
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
údaje k 31.12.2014

Základní údaje o společnosti:

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Sídlo:                    Přerov I–Město, Šířava 482/21, 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, projektová činnost 
ve výstavbě, vodoinstalatérství, topenářství, silniční motorová doprava nákladní.

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2014:

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, Stanislav Skýpala

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: Hodnota základního kapitálu společnosti byla k 31.12.2014 ve výši 999.803 tis. Kč 
a byla rozdělena na 999 803 ks kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč. 

V průběhu roku 2014 došlo v oblasti základního kapitálu společnosti k podstatným změnám. Valná 
hromada dne 16.05.2014 schválila změny stanov v souvislosti s platností zákona č. 90/2012 Sb.,            
o obchodních korporacích, ve kterých došlo i k úpravě adresy sídla společnosti. Aby byla 
k 01.01.2014 splněna příslušná ustanovení zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových společností došlo k přeměně akcií na majitele na akcie na jméno.
Na počátku roku 2014 činila hodnota základního kapitálu 989.803 tis. Kč. Ta byla rozdělena na 
989 803 kusů akcií v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč. Z toho statutární město 
Přerov vlastnilo 302 403 ks listinných akcií na jméno, což bylo 30,55 % akcií společnosti. V souladu 
se schválením valné hromady společnosti dne 16.05.2014 rozhodlo představenstvo společnosti              
o zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady stávajících akcionářů o 10.000 tis. Kč. Svého 



předkupního práva využili 4 akcionáři. Statutární město Přerov bylo k 31.12.2014 vlastníkem 312 305 
ks listinných akcií na jméno, ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč, což je 31,24 % vlastnického podílu 
společnosti. 

Valná hromada dne 08.10.2014 schválila revokaci usnesení o rozdělení zisku za účetní období roku 
2013. Na základě toho, byla poprvé v roce 2014 vyplacena akcionářům dividenda v celkové výši 6.855 
tis. Kč (6 Kč/1 akcii po zdanění). Statutární město Přerov obdrželo dne 27.11.2014 dividendu ve výši 
1.814.418 Kč.

V roce 2014 byly společností provozovány vodovody ve 136 městech a obcích. Provoz vodovodů                  
a vodárenských zařízení byl v tomto období stabilní a spolehlivý bez významných událostí. I díky 
poměrně mírné zimě probíhal provoz vodovodů bez významných havárií.

Mimo preventivních prohlídek vodovodních sítí, vyhledávání závad a jejich odstraňování společnost 
úzce spolupracuje s cizími investory např. při rozšiřování vodovodů k lokalitám pro novou výstavbu 
nebo při kolizích se stavbami. Bylo nutno provést 14 přeložek dílčích úseků vodovodů. Do svého 
majetku společnost převzala 4 úseky vodovodu. 

Kvalita upravené vody a vody dodávané spotřebitelům v převážné většině splňovala požadavky dané 
zákonem č. 254/2001 Sb. Potíže vznikly v září 2014 u vodovodu v obci Majetín, kde byla zjištěna 
přítomnost cizí vody v části vodovodní sítě. Problém byl vyřešen zvýšením tlaku ve vodovodní síti.  
V oblasti úpravy vody bylo dále nutné pro zajištění správné funkce úpravny vody v Troubkách provést 
rekonstrukci aerace (provzdušňování vody), což zajistilo spolehlivost provozu a obnovu technicky 
překonaného zařízení. Na úpravně vody v Klopotovicích byla provedena výměna náplně 
granulovaného aktivního uhlí a ionexové pryskyřice na odstraňování uranu z pitné vody.

Dále společnost provozovala také 11 čistíren odpadních vod, 61 čerpacích stanic a 353 km kanalizace. 
Provoz těchto zařízení byl zabezpečován ve 38 obcích a městech. Jedná se o zařízení vlastní                  
i pronajaté od obcí. Provozování těchto zařízení probíhalo plynule a bez mimořádných událostí.

V roce 2014 byly uplatňovány v rámci působnosti společnosti jednotné ceny vodného a stočného,       
a to:
- vodné 42,00 Kč/m3 (včetně DPH),
- stočné 30,00 Kč/m3 (včetně DPH).

I v roce 2014 byl zaznamenán pokles odběru vody a fakturace o 36 tis. m3/rok, což činí - 0,67 % proti 
roku 2013. Ve vlastních vodních zdrojích společnost vyrobila 66 % z celkového objemu vody dodané 
do vodovodní sítě. Zbytek, tj. 34 % objemu vody, převzala společnost od jiných dodavatelů. V roce 
2014 bylo provedeno laboratoří pitných vod 2 374 rozborů surových a upravených vod a vody 
dodávané ze sítě do vodojemů. To představovalo 44 747 jednotlivých analýz. Externě bylo provedeno 
38 úplných rozborů zdrojů a pitných vod a 12 radiochemických rozborů.

I přes to, že společnost uspěla v soutěži a od ledna 2014 zahájila provozování kanalizace a čistírny 
odpadních vod v Brodku u Přerova a Lukové, pokračoval nadále i pokles ve fakturaci odpadní vody. 
Objem odkanalizované vody poklesl o 82 tis. m3/rok, což představuje – 1,44 % proti roku 2013.          
V laboratoři odpadních vod společnost provedla rozbory 3 814 vzorků, což je celkem 24 421 stanovení 
různých veličin.

Celkové investice společnosti v roce 2014, včetně splátek úvěrů a půjček dosáhly částky 168.082 tis. 
Kč, z toho investiční akce a rekonstrukce hmotného majetku dosáhly objemu 134.952 tis. Kč. Na 
investiční akce v oblasti vodovodů bylo použito celkem 19.269 tis. Kč. Pro oblast kanalizací a čištění 
odpadních vod bylo na stavby použito 113.699 tis. Kč.

Investiční akcí zásadního charakteru, která byla zahájena po podepsání smlouvy o dílo se zhotovitelem 
stavby OHL ŽS a. s. dne 30.06.2014, je výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením 
Dluhonic a Kozlovic. Její dokončení je plánováno před koncem roku 2015. Na jeho vybudování 
obdržela společnost v roce 2014 dotaci ve výši 68.711 tis. Kč.



Mimo tuto investiční akci bylo v roce 2014 rekonstruováno a uvedeno do provozu 3 628 m vodovodu,           
a 1 354 m kanalizace. Společnost dokončila I. etapu rekonstrukce kanalizace v Hranicích, kde došlo ke 
zkapacitnění kanalizačního potrubí a pokračovala v rekonstrukci vodovodů v obcích Kozlovice            
a Bochoř, jejichž dokončení plánuje do pololetí 2015.

Hospodaření společnosti za rok 2014

výnosy 346.726 tis. Kč
náklady 334.649 tis. Kč
hospodářský výsledek 12.077 tis. Kč

Společnost vytvořila za rok 2014 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 18.234 tis. Kč. Po 
zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 6.040 tis. Kč a splatné daně z příjmu ve výši 117 tis. 
Kč, činí výsledný zisk 12.077 tis. Kč.

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 15.05.2015 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2014 

následovně:

celkem čistý zisk 12.077 tis. Kč
zákonný příděl do rezervního 
fondu

0 tis. Kč

dividendy 9.354 tis. Kč
příděl do sociálního fondu 2.100 tis. Kč
příděl do stimulačního fondu 0 tis. Kč
tantiémy členům statutárních 
orgánů

362 tis. Kč

příděl do investičního fondu 261 tis. Kč

Zůstatek závazků z nesplacených půjček a úvěrů k 31.12.2014 je 61.404 tis. Kč. V průběhu roku 2014
došlo ke snížení zadluženosti o 9,7 mil. Kč. Dále bylo zaplaceno 637 tis. Kč úroků. Splátky probíhají 
podle sjednaného režimu plateb s poskytovateli úvěrů.


