
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
údaje k 31.12.2016 

 

 

 

 

Základní údaje o společnosti: 

 

Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 

Sídlo:                    Přerov I–Město, Šířava 482/21, PSČ 750 02 Přerov 

Právní forma:       akciová společnost 

IČ:                        476 74 521 

 
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 

- projektová činnost ve výstavbě 

- vodoinstalatérství, topenářství 

Orgány společnosti a jejich složení k 31.12.2016: 

 

Představenstvo: 

-  předseda  - MUDr. Michal Chromec 

-  místopředsedové - Ing. Miloslav Přikryl, Mgr. Eduard Kavala 

-  členové  - Ing. Miroslav Dundálek, Mgr. Bc. Leon Bouchal, Mgr. Robert Pavlíček, 

                                         Ing. Karel Hübl, Ing. Vladimír Holan, Stanislav Skýpala  

Dozorčí rada: 

-  předseda  - Ing. Jiří Šírek 

-  místopředseda - Mgr. Petr Tylšar 

-  členové  - Ing. Luboš Maršálek, MBA, Viktor Gybas, Ing. Vladimír Lichnovský 

                                  

 

Vedoucí pracovníci společnosti: 

- Ing. Miroslav Dundálek – ředitel společnosti 

- Ing. Jindřich Mrva – výrobně technický náměstek 

- Ing. Jan Sabadoš – ekonomický náměstek 

 
 
Základní kapitál:  

Základní kapitál je rozdělený na 1 012 665 ks akcií, každá se jmenovitou hodnotou 1 tis. Kč. Všechny 

akcie jsou vydány v listinné podobě a jsou v současnosti akciemi na jméno v návaznosti na ustanovení 

zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností. 

V roce 2016 nedošlo ke změně základního kapitálu. 

  



Statutární město Přerov bylo k 31.12.2016 vlastníkem 312 305 ks listinných akcií na jméno,  

ve jmenovité hodnotě 1 tis. Kč, což je 30,84 % vlastnického podílu společnosti. 

  

V roce 2016 společnost provozovala vodovody ve 137 městech a obcích. Rok byl srážkově téměř 

normální, i když srážky nebyly rozloženy rovnoměrně. Na výsledcích hospodaření a prodeji pitné 

vody se projevil především růst hospodářství. Odběr pitné vody rostl již druhý rok po sobě, tj.  

o 88 tis. m3 v porovnání s rokem 2015. Provoz všech zařízení byl po celý rok spolehlivě řízen  

a sledován modernizovaným vodárenským dispečinkem. Provoz vodovodů lze hodnotit jako 

spolehlivý, bez velkých výpadků, které by měly vliv na zásobování pitnou vodou. Největší havárií 

byla porucha kalosvodu na zásobovacím řadu DN 600 z vodojemu Švédské šance v červnu 2016, kdy 

musel být přívod vody odstaven z provozu. Zásobení celého města bylo přesměrováno z vodojemu 

Čekyně. 

Kvalita pitné vody je průběžně kontrolována vlastní akreditovanou laboratoří. V roce 2016 bylo 

laboratorně provedeno 2 642 odběrů a rozborů. Mimo to bylo externí laboratoří provedeno 38 úplných 

rozborů vody a 7 radiochemických rozborů. Ve většině případů splňovala upravená voda požadavky 

vyhlášky č. 252/2004 Sb. 

Společnost v roce 2016 provozovala čistírny odpadních vod ve 39 městech a obcích. Jedná  

se o zařízení vlastní i pronajaté od obcí. V průběhu roku se při provozu nevyskytly žádné významné 

poruchy nebo havárie, objem vyčištěné odpadní vody vzrostl o 5,3 % proti roku 2015. K efektivnímu 

provozu přispěla modernizace řídících prvků na 52 ks provozovaných čistírnách a zajištění přenosu 

informací do kanalizačního dispečinku, který byl dokončen v roce 2016. Pro pracoviště v Hranicích 

byl pořízen nový sacokanalizační vůz do firmy KROLL, tyto čistící vozy, které společnost vlastní, 

vyčistily 42,2 km kanalizace. 

V roce 2016 provedla společnost opravy v celkovém objemu 36 116 tis. Kč. Především se jednalo  

o opravy vodovodů, kanalizací, technologických zařízení a také fasád na objektech. Opravy 

vodovodních řadů byly provedeny v celkové délce 2 142,8 m s připojením 116 ks vodovodních 

přípojek. Kanalizační stoky byly opraveny v celkové délce 496 m. 

Celkové investice společnosti v roce 2016, včetně splátek úvěrů a půjček, dosáhly částky  

105 864 tis. Kč, z toho investiční akce a rekonstrukce hmotného majetku dosáhly objemu  

68 494 tis. Kč. Vlastní investiční výstavba obsahovala 20 dílčích akcí, které řešily rekonstrukce 

vodovodních řadů, rozvodných sítí, kanalizací a další opatření. 

Společnost obdržela v rámci vyúčtování dotace na investiční akci „Přerov - výstavba levobřežního  

a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ částku ve výši 7,91 mil. Kč. 

Cena vodného a stočného zůstala stejná jako v roce 2015 a činí: 

- vodné 42,00 Kč/m3 (včetně DPH) za 1 m3 odebrané pitné vody,   

- stočné 31,00 Kč/m3 (včetně DPH) za 1 m3 odvedené odpadní vody veřejnou kanalizací a za její   

vyčištění. 

 

Hospodaření společnosti za rok 2016  

výnosy  368 902 tis. Kč 

náklady 352 469 tis. Kč 

hospodářský výsledek 16 433 tis. Kč 

 

Společnost vytvořila za rok 2016 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 20 553 tis. Kč.  

Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 4 120 tis. Kč činí výsledný zisk 16 433 tis. Kč. 

 



 

 

Řádná valná hromada společnosti se konala dne 12.05.2017 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2016 

následovně: 

celkem čistý zisk 16 433 tis. Kč 

dividendy 11 546 tis. Kč 

příděl do sociálního fondu 2 100 tis. Kč 

příděl do stimulačního fondu 2 200 tis. Kč  

tantiémy členům statutárních 

orgánů 

 

497 tis. Kč 

příděl do investičního fondu 90 tis. Kč  

 

Zůstatek závazků z nesplacených půjček a úvěrů k 31.12.2016 je 65 240  tis. Kč. V průběhu roku 2016 

bylo zaplaceno z těchto úvěrů a půjček celkem 11 840 tis. Kč. Splátky probíhají podle sjednaného 

režimu plateb s poskytovateli úvěrů. 

 



Technické služby města Přerova, s. r. o. 
údaje k 31.12.2016 

 

Základní údaje o společnosti: 

 

Obchodní jméno: Technické služby města Přerova, s. r. o. 

Sídlo:                    Přerov I–Město, Na Hrázi 3165/17, PSČ 750 02 

Právní forma:       společnost s ručením omezeným 

IČ:                        278 41 090 

 
Společnost Technické služby města Přerova, s. r. o., byla založena dne 02.04.2008 jako společnost, 

jejímž prioritním cílem je zajišťovat komunální služby pro statutární město Přerov. 

 

Hlavní předmět podnikání: 

 

- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady  

- provozování pohřební služby  

- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  

- silniční motorová doprava 

 

Orgány společnosti a jejich složení: 

 

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti. 

 

Jednatel: 

- Ing. Bohumír Střelec 

 

Dozorčí rada: 

- předseda – Mgr. Štěpán Schenk 

- členové   – Petr Turanec, Valeria Švestková, Ing. Martin Mlčák, MBA, Jitka Korejzová 

 

 

Základní kapitál společnosti má hodnotu 97.872 tis. Kč. Jediným společníkem je statutární město 

Přerov. 

 

Společnost na základě Smlouvy o vykonávání sjednaných činností, která vzešla z veřejné zakázky na 

provedení komunálních služeb pro statutární město Přerov, provádí veškeré činnosti související se 

zajištěním správy, údržby a úklidu komunikací a veřejných prostranství na území města Přerova a jeho 

místních částí. Zajišťuje údržbu veřejné zeleně, svoz a likvidaci odpadů, provoz pohřební služby  

a správu hřbitovů, správu lesních hospodářských celků a provoz útulku pro zatoulaná zvířata.  

 

V areálu skládky komunálního odpadu Žeravice provozuje společnost třídící linku, dále sváží papír, 

sklo a plastové obaly. V roce 2015 začala společnost provozovat kompostárnu, jejíž kapacita byla 

v roce 2016 navýšena na 3 500 tun bio odpadů za rok. Společnost provozuje také 2 sběrné dvory.  

 

Podrobný komentář k jednotlivým oblastem vykonávaných činností je popsán ve výroční zprávě za 

rok 2016.  

 

V roce 2015 a 2016 se společnost zapojila do projektu zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných. 

Z tímto účelem bylo zřízeno středisko Veřejně prospěšných prací a s finanční podporou Úřadu práce 



v Přerově bylo v roce 2016 postupně zaměstnáno až 42 pracovníků, kteří přispěli ke zlepšení čistoty 

města. 

 

Společnost se podílí na technickém zabezpečení a finanční spoluúčasti mnoha kulturních, sportovních 

a společenských akcí. Podporuje rovněž dobročinné akce pro nemocné a handicapované občany a je 

záštitou akcí na zlepšení čistoty a životního prostředí města. 

 

Za rok 2016 vytvořila společnost účetní hospodářský výsledek, a to zisk, který dle účetních výkazů po 

zdanění činil 13.052 tis. Kč. 

Hospodaření společnosti za rok 2016  

výnosy  121.927 tis. Kč 

náklady 108.875 tis. Kč 

hospodářský výsledek  13.052 tis. Kč 

 

Řádná valná hromada společnosti se koná dne 08.06.2016, rozdělení zisku za rok 2016 je navrženo 

takto:  

celkem čistý zisk 13.052 tis. Kč 

sociální fond 500 tis. Kč 

nerozdělený zisk 12.552 tis. Kč 

 



Přerovská rozvojová, s. r. o. 
údaje k 31.12.2016 

 

Základní údaje o společnosti:  

 

Obchodní jméno: Přerovská rozvojová, s. r. o. 

Sídlo:   Přerov I-Město, Blahoslavova 79/3, PSČ 750 02 

Právní forma:  společnost s ručením omezeným 

IČ:   278 31 337 

 

Společnost Přerovská rozvojová, s. r. o., byla založena 28.01.2008 na základě Zakladatelské listiny       

o založení společnosti s ručením omezeným. Zakladatelem a 100% vlastníkem společnosti je statutární 

město Přerov. 

 

Hlavní předmět podnikání: 

 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Orgány společnosti a jejich složení: 

 

Rada města Přerova v působnosti valné hromady společnosti. 

 

Jednatel: 

- Ing. Petr Měřínský 

 

Společnost má jednoho jednatele, který je statutárním orgánem společnosti a zastupuje společnost  

ve všech věcech. 

Jediným společníkem společnosti se 100 % obchodním podílem je statutární město Přerov. 

 

Základní kapitál společnosti činí 200 tis. Kč (vklad města). 

 

Společnost v současné době zajišťuje správu bytových domů pro 108 společenství vlastníků jednotek  

(SVJ) a 4 bytové domy bez statutu právnických osob. Rozsah poskytovaných služeb je technická 

správa nemovitostí, ekonomicko-administrativní služby, evidence a předpis plateb a doplňková 

realitní činnost.  

V roce 2015 se společnost stala investorem a provozovatelem parkovacího domu pro kola. Tato 

aktivita by měla přispět nejen k dalšímu ekonomickému rozvoji společnosti, ale přispívá i k rozvoji 

cyklistické dopravy v Přerově. 

Z hospodářské analýzy se jeví společnost jako zdravá a stabilizovaná.   

  

Hospodaření společnosti za rok 2016  
 

výnosy  5.348 tis. Kč 

náklady 5.056 tis. Kč 

hospodářský výsledek 292 tis. Kč 
 

Společnost vytvořila za rok 2016 účetní hospodářský výsledek, a to zisk ve výši 292 tis. Kč. 

Řádná valná hromada společnosti se koná dne 08.06.2017, rozdělení zisku je navrženo takto: 

 

celkem čistý zisk 292 tis. Kč 

nerozdělený zisk minulých let 292 tis. Kč  
 


