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Vážení akcionáři,
předkládáme vám výroční zprávu Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. za rok 2017, která přináší základní 
informace o výsledcích naší práce.

Najdete zde údaje o majetku a organizační struktuře společnosti, o ekonomice a hospodaření společnosti,  údaje
o struktuře majetku vodovodů a kanalizací, o výši investic do rekonstrukcí a technického zhodnocení, nákupu pozemků
a hmotného a nehmotného majetku společnosti. Obsah těchto stránek je hlavní náplň činnosti orgánů i zaměstnanců 
společnosti.
Společnost má pro období let 2015 – 2020 schvá lený dlouhodobý plán rozhodujících investic do vodohospodářské 
infrastruktury společnosti, kterými jsou zejména rekonstrukce vodojemů, rekonstrukce hlavních ocelových vodovodních 
řadů vnitřní výstelkou a ochrana vodovodních zdrojů. Nemalé prostředky jsou určeny na investice a rekonstrukce 
infrastruktury malých akcionářů.

Společnost vykonává pro Statutá rní město Olomouc odbornou spolupráci zejména při zpracování návrhů 
dlouhodobých opatření a koncepcí technického zhodnocení a investic, odborných vyjádření a stanovisek, účasti na 
výběrových řízeních, kontrole provozování, schvalování provozních řádů vodovodů a kanalizačních řádů.
Strategie hospodářské činnosti je zaměřena na udržení finanční rovnováhy, kladného hospodářského výsledku
a investiční činnost financovanou z ná jemného a dalších finančních zdrojů.

Vážení akcionáři, děkuji především zástupcům v orgánech společnosti, kteří nesou osobní majetkovou odpovědnost za 
svoji práci v představenstvu a v dozorčí radě společnosti. Děkuji také zaměstnancům společnosti Vodohospodářská 
společnost Olomouc, a.s. za jejich kvalitní a odpovědnou práci. Věřím, že dobré fungování společnosti a kladné 
hospodářské výsledky se podaří zachovat i pro další období naší činnosti.

13. 4. 2018

Mgr. Marta Vláčilová
předsedkyně představenstva

Ú VODNÍ SLOVO PŘ EDSEDKYNĚ  PŘ EDSTAVENSTVA



Identifikační údaje:

Ú daje o cenném papíru:

Rozdělení základního kapitálu společnosti:

Přehled držitelů akcií s podílem více než 10 % akcií:

Obchodní jméno: Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
Sídlo: Tovární 1059 / 41, 772 11 Olomouc - Hodolany
Právní forma: akciová společnost
Vznik společnosti: 1. 1. 1994
IČ: 47675772

Druh cenného papíru: akcie

Forma: na jméno
na majitele

Podoba: akcie na jméno jsou vydány v listinné podobě
akcie na majitele jsou vydány v zaknihované podobě
a jsou registrovány v Centrá lním depozitá ři cenných papírů

Celková hodnota emise: 629 350 tis. Kč

Na jméno: města, obce 559 435 tis. Kč
88,89 %

Na majitele: individuá lní majitelé 69 915 ks akcií s nominá lní hodnotou po 1 000 Kč 
11,1 %

Město Olomouc 52,31 %
Město Uničov 20,02 %
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ZÁ KLADNÍ Ú DAJE O SPOLEČNOSTI



ORGÁ NY SPOLEČNOSTI

Představenstvo

Dozorčí rada

předseda dozorčí rady

člen dozorčí rady
člen Zastupitelstva města Olomouce

člen dozorčí rady

místopředseda představenstva
člen Zastupitelstva města Olomouce

předsedkyně představenstva

člen představenstva
starosta města Velká Bystřice

člen představenstva
člen Rady města Olomouce

člen představenstva
člen Zastupitelstva města Olomouce

člen představenstva
náměstek hejtmana Olomouckého kraje

členka představenstva
členka Zastupitelstva města Olomouce

člen představenstva

člen představenstva
ředitel společnosti
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ORGANIZAČNÍ SCHÉMA AKCIOVÉ  SPOLEČNOSTI

VALNÁ  HROMADA

PŘ EDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA

Ř EDITEL SPOLEČNOSTI

SEKRETARIÁT

EKONOMICKÝ  NÁ MĚSTEK TECHNICKÝ  NÁ MĚSTEK

VEDOUCÍ INVESTIČNÍHO ODDĚLENÍ

Ú ČETNÍ INVESTIČNÍ TECHNIK

INVESTIČNÍ TECHNIK

TECHNIK
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Společnost uzavřením „Smlouvy o ná jmu části podniku – o ná jmu, provozování a údržbě veřejného vodovodu a kanalizace“ se 
STŘ EDOMORAVSKOU VODÁ RENSKOU, a.s, (SMV, a.s.), po změně názvu společnosti - MORAVSKÁ  VODÁ RENSKÁ , a.s., 
pronajala vodovodní infrastrukturní majetek od 1. 4. 2000, a tím změnila hlavní předmět činnosti a stala se tak společností 
vlastnickou a správcovskou.
Hlavními činnostmi jsou tak dohled nad řádným provozováním svého majetku ná jemcem, správa, technický rozvoj
a investice do majetku společnosti a zabezpečování investic do infrastrukturního majetku akcionářů.

Kromě skutečností uvedených v příloze po rozvahovém dni nenastaly žádné skutečnosti, které jsou významné pro naplnění 
účelu té to výroční zprávy.

Převážnou část výnosů roku 2017 tvoří výnosy z proná jmu dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a prodeje 
dlouhodobého hmotného majetku.

Ú četní zisk vytvořený v roce 2017 činí 27 782 tisíc Kč.

 Předpokládaný vývoj činnosti společnosti je v souladu s náplní výše uvedené ná jemní smlouvy.

Společnost v roce 2017 nevyvíjela žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

Společnost k 31. 12. 2017 měla 9 zaměstnanců, z toho 7 s vysokoškolským vzdě láním a 2 se středoškolským vzdě láním.

Společnost nemá k 31. 12. 2017 žádnou organizační složku v zahraničí.

Ú četní závěrka a zpráva o auditu jsou uvedeny v příloze k té to výroční zprávě .

HOSPODAŘ ENÍ SPOLEČNOSTI



PŘ EHLED ZÁ KLADNÍCH UKAZATELŮ  HOSPODAŘ ENÍ A JEJICH VÝVOJ

Základní ukazatele v tis.Kč 

Tržby a výnosy celkem

   z toho provozní

             finanční

             mimořádné

    Náklady celkem

   z toho provozní

             finanční

             spl. daň z příjmů

             odl. daň z příjmů 

             Hospodářský výsledek-účetní zisk 

             Zdanitelný zisk - daňový základ

Hospodářský výsledek-čistý zisk

    Investice celkem realizované

Zásoby celkem

Skladba provozních tržeb a výnosů      

Ukazatel v tis.Kč

Tržby za vlastní výkony

ostatní provozní výnosy

         - zúčtování zákonných rezerv

         - zúčtování opravných položek

         - ostatní provozní výnosy

Provozní tržby a výnosy

Skladba nákladů a výdajů    

Ukazatel v tis.Kč

Náklady celkem

  z toho provozní:

            - spotřeba materiá lu

            - spotřeba energie

            - opravy a udržování

            - odpisy dlouh. hm. a nehm. majetku

            -  tvorba zákonné rezervy na opravu DHM

            - mzdy zaměstnanců

            - zák. pojištění a soc. náklady

            - ná jemné

            -  čerpání zákonné rezervy na opravu DHM

            - ostatní

            - finanční

            - odložená daň z příjmů

            - splatná daň z příjmů

2013

2013

2013

2014

2014

2014

2015 20172016

2015 20172016

201720162015

69 312 64 640 66 832 85 98766 964

68 794 64 482 66 737 8597466 938

518 158 95 1326

0 0 0 00

45 508 46 853 45 012 58 20546 785

40 601 42 355 45 033 50 48942 244

62 11 10 1010

0 0 0 3 7581 165

4 845 4 487 -31 3 9483 366

23 804 17 787       21 820 27 782 20 179 

0 0 0 40 5700

23 804 17 787 21 820 27 78220 179

39 210 39 957 44 345 47 78943 482

480 480 480 480480

63 193 64 431 65 689 66 29465 733

5 601 51 1 048 19 6801 205

0 0 0 00

0 0 0 00

5 601 51 1 048 19 6801 205

68 794 64 482 66 737 85 97466 938

45 508 46 853 58 20546 78545 012

40 601 42 355 50 48942 24445 033

176 163 156225311

75 65 567063

31 56 5230321

28 747 28 677 29 25529 52729 139

5 278 4 853 5 6525 8324 977

2 342 2 033 2 5912 3952 667

20 565 4046560

0 0 000

0 0 000

3 932 5 943 12 6873 8467 295

62 11 101010

4 845 4 487 3 9483 366-31

0 0 3 7581 1650
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Pohledávky za odběrateli

Ukazatel v tis.Kč

Pohledávky celkem:

 -  z toho po lhůtě splatnosti

 -  z toho za vodné a stočné po splatnosti

Podíl pohledávek za vodné a stočné po lhůtě splatnosti
na pohledávkách celkem v %

Ukazatel v tis. Kč

Celkem:

                - nad 180 dnů

                - nad 365 dnů

                - srážková voda

Pohledávky za vodné a stočné

 uplatněné u soudu

Finanční situace společnosti k 31.12.2006    

Ukazatel v tis. Kč

Finanční majetek celkem 

             ceniny

             bankovní účty

10 852 17 654 19 37418 12117 995

1 967 1 966 1 9181 9211 966

1 208 1 207 1 1591 1621 207

11,13 6,83 5,986,416,71

1 208 1 207 1 1591 1621 207

0 0 000

1 208 1 207 1 1591 1621 207

619 619 619619619

1 208 1 207 1 1591 1621 207

63 041 51 414 56 85940 27651 237

32 37 213740

0 0 01411

63 009 51 377 56 83840 22551 186

2013

2013

2013

2014

2014

2014

201720162015

201720162015

201720162015

FINANCOVÁ NÍ

8

             peníze
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Rok 2017 byl poměrně zásadní z hlediska rozšíření našeho infrastrukturního majetku, jelikož 4 naši akcionáři se rozhodli vložit 
část svého vodohospodářského infrastrukturního majetku do naší společnosti. Celkový objem takto nabytého majetku 
(vodovodů i kanalizací) dosáhl 56,12 mil. Kč. Z toho ve třech obcích došlo až na výjimky ke sloučení infrastrukturního majetku.    
Navíc doufáme, že tento trend bude v dalších letech pokračovat a podaří se tak sjednotit vlastnicky rozdě lený majetek. 
V menší míře k tomu nyní přispívá i možnost převzít nově vybudovaný majetek vodovodů a kanalizací od soukromých 
investorů formou daru.
Informaci, kterou každoročně uvádíme ve výroční zprávě , jsou výsledky z rozborů pitné vody. Ty loňské v absolutním počtu 
výrazně převyšují minulé roky, což je však zapříčiněno náhradním zásobováním vody na SV Domašov v období a to hned ve 
třech obdobích (2. - 21.3., 8. - 23.6. a 22.9. - 23.10. (resp. do 27.10. pro Horní Loděnice). Celkem bylo analyzováno 1 379 
vzorků a 24 628 různých sledovaných ukazatelů, z nichž je 2,83 % nevyhovujících. Tak vysoké procento nevyhovujících vzorků 
je právě spojeno s opakovaným ověřováním kvality vody na Domašovsku. Nevyhovující vzorky zde činili 99 % a jen 7 ks 
nevyhovujících vzorků se vztahuje k ostatním vodovodům, přičemž porušení se objevují v barvě vzorku a množství železa). 
Důvodem problémů bylo opě tovně značné zakalení vody v řece Bystřici, což souvisí nejenom s okalovými stavy, ale  i s 
masivním odlesňováním v celé oblasti. V roce 2017 byl uskutečněn nedestruktivní průzkum nové lokality na pitnou vodu, která 
by měla být letos ověřena hlubinným vrtem. Abychom se však nespoléhali jen na nový zdroj, zainvestovali jsme loni nová 
zařízení, která doplňují stávající technologickou linku. První závěry z provozu jsou velmi pozitivní. Navíc provozovatel 
poloprovozně zkouší i zcela nový systém úpravy vody za pomoci nanofiltrace. 
V roce 2017 bylo dosaženo průměrné energetické náročnosti na objektech vodovodů ve výši 0,465kWh na 1 m3 čerpané vody.
To co se stává novým fenoménem v celé ČR, se nevyhnulo ani nám. Jde o stá le se zvyšující hodnoty pesticidních lá tek 
a zejména jejich metabolitů. Na všech našich prameništích jsou sice hodnoty pod mezí stanovitelnosti nebo hluboko pod 
povoleným limitem, ale trend je jednoznačně stoupající. Pokud tedy budou lesníci a zejména zemědě lci nadá le používat tyto 
„ošetřující“ lá tky v takových dávkách jako doposud, nejsme schopni v řádu desítek let VHS Olomouc, a.s. má tedy i nadá le ve 
vlastnictví 8 vodovodů, z toho 3 skupinové vodovody (SV) – skupinový vodovod Olomouc, skupinový vodovod Uničov, 
skupinový vodovod Domašov nad Bystřicí a 3 vodovody místní – Dlouhá Loučka, Dlouhá Loučka-Křivá a Troubelice. 

Ze SV Olomouc byla v roce 2017 dodávána pitná voda pro zásobování:
      města Olomouc

(včetně Droždína, Holice, Chomoutova, Lošova, Nemilan, Nedvězí, Slavonína, Radíkova, Topolan, Týnečka 
a Sv. Kopečka) a Velké Bystřice,

      obcí
Bystrovany, Dolany, Grygov, Hlubočky, Horka nad Moravou, Kovákov, Krčmaň, Křelov-Břuchotín, Mrsklesy, Náklo, 
Náklo - Mezice, Přáslavice, Příkazy, Příkazy - Hynkov, Samotíšky, Skrbeň, Střeň, Střeň - Lhota, Tovéř,

      Svazku obcí vodovodu Pomoraví pro zásobování obcí Ú stín, Vojnice, Těšetice, Rataje,
Loučany, Luběnice, Senice na Hané, Náměšť na Hané, Nové Dvory, Cakov, Senička, Cholina, Bílsko, Loučka, 
Vilémov a Olbramice,

Vodohospodářské společnosti Čerlinka s.r.o. pro zásobování města Litovle                                                               
(včetně Březové , Chudobína, Myslechovic, Nasobůrek, Chořelic, Rozvadovic, Tří Dvorů, Unčovic, Nové Vsi a 
Vísky) a samostatných obcí Červenky, Haňovic, Mladče, Mladče - Nových Zámků, Sobáčova, Pňovic, Strukova, 
Uničova -  Dětřichova, Ž erotína, Hnojic.,

      Vodohospodářské společnosti Sitka s.r.o. pro zásobování města Š ternberk a obcí Moravská 
Huzová a Š těpánov – probíhalo jen do července 2017.

VODOVODY



Prameniště Černovír 

Prameniště Š těpánov   452 tis. m .rok , tj. 14,31l.s ,

Prameniště Moravská Huzová   228 tis. m .rok , tj. 7,22l.s ,

Prameniště Chomoutov   213 tis. m .rok , tj. 6,76l.s ,

Prameniště Senice na Hané 300 tis. m .rok , tj. 9,5l.s ,

Prameniště Litovel (Čerlinka) 3 988 tis. m .rok , tj. 126,11l.s ,

Prameniště Březové   733 tis. m .rok , tj. 23,17l.s ,

Prameniště Pňovice 1 až 3 1 861 tis. m .rok , tj. 58,84l.s ,

3

3

3

3

3

2 021 tis. m .rok , tj. 63,91l.s , 
-1

-1-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

352 tis. m .rok , tj. 10,29 l.s ,

264 tis. m .rok , tj. 8,37 l.s ,
3 -1

-1

-1

3

                                                                                   

V roce 2017 SV Olomouc využíval následující zdroje vody:                                                         

.

.
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Ze SV Uničov byla v roce 2017 dodávána pitná voda pro zásobování:
města Uničova (včetně Benkova, Brníčka, Střelic a Renot) a obce Ž elechovice.

Současně byla předávána voda obci Paseka a Ú jezdu u Uničova.
Do vodovodní sítě skupinového vodovodu Uničov byla pitná voda dodávána z úpravny vody Uničov - Š ibeník, do které je 
surová voda čerpána z následujících zdrojů:

prameniště Haukovice                                          

prameniště Brníčko     

V úpravně vody Š ibeník je provzdušňováním odstraňován oxid uhličitý a prováděno hygienické zabezpečení. 

Ze SV Domašov nad Bystřicí byla v roce 2017 dodávána pitná voda pro zásobování obcí:
Domašov n. B., Horní Loděnice, Hraničné Petrovice a Jívová .

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 té to úpravny bylo dodáno do sítě SV Domašov n. B. v roce  2017  125 tis. m .rok , tj. 3,94 l.s  pitné 
vody a ze zářezů nad městem bylo získáno 0 tis. m .rok , tj. 0 l.s . 
Výrazně nižší množství vody ze zářezů má vazbu na problémy způsobené masivním kácením smrků po kůrovcové 
kalamitě a neodbornými zásahy lesních firem do půdního krytu.

-1 -1

VODOVODY

3 -1 -1



Tab. I. Vodovody ve vlastnictví VHS - vybrané technicko-provozní údaje za rok 2017

Ukazatel

Počet obyvatel zásobovaných vodou 

Počet vodovodů 

Dé lka vodovodní sítě 

Počet vodovodních přípojek 

Dé lka vodovodních přípojek 

Počet vodojemů 

Akumulační objem vodojemů 

Využitelná kapacita vodních zdrojů 

Počet úpraven vody 

Kapacita úpraven vody 

Voda vyrobená celkem 

Voda předaná 

Voda fakturovaná přímým odběratelům (vodné) 

          z toho fakturovaná domácnostem 

Počet poruch na vodovodní síti 

2017měrná jednotka

počet obyv. 23 101

počet         8

km     290,55

ks   7 414

km       55

ks       16

53 618

l/s    643

ks        6

l/s    573

10 392

8 852

1 152

706

počet     101

 Tab. II. Vývoj specifické spotřeby vody u vodovodů ve vlastnictví VHS 

Vodovod    

1. Skupinový vodovod Olomouc (vč.Města)

2. Skupinový vodovod Uničov

3. Skupin. vodovod Domašov nad Bystřicí

4. Vodovod Troubelice

5. Vodovod Dlouhá Loučka

6. Vodovod Křivá

celkem domácnosti ostatnírok      l/osobu/den l/osobu/den l/osobu/den

2013 145 95 50

2014 140 94 46

2015 141 94 47

2016 

2017 

144 

143

97 

96

47

47

2013 109 84 25

2014 106 81 25

2015 106 82 24

2016

2017

104 

96

78 

74

26

22

2013 110 86 24

2014 112 88 24

2015 113 89 24

2016 

2017

120

115

89

86

31

29

2013 103 93 10

2014 106 97 9

2015 108 98 10

2016 

2017 

143 

107

96 

97

47

10

2013 125 99 26

2014 104 80 24

2015 53 30 23

2016 

2017 

29 

21

24 

18

5

3

2013 80 72 8

2014 81 73 8

2015 94 86 8

2016 

2017 

82 

79 

77 

75

5

4

                                                            

Základní technicko provozní údaje týkající se vodovodů jsou uvedeny v tabulce č. I. Ú daje o specifické spotřebě 
vody jsou uvedeny v tabulce č. II.                                                                                 

.

.

VODOVODY
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Vývoj spotřeby vody u skupinového vodovodu Olomouc

Vývoj spotřeby vody u skupinového vodovodu Uničov

VODOVODY
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Název

ČOV Uničov 

ČOV Mar. Ú dolí 

ČOV Troubelice 

98,7 95,7 99,6 98,4 92,7

97,6 89,6 94,9 79,8 87,0

97,2 90,2 94,4 95,6 55,7

Základní technicko provozní údaje týkající se kanalizací jsou uvedeny v následující tabulce.

Kanalizace ve vlastnictví VHS - vybrané technicko-provozní údaje za rok 2017

ukazatel 

Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci 

- z toho s čistírnou odpadních vod 

Počet čistíren odpadních vod 

- z toho mechanicko-biologické čistírny 

Kapacita čistíren odpadních vod 

Dé lka stokové sítě (bez přípojek) 

Dé lka kanalizačních přípojek 

Počet kanalizačních přípojek 

Množství odpadních vod vypouštěných do veřejné kanalizace (stočné) 

Množství čištěných odpadních vod 

Kaly produkované v ČOV (sušina) 

Počet poruch na stokové síti 

měrná jednotka 2017

počet obyv.        11 362

počet obyv.        11 362

počet       3

počet       3

m3/den 6 558

km  40,05

km    10,2

ks 1 489

tis.m3    765

tis.m3 1 788

t/rok   276,9

počet     45

KANALIZACE
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U stokových sítí došlo v roce 2017 k vě tším změnám z důvodu realizovaných vkladů a směny s obcí Přáslavice.                      
V lokalitě Přáslavice se tedy podařilo rozdě lit smíšené vlastnictví vodovodů a kanalizací tak, že obci patří celá stoková síť vč. 
ČOV a naší společnosti zase celá rozvodná vodovodní síť vč. vodojemu a ČS. V městě Uničov se podařilo sjednotit vlastnictví 
kanalizační sítě a v obci Troubelice je naše celá kanalizační síť v sídlišti RD, kde vlastníme i ČOV. V lokalitě Mariánské Ú dolí 
jsme převzali od obce Hlubočky jen ty úseky kanalizací, které nevykazují provozní závady a jsou k nim potřebné dokumenty.

VHS Olomouc, a.s. vlastní nadá le 3 stokové sítě ukončené mechanicko-biologickými čistírnami odpadních vod:                     
v Uničově , Hlubočkách – Mariánském Ú dolí a v Troubelicích – sídlišti rodinných domků. 

Všechny tři ČOV (sídliště Troubelice (rekonstrukce z r. 2004), Uničov (rekonstrukce z r. 2003) i Mariánské Ú dolí (rekonstrukce 
z r. 2008)) jsou v trvalém provozu a to bez vě tších oprav nebo rekonstrukcí, což svědčí o dobré kvalitě provedených prací, 
správnému návrhu a řádné údržbě .  Tuto informaci je určitě nejlepší doložit průměrnou účinností, která je pro jednotlivé ČOV 
následující:



tis. Kč

INVESTICE

V roce 2017 bylo proinvestováno do technického zhodnocení, nákupu pozemků a rekonstrukcí celkem                   
49 789 tis. Kč. Z vlastních zdrojů byly mimo jiné hrazeny následující investiční akce:

1. Provozní řád SV Olomouc – obnova střechy provozní budovy                             1 562

Vzhledem k absenci dokumentace byl v loňském roce dokončen provozní řád celého skupinového vodovodu včetně 
všech objektů.

2. Rekonstrukce podchodu pod tratí ČD a silnicí u Chudobína                             3 167

Tato akce navázala na výměny ocelových nadchodů a podchodů AC výtlačného potrubí v minulých letech. Došlo k 
výměně 123,7 m starých ocelových řadů DN 400 a to jak na výtlačném i zásobním řadu.

3. Ú V Černovír a Domašov n/B, výměny technologického zařízení                                         1 410

V rámci obnovy zastaralého zařízení byly vyměněny odpínače NN, frekvenční měnič, dávkovací čerpadla, indukční 
průtokoměry a doplněn spektrometr

4. Troubelice obnova části vodovodu a kanalizace v sídlišti RD                             6 734

Touto akcí se nám podařilo dokončit obnovu kanalizační sítě v sídlišti RD a významně pokročila i obnova rozvod- 
ných vodovodních sítí. Z důvodu klimatických podmínek byla stavba přerušena a dokončovat se bude na jaře 2018.

5. Haukovice, výtlačný řad I. a III. etapa                 3 207

Z důvodů nevyřešených vlastnických vztahů (exekucí) se nám ani za tři roky nepodařilo získat povolení na 256 m II. 
etapy a tak jsme obnovili alespoň 622 m ocelového výtlaku DN 300 do Uničova.

6.  Obnova stanice katodové ochrany v Litovli                    785

Na základě provozních problémů, bylo rozhodnuto o obnově anody a propojovacích kabelů, abychom zabezpečili 
dobrý stav hlavního ocelového řadu DN 800 z prameniště Čerlinka.

7. Domašov, obnova vodovodu u hřiště                 1 045

Na koncové části RVS byla provedena výměna plastového řadu DN 80 za TLT. Akce byla komplikovaná kvůli křížení 
s vodním tokem Bystřice.

8. Výměna hydrantů na vodovodní síti VHS                             1 984

Na několika lokalitách, které jsou v našem majetku, probíhala v průběhu roku výměna a doplňování hydrantů, které 
vykazovaly provozní obtíže.

9. Přáslavice, obnova vodovodu v sídlišti                 5 023

Vzhledem k silné inkrustaci RVS bylo přistoupeno ke kompletní výměně vodovodu v celém sídlišti bytových domů. 
Navíc se podařilo zkoordinovat naše stavební práce s akcí obecního úřadu a uspořit finanční náklady.

10. Obnova přemostění Moravy na výtlačném řadu DN 400                             1 983

Jednalo se dokončení akce z předchozího roku a nyní již máme příhradový most kompletně otryskán a natřen a 
vyměněno je i původní ocelové potrubí DN 400 včetně obou konců navazujících na azbestocementové potrubí.

11. VDJ Hraničné Petrovice – fasáda a střecha                    697

V tomto případě šlo o dokončení akce z r. 2016, při které došlo k vybudování sedlových střech a obnově fasád obou 
objektů.



Poměrné rozložení vlastních finančních prostředků do investic podle skupin

CELKEM (vlastní zdroje)       49 789 tis. Kč

Vodovody
54,88%

Ostatní
12,3

Kanalizace
29,53%

Pozemky
3,29%

INVESTICE
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12. Uničov – Olomouc, zrušení nadchodu výtlačného řadu                               803

Na hlavním výtlačném řadu DN 300 byl zrušen ocelový nadchod a nahrazen litinovým potrubím v dé lce 32,3 m. 
Součástí akce byla i obnova kalníkové šachty.

13. Uničov - vložkování stoky DIII, DIX, BVII a BVIIa                             1 987

Z důvodu narušeného vnitřního povrchu byla u stoky DN 900 v dl 92 m provedena vnitřní epoxidová vysté lka včetně 
napojení stávajících kanalizačních přípojek.

14. Mariánské Ú dolí, rekonstrukce části sběrače A                             2 338

Mezi vyvložkovanou částí sběrače A – DN 600 a štítovaným úsekem bylo zapotřebí obnovit stoku DN 600 ve 
stávající trase, jelikož zde byly zjištěny protispády a koroze betonových trub. Trasa navíc vedla pod parkovištěm 
nákladních vozidel.

15. Uničov – rekonstrukce části sběrače D                 3 995

V předcházejícím roce byl zrekonstruován dolní úsek sběrače a loni se podařilo zasanovat Ergelitem a vyvložkovat 
další (horní) úsek podé l školy a autobusového nádraží. 

16. Uničov – rekonstrukce kanalizace v ulici Lomená                             1 034

Před komplexní úpravou povrchů městem Uničov, jsme v předstihu provedli rekonstrukci stoky a kanalizačních 
šachet.

17. Tovární 41 – rekonstrukce střech     5 551

Z veřejného řízení vzešel zhotovitel, který však nestihl celou akci zateplení střech a nových střešních plášťů 
dokončit a střecha nad blokem C se tedy bude realizovat až na jaře 2018.

18. Tovární 41 – obnova el. rozvodů a rekonstrukce WC a sprch                               572

Na bloku B v 1. NP byla dokončena výměna elektroinstalace a zrekonstruovány poslední sociá lní zařízení v celé 
administrativní budově .

19. Ostatní akce rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a dalších objektů
      v majetku VHS Olomouc, a.s.                                                                                            2 135

20. Příprava staveb a dokumentace                 2 139

21. Výkupy pozemků (prameniště, objekty)                 1 638
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OSTATNÍ ČINNOSTI

V roce 2017 jsme navyšovali hodnotu majetku a tím i počet akcií našich čtyř akcionářů. S tímto krokem bylo spojeno poměrně 
velké množství administrativy, které si mezi sebou rozdě lili pracovníci technického oddě lení a investic. Spolu      s městem 
Uničov a dalšími třemi akcionáři jsme připravovali podklady pro právníka a vodoprávní úřady. Celá příprava byla završena 
schvá lením vkladu na valné hromadě společnosti a následně i v zastupitelstvech dotčených obcí. Navíc proběhla v polovině 
roku i směna vybraného vodohospodářského majetku s obcí Přáslavice, která si vyžádala určitý čas  v rámci přípravy               
a kontrolu dokumentů.

I přes naši snahu a společná jednání se zástupci CHKO LP nebo Českou geologickou službou, která řešila Rebilanci 
podzemních vod se nám bohužel nepodařilo nalézt shodu mezi požadavky odběrů pro obyvatelstvo a ochranou přírody. Do 
tohoto problému se navíc dostal i Olomoucký kraj, který rovněž řeší problém s celkovou bilancí zdrojů a potřeb v okolí 
Olomouce.

V průběhu roku 2017 se zástupci VHS zúčastnili řady jednání na městě Olomouc (např. projednávání kanalizačních 
standardů a koncepce nakládání s dešťovou vodou), ale v závěru roku se město ze své vůle rozhodlo vypovědě t mandátní 
smlouvu s naší společností a řešení vodohospodářských otázek města je tedy pouze jejich zá ležitostí. 

I v loňském roce jsme se podíleli ve spolupráci se SOVAKEM na přípravě podkladů k připravovaným zákonům                        
a navazujícím vyhláškám. 
Naše společnost je kromě zmíněného SOVAKU rovněž členem ČVTVHS, Okresní hospodářskou komorou a spolupracuje 
rovněž s Českou komorou inženýrů a techniků.

V průběhu roku se naši zástupci zúčastnili řady odborných seminářů a školení a na několika akcích rovněž prezentovali 
získané zkušenosti.
 



ZPRÁVA
statutárního orgánu společnosti

o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou
a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

(dále jen "Zpráva o vztazích")

podle ustanovení § 82 ZOK

 ODDÍL I.

 OSOBY PROPOJENÉ

 1. Ovládaná osoba

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka č. 711
zastoupená předsedkyní představenstva Mgr. Martou Vláčilovou
a členem představenstva RNDr. Ivanem Kosatíkem
Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany
IČ: 47 67 57 72
(dá le ovládaná osoba").
Ovládaná osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména správou vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

 2. Ovládající osoby

 2.1 Statutá rní město Olomouc

Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00 29 93 08 (dá le "ovládající osoba 1").
Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Olomouce, která se zabývá zejména rozvojem svého 
území a o potřeby svých občanů.

 Další propojené osoby

Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka č. 803

Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc
IČ: 47 67 66 39
Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména provozováním městské hromadné 
dopravy. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka č. 2548
Š kolní čp.202/2a, 771 41 Olomouc
IČ: 25 89 87 36
Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména správou a údržbou nemovitostí a 
zprostředkováním služeb na území města Olomouce. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu
z obchodního rejstříku.

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka č. 10156 

  Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

  Lesy města Olomouce, a.s. 

Lomená 177/4, 779 00 Olomouc - Neředín
IČ: 28 63 30 32
Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména správou lesního majetku Statutá rního 
města Olomouce. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.
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 Technické služby města Olomouce, a.s.

 Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

 AQUAPARK Olomouc, a.s.

 2.2 Město Uničov

 Další propojené osoby

 
Technické služby Uničov, spol. s r.o.

 EKO- UNIMED, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka č. 2052
Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc
IČ: 25 82 66 03
Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména zabezpečením komplexního nakládání s 
odpady včetně nebezpečných, správou a údržbou místních komunikací včetně jejich čištění, údržbou a 
zakládáním veřejné zeleně . Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě , oddíl B, vložka č. 2255
Wolkerova 37/17, 771 11 Olomouc
IČ: 25 84 85 26
Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá zejména zabezpečením přípravy a pořádáním 
vlastních výstav a veletrhů a dá le se stará o veškeré parky na území města Olomouce. Podrobně je předmět 
podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

Kafkova 526/21, 783 01 Olomouc - Slavonín
IČ 27 82 03 78
Další propojená osoba je akciová společnost, která se zabývá poskytováním relaxačních a adrenalinových atrakcí 
v odpočinkových zónách vnitřního i venkovního areá lu. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu
z obchodního rejstříku.

Masarykovo náměstí 1, 783 91 Uničov
IČ 00 29 96 34
(dá le "ovládající osoba 2 ").
Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Uničova, která se zabývá zejména rozvojem svého 
území a o potřeby svých občanů.

zapsané v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě , oddíl C, vložka 20140
Š umperská 941, 783 91 Uničov
IČ 25 83 02 61
Další propojená osoba je společnost s ručením omezeným, která se zabývá zejména zabezpečením stavebních
a výkopových prací, čištěním a opravami komunikací. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu
z obchodního rejstříku.

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 7718
Medlov čp. 187, 783 91
IČ 62 30 34 31
Další propojená osoba je společnost s ručením omezeným, která se zabývá zejména nakládáním s komuná lními, 
průmyslovými a nebezpečnými odpady.
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Zámecké náměstí 79, 783 53 Velká Bystřice
IČ 00 29 96 51
(dá le "ovládající osoba").
Ovládající osoba je veřejnoprávní korporací na území města Velká Bystřice, která se zabývá zejména rozvojem 
svého území a o potřeby svých občanů.

Zámecké náměstí 773, 783 53 Velká Bystřice
IČ 29 44 47 72
Další propojená osoba je společnost s ručením omezeným, která se zabývá zejména poskytováním ubytovacích 
služeb. Podrobně je předmět podnikání specifikován ve výpisu z obchodního rejstříku.

 2.3. Město Velká Bystřice

 Další propojené osoby

 
Hotel Zámek Velká Bystřice, s.r.o.



  Oddíl II.

 
  VZTAHY MEZI PROPOJENÝ MI OSOBAMI

 
  1. Způsob ovládání 

 2. Personá lní unie

  3. Struktura propojení 

 
  3.1 Ovládající osoba 1

  

Ovládající osoba 1 má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 57,43% základního kapitá lu 
ovládané osoby.

Ovládající osoba 2 má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 14,25% základního kapitá lu 
ovládané osoby.

Ovládající osoba 3 má akcie ovládané osoby, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 3,55 % základního kapitá lu 
ovládané osoby.

 
 
Členové představenstva společnosti ovládané osoby jsou Ing. Jaromír Czmero a Ing. Ivo Vlach, a Mgr. Miroslava
Ferancová , kteří jsou členy zastupitelstva ovládající osoby 1.

 

a)  má akcie Dopravního podniku města Olomouce, a.s, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % 
    základního kapitá lu té to osoby
b)  má akcie Správy nemovitostí Olomouc a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100% základního 
    kapitá lu té to osoby
c)  má akcie Lesů města Olomouce, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního 
    kapitá lu té to osoby
d)  má akcie Technických služeb města Olomouce, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % 
    základního kapitá lu té to osoby
e)  má akcie Výstaviště Flora Olomouc, a. s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního 
    kapitá lu té to osoby
f)   má akcie AQUAPARKU Olomouc, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitá lu 
    té to osoby

a)  má akcie Technických služeb Uničova, spol. s r.o., jejichž jmenovitá hodnota činí 100 % základního kapitá lu 
    té to osoby
b)  má akcie EKO.UNIMED, s.r.o., jejichž jmenovitá hodnota činí 50 % základního kapitá lu té to osoby

  3.2 Ovládající osoba 2
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- má akcie Hotelu Zámek Velká Bystřice, s.r.o., jejichž jmenovitá hodnota činí 66,003 % základního kapitá lu té to 
osoby

 

  3.3 Ovládající osoba 3
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Tato zpráva je zpracována za rozhodné období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017.

Přehled o smlouvách uzavřených v rozhodném období

V roce 2017 byla uzavřena smlouva - dohoda o úhradě závazku s městem Uničov, že vzhledem k vloženému infrastruk-
turnímu majetku ve výši 63 300 tisíc Kč, bude poskytnuta na jeho modernizaci částka v celkové výši 25 miliónů Kč se 
splatností do 10 let v dílčích částkách ve výši 2 500 tisíc Kč.

  

V rozhodném období nebyly uzavřeny smlouvy podle občanského zákoníku.

  

V rozhodném období nebyla učiněna další právní jednání mezi propojenými osobami. 

  Oddíl III.

  ROZHODNÉ  OBDOBÍ

  Oddíl IV.

  SMLOUVY A DOHODY UZAVŘ ENÉ  MEZI PROPOJENÝ MI OSOBAMI

  1. Smlouvy uzavřené podle zákona o obchodních korporacích

2. Smlouvy a dohody uzavřené podle občanského zákoníku

Oddíl V.

  DALŠ Í PRÁ VNÍ JEDNÁ NÍ MEZI PROPOJENÝ MI OSOBAMI

  Oddíl VI.

DALŠ Í OPATŘ ENÍ MEZI PROPOJENÝ MI OSOBAMI

  Oddíl VII

POSKYTNUTÉ  PLNĚ NÍ A PROTIPLNĚ NÍ MEZI PROPOJENÝ MI OSOBAMI

   

V  rozhodném období nebyla učiněna další opatření mezi propojenými osobami. 

.

  

V rozhodném období nebyla poskytnuta plnění a protiplnění mezi propojenými osobami.

  Oddíl VIII.

VÝ HODY A NEVÝ HODY PLYNOUCÍ ZE VZTAHŮ  MEZI OVLÁ DAJÍCÍMI OSOBAMI A JAKÁ  Z TOHO PLYNOU PRO 
  OVLÁ DANOU OSOBU RIZIKA

  Oddíl IX.

NFORMACE O VZNIKLÝ CH Ú JMÁ CH MEZI PROPOJENÝ MI OSOBAMI

  

V rozhodném období nevznikly výhody a nevýhody plynoucí ze vztahů mezi ovládanými osobami.

I 

V rozhodném období nevznikly ú jmy mezi propojenými osobami.
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 DŮ VĚ RNOST INFORMACÍ

 Oddíl VIII.

 ZÁ VĚ R

Za důvěrné jsou považovány informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, 
ovládané i další propojené osoby a také ty informace, které byly za důvěrné jakoukoliv osobou, která je součástí 
propojených osob, označeny. Dá le jsou to veškeré informace z obchodního styku, které by mohly být sami
o sobě nebo v souvislosti s jinými informacemi nebo skutečnostmi k ú jmě jakékoliv z propojených osob.

Z důvodu, aby nemohlo dojít k ú jmě na straně ovládané osoby s ohledem na odst. 1 tohoto oddílu, neobsahuje 
zpráva statutá rního orgánu rozsah předmětu smluv a dohod, dobu plnění a závazky, které ze smluv a dohod 
plynou. 

Tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti.

Zpráva bude v zákonném termínu uložena do sbírky listin vedené obchodním rejstříkem Krajského soudu
v Ostravě jako součást výroční zprávy společnosti.

V Olomouci 29. 3. 2018
Zpracovala: Ing. Jarmila Menšíková

       

                     Mgr. Marta Vláčilová                                                           RNDr. Ivan Kosatík
                 předsedkyně představenstva                                                 člen představenstva
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VÝROK AUDITORA

V Olomouci 13. 4. 2018

                                                                  Ing. Ladislav Š pacír                                                                                       
                                                                  Černá cesta 8, Olomouc                                                                                                                                                                        
                                                                  auditor Komory auditorů
                                                                  České republiky
                                                                  oprávnění č. 0440

     Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky

akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2017,

výkazu zisku a ztrá ty za rok končící 31.12.2017 a přílohy té to účetní závěrky,

která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvě tlující informace.

Ú daje o akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

jsou uvedeny v úvodu přílohy té to účetní závěrky.

     Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv

akciové společnosti Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

k 31.12.2017 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2017

v souladu s českými účetními předpisy.

     

Výrok auditora
určený akcionářům akciové společnosti 

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.
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