
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
údaje k 31.12.2013

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 08.10.1993, 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, projektová činnost ve výstavbě, vodoinstalatérství, topenářství.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2013:

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 (do 31.5.2013), 

       Stanislav Skýpala (od 24.5.2013)

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

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

Základní kapitál společnosti má hodnotu 989.803 tis. Kč a je rozdělen na 989 803 kusů akcií, každá   
o jmenovité hodnotě 1 tis. 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 2013 nedošlo v oblasti základního 
kapitálu k žádné změně.

Díky poměrně mírné zimě probíhal provoz vodovodů a úpraven vody po celý rok bez závažnějších 
závad či havárií. V roce 2013 provozovala společnost vodovody ve 136 obcích a městech. Z hlediska 
kvality vody ve vodovodní síti byl zaznamenán příznivý stav bez závažných nedostatků.

Velká pozornost byla věnována vodovodům, které společnost převzala v roce 2012. Zde byly 
dohledávány a odstraňovány poruchy a měněny armatury pro zajištění jejich spolehlivosti. Velká péče 



byla věnována zajištění správné funkce úpravny vody v Klopotovicích. Společnost rozšířila svůj vliv 
o obce Radslavice a Grymov, do kterých je od srpna 2013 dodávána pitná voda ze skupinového 
vodovodu Přerov. Obec Radslavice tak vyřešila výjimku Zdravotního ústavu na vysoký obsah 
dusičnanů v místním vodním zdroji.

Dále společnost provozovala 10 čistíren odpadních vod, 56 čerpacích stanic a 340 km kanalizací. 
Provoz těchto zařízení byl zabezpečován ve 36 obcích a městech.

V roce 2013 byly uplatňovány v rámci působnosti společnosti jednotné ceny vodného a stočného,       
a to:.
- vodné 41,00 Kč/m3 (včetně DPH) 
- stočné 29,50 Kč/m3 (včetně DPH).

V roce 2013 byl zaznamenán pokles odběru pitné vody o 152 tis. m3/rok, což činí pokles o 2,80 % 
proti roku 2012. Ve vlastních zařízeních bylo vyrobeno 65,7 % z celkového objemu vody dodané do 
vodovodní sítě. Zbytek, tj. 34,3 % objemu vody převzala společnost od jiných dodavatelů. V roce 
2013 bylo provedeno laboratoří pitných vod 2 383 rozborů surových i upravených vod, což 
představuje 44 564 jednotlivých analýz. Bylo provedeno 37 úplných rozborů ze zdrojů vody a pitné 
vody a 11 radiochemických rozborů. Upravená i dodaná voda ve většině případů splňovala požadavky 
vyhlášky č. 252/2004 Sb.

Ve fakturaci odpadní vody nadále pokračoval pokles, který představoval 139 tis. m3/rok, což 
v.porovnání s předcházejícím rokem činilo o 2,40 % méně. Z toho u domácností to bylo 1,93%                
a u ostatních odběratelů 2,77 %. Akreditovaná laboratoř odpadních vod provedla rozbory 3 790 
vzorků, což je celkem 24 053 různých stanovení.

Veškeré investiční prostředky, které byly použity na financování investičních akcí a rekonstrukcí,        
a také na ostatní nákupy a pořízení investic byly hrazeny z vlastních zdrojů společnosti. Celkové 
investice včetně splátek úvěrů a půjček dosáhly částky 95.917 tis. Kč. Stavební investiční akce            
a rekonstrukce prováděné dodavatelsky dosáhly objemu 70.739 tis. Kč. Největší realizovanou stavbou 
bylo dokončení II. etapy rekonstrukce kanalizace v Hranicích – Skalní ulice, na kterou navázalo 
zahájení I. etapy v lokalitě Nové ulice. V oblasti vodovodů byla obnovena celá síť v obcích Přerov –
Vinary, Skalička a Malhotice. Významnou investicí bylo již zmíněné vybudování vodního přivaděče 
do Radslavic. Na investice v oblasti vodovodů bylo použito celkem 34.041 tis. Kč a na kanalizační 
stoky a zařízení 36.012 tis. Kč. Vedení společnosti a představenstvo se po celý rok intenzivně 
věnovalo přípravě rozsáhlé stavby ,,Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače 
s napojením Dluhonic a Kozlovic“. Tato akce má příslib dotace z prostředků Operačního programu 
životního prostředí EU. V případě, že se podaří zahájit realizaci stavby v roce 2014, je 
předpokládaným termínem ukončení říjen 2015.

Hospodaření společnosti za rok 2013

výnosy 348.640 tis. Kč
náklady 338.260 tis. Kč
hospodářský výsledek 10.380 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2013 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 13.726 tis. Kč. Po 
zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 3.346 tis. Kč činí výsledný zisk 10.380 tis. Kč.
Z tohoto zisku nevznikla společnosti povinnost odvodu daně z příjmu právnických osob.



Řádná valná hromada společnosti se konala dne 16.05.2014 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2013 
následovně:

celkem čistý zisk 10.379,6 tis. Kč
zákonný příděl do rezervního 
fondu

519,0 tis. Kč

příděl do sociálního fondu 2.200,0 tis. Kč
příděl do stimulačního fondu 1.000,0 tis. Kč
tantiemy členům statutárních 
orgánů

362,0 tis. Kč

příděl do investičního fondu 6.298,6 tis. Kč

Zůstatek závazků z nesplacených půjček a úvěrů k 31.12.2013 je 71.165 tis. Kč. V průběhu roku 2013
došlo ke snížení zadluženosti o 9.7 mil. Kč. Dále bylo zaplaceno 815 tis. Kč úroků. Splátky probíhají 
podle sjednaného režimu plateb s poskytovateli úvěrů.


