
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
údaje k 31.12.2012

Základní údaje o společnosti:

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Sídlo: Přerov I–Město, Šířava 483/21, PSČ 750 02
Právní forma: akciová společnost
IČ: 47674521

Společnost Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. byla založena dne 8.10.1993, podle § 172 zákona        
č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku Fondem národního majetku ČR.

Hlavní předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, podnikání v oblasti 
nakládání s nebezpečnými odpady, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, silniční motorová 
doprava nákladní vnitrostátní, projektová činnost ve výstavbě, vodoinstalatérství, topenářství.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2012:

Představenstvo:
- předseda - MUDr. Michal Chromec
- místopředsedové - Ing. Miloslav Přikryl, Mgr. Eduard Kavala,
- členové - Ing. Miroslav Dundálek, Mgr. Bc. Leon Bouchal,

  Ing. Jaroslav Čermák, Ing. Radka Ondriášová, Mgr. Radovan Rašťák, 
  Vojtěch Soldán

Dozorčí rada:
- předseda - Ing. Jiří Šírek
- místopředseda - Karel Galas
- členové - Mgr. Lenka Ticháčková, Viktor Gybas, Lubomír Král,

  Ing. Vladimír Lichnovský

Vedoucí pracovníci společnosti:
- ředitel společnosti - Ing. Miroslav Dundálek 
- výrobně technický náměstek - Ing. Jindřich Mrva 
- ekonomický náměstek - Ing. Jan Sabadoš 

Základní kapitál společnosti má hodnotu 989.803.000 Kč a je rozdělen na 989 803 kusů akcií, každá 
o jmenovité hodnotě 1.000 Kč. Všechny akcie jsou vydány v listinné podobě. Jedná se o 942 596 ks 
akcií na jméno a 47 207 ks akcií na majitele. Statutární město Přerov vlastní 302 403 ks listinných 
akcií na jméno, což je 30,55 % akcií společnosti. V průběhu roku 2012 nedošlo v oblasti základního 
kapitálu k žádné změně.

V roce 2012 provozovala společnost vodovody ve 136 obcích a městech. Převzala provozování 
vodovodů v obcích Hrabůvce, Olšovci, Staměřicích a Skokách. V rámci provozování nového 
vodovodu na Potštátsku převzala do své působnosti i obce Středolesí, Uhřínov a Božkov. Dále 
provozovala 10 čistíren odpadních vod, 55 přečerpacích stanic a 337 km kanalizací. Provoz těchto 
zařízení byl zabezpečován ve 36 obcích a městech.



V roce 2012 byly uplatňovány v rámci působnosti společnosti jednotné ceny vodného a stočného,       
a to: - vodné 39,00 Kč/m3 (včetně DPH), 

- stočné 28,00 Kč/m3 (včetně DPH).

V roce 2012 byl zaznamenán zmírňující se trend poklesu výroby a dodávky vody. Ve srovnání            
s rokem 2011, kdy tento pokles činil 2,22 % zaznamenala společnost v roce 2012 snížení o 0,31 %. Ve 
vlastních zařízeních bylo vyrobeno 67,1 % z celkového objemu vody dodané do vodovodní sítě. 
Zbytek, tj. 32,9 % objemu vody převzala společnost od SmVaK Ostrava, a. s. a od obce Hustopeče 
nad Bečvou.

V roce 2012 bylo provedeno laboratoří pitných vod 2 106 rozborů vzorků surové i pitné vody, což 
představuje 42 518 stanovení jednotlivých sledovaných ukazatelů kvality vody. Dále bylo provedeno 
40 úplných rozborů ze zdrojů a z vodovodní sítě. Navíc bylo nutné provést i 12 radiochemických 
rozborů vzorků vody. Dodávaná pitná voda téměř ve všech případech splňovala požadavky vyhlášky 
č. 252/2004 Sb. Z hlediska zlepšování kvality pitné vody byly v roce 2012 významné zejména dvě 
události. Jednalo se o zprovoznění systému dopravy pitné vody ze zdroje Lhotka u Hranic do oblasti 
Potštátska a doplnění technologie na odstraňování uranu a pesticidů z pitné vody ve zdroji 
Klopotovice.

Ve fakturaci odpadní vody se v roce 2012 projevil výraznější pokles oproti roku 2011, a to o 5,48 %. 
Důvodem bylo skončení zpoplatněného vypouštění vody ze stavby železničního koridoru v Přerově      
a také to, že dva větší producenti odpadní vody snížili vypouštěné množství vod do kanalizace.

Použití investičních prostředků probíhalo v souladu s plánem. Celková výše investic včetně splátek 
úvěrů činila 102.729 tis. Kč. Investiční akce a rekonstrukce hmotného majetku byly provedeny 
v celkové výši 69.477 tis. Kč. Nejnáročnější investiční akcí byla rekonstrukce a přístavba kanalizace 
v Hranicích na ul. Skalní, s objemem cca 30 mil. Kč. V oblasti vodovodů byla významnou akcí 
rekonstrukce vodovodního řadu v Předmostí. Další významnou investicí je odvedení odpadních vod 
z Dolního Újezd a na ČOV Lipník. Na investice v oblasti kanalizací bylo použito 45.823 tis. Kč a na 
vodárenská zařízení a vodovody 23.654 tis. Kč. Zbývající objem investičních prostředků byl použit na 
splátky úvěrů, nákup dopravní a mechanizační techniky, projekty, přípravu investic, nákup výpočetní 
techniky, SW aj.

Hospodaření společnosti za rok 2012 

výnosy 341.314,7 tis. Kč
náklady 331.382,1 tis. Kč
hospodářský výsledek 9.932,6 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2012 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 13.506,0 tis. Kč. Po 
zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 3.573,4 tis. Kč činí výsledný zisk 9.932,6 tis. Kč.
Tento zisk je o 0,58 % vyšší než v roce 2011. Z tohoto zisku nevznikla společnosti povinnost odvodu 
daně z příjmu právnických osob.

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 24.5.2013 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2012 
následovně:

celkem čistý zisk 9.932,6 tis. Kč
zákonný příděl do rezervního 
fondu

496,6 tis. Kč

příděl do sociálního fondu 2.200,0 tis. Kč
příděl do stimulačního fondu 1.200,0 tis. Kč
tantiemy členům statutárních 
orgánů

385,0 tis. Kč

příděl do investičního fondu 5.651,0 tis. Kč



K výplatě dividendy nedošlo.

Zůstatek závazků z nesplacených půjček a úvěrů k 31.12.2012 je 80.834 tis. Kč. V průběhu roku 2012 
došlo ke snížení zadluženosti o 11,74 mil. Kč. Z celkem 4 úvěrů bylo ukončeno splácení                     
2 dlouhodobých úvěrů. Bylo zaplaceno 1.396, 9 tis. Kč úroků.


