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Vážení akcionáři, vážení přátelé,

touto výroční zprávu uzavíráme sedmý rok činnosti, který byl pro společnost rokem zásadních změn.
VHS Olomouc, a.s., byla do 31.3.2000 klasickou smíšenou společností, která vykonávala vlastnická
a správcovská práva spolu s provozováním vodohospodářské infrastruktury. Zastupitelstva Města Olo-
mouce a Města Uničova, hlavní akcionáři společnosti, rozhodla o pronájmu infrastrukturního majetku
společnosti provozní společnosti. Byla podepsána „Smlouva o nájmu, provozování a údržbě veřejného
vodovodu a kanalizace“ mezi Vodohospodářskou společností Olomouc, a.s., a STŘEDOMORAVSKOU
VODÁRENSKOU, a.s., kterou byl, od 1.4.2000, vodohospodářský infrastrukturní majetek pronajat
k provozování. Tím došlo k podstatnému snížení tržeb, současně i nákladů. Fakticky došlo ke změně
předmětu činnosti a VHS Olomouc, a.s. se tak stala společností vlastnickou a správcovskou, vykonává
práva vlastníka infrastrukturního majetku měst a obcí, jako akcionářů společnosti. Hlavními činnostmi
je tak dohled nad řádným provozováním svého majetku nájemcem, správa majetku, zabezpečování
technického rozvoje a investice do infrastrukturního majetku akcionářů. Většina pracovníků přešla
k novému provozovateli, činnost společnosti zabezpečuje minimální množství zaměstnanců. 

Čistý zisk ve výši 8.077.368,85 Kč byl optimalizován z hlediska splnění daňových povinností a povin-
ného přídělu do fondů společnosti. 

Základní jmění se v roce 2000 nezměnilo a činí nadále 551.231 tis. Kč. Vlastní jmění společnosti se zvý-
šilo o 6.297 tis. Kč a činí k 31. 12. 2000 částku  687.288 tis. Kč. Společnost byla po celý rok likvidní a své
finanční závazky plnila ve lhůtě.

Bylo proinvestováno na jmenovitých akcích 40.789,4 tis. Kč, z toho vodovody 29.135 tis. Kč, kanalizace
11.654,4 tis. Kč. Do ostatních investic bylo vloženo 4.005,8 tis. Kč. Do nákupu HIM 2.011,6  tis Kč, do
oprav 160 tis. Kč. Celkově bylo na financování investic a oprav použito 47.144,7 tis. Kč. Společnost má
pro období let 2001 - 2003 schválený plán rozhodujících investic do vodohospodářské infrastruktury
společnosti. Nemalé prostředky jsou určeny pro drobnější investice akcionářů. Na pokrytí investičních
potřeb v dalších letech se předpokládá, mimo vlastní zdroje, i poměrně vysoký podíl dotací, případně
půjček.

Strategie hospodářské činnosti je zaměřena na udržení finanční rovnováhy, kladného hospodářského
výsledku a investiční činnost financovanou z nájemného a dalších finančních zdrojů.

Dovolte, abych tuto stručnou informaci uzavřel oceněním práce představenstva a dozorčí rady. Chci
také poděkovat zejména našim akcionářům, představitelům měst a obcí za účinnou spolupráci, pod-
poru a pomoc při naplňování našeho poslání dobře hospodařit a rozvíjet majetek akcionářů společnosti.
Věřím, že činnosti které jsem zmínil úspěšně zvládneme a tím potvrdíme stabilitu a solidnost Vodohos-
podářské společnosti Olomouc, a.s. zejména vůči svým akcionářům i zaměstnancům ve srovnání s vlast-
nickými vodárenskými společnostmi v České republice.  

Ing. Vladimír Procházka, předseda představenstva
V Olomouci dne 23. dubna 2001 
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Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost,a.s.
Sídlo: Tovární 41 , 772 11 Olomouc
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 1. 1. 1994
IČO: 47675772

Druh cenného papíru: akcie
Forma: na jméno

na majitele
akcie se zvláštními právy

Podoba: akcie jsou vydány v zaknihované podobě a jsou registrovány 
ve SCP

Celková hodnota emise: 551 231 tis. Kč
Počet akcií: 551 231 kusů
Jmenovitá hodnota akcie: 1 000,- Kč

Na jméno: města a obce (s omezenou převoditelností) 481 315 ks 
87,3 %

Na majitele: individuální majitelé (veřejně obchodovatelné) 69 915 ks 
12,7 %

Město Olomouc: 40,87 %
Město Uničov: 14,82 %

IIDDEENNTTIIFFIIKKAAČČNNÍÍ  ÚÚDDAAJJEE::

ÚÚDDAAJJEE  OO  CCEENNNNÉÉMM  PPAAPPÍÍRRUU::

RROOZZDDĚĚLLEENNÍÍ  AAKKCCIIÍÍ  SSPPOOLLEEČČNNOOSSTTII::

PPŘŘEEHHLLEEDD  DDRRžžIITTEELLŮŮ  AAKKCCIIÍÍ  SS  PPOODDÍÍLLEEMM  VVÍÍCCEE  NNEEžž  1100  %%  AAKKCCIIÍÍ::
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Ing. Vladimír Procházka - předseda představenstva radní Statutárního města Olomouce

Ing. Stanislav Pokorný - místopředseda představenstva zástupce starostky města Uničova

Ing. Jaromír Czmero - člen náměstek primátora Statutárního
města Olomouce

Ing. Jiří Kočí - člen technický náměstek Olterm, a.s.

MVDr. Vojtěch Grézl - člen starosta města Litovle

Jozef Krajčovič - člen starosta obce Hlubočky

RSDr. Alexandr Černý - člen člen zastupitelstva Statutárního města
Olomouce

PPŘŘEEDDSSTTAAVVEENNSSTTVVOO

Zdeněk Rendla - předseda dozorčí rady vedoucí odboru místního hospodářství
MÚ Uničov

Mgr. Václav Hušek - člen člen zastupitelstva Statutárního města
Olomouce

Ing. Jiří Kožušníček - člen zástupce zaměstnanců VHS Olomouc, a.s. 

DDOOZZOORRČČÍÍ  RRAADDAA
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Hospodaření společnosti v roce 2000 bylo
v souladu se schválenými záměry v ekono-
mické oblasti.

Společnost uzavřením „Smlouvy o nájmu, provo-
zování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“
se STŘEDOMORAVSKOU VODÁRENSKOU,
a.s, (SMV, a.s.) pronajala vodovodní a kanalizační
infrastrukturní majetek od 1. 4. 2000 a tím
změnila hlavní předmět činnosti a stala se tak
společností vlastnickou a správcovskou.

Vykonává práva vlastníka infrastrukturního
majetku měst a obcí, jako akcionářů společ-
nosti. Hlavními činnostmi jsou tak dohled nad
řádným provozováním svého majetku nájem-
cem, správa majetku a zabezpečování technic-
kého rozvoje a investice do infrastrukturního
majetku společnosti.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti došlo
ke snížení tržeb a současně i nákladů společnosti.
Převážnou část výnosů roku 2000 tvoří výnosy
z pronájmu majetku a prodeje hmotného
a nehmotného majetku novému provozovateli -
společnosti SMV, a.s.. V nákladové oblasti byl kla-
den důraz na účelné čerpání finančních prostředků.

Většina pracovníků přešla od data 1. 4. 2000
k novému provozovateli - SMV, a.s. a počet pra-
covníků společnosti se tak snížil na 8 pracovníků.

V roce 2000 byl vytvořen čistý zisk 8 077 tis.
Kč a je optimalizován z hlediska splnění daňo-
vých povinností a přídělů do fondů společnosti.
Společnost v roce 2000 je v daňové ztrátě
5 454 tis. Kč, která je důsledkem rozdílu mezi
účetními a daňovými odpisy ve výši Kč 12 483
tis. Kč a současně po započtení daňové ztráty
z roku 1999 ve výši Kč 7 635 tis. Kč.

Pohledávky po lhůtě splatnosti se od  data 1. 4.
2000 se již nezvyšují, jejich výše se snížila pře-
devším vymáháním právní cestou a formou
splátkových kalendářů. Pohledávky za vodné
a stočné se snížily k 31. 12. 2000 na 8 606 tis. Kč.
Soudně zajištěné pohledávky celkem byly ve
výši 5 166 tis. Kč, z toho za vodné a stočné ve
výši 5 124 tis. Kč. Na rizikové pohledávky jsou
tvořeny opravné položky. Pohledávky se lhůtou
splatnosti do 31. 12. 1994 jsou odepsány do výše
90-ti %.

Společnost plnila své finanční závazky ve lhůtě
a její finanční situace byla dobrá.
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tržby a výnosy v tis. Kč 205 147 221 653 283 501 293 198 297 287 296 051 152 450

z toho provozní 203 295 219 777 278 867 290 669 293 502 294 797 147 974
finanční 1 242 1 704 2 422 2 366 3 039 782 2 208
mimořádné 610 172 2 212 163 746 472 2 268

Náklady celkem v tis. Kč 200 646 219 456 281 281 285 417 287 696 293 558 144 373
z toho provozní 196 641 218 047 278 679 280 783 280 823 289 908 142 288
finanční 834 866 1 312 1 673 2 050 2 329 1 758
mimořádné vč.daně z příjmu 3 171 543 1 290 2 961 4 823 1 321 327

Hospodářský výsledek - účetní zisk 7 659 2 616 2 220 10 470 13 576 2 493 8 077
Zdanitelný zisk - daňový základ 7 805 1 331 0 7 243 11 766 0 0
Hospodářský výsledek - čistý zisk 4 501 2 197 2 220 7 781 9 591 2 493 8 077

Investice celkem realizované (tis. Kč) 38 398 40 959 32 282 44 307 45 773 44 634 47 144
Investice z odložených úplat 190 13 719 22 176 0 17 610 0 0
Zásoby celkem 5 435 5 228 4 606 4 392 3 854 3 386 0
Průměrný evidenční počet zaměstnanců 304 303 310 312 311 306 83

PPŘŘEEHHLLEEDD  ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍCCHH  UUKKAAZZAATTEELLŮŮ  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  AA  JJEEJJIICCHH  VVÝÝVVOOJJ

Základní ukazatele



Ukazatel v tis. Kč 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Náklady celkem 200 646 219 456 281 281 285 417 287 696 293 558 144 373
z toho provozní: 196 641 218 047 278 679 280 783 280 823 289 908 142 288

spotřeba materiálu 20 530 19 450 28 727 33 544 29 759 31 509 7 811
spotřeba energie 22 959 23 221 28 724 25 480 22 622 23 273 7 691
opravy a udržování 22 579 22 458 47 166 33 878 32 125 20 362 2 998
odpisy HIM a NIM 43 165 51 691 53 977 37 580 57 019 78 337 34 058
mzdové a OOV 22 377 28 645 35 895 41 174 45 409 49 194 15 083
zák.pojištění a soc. náklady 8 176 10 096 14 131 16 086 17 719 17 121 5 278
nájemné 643 9 831 21 842 47 828 34 667 24 034 14 674
ostatní 56 212 52 655 48 217 45 213 41 503 46 078 54 695
finanční 834 866 1312 1673 2050 2329 1 758
mimořádné vč. daně z příjmu 3171 543 1290 2961 4823 1321 327
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Ukazatel v tis. Kč 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Tržby za vlastní výkony 199 849 215 187 270 461 269 666 276 994 288 202 97 064

ostatní provozní výnosy 3 446 4 590 8 406 21 003 16 508 6 595 50 418
zúčtování zákonných rezerv 0 3 072 3 777 12 368 5 442 0 0
zúčtování opravných položek 0 0 0 1 604 2 750 394 492
ostatní provozní výnosy 3 446 1 518 4 629 7 031 8 316 6 201 49 926

Provozní tržby a výnosy 203 295 219 777 278 867 290 669 293 502 294 797 147 974

Skladba provozních tržeb a výnosů 

Skladba nákladů a výdajů
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Ukazatel v tis. Kč 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Pohledávky celkem 47 067 39 919 40 221 39 744 39 050 42 517 18 857

z toho po lhůtě splatnosti 20 927 13 214 15 432 16 515 16 800 18 715 10 029
z toho za vodné a stočné po splat. 36 649 29 225 38 625 38 006 37 344 41 325 8 606

Podíl pohledávek po lhůtě splatnosti
na pohledávkách celkem v % 44,5 33,1 38,4 41,6 43,0 44,0 53,1

FFIINNAANNCCOOVVÁÁNNÍÍ

Pohledávky za odběrateli

Ukazatel v tis. Kč 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Celkem 14 330 15 334 15 855 16 979 8 606
z toho:

nad 30 dnů 6 226 7 046 6 829 7 399 0
nad 60 dnů 1 356 1 672 2 110 1 516 0
nad 90 dnů 1 176 185 244 653 0
nad 180 dnů 938 142 349 570 1 774
nad 365 dnů 3 883 5 561 5 600 6 115 6 832
srážková voda 751 728 723 723 697

Pohledávky uplatněné u soudu celkem 6 831 6 461 6 978 5 166
z toho za vodné a stočné 6 369 6 010 6 537 5 124

Pohledávky po lhůtě splatnosti za vodné a stočné a předanou vodu

Ukazatel v tis. Kč 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Finanční majetek celkem v tis. Kč 124 526
v tom :

peníze na cestě ( převody mezi bankovními účty ) 52
ceniny 0
bankovní účty 124 474

Finanční situace společnosti k 31. 12. 2000
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Ukazatel 1999 2000
Průměrný počet zaměstnanců 306 83
Mzdové náklady (bez OON) tis. Kč 49 069 15 083

MMZZDDYY,,  ZZAAMMĚĚSSTTNNAANNCCII

Počty zaměstnanců a struktura vyplacených mezd

Ukazatel v tis. Kč 1999 2000
základní mzda 30 383 14 295
prémie a měsíční odměny 7 050 755
Odměny za HV 4 452
Příplatky včetně pohotovosti 1 448
Náhrady mezd 5 736 33
Celkem 49 069 15 083

Orientační skladba mzdových nákladů
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VHS Olomouc, a.s. má ve svém vlastnictví 8 vodovodů, z toho 3 vodovody skupinové - skup.
vodovod Olomouc, skup. vodovod Uničov, skup. vodovod  Domašov nad Bystřicí a 5 vodovodů
místních - Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka-Křivá, Hlubočky-Dukla, Lutín-sídl. rod. domků
Třebčín a Troubelice.

Ze skupin. vodovodu Olomouc byly v roce 2000 zásobovány obce:
město Olomouc (včetně Droždína, Holice, Chomoutova, Lošova, Nemilan, Radíkova, Topolan, Týnečka
a Sv.Kopečka ), dále Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Krčmaň, Křelov,
Mrsklesy, Náklo, Náklo - Mezice, Přáslavice, Příkazy-Hynkov, Samotišky, Skrbeň, Střeň, Střeň-Lhota,
Toveř, Velká Bystřice. Ze skup.vodovodu Olomouc byla voda dále předávána Svazku obcí vodovodu
Pomoraví pro zásobování obcí Ústín, Vojnice, Těšetice, Loučany, Luběnice, Senice na Hané,Náměš� na
Hané, Vodohospodářské společnosti Čerlinka pro zásobování obcí Litovle (včetně Březové, Chudobína,
Nasobůrek, Rozvadovic, Unčovic aVísky),Červenky, Haňovic, Mladče, Pňovic, Strukova, Uničova -
Dětřichova, Žerotína a Vodohospodářské společnosti Sitka pro zásobování obcí Šternberk, Moravská
Hůzová a Štěpánov.

Ze skupin. vodovodu Uničov byly v roce 2000 zásobovány obce:
město Uničov (včetně Benkova, Brníčka, Renot) a obec Želechovice.
Ze skupin. vodovodu Uničov byla voda předávána obci Paseka.

Ze skupin. vodovodu Domašov nad Bystř. byly zásobovány obce:
Domašov nad Bystř., Horní Loděnice, Hraniční Petrovice a Jívová.

Do vodovodní sítě skupin. vodovodu Olomouc byla dodávána voda z těchto zdrojů podzemní vody:
prameniště Černovír 1279 tis. m3/rok, tj.40,5 l/s 
prameniště Štěpánov 1523 tis. m3/rok, tj. 48,3 l/s
prameniště Moravská Hůzová 423 tis. m3/rok, tj. 13,4 l/s
prameniště Senice na Hané 1480 tis. m3/rok, tj. 46,9 l/s
prameniště Litovel (Čerlinka) 5733 tis. m3/rok, tj. 181,8 l/s
prameniště Březové, Pňovice 1 až 3 (úpravna vody Příkazy) 3933 tis. m3/rok, tj. 124,7 l/s

V prameništi Černovír je po následcích povodně v roce 1997 využívána k zásobování pitnou vodou
pouze studna E0, což je cca 1/5 kapacity prameniště. V ostatních studnách má jímaná voda vysokou
koncentraci železa, manganu a chemické spotřeby kyslíku (Mn). Je proto bez úpravy pro zásobování
vodou nepoužitelná. V úpravně vody Příkazy je ze surové vody odstraňován volný oxid uhličitý, železo
a mangan.

Do vodovodní sítě skupinového vodovodu Uničov byla pitná voda dodávána z úpravny vody Uničov -
Šibeník, do které je surová voda čerpána ze zdrojů Haukovice a Brníčko. V úpravně vody je pro-
vzdušováním odstraňován volný oxid uhličitý. Z úpravny vody  Šibeník bylo dodáno v roce 2000 do sítě
skup. vodovodu Uničov 859,5 tis. m3/rok, tj. 27,2 l/s pitné vody.

Pro skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí je voda odebírána z řeky Bystřice a na vodu pitnou je
upravována v úpravně vody Domašov nad Bystřicí. Z  této úpravny bylo dodáno do sítě skup. vodovodu
Domašov n. B. v roce 2000 70,2 tis. m3/rok, tj. 2,2 l/s pitné vody.

Základní technicko provozní údaje týkající se vodovodů jsou uvedeny v tabulce č. I, údaje o specifické
spotřebě vody jsou uvedeny v tabulce č. II.
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Ukazatel měrná jednotka 2000
Počet obyvatel zásobovaných vodou tis. obyv. 24,9
Počet vodovodů počet 8
Délka vodovodní sítě km 240
Počet vodovodních přípojek ks 6287
Délka vodovodních přípojek km 47
Počet vodojemů ks 18
Akumulační objem vodojemů m3 56348
Využitelná kapacita vodních zdrojů l/s 643
Počet úpraven vody ks 4
Kapacita úpraven vody l/s 512
Voda vyrobená celkem tis. m3 15041
Voda předená tis. m3 12926
Voda fakturovaná přímým odběratelům (vodné) tis. m3 1375

z toho fakturovaná domácnostem tis. m3 939
Počet poruch na vodovodní síti počet 154

TTAABB..II..  VVOODDOOVVOODDYY  VVEE  VVLLAASSTTNNIICCTTVVÍÍ  VVHHSS  --  vvyybbrraannéé  tteecchhnniicckkoo  pprroovvoozznníí  úúddaajjee  zzaa  rrookk  22000000
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celkem domácnosti
Vodovod rok l/osoba/den l/osoba/den

1. Skupin.vodovod Olomouc 1990 335 193
1995 213 119
2000 169 104

2. Skupin.vodovod Uničov 1990 288 242
1995 160 128
2000 126 100

3. Skupin.vodovod Domašov nad Bystřicí 1990 358 173
1995 228 154
2000 121 87

4. Vodovod Troubelice 1990 212 145
1995 101 100
2000 107 96

5. Vodovod Dlouhá Loučka 1990 112 77
1995 60 60
2000 56 5

6. Vodovod Třebčín (sídl.rod.domků) 1990 103 103
1995 79 79
2000 79 79

TTAABB..  IIII..  VVÝÝVVOOJJ  SSPPEECCIIFFIICCKKÉÉ  SSPPOOTTŘŘEEBBYY  VVOODDYY  UU  VVOODDOOVVOODDŮŮ  VVEE  VVLLAASSTTNNIICCTTVVÍÍ  VVHHSS  

Vývoj spotřeby vody u skupinového vodovodu Olomouc Vývoj spotřeby vody u skupinového vodovodu Uničov



28



29

Ukazatel měrná jednotka rok 2000
Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci tis. obyv. 19,8
z toho s čistírnou odpadních vod tis. obyv. 18,6
Počet čistíren odpadních vod počet 4
z toho mechanicko biologické čistírny počet 4
Kapacita čistíren odpadních vod m3/den 6301
Délka stokové sítě(bez přípojek) km 38,5
Délka kanalizačních přípojek km 9,3
Počet kanalizačních přípojek ks 1139
Množství odpadních vod vypouštěných 
do veřejné kanalizace(stočné) tis. m3 795
Množství čištěných odpadních vod tis. m3 2018
Poplatky za vypouštění odpadních vod do vodních toků tis. Kč 785
Kaly produkované v ČOV(sušina) t/rok 330
Počet poruch na stokové síti počet 0

KKAANNAALLIIZZAACCEE  VVEE  VVLLAASSTTNNIICCTTVVÍÍ  VVHHSS  --  vvyybbrraannéé  tteecchhnniicckkoo  pprroovvoozznníí  úúddaajjee  zzaa  rrookk  22000000

Společnost má ve svém vlastnictví 3 stokové sítě ukončené mechanicko biologickými čistírnami odpad-
ních vod: v Uničově, Hlubočkách-Mar. Údolí a v Troubelicích - sídliště rod. domků. Dále má ve svém
majetku část stokové sítě v obci Přáslavice, částečně se společně s obcí podílí na vlastnictví čistírny
odp. vod Přáslavice a vlastní menší část stokové sítě v Třebčíně (sídliště rod. domků).
Čistírna odpadních vod Uničov je nejvýznamnějším zdrojem znečištění z čistíren a stokových sítí
VHS. V roce 2000 sice nedošlo u této čistírny (s výjimkou amoniakálního dusíku) k překročení povole-
ných limitů znečištění na odtoku do řeky Oskavy, avšak s přihlédnutím k novým předpisům, jimiž se
stanoví přípustná míra znečištění ve vypouštěných odpadních vodách, nemůže stávající ČOV Uničov
vyhovět limitům dusíkatého znečištění, zejména v ukazateli celkový anorganický dusík. Kromě toho je
technologická část ČOV značně zastaralá a opotřebovaná. Po stavební stránce je již na první pohled
patrné stáří čistírny (uvedena do provozu v roce 1968). Proto je připravována její rekonstrukce se
zahájením v roce 2001.
Základní technicko provozní údaje týkající se kanalizací jsou uvedeny  v následující tabulce.
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V roce 2000 bylo z vlastních zdrojů společnosti investováno do technického zhodnocení, rekonstrukcí
a modernizací hmotného a nehmotného majetku společnosti celkem 46 984,7 tis. Kč. Kromě vlastních
zdrojů byly použity na stavbu „Úpravna vody Černovír - úprava vody po povodni 1997“ i finanční
prostředky z nenávratné státní finanční výpomoci ve výši 20 000 tis. Kč a ze státní systémové dotace
ve výši 22 562 tis. Kč. Z vlastní zdrojů ve výši 46 984,7 tis. Kč byly hrazeny následující investiční akce:

Před povodní v roce 1997 se na ÚV Černovír odstraňoval pouze volný oxid uhličitý. Po povodni se ve
studních prameniště Černovír objevilo ve vysokých koncentracích železo a mangan a zvýšená oxi-
dovatelnost. Ani po dlouhodobém sanačním čerpání se znečištění nesnížilo na hodnoty odpovídající
požadavkům na pitnou vodu. Proto bylo přikročeno k zásadní rekonstrukci úpravny tak, aby byla
schopna odstranit i toto znečištění a aby voda odpovídala požadavkům na jakost pitné vody. Úpravna
vody Černovír bude po realizaci uvedené rekonstrukce a modernizace upravovat podzemní vodu
z jímacích území Černovír, Štěpánov a Chomoutov. Navržená technologie úpravy vody, ověřená polo-
provozní zkouškou má následující pořadí upravárenských článků:

- směšování surové vody ze všech zdrojů s možností samostatné úpravy vody ze Štěpánova pouze 
aerací v případě, že voda nebude mísena s vodou z jímacího území Chomoutov,

- dávkování technologického ozonu,
- směšování ozonu s vodou ve směšovací nádrži,
- reakce ozonu s vodou v reakční nádrži s požadovaným zdržením,
- dávkování koagulantu dle výkonu úpravny vody a v závislosti na míře znečištění surové vody,
- dávkování manganistanu draselného v závislosti na zapracování filtrů a hodnotách manganu

v surové vodě,
- koagulační filtrace na otevřených filtrech s pískovou náplní (regenerace filtrů je navržena

vzduchem a vodou ve třech fázích),
- mechanické provzdušování vody na aeračních věžích,
- zdravotní zabezpečení upravené vody chlordioxidem (výroba chlordioxidu na místě bezchlorovou

metodou z kyseliny chlorovodíkové a chloritanu sodného),
- akumulace upravené a zdravotně zabezpečené vody a její čerpání do vodojemu Droždín.

Celkové náklady stavby včetně inženýrské činnosti činí 113,3 tis. Kč, z toho vlastní zdroje společnosti
31,2 tis. Kč, návratná finanční výpomoc 27,4 tis. Kč a systémová dotace 54,7 tis. Kč. Stavba byla zahá-
jena v roce 2000 a dokončena bude ve 2. pololetí 2001.

11..  ÚÚPPRRAAVVNNAA  VVOODDYY  ČČEERRNNOOVVÍÍRR  -- úúpprraavvaa  vvooddyy  ppoo  ppoovvooddnnii  11999977 1144  772288,,00  

Součástí stavby je kompletní rekonstrukce aerace, rozvaděčů elektro, výměna čerpadel, řídící systém
a výměna chlorovacího zařízení. Dokončení stavby bylo pozdrženo s ohledem na následky povodně
v roce 1997.

22..  ÚÚPPRRAAVVNNAA  VVOODDYY  ČČEERRNNOOVVÍÍRR,,  IIII..  EETTAAPPAA  --  ddookkoonnččeenníí 883355,,66
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V roce 1999 došlo k havárii spouštěné jímací studny R v prameništi Štěpánov. Součástí této stavby je
vybudování a rekonstrukce jímání podzemní vody v tomto prameništi s dopravou vody do studny R,
která nadále slouží jako čerpací jímka.

33..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  JJÍÍMMÁÁNNÍÍ  VV  PPRRAAMMEENNIIŠŠTTII  ŠŠTTĚĚPPÁÁNNOOVV 99  999922,,88

Na úpravně vody bylo nutné odstranit bezpečnostní závady a usnadnit obsluze manipulaci při čištění
nádrží.

44..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  AA  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  LLÁÁVVEEKK  ÚÚPPRRAAVVNNYY  VVOODDYY  PPŘŘÍÍKKAAZZYY 11  446666,,66

Monitoringem stokové sítě byl zjištěn velmi špatný stavební stav stoky, který již nebylo možné řešit
ani pomocí bezvýkopové technologie.

55..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  UULLIIČČNNÍÍ  SSTTOOKKYY  HHLLUUBBOOČČKKYY,,  UULLIICCEE  LLEETTNNÍÍ 99  221144,,22

Monitoringem stokové sítě byl zjištěn velmi špatný stavební stav stoky, který již nebylo možné řešit
ani pomocí bezvýkopové technologie.

66..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  UULLIIČČNNÍÍ  SSTTOOKKYY  VV  UUNNIIČČOOVVĚĚ,,  JJIIRRÁÁSSKKOOVVAA  UULLIICCEE 772277,,77

Monitoringem stokové sítě byl zjištěn velmi špatný stavební stav stoky, který již nebylo možné řešit
ani pomocí bezvýkopové technologie.

77..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  UULLIIČČNNÍÍ  SSTTOOKKYY  VV  UUNNIIČČOOVVĚĚ,,  Žž IIžžKKOOVVAA  UULLIICCEE 11  114422,,88

Budova postavená téměř před padesáti lety byla ve špatném technickém stavu a proto ji bylo nutné
rekonstruovat.

99..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  BBUUDDOOVVYY  RROOZZVVOODDUU  VVOODDYY  VV  AARREEÁÁLLUU  VVHHSS  OOLLOOMMOOUUCC,,  TTOOVVÁÁRRNNÍÍ  4411 11  555500,,88

El. zařízení čerpací stanice Senice na Hané již bylo po 25 letech provozu v nevyhovujícím stavu a bylo
nutné je zmodernizovat.

1100..RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  EELL..  ZZAAŘŘÍÍZZEENNÍÍ  ČČEEPP..  SSTTAANNIICCEE  SSEENNIICCEE  NNAA  HHAANNÉÉ 11  331166,,44

Do uvedených objektů zatékalo a lokální opravy by špatný stav neřešily.

88..  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCEE  SSTTŘŘEECCHHYY  NNAA  OOBBJJEEKKTTEECCHH  SSKKLLAADDŮŮ  MMTTZZ,,  
EENNEERRGGOOBBLLOOKKUU  AA  VVRRÁÁTTNNIICCEE  VV  AARREEÁÁLLUU  VVHHSS  OOLLOOMMOOUUCC,,  TTOOVVÁÁRRNNÍÍ 4411883300,,44
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CCEELLKKEEMM 4466  998844,,77

Stávající dávkovač vápna byl již v havarijním stavu a bylo nutné jej vyměnit.

1111..  VVÝÝMMĚĚNNAA  SSUUCCHHÉÉHHOO  DDÁÁVVKKOOVVAAČČEE  VVÁÁPPNNAA  NNAA  ÚÚPPRRAAVVNNĚĚ  VVOODDYY  PPŘŘÍÍKKAAZZYY 665500,,00

prameniště Litovel, arm. šachta Střeň, arm. šachta Uničov

1144..  NNÁÁKKUUPPYY  PPOOZZEEMMKKŮŮ  117777,,99

1133..  PPŘŘÍÍPPRRAAVVAA  SSTTAAVVEEBB  AA  DDOOKKUUMMEENNTTAACCEE 11  220033,,22

GGRRAAFFIICCKKÉÉ  RROOZZDDĚĚLLEENNÍÍ  IINNVVEESSTTIIČČNNÍÍCCHH  PPRROOSSTTŘŘEEDDKKŮŮ

1122..  OOSSTTAATTNNÍÍ  DDRROOBBNNÉÉ  AAKKCCEE  RREEKKOONNSSTTRRUUKKCCÍÍ  VVOODDOOVVOODDŮŮ,,
KKAANNAALLIIZZAACCÍÍ  AA  OOBBJJEEKKTTŮŮ  VV  AARREEÁÁLLUU  VVHHSS  OOLLOOMMOOUUCC,,  TTOOVVÁÁRRNNÍÍ  4411 33  114488,,33
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V roce 2000 byla na základě uzavřených mandátních smluv vykonávána Vodohospodářskou společností
Olomouc, a.s. pro město Uničov a Olomouc řada odborných činností týkajících se vodovodu 
a kanalizace.

Jednalo se zejména o účast na projednávání připravovaných projektů vodovodů a kanalizací. Mezi
největší připravované akce lze zařadit projednávání sběrače G (I a II etapa), sběrače F a intenzifikaci
ČOV Olomouc.

V loňském roce byly z podnětu VHS Olomouc zahájeny práce na hydrotechnickém modelu vodovodní
a kanalizační sítě města Olomouce. V rámci této akce se podařilo uvést v život data z geografického
informačního systému ve vodohospodářské oblasti a propojit je s databází zákaznického informačního
systému. Zejména v dalších letech se podle našeho názoru budou stále více projevovat výhody nastou-
pené cesty v této oblasti. Obdobný princip bude v letošním roce uplatněn na stokové síti města
Uničova. Vzhledem k menšímu rozsahu kanalizace zde budou v širším rozsahu uplatněny moderní pří-
stupy k celé problematice.

V průběhu roku 2000 se zástupci VHS rovněž zúčastnili řady kontrolních dnů na stavbách, kolaudač-
ních řízení a konzultací při stavebních řízeních investičních akcí města Olomouce 
a Uničova.

Zástupci VHS se na žádost zástupců města Olomouce zúčastnili jednání nebo poskytli svá stanoviska
i pro akce, které nemají zcela zjevnou návaznost na zásobování vodou nebo odkanalizování. Jednalo se
například o projednávání výstavby rychlostní komunikace nebo zvýšení kapacity koryta řeky Moravy.

Na žádost odboru koncepce a rozvoje VHS pro město Olomouc vypracovala stanoviska k několika pro-
jekčním návrhům (např. odkanalizování areálu ZOO Sv. Kopeček, ČOV Nedvězí, ..).

Součástí činnosti VHS je i účast ve výběrových řízeních a to jak v komisi pro otvírání obálek, tak 
i v komisi pro posuzování nabídek. Vzhledem k novelizaci zákona o zadávání veřejných zakázek 
(č. 28/2000 Sb.) došlo k tomu, že řádná výběrová řízení musí provádět i provozovatel vodovodů a kana-
lizací. Celý proces tedy klade zvýšené nároky na všechny zainteresované strany. Zástupci VHS byli
přítomni i při dílčích výběrech technologických celků a zařízení pro ČOV Olomouc.

V rámci posouzení stávajícího stavu inženýrské infrastruktury se zástupci VHS zúčastnili kontrolních
prohlídek na všech objektech provozovaných Středomoravskou vodárenskou.
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Výrok auditora bez výhrad určený akcionářům společnosti Vodohospodářská 
společnost Olomouc, a.s., Olomouc

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s., Olomouc ke 31. prosinci 2000. Za sestavení účetní závěrky je odpovědné
představenstvo společnosti. Úlohou auditora je vydat na základě auditu výrok k této
účetní závěrce.

Audit jsem provedl v souladu se zákonem o auditorech a auditorskými směrnicemi
Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, aby byl audit naplánován a
proveden tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje výz-
namné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené oveření úplnosti
a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje
posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů a významných odhadů
učiněných společností a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsem
přesvědčen, že provedený audit poskytuje přiměrený podklad pro vydání výroku.

Podle mého názoru účetní závěrka zobrazuje věrne ve všech významných ohledech
majetek, závazky a vlastní jmění společnosti Vodohospodářská společnost
Olomouc, a.s., Olomouc ke 31. 12. 2000, výsledek hospodaření a finanční situaci za
rok 2000. V souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České repub-
liky.

V Olomouci 19.4.2001

Ing. Ladislav Špacír 
Cerná cesta 8, Olomouc 
auditor Komory auditoru 
České republiky 
číslo osvědčení o zápisu 440
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Dnes světově proslulý sochař českého původu,
žijící ve Francii a Itálii je autorem návrhu
sedmé - Arionovy kašny (k šesti barokním) pro
město Olomouc. S laskavým svolením autora
tato publikace jako výtvarný doprovod prezen-
tuje jeho skizzy - varianty právě na toto thema

Jako 7. publikaci vydala Vodohospodářská
společnost Olomouc, a. s., v červnu 2001
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