m3

Voda nefakturovaná

1 656 tis. m3

Ztráty vody

1 467 tis. m3

Počet poruch a havárií

10

867

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.
Shrneme-li tuto oblast konkrétními číselnými hodnotami, pak zjistíme,
že bylo provedeno celkem 7 368 výměn vodoměrů a nově osazeno 478
měřidel na vodovodní přípojky. Na konci roku 2014 byl celkový počet
odběrných míst osazených fakturačními měřidly 38 918. V lokalitách
Plzeň-Vinice a Plzeň-Lochotín je v případě 304 odběrných míst s úspěchem
provozován systém plně automatického sledování stavu měřidel a tedy i
spotřeby vody pomocí dálkového odečtu z pevné sítě.
Nová technologie získávání a přenosu stavu vodoměru při pravidelném
odečtu spotřeby u odběratele znamenala podrobnou analýzu stávajících
měřidel a vytipování konstrukčně vhodných zařízení k montáži radiového
modulu, který snímá a přenáší požadovaná data. Ve druhé etapě proběhla
montáž, nastavení a testování u 1 000 kusů vybraných vodoměrů
s měsíčním odečtovým cyklem. V současné době je tedy tato technologie
používaná téměř u 1500 měřidel.
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Odvádění odpadních vod,
čištění odpadních vod
Ve druhé klíčové oblasti působení VODÁRNY PLZEŇ a.s., odvádění a čištění odpadních vod, nedošlo v roce 2014 k významné změně v rozsahu
provozované infrastruktury ani oblasti působení.
Odvod odpadních vod od 214 tis. obyvatel a ostatních producentů je
zajišťován prostřednictvím 898 km kanalizace a více než 29 000 kusů
kanalizačních přípojek. Převahu má gravitační jednotná síť, v menší
míře jsou zastoupeny oddílné a tlakové systémy. Provozováno je celkem 82 čerpacích stanic odpadních vod.
V rámci údržby bylo v průběhu uplynulého roku vyčištěno přes 150
km kanalizační sítě, odstraněno bylo 231 havárií na stokách a 452 na
přípojkách. Obnova kanalizací probíhala v návaznosti na rekonstrukce
ulic – v Plzni např. v ulicích Pražská, Dominikánská, Riegrova a v části
náměstí Republiky (spolu s rekonstrukcí tramvajové trati), či v sadech
Pětatřicátníků a v ulici Prvomájová. Probíhal také systematický monitoring kanalizační
sítě: celkem bylo prohlédnuto 68 km stok.
Na 25 provozovaných čistírnách odpadních vod bylo v roce 2014 vyčištěno celkem
23,32 milionů m3 odpadních vod. Objem fakturovaných odpadních vod ve stejném období činil 15,31 milionů m3; obě hodnoty jsou prakticky srovnatelné s rokem 2013.
Z obnovených zařízení je nutné zmínit významné zásahy na vyhnívacích nádržích
a kogeneračních jednotkách vč. strojovny na ČOV Plzeň.
Čištění odpadních vod bylo v uplynulém roce zajištěno s vysokou provozní spolehlivostí a účinností a VODÁRNA PLZEŇ a.s. se tak obešla bez poplatků za bilanční množství
vypouštěného znečištění.
Počet obyvatel napojených na KS

214 483

Počet KP

29 200

Délka KS

898 km

Objem vyčištěné OV
Fakturovaný objem

23 317 tis. m3
15 313 m3

Počet ČS OV

82

Fakturace OV:
15,313 mil. m 3

Čištěná OV:
23,317 mil. m 3
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Provoz laboratoří
V roce 2014 provoz Laboratoře prováděl svou činnost ve shodě s požadavky
norem ČSN EN ISO 17025 a 9001. V průběhu roku byly aktualizovány zkušební metody vzhledem k nově vydávaným technickým normám v souladu s
evropskou legislativou. Tyto aktualizované postupy byly posouzeny Českým
institutem pro akreditaci. Došlo k dalším obměnám přístrojové techniky
tak, aby byla zabezpečena kvalita poskytovaných služeb v požadovaném
rozsahu.

INOVACE
Oblast informatiky
Počátkem roku 2014 se podařilo zdárně dokončit projekt
virtualizace infrastruktury pro řízení provozu úpravny vody
a vodovodní sítě města Plzeň. Tato změna zvýšila stabilitu systému a zároveň snížila jeho závislost na hardware.
V prvním čtvrtletí jsme dokončili přechod na operační
systém Windows 7 a ukončili tak definitivně používání
Windows XP.
K významné změně došlo na konci měsíce května, kdy byl
dokončen přechod na Google Apps v rámci celosvětového
projektu jednotného komunikačního systému. Přechod na
systém webové aplikace pro komunikaci Gmail jsme i díky
podpoře pracovníků společnosti Solution and Services a.s.
zvládli bez větších problémů. V průběhu září pak byl tento
systém s ohledem na bezpečnost doplněn dvoufaktorovou
autentifikací.
Závěrem roku jsme připravili a podíleli se na několika
nových projektech jako je „Evidence poruch nad GISem“,
nebo „Datový sklad technologických odečtů měřidel různých médií“.
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Oblast pitných vod
V rámci akce Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň byla úspěšně dokončena první ucelená část díla. Byly tak vytvořeny podmínky pro realizaci klíčových
částí rekonstrukce – objektů filtrace, ozonizace a UV záření. Nutno podotknout, že
průběh stavby za plného provozu klade na dodavatele a zejména provozovatele
extrémní nároky.
S cílem zajištění kvality dodávané pitné vody bylo zkušebně provedeno čištění vodovodního potrubí metodou rotačního kartáče. Celkem bylo vyčištěno 682 m vodovodu v městské části Plzeň 2.
Pro posouzení zbývající životnosti vodovodního přivaděče do oblasti Plzeň-sever
bylo využito odborné společnosti z oblasti diagnostiky potrubí. Zjištění a provedené
analýzy budou zužitkovány pro návrh způsobu jeho obnovy.

Oblast odpadních vod
Do zkušebního provozu byla uvedena páteřní trasa I. etapy Úslavského sběrače
s retenční nádrží Božkov, dešťová nádrž v areálu bývalé ČOV I Plzeň a čerpací stanice
odpadních vod Rokycanská z projektu „Čistá Berounka – etapa II“.
Dne 3.10.2014 proběhlo slavnostní zakončení stavby Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec a rozšíření vodovodní sítě v Sedlci a byl zahájen její
zkušební provoz. Akce s celkovými náklady 230 mil. Kč přinesla městu Starý Plzenec
výraznou podporu v jeho rozvoji.
Zkušební provoz ČOV Tlučná, která zajišťuje čistění odpadních vod z obcí Vejprnice,
Tlučná a Nýřany, prokázal nedostatky v systému hybridní nitrifikace. Byly provedeny
úpravy a zkušební provoz musel být prodloužen.
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Outsourcing
V roce 2014 úspěšně pokračovaly již dříve uzavřené outsourcingové projekty - „Čištění odpadních vod ze sladovny
Plzeňského Prazdroje, a. s.“, „Provozování vodohospodářské
infrastruktury pro LB IMMO, s. r. o.“ a „Provoz kanalizační
sítě a ČOV pro areál průmyslové zóny Pilsen-West“.
Mimo tyto dlouhodobější outsourcingové projekty se
podařilo v průběhu roku obhájit v náročné konkurenci zajišťování služeb - „Čištění a opravy uličních vpustí a dešťové
kanalizace“, „Kamerový průzkum kanalizačních stok“ a
„Provozní kontrola hydrantů na vodovodní síti pro veřejnou

potřebu ve městě Plzni dle požadavků normy „ČSN 730873
požární bezpečnost staveb“ pro našeho největšího partnera, statutární město Plzeň.
Začátkem roku 2014 byla rozšířena spolupráce s velmi
významným obchodním partnerem Plzeňským Prazdrojem,
neboť nabídka naší společnosti na „Zajištění havarijní
činnosti - inženýrské sítě (páteřové vodovody a kanalizace) v areálu Plzeňského Prazdroje a.s., závodu Plzeň“ byla
vyhodnocena jako nejlepší.

ZÁKAZNÍCI
I v roce 2014 poskytovalo Zákaznické centrum v souladu se „Závazky
zákaznických služeb“ veškeré služby dle zákaznického manuálu, jednotných standardů a postupů. Také díky tomu nedocházelo k diskriminaci či
zvýhodňování některých odběratelů a byl všem odběratelům zajištěn rovný
přístup ke službám naší společnosti.
S platností nového občanského zákoníku a novely zákona o vodovodech
a kanalizacích jdou ruku v ruce i určité změny, které je potřeba provést v
odběratelských smlouvách. Toto se týká všech odběratelských smluv a musí
být realizovány do 1. ledna 2024. Po celý rok 2014 už byly tyto nové smlouvy sepisovány.
Dlouhodobě se snažíme nejen o zvyšování úrovně stávajících poskytovaných služeb, ale rovněž o jejich rozšiřování. Zároveň zjišťujeme u odběratelů zájem o služby nové, 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.
Pro názornost se hodí nahlédnout na pár konkrétních čísel. Celkový počet návštěvníků, kteří využili služeb zákaznických center v roce 2014, byl
oproti předchozím rokům nižší, což naznačuje nadále stoupající trend
využívání elektronické komunikace ze strany odběratelů. Pokud jde o počet
smluvních zákazníků, ten dosáhl hodnoty 35 557. Počet dohod s odsouhlasenou e-mailovou komunikací je 3 528, což představuje téměř 10 %.
Služba zasílání faktur elektronicky či osobní doručení bylo využito v 16 731
případech, což přesahuje 20 % z celkového množství vystavených dokladů.
Počet zákazníků využívající přímý přístup k vlastním datům v zákaznickém
informačním systému je 2 823.
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Nové služby
Zákaznický útvar nadále pokračuje v plnění svého hlavního cíle, kterým je poskytování maximálního množství
kvalitních služeb konečnému odběrateli s minimální
časovou náročností jak pro zákazníka, tak pro Zákaznický
útvar.

a rozúčtování daňových dokladů do zápisu, jež potřebují
ve svých informačních či účetních systémech. Tuto službu
ocení především velkoodběratelé a správci nemovitostí,
kteří se potýkají měsíčně s větším množstvím zpracování
daňových dokladů.

Jednu z forem realizace v roce 2014 představovalo mimo
jiné rozšíření již zmíněné elektronické komunikace. Pro
odběratele byla vytvořena nová služba zasílání daňových
dokladů v elektronické podobě, a to nejen ve formátu pdf,
ale rovněž ve formátu ISDOC. V druhém případě se jedná
o datový soubor, který lze importovat do informačních
systémů na straně odběratele, což minimalizuje vznik chybných záznamů přijatých dokladů. Tato služba usnadní zápis

Také ostatní elektronické služby jsou nadále hojně využívány. Ať už jde o zákaznický informační systém a rezervační
systém, které pomohou řešit smluvní záležitosti, nebo
o neocenitelné informační pomocníky – SMS info a vyhledávání poruch pomocí Google maps, lze konstatovat, že si
našli u našich zákazníků své místo.
Rok 2014 se také nesl ve znamení segmentace zákazníků. Díky tomu lze realizovat lepší řízení vztahů se zákazníky jednotlivých segmentů, kteří vyžadují specifické
požadavky.

Komunikace s veřejností
Vysoká míra informovanosti i dostupnost žádaných údajů
mohou pozitivně ovlivnit spokojenost zákazníka. Jako
zákaznicky orientovaná společnost vidíme tyto oblasti jako
extrémně důležité a v souladu s tím jsou koordinovány
činnosti Zákaznického útvaru. I nadále lze získat informace
osobně v našem Zákaznickém centru; k dispozici jsou zde
naši zaměstnanci, případně můžete čerpat z informačních
kartiček. Oblíbeným způsobem kontaktu je telefonická komunikace. Zákazníci mohou v úředních hodinách využívat
naší zákaznické linky, mimo ně je jim k dispozici nonstop
call centrum.
Kromě těchto dnes už tradičních komunikačních kanálů se
neustále zvyšuje zájem o nejrůznější podoby elektronické
komunikace. Už od roku 2013 jsou našim zákazníkům k dispozici mobilní aplikace Moje voda a Moje voda Plus, které je
informují o obecných i personalizovaných datech. V druhém
případě se jedná o zabezpečený přístup k osobnímu zákaznickému účtu a představuje mobilní verzi webového účtu.
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Jako stálici lze vnímat užitečnou službu SMS Info, která
bezplatně informuje o haváriích a odstávkách v žádané
lokalitě prostřednictvím textových i hlasových zpráv.

Marketing a komunikace
Jasnou prioritu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. představují spokojení zákazníci; tento cíl nás motivuje ke
každoročnímu průzkumu spokojenosti. V průběhu září
a října bylo telefonicky kontaktováno celkem 400
respondentů z řad majitelů rodinných domů, bytových
družstev či jejich správců, průmyslových zákazníků
a firem. Celková spokojenost dosáhla pro nás velice příjemné hodnoty 97%. Těší nás, že stabilně vysoké hodnocení opět zaznamenalo vstřícné a příjemné vystupování
našich zaměstnanců, stejně tak se dlouhodobě na hodnotě těsně pod 100% drží také spokojenost s plynulostí
dodávek (letos na úrovni 97%).
Ke stabilním oporám posledních let v oblasti marketingu
a komunikace patří projekt podporující zdravý životní

styl a s tím spojený řádný pitný režim s názvem Čerstvá
kohoutková? Stačí říct! Ani v roce 2014 nechyběly nové
či zavedené podniky se zájmem nabízet vodu z kohoutku
oficiálně a v designových karafách.
Rok 2014 se odlišoval od let předchozích výraznější
oslavou Světového dne vody; při této příležitosti proběhla v plzeňském Obchodním centru Olympia tematická
výstava zaměřená nejen na pitnou a odpadní vodu, ale
také na další sféry působnosti společnosti VODÁRNA PLZEŇ jako např. aktivity ve spolupráci s Nadačním fondem
Veolia. Už podruhé měli zájemci o proces čištění odpadních vod možnost oslavit říjnový svátek exkurzí v areálu
Čistírny odpadních vod na Jateční třídě.

Integrovaný systém řízení
Stejně jako v uplynulých letech byl i v roce 2014 zavedený
integrovaný systém řízení v oblastech kvalita - životní
prostředí - bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců
důkladně prověřen z hlediska efektivity a funkčnosti
nezávislým kontrolním orgánem, společností Institut
pro testování a certifikaci, a.s., a to v rámci podzimního
dozorového auditu. Jeho pozitivní výsledek je pro nás
oceněním, ale zároveň i závazkem do roků budoucích.
S potěšením můžeme potvrdit úspěšné splnění vytčených cílů korespondujících s vyhlášenou politikou společnosti, přičemž jejich realizace ve svém důsledku přispěla
ke zvýšení úrovně všech tří zmiňovaných oblastí.
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ODPOVĚDNOST
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.

86

52

123

121

Délka zaměstnání ve společnosti

do 5 let

6 - 10 let

11 - 20 let

nad 20 let

Zaměstnanci
Fyzický stav zaměstnanců byl k 31.12.2014 382 zaměstnanců. Proti srovnatelnému období
předchozího roku došlo ke zvýšení fyzického stavu o 1 zaměstnance, což činí nárůst o 0,26 %
oproti původnímu stavu zaměstnanců. Přepočtený stav zaměstnanců se započtením dohod
o pracích konaných mimo pracovní poměr pak k 31.12.2014 činil 380,74 osob, což oproti r.
2013 znamená mírný pokles celkové zaměstnanosti o 0,59 %.
Fluktuace zaměstnanců je poměrně velmi nízká. Z iniciativy zaměstnance v r. 2014 odešli 2 zaměstnanci, což činí 0,52 % z celkového počtu zaměstnanců. Pracovní kolektiv společnosti je velmi stabilizovaný - do 5 let pracuje 86 zaměstnanců, tj. 22,19 %, více než 5 let 52 zaměstnanců,
tj. 13,78 %, více než 10 let 123 zaměstnanců, tj. 31,38%, více než 20 let pracuje ve společnosti
121 zaměstnanců, tj. 32,65 %. Lze konstatovat, že většina zaměstnanců pracuje ve společnosti
dlouhodobě. Výjimkou není ani jejich celoživotní zaměstnávání.
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40
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48
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25 - 29
let

13

2

20 - 24
let

12

1

do 20 let

8

0

0

Věková struktura zaměstnanců
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Odchody zaměstnanců
podle důvodů

Odchody
do mimoevidenčního
stavu
3
Odchody z iniciativy
zaměstnavatele
1

Odchody z iniciativy
zaměstnance
2

Odchody do důchodu
4

Na sociální výdaje bylo vynaloženo 2 310 tis. Kč z toho:

» na kulturní a sportovní vyžití - 1 015 tis. Kč
» dětská rekreace, sociální výpomoci a dary – 45 tis. Kč
» poukázky na podporu zdraví zaměstnanců – 364 tis. Kč
» příspěvek na závodní stravování byl poskytnut ve výši – 866 tis. Kč
» příspěvek na činnost odborové organizace a ostatní – 20 tis. Kč
Na bezúročné půjčky zaměstnancům bylo ze sociálních nákladů společnosti
v r. 2014 poskytnuto 195 tis. Kč.
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Pracovní poměry
na dobu určitou
6

» Transformace skupiny
Veolia se blíží k cíli
» Navštivte nové Café by Veolia
» U Želivky vyroste vodní království

VODA JE ŽIVOT
Magazín zaměstnanců skupiny Veolia ČR

č. 3 - Listopad 2014

K posílení ochrany zdraví bylo zajištěno pro zaměstnance na exponovaných
pracovních místech očkování podle druhu rizika, na které bylo v roce 2014
vynaloženo 48,62 tis. Kč.
I v roce 2014 byla pozornost věnována bezpečné práci. Také v průběhu roku
2014 se nám dařilo účinně předcházet pracovním úrazům a držet jejich
počet na nízké úrovni.
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Bezpečnost práce
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) byla i v hodnoceném období nedílnou součástí pracovních povinností všech zaměstnanců napříč společností. Skutečnost, že jsme držitelem osvědčení Bezpečný podnik a naše společnost je certifikována
dle ČSN EN OHSAS 18001:2008, je garancí naší soustavné snahy o vytváření bezpečného pracovního prostředí.
Důležitý zdroj podnětů přispívající k eliminaci příčin pracovních úrazů představují
pravidelně prováděné prověrky BOZP, na jejichž základě jsou vedením společnosti přijímána opatření spočívající zejména v modernizací používaných technologií, výrobních
procesů a potřebného strojního vybavení.

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. Zpravidla se jedná
o týmovou aktivitu, kdy v rámci běžné pracovní doby mají
zaměstnanci možnost pomáhat potřebným.
V roce 2014 se naši dobrovolníci zapojili hned dvakrát. Nejprve v květnu v rámci „Give & Gain Day“ – dobrovolnického
dne, při němž se po celém světě propojují byznys a prospěšné organizace nebo projekty – kdy stejně jako už několikrát
v minulosti pomohli Dennímu stacionáři Človíček s údržbou
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zahrady. Pro zajímavost, v tomto ročníku G&G Day se v České
republice zapojilo 28 firem s bezmála osmi sty dobrovolníky.
Na celém světě pak tuto akci podpořilo svým zapojením více
než 21 000 dobrovolníků v 26 zemích.
Další významný den z pohledu dobrovolnictví
a ekologie představuje ENGAGE DAY. V rámci něj se v pátek
12. září vydala skupinka zaměstnanců VODÁRNY PLZEŇ
z areálu Úpravny vody Homolka podél řeky Úhlavy, aby uklidila ochranné pásmo vodního zdroje. Ač se jedná o území,
kde mají nepovolené osoby vstup zakázán a které je oplocené, rozhodně nebyli bez práce.

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 a požární ochrany.
Celkem se v r. 2014 uskutečnilo 1543 vzdělávacích akcí s celkovým
počtem 9062 výukových hodin, z čehož 605 hodin školení bylo
věnováno bezpečnosti práce a požární ochraně. Na vzdělávací
aktivity bylo v r. 2014 celkem vynaloženo 1,494 mil. Kč.
Kolektivní smlouva společnosti na r. 2014, vymezující všechny
hlavní zásady vztahů mezí společností a zaměstnanci, byla uzavřena 25.11.2013, což zajistilo její platnost po celý rok 2014.
Při naplňování platných ustanovení Kolektivní smlouvy pro
r. 2014 nedošlo v průběhu roku k žádným rozporům. V průběhu
roku 2014 působily ve společnosti 2 odborové organizace.

Vzdělanostní struktura zaměstnanců

Počet zaměstnanců

základní vzdělání

16

středoškolské všeobecné

8

středoškolské odborné - vyučen

182

úplné středoškolské

48

úplné středoškolské odborné s vyučením

78

středoškolské vzdělání vyšší odborné

1

bakalářské vzdělání

13

vysokoškolské vzdělání

36
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Spolupráce s Nadačním fondem Veolia
Donátorské akce – NF Veolia
VODÁRNA PLZEŇ se snaží přispět ke zkvalitnění
života v oblasti, kde působí, i jinou formou než už
zmíněným firemním dobrovolnictvím. V oblasti sociální 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.
Za sedmileté období působení tohoto projektu
Nadační fond rozdělil částku ve výši téměř devatenáct milionů korun mezi více než sedm set podpořených projektů. V roce 2014 získalo MiNiGRANT®celkem 148 regionálních projektů, z nichž deset je
spojeno se jmény zaměstnanců VODÁRNY PLZEŇ.
Stejně jako v roce předchozím se úspěšní žadatelé
podělili o celkovou částku 200 tisíc Kč.
Dalším významným projektem, který je realizován
v spolupráci s organizací Člověk v tísni, nese výstižný
název Voda pro Afriku. Už popáté byly prodávány
designové karafy se speciálním africkým motivem.
Výtěžek prodeje je určen na opravu vodních vrtů,
které slouží jako zdroj pitné vody pro obyvatele jižní
části africké Etiopie.
V tomto ročníku byla navíc rozeslána novoroční přání
s motivem tohoto projektu, která navýšila vybranou
částku na 760 tisíc Kč. Celkově za roky 2010-2014
činí výtěžek z prodeje karaf a příspěvek za novoročenky 2 560 000 Kč.
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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. Do škol bezplatně distribuujeme didaktickou pomůcku kufřík Tajemství vody, která přibližuje
dětem hravou formou vodu a její vlastnosti.
V podstatě celý rok je možné po předchozí domluvě
navštívit areál čistírny odpadních vod. Bezplatné
exkurze nejsou cíleně pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol, ale obecně pro
širokou veřejnost. Vítán je kdokoliv, kdo se chce
dozvědět celou řadu zajímavých informací, včetně
postupů, jak probíhají vlastní procesy čištění vody.
Exkurze v areálu úpravny vody musely být
z důvodu stavebních úprav spojených s rekonstrukcí a modernizací dočasně pozastaveny.

Ochrana životního prostředí,
ekologický kodex, uhlíková stopa
Ohleduplný přístup k životnímu prostředí a utváření
přijatelného environmentálního profilu společnosti VODÁRNA PLZEŃ a.s. vyplývá nejen z vyhlášené
politiky společnosti, ale je deklarován i ekologickým
kodexem závazným pro všechny naše zaměstnance.
Aktivně podporujeme separaci odpadů na našich
pracovištích, využíváme možnost zpětného odběru
určitých druhů odpadů. Specifikací a následným řízením environmentálních aspektů a využíváním energií
z obnovitelných zdrojů (např. na ČOV Plzeň dosahována za loňský rok míra soběstačnosti
ve spotřebě elektrické energie 90%) snižujeme nejen
ekologickou zátěž okolního prostředí, ale i míru uhlíkové stopy zanechané naší společností.

Ochrana biodiverzity
VODÁRNA PLZEŇ se prostřednictvím mateřské společnosti VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
a především ve spolupráci s Nadačním fondem
Veolia podílí i na ekologických projektech.

23

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 » VODÁRNA PLZEŇ a.s.

VODOSPOL s. r. o.
Od poloviny roku 2008 do konce října roku 2014 byla
VODÁRNA PLZEŇ a.s. jediným vlastníkem vodohospodářské společnosti VODOSPOL s. r. o., která se svými 42
zaměstnanci a obratem 71 milionů Kč provozuje vodohospodářský majetek měst a obcí v klatovském regionu.
VODOSPOL s. r. o. přímým zásobováním jednotlivých
lokalit a prostřednictvím vody předané provozovatelům
vodohospodářské infrastruktury měst Klatovy a Domažlice zásobuje pitnou vodou území s téměř 55 tisíci
obyvateli.

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 2014 pohyboval nad hodnotou 3 000 tis. m3.

VODOSPOL s. r. o. má ve správě 6 komunálních ČOV, 68 km
kanalizační sítě a 2 488 kanalizačních přípojek. Na kanalizační síti je umístěno 10 čerpacích stanic.

Distribuce vody
VODOSPOL s. r. o. provozuje celkem 208 km vodovodní sítě
(včetně přívodního potrubí skupinového vodovodu
Nýrsko – Klatovy a Nýrsko – Hadrava), cca 4 584 kusů vodovodních přípojek o délce 35 km s 4 167 kusy fakturačních
vodoměrů. Ve všech lokalitách je 42 vodojemů o celkovém
objemu 11 693 m3, 4 úpravny vody (1 na povrchovou vodu,
3 na podzemní vodu) a 20 čerpacích stanic.
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Čištění odpadních vod
VODOSPOL s. r. o. odvádí odpadní vodu od téměř 7 800 trvale bydlících obyvatel. Celkově bylo v roce 2014 vyčištěno
cca 1 753 tis. m3 odpadních vod na 6 komunálních čistírnách ve městech Nýrsko, Janovice nad Úhlavou, Železná
Ruda, Plánice, Strážov a průmyslový areál bývalých kasáren
Janovice – DEVELOP-start. Nejvýznamnější čistírny odpadních vod provozované společností VODOSPOL s. r. o. jsou
v Nýrsku a Železné Rudě.
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Finanční část
v tis. Kč

2014

2013

AKTIVA

775 280

756 478

0

0

216 406

240 020

1 090

1 139

214 416

207 447

900

31 434

516 731

482 411

3 808

3 958

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

81

200

C.III.

Krátkodobé pohledávky

509 181

473 472

C.IV.

Krátkodobý finanční majetek

3 661

4 781

D.

Ostatní aktiva a přechodné účty aktiv

42 143

34 047

v tis. Kč

2014

2013

PASIVA

775 280

756 478

A.

Vlastní kapitál

344 075

387 149

A.I.

Základní kapitál

5 000

5 000

A.II.

Kapitálové fondy

A.III.

Rezervní fondy a fondy ze zisku

A.IV.

0
1 769

1 549

Výsledek hospodaření minulých let

312 408

312 408

A.V.

Výsledek hospodaření běžného období

24 898

68 192

B.

Cizí zdroje

431 205

369 317

B.I.

Rezervy

1 016

3 228

B.II.

Dlouhodobé závazky

4 578

9 894

B.III.

Krátkodobé závazky

425 611

356 195

B.IV.

Bankovní úvěry a výpomoci

0

0

C.

Ostatní pasiva - přechodné účty pasív

0

12
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VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zkráceném znění
2014

2013

1 215 792

1 206 949

Výkonová spotřeba

952 828

913 314

Přidaná hodnota

262 964

293 635

-

Osobní náklady

191 097

191 580

-

Daně a poplatky

6 462

6 551

-

Odpisy dlouhodobého majetku

21 225

21 810

+

Výkony

vč. ZC prod. mat. a maj.
-

Změna stavu rezerv a OP

72

-1 985

+

Provozní výnosy - ostatní

17 431

15 851

-

Provozní náklady - ostatní

3 645

4 993

*

Provozní hospodářský výsledek

57 894

86 537

+

Finanční výnosy

11 281

138

-

Finanční náklady

31 655

363

*

Hospodářský výsledek z finančních
operací

-20 374

-225

+

Mimořádné výnosy

0

0

-

Mimořádné náklady

0

0

*

Mimořádný hospodářský výsledek

0

0

Hospodářský výsledek před zdaněním

37 520

86 312

-

Daň z příjmu - splatná

17 938

18 582

-

Daň z příjmu - odložená

-5 316

-462

***

Hospodářský výsledek za účetní
období

24 898

68 192

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

24 898

68 192

Dividendy

-24 898

-68 192

Nerozdělený zisk

0

0

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

2014

2013

P.

Stav peněžních prostředků na počátku roku

1 481

889

Z.

Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním

37 520

86 312

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

41 524

22 659

A.2.

Změny stavu pracovního kapitálu

61 654

34 592

A.3.-4.

Výdaje z plateb úroků a přijaté úroky

23

102

A.5.

Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost

-20 180

-19 756

A.6.

Mimořádné příjmy a výdaje

0

0

A.7.

Přijaté dividendy a podíly na zisku, výnosy ze směnek

13

36

A.***

Čistý peněžní tok z provozní činnosti

120 554

123 945

B.1.

Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv

-30 528

-41 858

B.2.

Příjmy z prodeje stálých aktiv

11 409

172

B.3.

Půjčky a úvěry spřízněným osobám

-34 583

43 977

B.***

Čistý peněžní tok z investiční činnosti

-53 702

2 291

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

C.2.

Změna stavu vlastního kapitálu

-67 972

-125 644

C.***

Čistý peněžní tok z finanční činnosti

-67 972

-125 644

F.

Čisté zvýšení (snížení) peněžních prostředků

-1 120

592

R.

Stav peněžních prostředků na konci roku

361

1 481
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VÝROK AUDITORA
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Zpráva dozorčí
rady za rok 2014

V roce 2014 se uskutečnila celkem čtyři zasedání dozorčí rady. V průběhu roku
došlo ke změnám ve složení dozorčí rady. Za majoritního akcionáře, společnost
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., byli zvoleni Ing. Miluše Poláková a Ing. Ivan
Eis. Zbývající členové zůstali nezměněni: předseda dozorčí rady Ing. Petr Osvald,
členové dozorčí rady pan Ladislav Uhrin, pan Luboš Kučera a pan Zdeněk Král. Zastoupení v dozorčí radě bylo zachováno: akcionář Město Plzeň, akcionář VEOLIA
VODA ČESKÁ REPUBLKA, a.s. a zaměstnanci VODÁRNY PLZEŇ a.s. mají 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 vzala na vědomí výsledky auditu (tj. zprávu auditora) včetně informace o nezaúčtovaných auditních rozdílech, jakož i návrh na rozdělení zisku..
Audit VODÁRNY PLZEŇ a.s. provedla společnost KPMG Česká republika Audit,
s.r.o. Výrokem auditora bylo konstatováno, že účetní závěrka společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. k 31. 12. 2014 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 2014 a představenstvem předložený návrh
na rozdělení zisku bez výhrad.
Plzeň, 26. února 2015

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

Sídlo společnosti
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
Malostranská 2, č. p. 143/2, 317 68 Plzeň
Tel.:

377 413 111

Fax:

377 413 555

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

Výroční zpráva sestavena 4. března 2015.
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