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MOTTO

„24 hodin denně plníme očekávání a potřeby našich 
zákazníků a chráníme životní prostředí“

• základním posláním naší společnosti je poskytování kvalitních služeb zákaz-
níkům v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod 
a neustálé zlepšování těchto služeb,

• v oblasti péče o životní prostředí usilujeme o efektivní a účinné vyčištění odpad-
ních vod a  snižování vlivu vod z kanalizace a ČOV na vody a živočichy ve vod-
ních tocích.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení akcionáři,

předkládáme Vám výroční zprávu naší společnosti, hodnotící dosažené výsledky v nejdůleži-
tějších oblastech naší činnosti v roce 2016. 

Předně jsme zdárně ukončili závěrečné vyhodnocení akce „Přerov – výstavba levobřežního
a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“, která získala dotaci z prostředků 
Operačního programu Životního prostředí EU a Státního fondu životního prostředí v celkové 
výši cca 300,8 mil. Kč. 

Hospodářské výsledky v zásadě kopírovaly stav vývoje hospodářství republiky. V druhém roce po sobě rostly odběry 
a fakturace pitné vody, tentokrát o 1,65 %. Rovněž ve fakturaci odpadních vod jsme po 5 letech poklesu zaznamenali 
opět nárůst o 2,60 % proti roku 2015. Díky tomuto příznivému vývoji jsme mohli zvýšit objem oprav z nákladů společnosti 
o 15,1 mil. Kč proti původním ročním plánům. V opravách a investicích v oblasti obnovy vodovodů se nám podařilo 
obnovit celkem 14,32 km vodovodních řadů, což je zatím historické maximum.
Cenného úspěchu jsme dosáhli rovněž v objemu vody nefakturované, kde jsme dosáhli rovněž historického minima 
11,17 % z vody určené k realizaci.

V průběhu celého roku jsme se intenzivně věnovali přípravě stavby „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hrani-
cích“, kde máme příslib poskytnutí dotace z prostředků Operačního programu Životního prostředí a Státního fondu život-
ního prostředí. Stavba obsahuje 3 retenční nádrže na kanalizaci a výstavbu splaškové kanalizace v ulicích Kropáčova, 
Havlíčkova a Pod Křivým v Hranicích. V souběhu se splaškovou kanalizací bude město Hranice v těchto ulicích budovat 
dešťovou kanalizaci.

Rok  2016  se však  zapíše do historie naší společnosti  nejen výbornými hospodářskými výsledky a významnými akcemi, 
které se nám podařilo realizovat. 
V tomto roce  bylo totiž završeno naše  patnáctileté úsilí  o navrácení  akcionářských práv 56 obcím – akcionářům naší  
společnosti, které o ně přišly  v letech  2001 - 2002 při protiprávním pokusu ovládnout naši  akciovou  společnost. Jed-
nalo se  takřka o 18 % akcií naší společnosti.

Vážení akcionáři, dovolte mi  proto poděkovat tentokráte, nejen všem zaměstnancům, kteří se na dosažených výsledcích 
podíleli, ale také  vedení všech obcí, která  nám byla  v našem úsilí navrátit akcionářská práva  do správných rukou  
nápomocna.

                                                                                              MUDr. Michal Chromec
                                                                                              předseda představenstva

PŘEDSEDY PŘEDST AVENST VA
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IDENTI FIKA ČNÍ ÚDAJE

Obchodní jméno:  Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. 
Sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město 
PSČ 750 02 Přerov 
Právní forma:  akciová společnost
IČ:  47674521
DIČ:  CZ47674521
Rejstříkový soud:  Krajský soud Ostrava
Zápis v OR:  Oddíl B, vložka č. 675
Založení společnosti:  8. 10. 1993 podle § 172 
Obch. zákoníku, Fondem národního majetku ČR
Vznik společnosti:  1. 11. 1993 zápisem 
do Obchodního rejstříku

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI

SPOLEČNOST I

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

ORGÁNY SPOLEČNOST I

PŘEDMĚT PODNIKÁ NÍ 

SPOLEČNOST I

Předmět podnikání společnosti vymezují stanovy 
v čl. 5. takto:

•  výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách
 1až 3 živnostenského zákona zahrnuje tyto obory
 činnosti

- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a 
 rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, speciali- 

 zované stavební činnosti 
- velkoobchod a maloobchod
- poradenská a konzultační činnost, zpracování 
 odborných studií a posudků
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby orga- 

 nizačně hospodářské povahy
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené

•  podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými
 odpady
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
•  silniční motorová doprava
 -  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
 -  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 

povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
• projektová činnost ve výstavbě
• vodoinstalatérství, topenářství

VALNÁ HROMADA

Valná hromada společnosti se konala  13. května 2016 v Městském domě v Přerově. Akcionáři byli seznámeni s výroční zprávou 
společnosti za rok 2015 včetně zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku. 
Valná hromada schválila roční účetní závěrku za rok 2015 a rozdělení zisku. Dále valná hromada určila auditora pro ověření účetní 
závěrky společnosti za rok 2016 a 2017, kterým byla schválena Ing. Ivana Zubíková, č. osvědčení 1328. 

ZÁ KLA DNÍ ÚDAJE  O SPOLEČNOST I
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PŘEDST AVENST VO SPOLEČNOST I

MUDr. Michal Chromec
předseda představenstva
člen zastupitelstva statutárního města Přerov

Ing. Miloslav Přikryl
místopředseda představenstva
starosta města Lipník n. B.

Mgr. Eduard Kavala
místopředseda představenstva
starosta obce Bělotín

Ing. Miroslav Dundálek
člen představenstva 
ředitel společnosti

Mgr. Bc. Leon Bouchal
člen představenstva 
starosta města Tovačov

Mgr. Robert Pavlíček
člen představenstva 

Ing. Karel Hübl
člen představenstva 

Ing. Vladimír Holan
člen představenstva 
člen  zastupitelstva statutárního města Přerov

Stanislav Skýpala
člen představenstva 

V roce 2016 se konalo 10 zasedání představenstva, z čehož 
1 jednání bylo společné s dozorčí radou.
Mimo základní záležitosti, jako jsou podnikatelský plán a plán 
oprav a investic spolu s pravidelným hodnocením úrovně jejich 
plnění, se představenstvo zabývalo celou řadou dalších důleži-
tých záležitostí. Zabývalo se závěrečným vyhodnocením akce 
„Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s na-
pojením Dluhonic a Kozlovic“, dotované z prostředků OPŽP. 
Dále se zabývalo i přípravou akce „Zlepšení ekologického sta-
vu řeky Bečvy v Hranicích“, kde má společnost příslib dotace 
z prostředků OPŽP a koordinací této stavby se záměrem města 
na výstavbu dešťové kanalizace v souběhu s kanalizací splaško-
vou, včetně smluvního zajištění této spolupráce. Ve druhé polo-
vině roku pak probíhalo jednání k cenám vodného a stočného, 
přípravě plánů oprav a investic na rok 2017 a zajištění soutěží 
na dodavatele. V neposlední řadě schválilo představenstvo Ak-
tualizaci č. 2 Plánu fi nancování obnovy vodovodů a kanalizací 

v majetku společnosti a posoudilo jeho dosavadní plnění. Vý-
znamnou záležitostí bylo i průběžné řešení dopadů změny zá-
konů do života společnosti. 
Členové představenstva pobírají za výkon své funkce odměny 
podle pravidel schválených valnou hromadou. Z těchto od-
měn jsou vyloučeni funkcionáři podle §5 zák. č. 159/2006 
Sb. o střetu zájmů. Celková výše vyplacených odměn členům 
představenstva v roce 2016 činila 1 242 000 Kč a výše vypla-
cených podílů na zisku  322 720 Kč. 
.

DOZORČÍ RADA

Ing. Jiří Šírek
předseda DR 
starosta města Kojetín

Mgr. Petr Tylšar  
místopředseda DR  

Ing. Luboš Maršálek, MBA
člen  DR 
člen zastupitelstva města Potštát

Viktor Gybas
člen DR 
vedoucí MTZ

Ing. Vladimír Lichnovský
člen DR 
člen zastupitelstva obce Kokory

Dozorčí rada společnosti měla v roce 2016 čtyři jednání 
a předseda DR se pravidelně zúčastňuje zasedání představen-
stva, takže je průběžně informován o veškeré problematice, pro-
jednávané představenstvem. DR plnila své úkoly v souladu s po-
žadavky zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. 
Členové dozorčí rady pobírají za výkon své funkce odměny dle 
pravidel, schválených valnou hromadou, při respektování usta-
novení zákona o střetu zájmů. Celková výše vyplacených od-
měn činila 414 000 Kč a vyplacený podíl na zisku 103 280 Kč.

ÚVĚRY A PŮJČKY 

ST ATU TÁRNÍCH ORGÁNŮ

Žádný ze členů statutárních orgánů nemá se společností uzavře-
ny obchodní smlouvy a neexistují ani jiné peněžní vztahy mezi 
společností a těmito osobami. Společnost neposkytla členům or-
gánů a ani vedení společnosti žádné úvěry, půjčky ani záruky.

Výroční zpráva 2016Výroční zpráva 2016
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ÚDAJE  O ZÁ KLA DNÍM KA PITÁLU

Základní kapitál při založení společnosti činil 527 171 000 Kč. Od doby založení byl základní kapitál zvýšen 6krát, 
a na konci roku 2016 činila výše základního kapitálu 1 012 665 000 Kč. V roce 2016 nedošlo ke změně základního 
kapitálu.

ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH K 31. 12. 2016

Základní kapitál ve výši 1 012 665 000 Kč  je rozdělen na 1 012 665 kusů akcií, každá o jmenovité hodnotě 
1 000 Kč. Všechny akcie jsou v současnosti akciemi na jméno. Původní akcie na majitele změnily svoji podobu na ak-
cie na jméno k  1. 1. 2014  v návaznosti na ustanovení zákona č. 134/2013 Sb. o některých opatřeních ke zvýšení 
transparentnosti akciových společností. 
Držitelé těchto akcí byli společností třikrát vyzváni k předložení listinných akcií k vyznačení nezbytných údajů. Do konce 
roku zaevidovalo své akcie v seznamu akcionářů 379 akcionářů držících 28 598 ks akcií, což je 60,57 % z této skupiny 
akcionářů. 
Z celkového objemu emitovaných akcií je 965 450 kusů (95,34 %) drženo městy a obcemi a tyto akcie mají podle 
čl. 13 stanov společnosti omezenou převoditelnost. Toto omezení se nevztahuje na 47 215 kusů akcií na jméno, jejichž 
forma z akcie na majitele na akcii na jméno se změnila k 1. 1. 2014 dle zák.č. 134/2013 Sb. Podíl těchto akcií je 
4,66 %.
V seznamu akcionářů bylo u 56 obcí zaregistrováno pozastavení výkonu práva majitele cenného papíru nakládat s tě-
mito akciemi. To se týká 183 789 ks akcií, což je 18,15 % ze základního kapitálu. V průběhu roku 2016 byly uzavřeny 
Dohody o ukončení smluv a o narovnání mezi těmito obcemi a Českou infrastrukturní, a.s., na základě kterých bylo 
pozastavení výkonu práva majitele cenného papíru odstraněno a obce tak nyní mohou plně uplatňovat svá akcionář-
ská práva. 

VÝZNAMNÉ VLA ST NICKÉ 

PODÍLY

akcionář Počet akcií %

statutární město Přerov 312 305 30,84

město Kojetín 103 676 10,24

město Hranice 101 590 10,03

město Lipník nad Bečvou 74 924 7,40

obec Bělotín 34 293 3,39

městys Dřevohostice 28 039 2,77

město Tovačov 23 257 2,30

OVLÁ DANÉ 

A OVLÁ DAJÍCÍ OSOBY

Emitent nenabyl a ani nedrží žádné vlastní účastnické 
cenné papíry a nemá přímý či nepřímý podíl na žádné 
osobě, tedy ani takové, která drží účastnické cenné papí-
ry emitenta. Emitentovi nejsou známy žádné osoby, které 
by jej mohly ovládat. Proto emitentovi nevznikly právní 
důvody pro zpracování zprávy o vztazích mezi propo-
jenými osobami ve smyslu ustanovení § 82 zákona o ob-
chodních korporacích. 
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ZPRÁVA PŘEDST AVENST VA

TRŽBY A VÝNOSY

Výnosy společnosti se meziročně zvýšily o 2,95 %, což představuje 10 582 tis. Kč a v absolutní částce dosáhly hodnotu 
368 902 tis. Kč. Je to vyššími tržbami za hlavní činnost společnosti za vodné a stočné, ale hlavně jinými provozními 
výnosy – nepeněžitými dary DHM ve výši 5 210 tis. Kč. 

PŘEHLED VÝVOJE VÝNOSŮ CELKEM (V TI S. KČ)

2014 2015 2016

vodné 187 156 194 682 196 245

stočné  144 312 148 675 152 036

ostatní služby  10 536 10 231 11 112

jiné provozní výnosy 4 366 2 805 9 491

fi nanční výnosy 354 69 18

mimořádné výnosy 2 1 858 0

c e l k e m 346 726 358 320 368 902

O PODNIKA TELSKÉ ČINNOST I

A ST AVU MAJETKU
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NÁKLA DY

Celkové náklady vzrostly o 2,15 %, což představuje 7 435 tis. Kč a absolutní výše dosáhla 352 469 tis. Kč. Vyšší me-
ziroční nárůst v nákladech byl především v odpisech, což bylo způsobeno zařazením a odpisováním velké investiční 
akce „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“. 

PŘEHLED VÝVOJE NÁKLA DŮ (V TI S. KČ)

Ukazatel 2014 2015 2016

Provozní náklady 326 335 339 609 345 853

z toho: spotřeba materiálu 64 251 62 992 63 965

spotřeba energií 22 724 20 808 19 833

opravy 24 247 35 795 36 116

ostatní služby 19 273 19 412 20 343

osobní náklady 90 609 93 160 90 917

daně a poplatky 7 789 8 418 8 644

jiné provozní náklady 4 733 5 477 1 710

odpisy 92 709 93 547 104 325

Finanční náklady 2 157 2 201 2 496

Daň z příjmu odložená 6 040 3 189 4 120

Daň z příjmu splatná 117 35 0

Náklady celkem 334 649 345 034 352 469
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FINANCOVÁNÍ

V celém roce bylo zajištěno bezproblémové fi nancování 
všech potřeb společnosti.
Veškerá provozní činnost byla hrazena z vlastních fi nanč-
ních zdrojů. Finanční zdroje pro tuto provozní činnost byly 
zajištěny pouze vlastní činností společnosti, převážně trž-
bami za vodné a stočné, jejichž podíl je 94,4 % z celko-
vých výnosů. 
Na investiční činnost byla využita dotace v rámci OPŽP 
v celkové výši 7,9 mil. Kč.
V roce 2016 byly uplatňovány v rámci působnosti společ-
nosti jednotné ceny vodného a stočného. 

Vodné  42,00 Kč/m3  (včetně DPH)

Stočné         31,00 Kč/m3  (včetně DPH)

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU 

ZA  ROK 2016:

a) dividendy 11 545 870,00 Kč

b) příděl do sociálního fondu 2 100 000,00 Kč

c) příděl do stimulačního fondu 2 200 000,00 Kč

d) tantiémy členům statutárních
    orgánů

496 800,00 Kč

e) příděl do investičního fondu 90 453,57 Kč

celkem  16 433 123,57 Kč

Přehled vývoje hospodářského výsledku: 2014 2015 2016

Účetní zisk před zdaněním (v Kč) 18 233 892 16 509 765 20 552 780

Odložená daň (-) resp. daňová pohledávka  (+) - 6 039 478 - 3 189 373 - 4 119 657

Daň z PP splatná 117 270 34 960 0

Výsledný hospodářský výsledek (v Kč) 12 077 144 13 285 432 16 433 123

Hospodaření společnosti bylo řízeno ve shodě se schváleným plánem a záměry společnosti. Meziroční nárůst ve vý-
nosech (+2,95 %) byl vyšší, než nárůst nákladů (+2,15 %) a to o 0,8 %. Proto společnost v roce 2016 dosáhla poprvé 
ve své historii účetního zisku před zdaněním vyššího než 20 mil. Kč – přesně ve výši 20 552 780,57 Kč. 
Po zaúčtování odloženého daňového závazku ve výši 4 119 657,00 Kč je výsledný hospodářský výsledek 
16 433 123,57 Kč. Splatná daň z příjmu společnosti nevznikla. 

HOSPODÁŘS KÉ VÝSLEDKY ROKU 2016
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MAJETEK SPOLEČNOST I

Majetek společnosti v roce 2016 poklesl o 0,95%, tj. snížení o 15 353 tis. Kč. Důvodem bylo obdržení poslední části 
dotace na investiční akci „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ 
ve výši 7 910 tis. Kč a zvýšené odpisy z DHM o 6 648 tis. Kč. 
Oběžná aktiva se zvýšila o 23 221 tis. Kč a to hlavně díky vyššímu objemu fi nančního majetku.
Ostatní aktiva vzrostla o 37,75 %. 
Uvedené údaje jsou v netto hodnotě.

rok 2014 (Kč) rok 2015 (Kč) rok 2016 (Kč)

Majetek společnosti celkem 1 577 048 014 1 609 648 573 1 594 295 982

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 1 339 170 947 1 430 053 663 1 391 033 391

z toho: - dlouhodobý nehmotný majetek 3 781 983 4 659 740 6 784 714

           - dlouhodobý hmotný majetek 1 335  388 964 1 425 393 923 1 384 248 677

Oběžná aktiva 236 655 579 178 411 206 201 632 079

z toho: - krátkodobé pohledávky 74 343 276 74 641 713 76 267 180

           - fi nanční majetek 158 553 941  99 981 257 121 340 343

           - zásoby 3 758 362 3 788 236 4 024 556

Ostatní aktiva 1 221 488 1 183 704 1 630 512

z toho: - náklady příštích období 1 212 045 1 171 303 1 617 143

           - příjmy příštích období 9 443 12 401 13 369

OČEKÁ VANÁ HOSPODÁŘS KÁ  A FINANČNÍ SITU ACE V ROCE 2017   

Rok 2016 byl výjimečný oživením hospodářství, které se projevilo nárůstem tržeb za vodné a stočné. Přesto předsta-
venstvo předpokládá v plánu pro rok 2017 pokles tržeb za vodné i stočné o 1 % proti roku 2016. Plán hospodaření 
předpokládá v roce 2017 výnosy 363,97 mil. Kč, náklady 354,6 mil. Kč a hospodářský výsledek 9,37 mil. Kč. 
Pro rok 2017 rozhodlo představenstvo o zvýšení ceny vodného o 0,50 Kč/m3 na 42,50 Kč/m3 vč. DPH. Tato cena se 
od roku 2014 neměnila. Cena stočného se zvýšila o 1 Kč/m3 na 32 Kč/m3 vč. DPH. Změny cen reagují na očekáva-
ný vývoj v nákladech i výkonech a rovněž odrážejí i prognózované nárůsty cen z fi nančně-ekonomických analýz, jež 
podmiňují poskytování dotací z prostředků OPŽP. 
Předpokládáme, že po dokončení soutěže na výběr dodavatele stavby „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy 
v Hranicích“ by měla být v průběhu 1. pololetí tato stavba zahájena. 
Objem oprav je plánem stanoven na 32,24 mil. Kč a objem investic na 189,065 mil. Kč. U investic bude část nákladů 
hrazena dotací z prostředků OPŽP a část úvěrem v objemu chybějících vlastních zdrojů. 
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PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ

ukazatel jednotka 2014 2015 2016

počet obyvatel v zásobovaném regionu 132 014 131 646 131 124

z toho napojených obyvatel v rámci a. s. 123 375 123 207 123 575

podíl napojených obyvatel v rámci regionu % 93,5 93,6 94,2

počet veřejných vodovodů ks 8 8 8

 - z toho skupinových ks 6 6 6

délka vodovodní sítě km 1 001 1 003 1 008

počet vodovodních přípojek ks 27 579 27 760 28 097

délka vodovodních přípojek  km 276 278 281

počet osazených vodoměrů ks 27 477 27 658 27 976

počet čerpacích a přečerpávacích stanic ks 50 51 51

počet úpraven vody ks 8 8 8

 - z toho na vodu podzemní a důlní ks 8 8 8

počet vodojemů ks 50 50 50

objem vodojemů m3 31 495 31 495 31 495

voda vyrobená ve vlastních zařízeních tis. m3/rok 4 021 4 107 4 020

VYBRANÉ ÚDAJE O VODOVODECH

V roce 2016 provozovala společnost vodovody ve 137 městech, obcích a místních částech. Jde o vodovody v pře-
vážné míře v majetku společnosti a v několika málo případech v majetku obcí a to buď celé obce, nebo dílčí úseky, 
kde provozování je smluvně sjednáno. Dá se říci, že rok byl srážkově téměř normální, i když rozložení srážek nebylo 
rovnoměrně rozděleno.
Na prodeji pitné vody a výsledcích hospodaření se projevil v první řadě růst celého hospodářství, což v zásadě 
kopíroval nárůst spotřeby pitné vody. Odběr pitné vody tak rostl již druhý rok po sobě a vcelku činil nárůst o 1,65 %, 
tj. o 88 tis m3 za rok proti r. 2015. Nárůst spotřeby byl především u ostatních odběratelů o 4,77 %, což činilo 79 ti-
síc m3/rok, zatímco zvýšení odběru pitné vody o 9 tis. m3/rok obyvatelstvem byl téměř zanedbatelný. Významný 
výsledek jsme dosáhli v objemu vody nefakturované, kdy toto množství činilo v roce 2016 pouze 684 tis. m3/rok, což 
je 11,2 % z vody určené k realizaci a vlastní ztráty vody v trubní síti činily pouze 9 %. To je dosud nejméně v historii naší 
společnosti a mělo to také nepochybný vliv na příznivé výsledky hospodaření společnosti. 
Provoz všech zařízení – ÚV, ČS a vodojemů byl po celý rok spolehlivě řízen a sledován modernizovaným vodárenským 
dispečinkem. Ten podporuje provoz vodovodů mimo jiné i sběrem a vyhodnocením dat o odběrech vody z vodoměr-
ných šachet v jednotlivých obcích a měřených oblastech, což mistrům vodovodu usnadňuje lokalizaci poruch na vodo-
vodu a předchází tak velkým únikům vody. 
I když došlo k nárůstu vody fakturované, tak objem vody vyrobené ve vlastních zařízeních a vody převzaté se snížil, 
a to díky snížení objemu ztrát vody. 
Provoz vodovodů lze hodnotit jako stabilně spolehlivý, bez velkých výpadků v zásobení, které by měly větší než jen 
lokální vliv na zásobování pitnou vodou. Největší havárií tak byla porucha kalosvodu na zásobovacím řadu DN 600 
z vodojemu Švédské šance ve dnech 19. a 20. 6. 2016, kdy musel být přívod vody odstaven z provozu, což způsobilo 
citelné zakalení vody ve městě. Zásobení celého města bylo přesměrováno z vodojemu Čekyně v obvyklých tlakových 
poměrech a množství vody. 
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VÝROBA A DIST RIBUCE PITNÉ VODY

jednotka 2014 2015 2016

voda vyrobená tis.m3/rok 4 021 4 107 4 020

voda převzatá tis.m3/rok 2 070 2 156 2 107

voda určená k realizaci tis.m3/rok 6 091 6 263 6 127

voda fakturovaná tis.m3/rok 5 238 5 355 5 443

voda nefakturovaná tis.m3/rok 853 908 684

VÝROBU A DIST RIBUCI PITNÉ VODY CHARAKTERIZUJÍ 

NÁSLEDUJÍCÍ ÚDAJE

STRUKTURA VODY NEFAKTUROVANÉ

kategorie množství 
tis. m3/ rok

podíl 
%

voda k realizaci 6 127 100

voda fakturovaná 5 443 88,8

voda nefakturovaná celkem 684 11,2

z toho  - odběr pro vlastní provozy 47 0,7

 - odkalování sítě 72 1,2

 - čištění vodojemů 5 0,1

 - čištění kanalizace 4 0,1

 - ostatní odběry 
   (odběr požární vody a pod.)

7 0,1

 - ztráty vody 
                 (úniky z potrubí)

549 9,0

Výroční zpráva 2016Výroční zpráva 2016
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SPECIFICKÁ  SPOTŘEBA VODY

jednotka 2014 2015 2016

voda fakturovaná celkem
l/obyvatele 

a den
116 119 120

voda fakturovaná domácnostem
l/obyvatele 

a den
81 82 82

POČT Y PORUCH NA VODOVODECH

2014 2015 2016

poruchy na vodovodních řadech 182 210 186

poruchy na přípojkách 169 209 169

poruchy ostatní 167 109 74

Celkem 518 528 429

Výroční zpráva 2016Výroční zpráva 2016

Čistá voda řekám
Čistá voda 24 hodin denně
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KVALITA PITNÉ VODY

Vysvětlivky: * limit vyhl.č. 252/2004 Sb. neuvádí
                  ** doporučená hodnota

PRŮMĚRNÉ HODNOTY  ZÁ KLA DNÍCH UKA ZA TELŮ KVALITY  VODY 

Z JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ 

zdroj vody

Vyrobené
 nebo 

převzaté 
množství

ukazatelé kvality

barva 
Pt

zákal pH
KNK 
4,5

Ca+Mg Fe NH4
+ NO3

- NO2
- SO4

2- Cl- 
vodi-
vost

CHSK        
( Mn )

tis. m3/rok mg/l NTU  . . . mmol/l mmol/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mS/m mg/l

limity dle 
vyhlášky 
252/2004 Sb.

20,0 5,0 6,5-9,5 . . .*
2,0-

3,5**
0,2 0,5 50 0,5 250 100 125 3,0

ÚV Troubky 3 605 <5,0 0,35 7,66 2,66 2,09 <0,08 <0,030 1,6 <0,004 71,8 20,70 43,8 0,43

OOV 2 098 <5,0 0,57 7,73 1,92 1,02 <0,08 <0,030 5,4 <0,004 28,2 14,60 20,1 1,38

ČS Ústí 273 <5,0 0,45 7,28 3,26 2,10 <0,08 <0,030 6,0 <0,004 43,5 19,00 43,5 0,62

ÚV Klopotovice 57 <5,0 0,36 7,21 7,10 5,67 <0,08 <0,030 43,1 <0,004 136,0 56,00 103,0 0,91

ÚV Lhotka 
u Hranic

69 <5,0 0,40 7,67 3,73 2,43 <0,08 <0,030 9,7 <0,004 39,6 10,30 44,3 0,28

Podhoří - Peklo 15 <5,0 0,57 7,64 0,93 0,85 <0,08 <0,030 15,1 <0,004 26,5 4,6 16,5 0,72

Porubská brána
převzatá voda

9 <5,0 0,61 7,46 3,25 2,58 <0,08 <0,030 48,9 <0,004 62,6 20,80 52,6 0,33

Kvalita pitné vody je systematicky kontrolována vlastní akreditovanou laboratoří pitných vod. Laboratoř provedla v roce 
2016 odběry a rozbory 2 642 vzorků, což představuje 50 138 různých stanovení ukazatelů kvality surových a upra-
vených vod a také vod odebraných v distribuční síti. Dále bylo externí laboratoří provedeno 38 úplných rozborů vody 
ze zdrojů a pitných vod. Mimo to bylo provedeno i 7 radiochemických rozborů. Upravená voda ze všech úpraven vod 
a čerpacích stanic ve velké většině případů splňovala požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb. 
Koncem května 2016 byla odstavena z provozu úpravna vody Klopotovice, kde se úpravou snižoval obsah uranu na fi l-
trech s pryskyřicí Lewatit a obsah pesticidů na fi ltrech s aktivním uhlím. Důvodem odstavení z provozu byly neúměrné 
náklady na provoz. Úpravna bude udržována jako záložní zdroj vody. 
Ve vodovodu v obci Milotice nad Bečvou, kde pitnou vodu nakupujeme od městyse Hustopeče nad Bečvou, přetrvává 
problém s výskytem metabolitů pesticidu acetochlor. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje nám rozhodnutím ze 
dne 26. 2. 2016 udělila výjimku. Problém řeší vlastník vodního zdroje Porubská brána, jímž je obec Starý Jičín. 
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PROVOZOVÁNÍ KA NALIZA CÍ A ČOV

VYBRANÉ ÚDAJE O KA NALIZA CI

ukazatel jednotka 2014 2015 2016

počet obyvatel v regionu 132 014 131 646 131 124

počet obyvatel bydlících v domech 
napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu 87 253 87 725 87 025

podíl napojených obyvatel v rámci regionu % 66,1 66,6 66,4

počet čistíren odpadních vod ks 11 11 11

kapacita čistíren odpadních vod m3/den 45 598 45 598 45 577

kapacita čistíren odpadních vod EO 205 275 205 275 205 365

délka kanalizační sítě km 353 364 366

počet kanalizačních přípojek ks 13 129 13 358 13 294

počet přečerpacích stanic ks 61 71 71

délka kanalizačních přípojek km 131 134 133

množství čištěných odpadních vod 
(včetně srážkových) 

tis. m3/rok 8 376 7 905 8 325

voda odkanalizovaná   (fakturovaná) tis. m3/rok 5 591 5 510 5 653

kaly produkované z ČOV 
(vyjádřeno v sušině)

t/rok
2 917 2 460 1 930

V roce 2016 provozovala společnost ČOV a kanalizace ve 39 městech, obcích a místních částech. Jedná se jak o za-
řízení a kanalizaci v majetku společnosti, tak i zařízení provozovaná na smlouvu o provozování a v případě Městyse 
Brodek u Přerova a kanalizace Hranice – Velká a Pod Hůrkou zařízení provozovaná v režimu koncesní smlouvy. 
V průběhu roku se při provozu nevyskytly žádné významné poruchy či havárie, které by měly za následek např. pře-
kročení parametrů povolení  pro provoz ČOV nebo přerušení odvádění odpadních vod. Objem vyčištěné odpadní 
vody vzrostl o 5,3 % proti roku 2015, což souvisí z části se srážkami v průběhu roku a také se vzrůstem odkanalizované 
fakturované vody. Po delší době jsme zaznamenali nárůst objemu odkanalizované vody o 143 tis. m3/rok, tj. o 2,60 %. 
I zde, stejně jako u fakturované pitné vody, souvisí zvýšení s oživením v podnikatelské sféře. U ostatních odběratelů činil 
růst 111 tis. m3/rok, tj. o 3,82 % a u domácností o 32 tis. m3, tj. o 1,23 % proti roku 2015. 
Provoz kanalizací a ČOV se průběžně a systematicky zabývá údržbou, kontrolami a provozem všech zařízení, k če-
muž stejně jako provoz vodovodů využívá software pro plánování údržby. 
K efektivnímu provozování bezesporu přispěla modernizace řídících prvků na 52 ks provozovaných ČSOV a zajištění 
přenosu informací do kanalizačního dispečinku, dokončeného právě v roce 2016. To nám umožňuje efektivněji vyhod-
nocovat a odstraňovat poruchové stavy na těchto zařízeních.
Kontrolu účinnosti čištění odpadních vod na ČOV, ale i kontrolu v celém provozu čištění vod, zajišťuje akreditovaná 
vlastní laboratoř odpadních vod, která provedla v roce 2016 odběr 3 622 vzorků a zpracovala 23 921 stanovení 
jednotlivých sledovaných ukazatelů.
Pro pracoviště kanalizací v Hranicích byl pořízen nový kombinovaný sacokanalizační vůz s recyklací vody od fi rmy 
KROLL, kterým byl nahrazen již opotřebovaný původní vůz.
Sacokanalizační čistící vozy, které má společnost k dispozici, vyčistily 42,2 km kanalizace.
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VODA ODKA NALIZOVANÁ

jednotka 2014 2015 2016

Voda odkanalizovaná včetně faktur. dešť. vody tis. m3/rok 5 591 5 510 5 653

Množství vypuštěných odpadních vod do vodních toků tis. m3/rok 8 382 7 909 8 329

Z toho: množství odpadních vod čištěných tis. m3/rok 8 376 7 905 8 325

            množství odpadních vod nečištěných tis. m3/rok 6 4 4

ČOV
2014 2015 2016

t/rok % t/rok % t/rok %

Přerov 2 851 97 2 588 97 5 242 98

Hranice 1 023 96 957 95 899 94

Tovačov 98 96 120 97 74 95

Kojetín 294 94 253 91 248 93

Lipník 438 98 1 287 99 642 98

Brodek u Přerova 85 98 55 96 63 96

Troubky 74 94 57 95 44 95

Žeravice 7 87 7 88 8 90

Dřevohostice 27 93 34 95 28 94

Milotice 15 94 16 94 29 96

Kunčice 2,5 96 2,5 96 2,4 96

MNOŽST VÍ ODPADNÍCH VOD

ODBOURANÉ ZNEČIŠT ĚNÍ V UKA ZA TELI CHSK A ÚČINNOST  ČIŠT ĚNÍ
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POČT Y PORUCH NA KA NALIZA CI

PŘEHLED O VYPOUŠT ĚNÉM ZNEČIŠT ĚNÍ Z ČOV

2014 2015 2016

Poruchy na stokové síti 12 32 92

Poruchy na šachtách 95 97 135

Poruchy na objektech na síti 3 39 47

Poruchy na přečerpacích stanicích 223 162 338

Ostatní poruchy 15 5 0

Poruchy na ČOV 64 84 113

Celkem 412 419 725

ČOV kapacita 
EO60

Množství vyčištěných 
odp.vod

(tis.m3/rok)

Vypouštěné znečištění 
v  ukazatelích CHSKCr

(t/rok)    

2014 2015 2016 2014 2015 2016

Přerov 145 000 4 275 3 988 4 162 89,8 88,5 94,5

Hranice 30 000 2 236 2 281 2 460 42,3 47,1 54,6

Tovačov 3 375 143 124 146 4,2 3,7 4,0

Kojetín 5 833 741 637 633 19,9 22,3 17,9

Lipník 13 733 500 512 578 10,1 14,3 15,0

Brodek u Přerova 2 008 101 90 95 2,2 2,3 2,8

Troubky 2 000 111 99 84 4,6 3,3 2,4

Žeravice 604 36 33 31 1,1 1,0 0,9

Dřevohostice 2 020 101 94 76 2,2 2,0 1,9

Milotice 492 39 44 56 0,9 1,1 1,3

Kunčice 300 4 3 4 0,1 0,1 0,1

GIS

Jako podporu pro provozy vodovodů a kanalizací, ale i pro práci některých THP, společnost využívá geografi ckého 
informačního systému o polohách našich podzemních vedení. V závěru roku 2016 byly dány do užívání tablety s dál-
kovým přístupem k datům GIS pro mistry a některé další pracovníky. Tito pracovníci tak mají důležitá data o poloze 
vedení k dispozici přímo v terénu při řešení a posuzování konkrétních problémů. 
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OPRAVY HMOTNÉHO MAJETKU

Ukazatel (tis. Kč) 2014 2015 2016

Opravy stavební 17 105 25 906 22 566

Opravy dopravních a mech. prostředků 2 126 1 877 1 780

Opravy motorů a čerpadel 4 345 7 330 11 209

Ostatní opravy 671 682 561

Opravy celkem 24 247 35 795 36 116

OPRAVY CELKEM

V roce 2016 jsme provedli opravy v celkovém objemu 36 116 tis. Kč, když původní plán byl navýšen díky příznivému 
vývoji hospodaření o více než 15 mil. Kč. Soustředili jsme se na opravy vodovodů, kanalizací, technologických zařízení 
na ČOV a ČS a také fasád na objektech. U liniových vedení byly opraveny celé dlouhé úseky vodovodních řadů 
či uličních stok kanalizace. V řadě případů na naše práce navazují úpravy povrchů komunikací zajišťované obcemi 
a městy. V oblasti oprav technologických zařízení stojí za zmínku zejména opravy na ČOV Přerov, a to oprava ply-
nojemu a výměna pojezdového mostu usazovací nádrže. Na ČOV Hranice byla provedena kompletní oprava fasád 
stavebních objektů ČOV.
Opravy vodovodních řadů byly provedeny v celkové délce 2 142,8 m v profi lech DN80, 100 a 150. Materiál je před-
nostně používán tvárná litina s dlouhodobou životností. Na opravené vodovody bylo novými armaturami provedeno 
přepojení 116 ks vodovodních přípojek. Kanalizační stoky byly opraveny v celkové délce 496 m, z čehož výměna 
potrubí byla provedena v délce 9 m z betonového potrubí DN 1000 a vložkování osazením vnitřního rukávce bylo 
opraveno 487 m v profi lech DN 350 a DN 400.

Čistá voda řekám
Čistá voda 24 hodin denně
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Název stavby Náklady stavby (tis. Kč)

Přerov – Kovářská, Hanácká – oprava vodovodu 1 958

Přerov – Henčlov – oprava vodovodu – 1. část 3 742

ČS Paršovice – sanace akumulace 392

Lipník – oprava vodovodu v ul. B. Němcové 1 918

Tovačov – oprava vodovodu v ul. Denisova 1 134

Opravy vodovodů celkem 9 144

Lipník – oprava vyústního objektu z OK1A a OK2A 2 778

ČOV Hranice – oprava fasád a betonů 2 208

Přerov – Kovářská, Hanácká – oprava kanalizace 3 913

Přerov – nám. TGM – oprava kanalizace 836

ČOV Přerov – oprava plynojemu 1 819

Přerov – Vsadsko – přípojky 495

Opravy kanalizací celkem 12 049

Oprava spisovny 124

Oprava manipulační plochy dvora provozu Přerov a ve sklad. areálu Lýsky 1 249

Ostatní opravy celkem 1 373

Opravy dodavatelské celkem 22 566

PŘEHLED DODAVATELSKÝCH ST AVEBNÍCH OPRAV V ROCE 2016
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INVEST ICE

POUŽITÍ  INVEST IČNÍCH PROST ŘEDKŮ

Účel použití (tis. Kč) 2014 2015 2016

investiční akce a rekonstrukce HM 134 952 372 689 68 494

pořízení dopravních a mechanizačních prostředků 6 590 4 056 12 725

nákup strojů, čerpadel a drobné mechanizace 2 125 2 640 1 659

laboratorní a měřící přístroje 2 144 183 207

výpočetní technika a programové vybavení 1 623 3 351 2 126

nákup nemovitostí, věcná břemena 2 117 2 659 4 814

projektová dokumentace, inženýrská činnost 7 569 6 672 3 418

pořízení dlouhodobého drobného HM 1 201 1 220 581

splátky úvěrů a půjček 9 761 9 823 11 840

Celkem 168 082 403 293 105 864

V rámci investiční výstavby byly dokončeny kolaudace a závěrečné vyhodnocení akce s dočerpáním dotačních pro-
středků na dosud největší investiční akci „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluho-
nic a Kozlovic“. V průběhu roku jsme se intenzivně věnovali přípravě stavby „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy 
v Hranicích“, na kterou má společnost přislíbenou dotaci z prostředků OPŽP.
Vlastní investiční výstavba obsahovala 20 dílčích akcí, které řešily rekonstrukce vodovodních řadů a rozvodných sítí 
v 7 lokalitách, rekonstrukce kanalizací a vyústních objektů v 6 lokalitách a další opatření na ČOV, dispečinku, čerpacích 
stanicích či v provozních objektech.
Byla provedena rekonstrukce vodovodních řadů v 7 lokalitách o celkové délce 12 176,6 m v profi lech DN 50, 80, 
100 a DN 150. Použit byl trubní materiál z tvárné litiny či vysoce odolný polyetylén. Rekonstrukce kanalizace byla 
provedena v celkové délce 1 754,4 m v profi lech DN 100, 200, 300, 400, 500, 600 a DN 800. Materiálově byly 
kanalizace provedeny převážně z polypropylénu, sklolaminátu a v menší míře z polyetylénu a železobetonového po-
trubí. Vybudována byla 1 nová čerpací stanice odpadních vod v Lipníku nad Bečvou, instalovány strojně stírané česle 
na ČOV Žeravice a provedeny výměny čerpadel v ČS pitné vody v Paršovicích a Buku. Rekonstruovány byly šatny 
provozu vodovodů II. v Přerově.
Významnou změnou prošlo sledování a řízení čerpacích stanic odpadních vod, kde u 52 ks objektů byla provedena 
modernizace řídících prvků a instalováno modernější zařízení pro sledování, kontrolu a řízení jejich chodu. Informace 
jsou přenášeny do kanalizačního dispečinku. Přínosem je lepší přehled o stavu, provozu a poruchách zařízení, možnost 
dálkového zásahu do jejich řízení a eliminace planých výjezdů pohotovosti a naopak včasnost zákroku při skutečné 
poruše zařízení.
Pro pracoviště provozu kanalizací v Hranicích bylo pořízeno nové kombinované vozidlo Kroll s recyklací na čištění 
kanalizací.
Na investiční akce do vodovodů bylo použito celkem 41 928 tis. Kč, do kanalizací a ČOV 25 706 tis. Kč a na ostatní 
investice 860 tis. Kč. 
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PŘEHLED INVEST IČNÍCH AKCÍ

Číslo
stavby Název stavby Investiční náklady tis. Kč

394 Všechovice – stavební úprava vodovodu – dokončení 8 159

409 Přerov – rekonstrukce výustních objektů z OK1A, OK4A, OK5A, 
OK1C a OK6N

3 172

410 Přerov, m. č. Lýsky – stavební úprava vodovodu 3 902

403 Hranice – vodovod za Lokálkou 903

352 Lipník, Mlýnecká – kanalizace a ČSOV 1 945

400 Lipník, Na Kopečku – rekonstrukce kanalizace 3 239

401 Lipník, Jezerská – rekonstrukce kanalizace 5 106

402 Kokory – stavební úprava vodovodního přivaděče 4 145

390 Dřevohostice – odlehčení na kanalizaci 3 460

386 Býškovice – stavební úprava vodovodu 7 503

384 Opatovice – stavební úprava vodovodu 9 905

385 Paršovice – stavební úprava vodovodu 6 896

377 ČOV Žeravice – doplnění čerpací stanice o hrubé předčištění 1 717

408 Výměna řídících prvků kanalizačních objektů 2 615

371 Přerov – stavební úprava kanalizace Dvořákova 4 452

415 ATS Paršovice – úprava technologie 272

423 Rekonstrukce šatny provozu Přerov, Šířava 837

414 ČS Buk – výměna čerpání do Sobíšek 184

373 Ústí – rekonstrukce ČS 59

429 Přerov – rekonstrukce suterénu provozní budovy 23

Investiční akce celkem 68 494
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ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ZA MĚST NANCI SPOLEČNOST I

Společnost měla na konci roku 2016 celkem 187 zaměst-
nanců ve fyzickém i v přepočteném stavu. Z tohoto počtu 
bylo 50 žen a 137 mužů. Dělníků bylo 126 a technicko 
hospodářských zaměstnanců 61. Společnost splnila svůj 
podíl zaměstnání osob se zdravotním postižením a to jak 
přímým zaměstnáním těchto osob, tak i odběrem zboží 
z dílen zaměstnávajících osoby se ZPS. 
Samozřejmostí je průběžné vzdělávání a školení zaměst-
nanců, účast na seminářích, odborných konferencích 
a exkurzích. Běžné je seznamování a praktické ukázky 
materiálů a postupů jejich používání v oborech vodo-
vodů a kanalizací. V roce 2016 činily celkové náklady 
na vzdělávání zaměstnanců 340 528 Kč. 

2014 2015 2016

vysokoškolské vzdělání 24 24 24

úplné střední a vyšší vzdělání 58 59 60

střední odborné vzdělání 3 3 3

základní vzdělání 14 12 10

vyučení v oboru 90 92 90

celkem 189 190 187

VĚKOVÁ ST RUKTU RA

ZA MĚST NANCŮ

2014 2015 2016

do 30 let 5 5 8

31 – 40 let 31 26 26

41 – 50 let 65 65 71

51 – 60 let 78 81 74

nad 60 let 10 13 8

celkem 189 190 187

KVALIFIKA ČNÍ ST RUKTU RA 

ZA MĚST NANCŮ

Výroční zpráva 2016Výroční zpráva 2016
23 
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Veškeré základní podmínky péče o zaměstnance společnosti, jako poskytování dovolené, mzdová oblast a odmě-
ňování, stravování, pojištění a poskytování ochranných pracovních pomůcek a další, jsou pro příslušný rok upraveny 
v kolektivní smlouvě. Na závodní stravování, řešené výhradně jen poskytováním stravenek bylo v roce 2016 poskytnuto 
z nákladů 1 344 200 Kč a 179 590 Kč ze sociálního fondu. Na penzijní připojištění poskytla společnost zaměst-
nancům celkem 1 805 300 Kč a na investiční životní pojištění 234 100 Kč, v souladu s vnitřními i obecně platnými 
předpisy. Osmi zaměstnancům byla poskytnuta půjčka na bytové zařízení nebo na opravu domů či bytů, v celkové výši 
140 000 Kč. 
Z části rozdělení zisku, určeného valnou hromadou na sociální fond, byl zaměstnancům proveden rovným dílem příděl 
na osobní účet, k jejich přímému čerpání na rekreaci, sport, zdravotní péči a pomůcky a na kulturu. 
V roce 2016 jsme zaznamenali 4 pracovní úrazy s celkovou dobou 229 dnů pracovní neschopnosti a 3 pracovní úrazy 
bez pracovní neschopnosti. 

VÝVOJ POČT U ZA MĚST NANCŮ, PRODUKTI VITA

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Počet zaměstnanců 216 199 193 194 191 188 187 187 186 187

Výnosy  
(mil. Kč/rok)

315,3 323,9 323,3 335,4 339,9 341,3 348,6 346,7 358,3 368,9

Produktivita 
(mil. Kč/zam/rok)

1,46 1,63 1,67 1,73 1,78 1,82 1,86 1,85 1,93 1,97

PÉČE O ZA MĚST NANCE

VODOVODY A KA NALIZA CE  PŘEROV, A. S. 2016
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MANAGEMENT KVALITY 

AKREDITACE LA BORATOŘÍ

Laboratoře pitných vod a odpadní vody mají až do roku 
2020 platnou akreditaci od Českého institutu pro akredi-
taci o.p.s. podle ČSN EN/IEC 17025:2005. Laboratoř 
pitných vod má akreditováno 41 metod chemických mik-
robiologických, hydrobiologických a senzorických rozbo-
rů pitné, podzemní, povrchové a odpadní vody a 4 me-
tody odběru vzorků vody. Laboratoř odpadních vod má 
akreditováno provádění chemických zkoušek odpadních, 
povrchových, podzemních surových a pitných vod v 15 
metodách a dále 2 metody odběru vzorků vod. 

Zkušební laboratoř pitných 
vod akreditovaná ČIA pod 
č. 1346.2

Zkušební laboratoř odpad-
ních vod akreditovaná ČIA 
pod č. 1346

PROPAGACE SPOLEČNOST I

Společnost se snaží propagovat svoji činnost a práci 
v rozumné míře vůči veřejnosti. V roce 2016 jsme sponzo-
rovali výstavní projekt „Z koupelen do ložnic“ pořádaný 
Muzeem Komenského v Přerově od dubna až do října. 
Projekt navazoval na historii budování kanalizace v Přero-
vě a vývoj v zásobení pitnou vodou, s vazbou na hygienu 
a užití vody v domácnostech. Podpořili jsme projekt so-
ciálního automobilu pro Lipnicko a Hranicko. Podpo-
řili jsme rovněž studenty vodohospodářského směru 
na SPŠS Lipník a VUT Brno. Pravidelně podporujeme tá-
bor pro děti s tělesným postižením a vydání omalovánek 
s bezpečnostní tématikou pro nejmenší.

Integrovaný systém managementu kvality u společnosti byl 
v roce 2016 podroben dvěma auditům, zaměřeným na do-
držování vlastních předpisů a postupů společnosti ve vazbě 
na normy ČSN EN ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004. 
Certifi kován je management kvality pro oblast provozování 
vodovodů a kanalizací a pro související činnosti. Audity ne-
shledaly žádné závady v dodržování systému. Ve II. polole-
tí 2017 proběhne další recertifi kační audit.
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HLA VNÍ CÍLE A ZÁ MĚRY

HLA VNÍ CÍLE A ZÁ MĚRY ST ANOVENÉ PRO ROK 2016 BYLY SPLNĚNY TAKTO:

• V termínu do 30. 6. 2016 zabezpečit závěrečné vyhodnocení stavby „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřež-
ního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ a zajistit přípravu stavby „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy 
v Hranicích“ v případě příslibu dotace z OPŽP. 

• Ke stavbě „Přerov – výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic“ byly v souladu 
s ROPD provedeny kolaudace do 31. 3. 2016 a podklady určené pro vyhodnocení stavby zpracovány a předány 
SFŽP v červnu 2016. V průběhu 2. pololetí byly podklady doplněny dle požadavků SFŽP a vyhodnocení ukončeno. 
Dále probíhala průběžně příprava soutěží na výběr TDI a zhotovitele na stavbu „Zlepšení ekologického stavu řeky 
Bečvy v Hranicích“. Podklady byly předány k odsouhlasení na SFŽP v červnu 2016 a doklad o registraci akce jsme 
obdrželi 1. 7. 2016. Obě soutěže byly vypsány 26. 9. 2016.

• Realizovat modernizaci řídících prvků na čerpacích stanicích odpadních vod a postupně tyto objekty připojit do kana-
lizačního dispečinku.

• Modernizace řídících prvků na čerpacích stanicích odpadních vod byla provedena na 52 objektech, všechny objekty 
jsou připojeny do nového kanalizačního dispečinku.

• Připravit a schválit projekty pro provedení stavebních úprav vodovodů v obcích Horní Nětčice, Dolní Nětčice a Radotín 
s cílem provedení výměny potrubí a zajištění spolehlivosti provozu těchto vodovodů. 

• Projekty pro provedení stavebních úprav vodovodů byly zpracovány pro všechny 3 obce, jsou schváleny a realizace 
výměny vodovodů v Radotíně a Horních Nětčicích je zařazena k realizaci v plánu investic v roce 2017.

• Zabezpečit projektovou přípravu na provedení úpravy technologické linky ČOV Kojetín s cílem zlepšení účinnosti od-
straňování dusíkatého znečištění a doplnění druhé dosazovací nádrže.

• Projektová příprava na provedení úpravy technologické linky ČOV Kojetín bude dokončena v březnu 2017. Na jejím 
základě bude vybrán zhotovitel stavby.

• Zabezpečit provedení stavebních úprav vodovodů výměnou poruchových řadů v obcích Býškovice, Opatovice a Par-
šovice v objemech, stanovených plánem investic.

• Výměny vodovodů v obcích Býškovice, Opatovice a Paršovice byly v souladu s plánem realizovány v průběhu roku 
2016.

HLA VNÍ CÍLE A ZÁ MĚRY PRO ROK 2017

• Na akci „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“ zajistit výběr dodavatele stavby v případě poskytnutí dota-
ce z OPŽP, zahájit realizaci a prostavět plánované fi nanční objemy.

• V případě včasného zajištění dokumentace a příslušných povolení městem Přerovem zajistit podání žádosti o poskytnutí 
dotace z OPŽP na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Čekyně a Penčice“.

• Zajistit výběr dodavatele a zahájit rekonstrukci technologické linky ČOV Kojetín s cílem zlepšit podmínky provozu a čistící 
efekt ČOV.

• Vybrat dodavatele a realizovat výměny vodovodů v obcích Radotín a Horní Nětčice a vodovodu DN 250 v Přerově na ul. 
Komenského a dokončit výměnu vodovodu v Henčlově.
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předseda dozorčí rady

• Vybrat dodavatele a realizovat 1. etapu stavební úpravy kanalizace v Lipníku nad Bečvou, ulicích Tyršova, Osecká, Ne-
ffova. 

• Vybrat zhotovitele a provést první část stavby kanalizace „Přerov – převedení odpadních vod ze sběrače Z“ v ulici Tržní, 
Dluhonská a Na Hrázi s cílem zvýšit kapacitu kanalizace a zlepšit odvádění odpadních vod z oblasti Svépomoc.

 

ST ANOVISKO DOZORČÍ RADY

Zpráva dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. za rok 2016
Dozorčí rada společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. vykonávala průběžně kontrolní činnost nad hospodařením 
společnosti a představenstva tak, jak jí ukládají stanovy společnosti a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.
V průběhu roku 2016 zasedala dozorčí rada na 4 řádných zasedáních, z nichž jedno bylo společné s představen-
stvem společnosti.

Dozorčí rada se na svých zasedáních zaměřila:
• na kontrolu hospodaření společnosti v jednotlivých čtvrtletích roku 2016 včetně kontroly pololetního a ročního 

výkaznictví společnosti, výsledky ve výrobě
• na stav pohledávek a jejich vymáhání u společnosti, na stav závazků a na dodržování jejich plateb a splácení 

úvěrů u společnosti
• na cenovou politiku společnosti v roce 2016 a změny cen na rok 2017
• na přípravu soutěže na zhotovitele, plnění a vyhodnocování investičních akcí a oprav společnosti v roce 2016
• závěrečné vyhodnocení a přípravu staveb s dotací z prostředků OPŽP a SFŽP

Dozorčí rada byla pravidelně informována o činnosti představenstva společnosti a jeho rozhodnutích, protože se před-
seda dozorčí rady zúčastňoval všech zasedání představenstva. 

V průběhu roku 2016 dozorčí rada neřešila žádnou stížnost.

Na jednání dozorčí rady byli dle potřeby přítomni ředitel společnosti Ing. Miroslav Dundálek a ekonomický náměstek 
Ing. Jan Sabadoš. 

Stanovisko dozorčí rady pro valnou hromadu společnosti
a) K činnosti představenstva
Dozorčí rada konstatuje, že představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. jednalo v roce 2016 vždy 
v intencích stanov společnosti i obecně právních předpisů a nebylo zjištěno ve výkonu působnosti představenstva žád-
né porušení těchto předpisů.

b) K účetní závěrce
Dozorčí rada projednala dne 8.3.2017 na základě § 447 zákona o obchodních korporacích a podle článku 34 
stanov společnosti výsledky hospodaření společnosti v roce 2016, roční účetní závěrku, její přílohu a seznámila se 
s výsledky auditu a stanoviskem auditorky Ing. Ivany Zubíkové, č. oprávnění 1328, o ověření účetní závěrky společnosti 
za rok 2016. 
Dozorčí rada doporučuje valné hromadě společnosti tuto závěrku schválit.

c) K návrhu představenstva společnosti na rozdělení zisku
Dozorčí rada, na základě dosažených hospodářských výsledků v roce 2016, hodnotí činnosti orgánů a managementu 
společnosti velmi dobře a doporučuje valné hromadě předložený návrh představenstva na rozdělení zisku za rok 2016 
a nerozděleného zisku z předchozích let schválit.

V Přerově dne 10. 3. 2017

VODOVODY A KA NALIZA CE PŘEROV, A. S. 2016

Ing JiJJ ří Šírek
přřřředseda dozorčí rady
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ZPRÁVA NEZÁ VISLÉHO AUDITORA

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Šířava 482/21, Přerov I- Město, 
PSČ: 750 02
IČ: 47674521
DIČ: CZ47674521
Akciová společnost zapsaná v obchodnim rejstříku, 
vedeným Krajským soudem v Ostravě
oddíl B., vložka 675

Výrok auditora
Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. (dále také „Společnost“) se-
stavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty, [přehledu o 
změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích] za rok končící 31.12.2016, a přílohy této účetní závěrky, která 
obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v 
bodě I. Všeobecné údaje přílohy této účetní závěrky.
Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, 
a.s. k 31.12.2016 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření [a peněžních toků] za rok končící 31.12.2016 v souladu 
s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok
Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou 
mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Má odpovědnost 
stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zá-
konem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislá a splnila 
jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, 
poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě
Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní 
závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo Společnosti.
Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem 
účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) 
nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto 
informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných 
(materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 
informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu 
významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na 
základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži posoudit, uvádím, že

•  ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech význam-
ných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a

•  ostatní informace byly vypracovány v souladu s  právními předpisy.

Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, 
ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostat-
ních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁ VĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY OBCHODNÍ KORPORACEO OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁ VĚRKY A VÝROČNÍ ZPRÁVY OBCHODNÍ KORPORACE
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Odpovědnost představenstva Společnosti za účetní závěrku
Představenstvo Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými 
účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby ne-
obsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.
Při sestavování účetní závěrky je představenstvo Společnosti povinno posoudit, zda je Společnost schopna nepřetržitě trvat, 
a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu 
nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo 
ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky
Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způ-
sobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, 
nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí 
případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. 
Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 
předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím 
základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsu-
dek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je mou povinností:

•  Identifi kovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, 
navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abych 
na jejich základě mohla vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku 
podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí pod-
vodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních 
kontrol.

•  Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout 
auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního 
kontrolního systému.

•  Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této 
souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

•  Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky představenstvem a to, zda s ohle-
dem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, 
které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná 
(materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit ve zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze 
účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifi kovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti 
Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

•  Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje 
podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Mou povinností je informovat představenstvo mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjiště-
ních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Přerově  dne  10.3.2017

Auditor:                                                                                                                    Ing. Ivana Zubíková
Oprávnění:                                                                                                   č.1328 vydané Komorou auditorů ČR
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VÝKA Z ZISKU A ZTRÁTY 

ke dni 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Skutečnost v účetním 

období
sledovaném minulém 2014

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 359 393 353 587 342 004

A. Výkonová spotřeba   141 235 139 987 131 523

A. 2 Spotřeba materiálu a energie 83 807 83 800 86 982

A. 3 Služby 57 428 56 187 44 541

D. Osobní náklady 90 917 93 160 90 609

D. 1. Mzdové náklady 63 858 67 084 64 643

D. 2. Náklady na soc. zabezpečení, zdrav. pojištění a ostatní nákl. 27 059 26 076 25 966

D. 2. 1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 23 531 22 696 21 803

D. 2.2. Ostatní náklady 3 528 3 380 4 163

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 100 216 93 453 92 723

E. 1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmotného majetku 100 195 93 548 92 709

E. 1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku - trvalé 100 195 93 548 92 709

E. 3. Úpravy hodnot pohledávek 21 -95 14

III. Ostatní provozní výnosy 9 491 2 804 4 366

III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 505 276 622

III. 2. Tržby z prodeje materiálu 410 317 2 549

III. 3. Jiné provozní výnosy 8 577 2 211 1 195

F. Ostatní provozní náklady 13 486 13 008 11 487

F. 1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 18 49 1 197

F. 2. Zůstatková cena prodaného materiálu 209 84 2 144

F. 3. Daně a poplatky 8 644 8 418 7 789

F. 4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 
období

4 110 4 108 69

F. 5. Jiné provozní náklady 505 349 288

* Provozní výsledek hospodaření 23 030 16 783 20 034

H. VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 18 69 354

VI.2 Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 18 69 354

J. Nákladové úroky a podobné náklady 524 529 637

J. 2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 524 529 637

VII. Ostatní fi nanční výnosy 1858 2

K. Ostatní fi nanční náklady 1 973 1 671 1 520

* "Finanční výsledek hospodaření -2 479 -273 -1 801

** Výsledek hospodaření před zdaněním 20 553 16 510 18 233
L. Daň z příjmů za běžnou činnost 4 120 3 224 6 156

L. 1 Daň z příjmů splatná 35 117

L. 2 Daň z příjmů odložená 4 120 3 189 6 039

** Výsledek hospodaření po zdanění  16 433 13 286 12 077

*** Výsledek hospodaření za účetní období 16 433 13 286 12 077

* Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + 
VI. + VII.

368 902 358 318 346 726
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ROZVAHA - AKTI VA

ke dni 31. 12. 2016 (tis. Kč) běžné účetní období
min. úč.
období

2014

brutto korekce netto netto netto
AKTIVA CELKEM 3 421 660 1 827 364 1 594 296 1 609 649 1 577 048

B. Dlouhodobý majetek 3 217 395 1 826 362 1 391 033 1 430 054 1 339 171
B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 16 567 9 782 6 785 4 660 3 782
  2 Ocenitelná práva 13 820 9 782 4 038 2 876 2 471
B.I.2.1. Software 8 565 6 092 2 473 2 347 1 337
BI.2.2. Ostatní ocenitelná práva 5 255 3 690 1 565 529 1 134

  5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
nehmotný majetek i nedokončený

2 747 0 2 747 1 784 1 311

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmot. majetek 2 747 0 2 747 1 784 1 311
B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 3 200 828 1 816 580 1 384 249 1 425 394 1 335 389
B.II.1 Pozemky a stavby 2 681 833 1 447 122 1 234 711 1 266 739 1 147 412
B.II.1.1. Pozemky 18 793 0 18 793 18 513 17 276
B.II.1.2. Stavby 2 663 040 1 447 122 1 215 918 1 248 226 1 130 136
  2 Hmotné movité věci a soubory movitých věcí 510 354 369 458 140 896 139 169 124 875
  4 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 5 0 5 0 0
B.II.4.1. Pěstitelské celky trvalých porostů 5 0 5 0 0

  5 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek i nedokončený

8 637 0 8 637 19 486 63 102

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý 
hmotný majetek

268 0 268 278 268

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný 
majetek

8 369 0 8 369 19 208 62 834

C. Oběžná aktiva 202 634 1 002 201 632 178 412 236 656
C.I. Zásoby 4 242 217 4 025 3 789 3 759
C.I.1 Materiál 4 242 217 4 025 3 789 3 759
C.II. Pohledávky 77 052 785 76 267 74 642 74 343
  2 Krátkodobé pohledávky 77 052 785 76 267 74 642 74 343

C.II.2.1. C.II.2.1. Pohledávky z obchodních 
vztahů

20 800 785 20 015 19 370 19 215

C.II.2.4. C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 56 252 0 56 252 55 272 55 128
C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 4 331 0 4 331 3 263 4 732
C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 7 838 0 7 838 9 037 10 874
C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 43 135 0 43 135 42 394 39 026
C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 948 0 948 578 496
C.IV. Peněžní prostředky 121 340 0 121 340 99 981 158 554
C.IV.1 Peněžní prostředky v pokladně 357 0 357 196 337
  2 Peněžní prostředky na účtech 120 983 0 120 983 99 785 158 217
D.I. Časové rozlišení  1 631 0 1 631 1 183 1 221
D.I.1 Náklady příštích období 1 617 0 1 617 1 171 1 212
  3 Příjmy příštích období 13 0 13 12 9
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ROZVAHA - PASIVA

ke dni 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Běžné úč.
období

Minulé úč.
období

2014

PASIVA CELKEM 1 594 296 1 609 649 1 577 048

A. Vlastní kapitál  1 399 781 1 431 207 1 414 451

A.I. Základní kapitál 1 012 665 1 012 665 999 803

  1 Základní kapitál 1 012 665 1 012 665 999 803

A.II. Ážio  292 881 292 881 290 579

A.II.1 Ážio 111 108 111 108 111 108

  2 Kapitálové fondy 181 773 181 773 179 471

A.II.2.1. Ostatní kapitálové fondy 181 773 181 773 179 471

A.III. Fondy ze zisku 67 725 101 950 102 858

A.III.1 Ostatní rezervní fondy 61 642 61 642 62 754

  2 Statutární a ostatní fondy 6 083 40 308 40 104

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let 10 077 10 425 9 134

A.IV.1 Nerozdělený zisk minulých let 10 246 10 246 10 246

  3 Jiný výsledek hospodaření minulých let -169 179 -1 112

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 16 433 13 286 12 077

B.+C. Cizí zdroje 185 518 168 823 151 349

B.I. Rezervy 9 238 5 129 1 021

  3 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 8 000 4 000 0

  4 Ostatní rezervy 1 238 1 129 1 021

C. Závazky 176 279 163 694 150 329

C.I. Dlouhodobé závazky 123 897 106 117 112 752

C.I.1 Vydané dluhopisy 0 0 0

  2 Závazky k úvěrovým institucím 60 009 44 445 52 365

  8 Odložený daňový závazek 58 657 54 537 51 348

  9 Závazky - ostatní 5 231 7 135 9 039

C.I.9.3. Jiné závazky 5 231 7 135 9 039

C.II. Krátkodobé závazky  52 382 57 577 37 577

  3 Krátkodobé přijaté zálohy 10 129 9 497 8 992

  4 Závazky z obchodních vztahů 35 182 41 584 21 311

  8 Závazky ostatní 7 071 6 496 7 274

C.II.8.1. Závazky ke společníkům 1 45 30

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 167 281 259

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 2 943 2 740 2 798

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 2 667 2 545 3 291

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 1 293 885 896

D.I. Časové rozlišení 8 996 9 619 11 248

D.I.1 Výdaje příštích období 8 996 9 618 11 247

D.I.2 Výnosy příštích období  0 1 1
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PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁ VĚRCE

zpracovaná dle ustanovení  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhl. č. 500/2002 Sb.

I. Všeobecné údaje
1. Údaje o společnosti
Název: Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Sídlo: Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov
IČO:  47674521

Hlavní předmět podnikání vymezují stanovy v čl. 5
• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavení činnosti
- velkoobchod a maloobchod
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných posudků a studií
- testování, měření, analýzy a kontroly
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 
- výroba, obchod a služby jinde nezařazené
• podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
• provádění staveb, jejich změn a odstraňování
• silniční motorová doprava 
-  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
-  nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny 
• projektová činnost ve výstavbě
• vodoinstalatérství, topenářství

Organizační struktura společnosti
Akciová společnost obhospodařuje vodohospodářská zařízení na  území celého bývalého okresu Přerov a předává 
vodu i do několika obcí sousedních okresů Kroměříž a Prostějov.  

Vnitřně je rozdělena na tři provozy
• provoz vodovodů
• provoz kanalizací a čistíren odpadních vod 
• provoz dopravy a mechanizace

Datum vzniku společnosti: 1. 11. 1993

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod spisovou značkou oddíl B, 
vložka 675. 

Změny v obchodním rejstříku
Změny v orgánech: 
V roce 2016 nedošlo ke změnám v orgánech společnosti.
Změny v základním kapitálu: 
V roce 2016 nedošlo ke změně ZK společnosti. 

ZA  ROK 2016
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2. Orgány společnosti
Složení představenstva a. s. k 31. 12. 2016

Předseda - MUDr. Michal Chromec 
Místopředsedové - Mgr. Eduard Kavala, Ing. Miloslav Přikryl
Členové -  Ing. Miroslav Dundálek, Mgr. Bc.  Leon Bouchal, Stanislav Skýpala, Ing. Karel Hübl, 

Ing. Vladimír Holan, Mgr. Robert Pavlíček

Složení dozorčí rady a. s. k 31. 12. 2016

Předseda - Ing. Jiří Šírek
Místopředseda - Mgr. Petr Tylšar
Členové - Ing. Vladimír Lichnovský, Ing. Luboš Maršálek, MBA, 

Viktor Gybas

Osoby, které se podílejí 10 a více % na základním kapitálu:

k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2015 k 31. 12. 2016
statutární město Přerov 31,237 % 30,840 % 30,840 %

město Kojetín 10,245 % 10,238% 10,238%

město Hranice 9,634 % 10,032% 10,032%

Většina obcí, které převedly v minulosti výkon svých akcionářských práv na jinou právnickou osobu a to Českou 
spořitelnu, a. s., která následně tato práva postoupila České Infrastrukturní, a. s., tato akcionářská práva od ČI, a. s. 
odkoupila v roce 2016 zpět. 
Pouze obec Osek nad Bečvou tato práva do konce roku 2016 neodkoupila – probíhají jednání.                                             

3. Analýza zaměstnanců a osobních nákladů
Průměrný přepočtený stav

2014 2015 2016
stav zaměstnanců 187 186 187

z toho řídících 6 6 6

Struktura zaměstnanců

kategorie THP 60 60 61

kategorie D 127 126 126

Osobní náklady společnosti (v tis. Kč) 90 609 93 160 90 917
z toho: mzdové náklady 63 473 65 495 62 202

            odměny členů orgánů 1 170 1 589 1 656

            náklady soc. pojištění 21 803 22 696 23 531

            náklady na životní pojištění 1 567 424 378

            příspěvek na penz. připojištění 1 471 1 827 1 806

            podíl nákladů na stravování   1 125   1 129   1 344
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Odměny, zálohy, půjčky a ostatní půjčky vůči statut. orgánům:

Na základě rozhodnutí valné hromady byly vyplaceny členům statutárních orgánů tantiemy:

• za rok 2013 v celkové výši  362 tis. Kč
• za rok 2014 v celkové výši  362 tis. Kč
• za rok 2015 v celkové výši  426 tis. Kč

II. Informace o účetních metodách a zásadách 
obsažených v příloze
Přiložená účetní závěrka je zpracovaná podle zákona o účetnictví a podle postupu účtování pro podnikatele ve zně-
ní platném pro rok 2016.

1. Způsob oceňování
a)  zásob nakupovaných :

- cena pořízení (faktura od dodavatele)+ doprovodné náklady (náklady s pořízením související - jako – dopravné, 
balné, poštovné, skladová přirážka)

b)  hmotného a nehmotného majetku
- vytvořeného vlastní činností: nevyskytuje se
- pořízeného za úplatu: pořizovací cena + doprovodné náklady

c) cenných papírů a majetkových účastí: společnost nevlastní žádné cenné papíry
d) příchovků a přírůstků zvířat: bezpředmětné
e)  způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: 

- odborným odhadem
f)  druhy vedlejších pořizovacích nákladů (doprovodné náklady), zahrnovaných do cen:

- projekty, znalecké posudky, správní poplatky
g) změny způsobu oceňování a účetních metod  proti předcházejícímu období: nejsou
h)  způsob přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu:

- provádí se dle platného  kurzu ČNB na základě výpisu z ČSOB o provedené transakci v cizí měně
- k 31. 12. se provádí vyúčtování kurzových rozdílů dle kurzovního lístku vydaného ČNB

2. Opravné položky
Společnost vytvořila ve smyslu §8 a novely č. 132/95 Sb. ( zákona č. 593/92 Sb. o tvorbě   rezerv) v roce 2016 
tyto opravné položky (v Kč)

- na pohledávky za odběrateli

% opr. položky hodnota pohledávky
opravná položka

zákonná                        účetní 

14 % 21 955,00 3 073,70

20 % 63 612,00 12 722,40

50 % 155 014,50 77 507,25

Celkem 240 581,50 77 507,25 15 796,10

Celkem je vytvořena opravná položka na pohledávky (včetně minulých let) ve výši 784 802,50 Kč.

- k zásobám 
V roce 2016 u této položky nedošlo ke změně, zůstatek na účtu je ve výši 217 277,17 Kč.
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3. Odpisový plán
Je sestavený vlastní odpisový plán platný od roku 1994, aktualizovaný v roce 1995, na základě novely zákona 
č. 586/92 Sb.
Byla použita metoda rovnoměrného odepisování. V dalších letech došlo k následujícím změnám:

a)  Vzhledem k velkému rozdílu mezi daňovými a účetními odpisy byla pro rok 1997 provedena změna v účetních 
odpisech a to srovnání výše odpisového % na úroveň daňových odpisů u majetku:  - vodovodní a kanalizační sítě 
a zařízení ČOV. Toto odepisování odpovídá míře opotřebení a vlivu prostředí, ve kterém se majetek nachází. 

b)  V roce 1999 došlo vlivem novely zákona o dani z příjmu k navrácení stavu v odepisování před rokem 1997, 
jelikož nárůst účetních odpisů nám neumožnil již schválený plán hospodaření a kalkulace cen pro rok 1999, čímž 
se opět zvětšil rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. 

c)  Aby se dále nezvětšoval rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, bylo v roce 2002 upuštěno od uplatnění daňo-
vých odpisů u nově zrekonstruované ČOV Přerov.

d) Pro rok 2003 se u ČOV Přerov daňové odpisy již uplatnily.
e)  Od roku 2005 se u skupin 1,2,3 ponechaly účetní odpisy ve stejné výši jako v roce 2004, i když ze zákona daňo-

vé  odpisy byly zvýšeny. 
f) V roce  2008 se sjednotily odpisy u tříd 3 – 7 bez rozdílu členění na účel použití.

Celková výše odpisů za roky (v tis. Kč) 2014 2015 2016
účetní 92 709 93 548 100 195  

daňové 108 420 115 160 121 805 

Rozdíl 15 711 21 612 21 610

III.  Doplňující informace k rozvaze 
a výkazu zisku a ztráty

1. Přijaté úvěry a půjčky
Společnost v roce 2016 nečerpala žádné úvěry a půjčky, pouze překlopila zůstatek kontokorentního úvěru, který byl 
zřízen pro stavbu „Přerov – Sběrače …“ na úvěr investiční.   
K  31. 12. 2016 je stav splácení dlouhodobých bankovních úvěrů a státních výpomocí poskytnutých společnosti tento:
                                                                                 
:
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věřitel výše úvěru 
(tis. Kč)

 splaceno 
k 31. 12. 2016 

(tis. Kč)

zůstatek splatit 
k 31. 12. 2016 

(tis. Kč)

splatnost úvěru 
(měs/rok)

1. SFŽP (Zlepšení kvality vod …) 18 559 13 328 5 231 12/2019

2. ČSOB (Zlepšení kvality vod …) 79 136 42 665 36 471 01/2022

3. KB  (Přerov – Sběrače …)              25 500 1 962 23 538 03/2026

Celkem  123 195 57 955 65 240

Úrokové sazby: úvěr  č.1 - úrok fi xní 2,5 %  
 úvěr  č.2 - úrok PRIBOR 3M+0,3% 
 úvěr  č.3  - úrok PRIBOR 6M + 0,59%

Společnost zaplatila v roce 2016 z těchto úvěrů a půjček celkem: 584 396,47 Kč úroků, z toho 60 562,19 Kč bylo 
zahrnuto do hodnoty díla „Přerov – Sběrače …“ a 523 834,28 Kč byly zahrnuty do nákladů společnosti.

2. Přijaté dotace
Společnost obdržela v rámci vyúčtování dotace na investiční akci „Přerov – sběrače …“ částku ve výši 7,91 mil. Kč.   

3. Hmotný a nehmotný majetek
Pro lepší vyjádření stavu majetku podává společnost tato doplňující vysvětlení: 

a) majetek neuvedený v rozvaze - drobný hmotný majetek do 40 000 Kč, zjištěný inventarizací majetku v roce 2016
    v souhrnné pořizovací ceně 11 416 737,28 Kč

b) pro účely krytí dlouhodobých investičních úvěrů již není zatížen zástavním právem žádný majetek 

c) společnost nemá zapůjčený majetek na základě smlouvy o výpůjčce

d) leasing  - společnost nemá žádnou smlouvu na pronájem zařízení s následným odkupem 

e) přehled dlouhodobého hmotného majetku z hlediska stavů a pohybů v průběhu roku v rozdělení  na skupiny a 
    soubory (v tis. Kč) - viz následující strana:
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Pořizovací  cena  Oprávky  Zůstatková cena

Účet Druh DHM k 1.1.2016 Přírůstky Úbytky
k 31.12.

2016
k 31.12.

2015
k 31.12.

2016
k 31.12.

2015
k 31.12.

2016

021 Budovy, stavby 2 616 678 48 300 1 938 2 663 040 1 368 452 1 447 122 1 248 226 1 215 918

022
Samostatné movité 

věci + soubory
500 264 20 354 10 264 510 354 361 095 369 458 139 169 140 896

V tom  - elektrozařízení 347 179 1 847 1 120 347 906 251 460 257 585 95 719 90 320

 - pracovní stroje 24 933 548  63 25 418 21 379 22 487 3 554 2 931

 - přístroje 63 653 5 032 5 153 63 532 43 549 43 773 20 104 19 759

 - dopravní prostř. 58 669 12 584 3 848 67 405 39 957 40 636 18 712 26 769

 - inventář 5 830 343 80 6 093 4 750 4 977 1 080 1 117

031 Pozemky 18 513 299 19  18 793 --- --- 18 513 18 793

Nehmotný majetek 11 891 2 235         306 13 820 9 014 9 782 2 876 4 038

Z toho -software 7 895   976         306 8 565 5 547 6 092 2 347 2 473

-ocenitelná práva 3 996 1 259      --- 5 255 3 467 3 690   529 1 565

025 ostatní DHM ---- 5 ---- 5 ---- ---- ---- 5

4. Pohledávky
a) Celkové pohledávky z obchodních vztahů společnosti k 31. 12. 2016 činily 20 800 tis. Kč. Jedná se vesměs
    o pohledávky  za služby spojené s běžnou činností společnosti.

Rozbor pohledávek dle činností (v tis. Kč) 2014 2015 2016
- za vodné a stočné 17 998 18 179 19 435

- za stavební práce 326 285 310

- za služby dopravy 57 82 60

- za materiál + DHM 9 201 40

- za nájemné 168 194 1

- smluvní penále  342 384 23

- jiné služby 973 526 676

- ostatní 201 283 255

celkem 20 074 20 134 20 800

K 31. 12. 2016 zaplacené provozní zálohy činí 7 838 tis. Kč a jsou na samostatném řádku v rozvaze (65). Do hodnoty 
pohledávek nejsou započítány.
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Rozbor pohledávek 
dle lhůty splatnosti (v tis. Kč):

2014 2015 2016

- do 30 dnů    18 013 17 867 18 744
- nad 30 dnů 471           651 607
- nad 60 dnů 311              179 141
- nad 90 dnů 162             444 377
- nad 180 dnů 75             124 27
- do 360 dnů  1 042      869 904 
  celkem 20 074 20 134 20 800

b) společnost nemá pohledávky v cizí měně
c) žádné pohledávky nejsou zatíženy zástavním právem
d)  DPH pro posun odpočtu v částce 1 204 tis. Kč  převedeno z důvodu konce účetního období na účet 

„jiné pohledávky“

5. Vlastní kapitál
a)  V průběhu roku 2016 došlo u společnosti ke zvýšení vlastního kapitálu a to o 31 426 tis. Kč.

Pohyb ve vlastním kapitálu nastal z těchto důvodů

- rozdíl ve fondech: rezervní 0 tis. Kč
sociální - 8 tis. Kč
stimulační    - 4 800 tis. Kč
investiční - 29 417 tis. Kč
kapitálové 0 tis. Kč

 - rozdíl v HV za běžné období proti roku 2015 + 3 147 tis. Kč
 - základní kapitál 0 tis.Kč
 - jiný výsledek hospodaření minulých let - 348 tis.Kč

b) Jiný výsledek hospodaření minulých let k 31. prosinci 2016 (v rozvaze ř. 98) představuje nezaúčtované náklady roku 
2015 v celkové výši 169 tis. Kč. Jejich rozpis je tento: 

Rozpis nákladů (v tis. Kč)
Poradenská činnost         - 27

Spotřeba tepla nájemníkem 7

Smluvní pojištění vozidel 20

Servisní služby 9

Elektrická energie maloodběr  - 11

Projektová dokumentace 170

Správní poplatky 1

Celkem náklady 169

Tyto náklady jsou uvedeny pouze v příloze vzhledem k jejich nízké výši  a nejsou opraveny ve srovnávacích údajích 
ve výkazech.
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c)   Stav a pohyb ve fondech tvořených společností (v tis. Kč)

fond stav 
k 31. 12. 2015

 příděl
 2016

 čerpání
 2016 

zůstatek 
31. 12. 2016

rezervní 61 642 -- -- 61 642

sociální 3 555 2 100 2 108 3 547

stimulační 5 658 1 000 5 800 858

tantiémy statutárním orgánům 0 426 426 0 

investiční 31 095 404 29 821 1 678

kapitálové – ostatní 181 773 -- -- 181 773

emisní ážio 111 108 -- -- 111 108

nerozdělený zisk 10 246 -- -- 10 246

d) Rozdělení zisku předcházejícího účetního období (r. 2015) po schválení usnesení valnou hromadou ze dne 
    13. 5. 2016 - zisk k rozdělení 13 285 432,17 Kč, z toho:  
 
• dividendy (8,-Kč/akcii po zdanění)   9 355 647,09
• příděl do sociálního fondu    2 100 000,00
• příděl do stimulačního fondu    1 000 000,00
• tantiémy statutárním orgánům společnosti      426 000,00
• investiční fond         403 785,08

DIVIDENDY (v tis. Kč) stav
k 31. 12. 2015

příděl
2016 

čerpání 
2016

zůstatek
k  31. 12. 2016

45 9 355 9 400 1

Zůstatek je tvořen nevyplacenou částkou akcionářům, kteří ještě nenahlásili čísla účtů. 

e) Základní kapitál společnosti je ve výši 1 012 665 tis. Kč. Na jeho základě je vydáno 1 012 665 ks akcií na jméno 
v nominální hodnotě 1 000 Kč za akcii.

6. Odložená daň z příjmu
Při výpočtu odložené daně byla použita rozvahová metoda. 

Rozbor zůstatku (v Kč)

odložená daň z DHM - 59 759 392

odložená daň reinvestice     0

odložená daň opravné položky + 156 073 

odložená daň rezervy + 235 103

odložená daňová ztráta + 711 443

Konečný stav - 58 656 773

Společnost vykazuje na účtu 481 celkový odložený daňový závazek ve výši 58 656 773  Kč.
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7. Závazky
Společnost ke dni účetní závěrky neměla žádné závazky po lhůtě splatnosti.

8. Rezervy
Společnost v roce 2016 vytvořila

-  rezervu na nevyčerpanou dovolenou ve výši 1 238 377,11 Kč

-  rezervu na opravy  - na akci „Stavební oprava vodovodního řadu DN 250 v Komenského ulici v Přerově“ ve výši 4 mil. Kč. 
Celkem je na tuto akci vytvořená rezerva ve výši 8 mil. Kč. 

9. Výnosy z běžné činnosti

(v tis. Kč) 2014 2015 2016
 - vodné a stočné 331 468 343 357 348 281

 - ostatní služby 10 536 10 231 11 112

 - jiné provozní výnosy 4 366 2 805 9 491

 - fi nanční výnosy 354 69 18

 - mimořádné výnosy 2 1 858 0

celkem 346 726 358 320 368 902

Jedná se o výnosy pouze za činnosti realizované v tuzemsku.

10. Odměna auditora
Celkové náklady na odměnu auditorovi v roce 2016 za povinný audit účetní jednotky za rok 2015 byly 72 400 Kč.
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OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA  VÝROČNÍ ZPRÁVU

Ing. Miroslav Dundálek
člen představenstva a ředitel a. s.

Ing. Jan Sabadoš
ekonomický náměstek a. s.

Ing. Jindřich Mrva
výrobně technický náměstek a. s.

Ivana Hofmanová
vedoucí účetní

Čestné prohlášení osob odpovědných za výroční zprávu

Prohlašujeme, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly 
ovlivnit přesné a správné posouzení akciové společnosti Vodovody a kanalizace Přerov a jí vydaných cenných papírů, 
nebyly vynechány.

Dále prohlašujeme, že účetní závěrky za poslední tři účetní období byly ověřeny auditorem a výrok uvedený ve výroční 
zprávě odpovídá skutečnosti.

Ing. Jan Sabadoš Ivana HofmanováIng. Miroslav Dundálek Ing. Jindřich Mrva

IV. Závěr
V průběhu roku 2017 do dne vyhotovení přílohy k účetní závěrce se nevyskytly žádné události a ani nenastaly žádné 
změny, kvůli kterým by bylo nutné změnit účetní závěrku za rok 2016, nebo „Přílohu“  k ní.
Společnost informuje, že je v soudním sporu s Hotelem JANA, a. s. (žalobce) o náhradu škody za zatopené prostory 
hotelu JANA při povodni v roce 2012. Společnost se od této škody distancuje. V dalším kole soudního jednání soud 
rozhodl ve prospěch naší společnosti, žalobce se však proti rozhodnutí odvolal. O výsledku se rozhodne v dalším kole 
jednání. Podle výsledku jednání rozhodne představenstvo o případném zaúčtování tohoto případu.  

V. Přílohy
1. Přehled o peněžních tocích (cash fl ow)

2. Přehled o změnách vlastního kapitálu

 Ing. Miroslav Dundálek Ing. Jan Sabadoš Ivana Hofmanová
 ředitel společnosti ekonomický náměstek a. s. vedoucí účetní
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tis. Kč v běžném 2015 2014
P. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na začátku účetního období 99 982 158 554 163 496

PENĚŽNÍ TOKY Z HLAVNÍ VÝDĚLEČNÉ ČINNOSTI (PROVOZNÍ ČINNOST)
Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 16 433 11 427 12 075

A.1. Úprava o nepeněžní operace 104 345 97 795 93 645

A.1.1. Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstat. ceny prodaných stálých aktiv. 
Umořování opravné položky k nabytému majetku (+/-)

100 195 93 548 92 709

A.1.2. Změna stavu opravných položek, rezerv 4 130 4 013 79

A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv -486 -227 574

A.1.5. Vyúčtované nákladové úroky (+), s výjimkou kapitalizovaných
úroků, vyúčtované výnosové úroky (- )

506 461 283

A.* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, změna-
mi pracovního kapitálu a mimořádnými položkami (Z + A.1.)

120 778 109 222 105 720

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -8 145 18 175 -17 577

A.2.1. Změna stavu pohledávek z  provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních

-2 093 -166 3 352

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/- )
pasivních  účtů časového rozlišení

-5816 18 371 -20 912

A.2.3. Změna stavu zásob (+/- ) -236 -30 -17

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a mi-
mořádnými položkami (A*+ A.2.)

112 633 127 397 88 143

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (- ) -524 -529 -637

A.4. Přijaté úroky (+) 18 69 354

A.6. Mimořádný výsledek hospodaření    - 1 858 2

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 112 127 128 795 87 862

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI
B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv -61 193 -184 480 -89 783

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 505 277 622

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -60 688 -184 203 -89 161

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍCH ČINNOSTÍ
C.1. Dopady změn dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků

na peněžní prostředky a ekvivalenty
17 778 -6 634 -3 722

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní
prostředky a peněžní ekvivalenty

-47859 3 470 79

C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu zvýše-
ní základního kapitálu, emistního ážia, RF (+)

-13 285 785 -380

C.2.3. Další vklady PP společníků a akcionářů 2 302 533

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (- ) -34 573 383 -74

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k fi nanční činnosti -30 081 -3 164 -3 643

F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků 21 358 -58 572 -4 942

R. Stav peněžních prostředků a ekvivalentů na konci období 121 340 99 982 158 554

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH - CASH FLOW
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VLA ST NÍ KA PITÁL

ke dni 31. 12. 2016 (tis. Kč)
Počáteční 
zůstatek

Zvýšení Snížení
Konečný 
zůstatek

A Základní kapitál zapsaný v obchodním rejstříku 1 012 665 0 0 1 012 665

B Základní kapitál nezapsaný v obchodním rejstříku 0 0 0 0

C Součet A +/- B 1 012 665 XX XX XX

D Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 0 0 0 0

* Součet A +/- B +/- D XX XX XX 1 012 665

E Ažio 111 108 0 0 111 108

F Rezervní fond 61 642 0 0 61 642

G Ostatní fondy ze zisku 40 308 0 34 225 6 083

H Kapitálové fondy 181 773 0 0 181 773

I
Rozdíly z přecenění nezahrnuté do hospodářského 
výsledku

0 0 0 0

J Zisk minulých účetních období 13 286 3 147 0 16 433

K Ztráta minulých účetních období 0 0 0 0

L Zisk/ztráta za účetní období po zdanění XX 16 433 XX 16 433

* Celkem 1 420 782 19 580 34 225 1 406 137
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ČOV Přerov - pojezdový most UN

REA LIZOVANÉ INVEST ICE V ROCE 2016

ČOV Hranice - oprava fasád

ČOV Hranice - oprava fasád

ČOV Žeravice - strojně stírané česle ČOV Žeravice - strojně stírané česle

ČOV Přerov - oprava plynojemu



Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Šířava 482/21, Přerov I - Město, 750 02 Přerov
tel.: 581 299 111, fax: 581 207 425
e-mail: sekretariat@vakpr.cz, www.vakpr.cz 


