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1. Úvod
Frýdlant, 14. června 2007

„Voda – život a služba“
Vážení přátelé,

voda je životadárnou tekutinou. Nedaleko je doba, kdy voda bude cenněj-
ší než ropa a elektřina. Nezdá se to, ale víc jak polovina obyvatel planety 
Země nemá zajištěn pravidelný přísun zdravotně nezávadné vody. Rozvoj ži-
vota musí provázet dostatek kvalitní vody. Jak té pitné, kterou získáváme jako 
přírodní zdroj, tak té vyčištěné, kterou po své spotřebě přírodě vracíme zpět. 
Udržitelnost toho systému záleží jen na nás.
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. dokázala ve třetím roce své existen-
ce, že je schopna velmi dobře naplnit hlavní cíle svého podnikání. Smyslem 
zřízení naší společnosti bylo nejen rozhodovat o „našich“ věcech na „našem“ 
území. Snažíme se svou prací o to, abyste minimálně pocítili absenci dodá-
vek pitné vody nebo odvádění vody odpadní. Chceme dosáhnout maximální 
informovanosti zákazníků o našich službách, usilujeme o rozvoj našeho regi-
onu tak, aby byl důstojným místem k našemu životu. Dostatek vodárenských 
a čistírenských kapacit je předpokladem jeho udržitelnosti.
Provozujeme vodárenskou činnost na Frýdlantsku tak, aby každý z obchod-
ních partnerů společnosti vnímal, že nám záleží na kvalitě námi poskytova-
ných služeb. Nejsme společností anonymních vlastníků. Každé město a obec 
Frýdlantska může v rámci řídicích struktur ovlivnit její podnikatelskou činnost. 
Stejně tak se snažíme koordinovat potřeby, náměty a přání všech partnerů 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
Naším cílem je dodat kvalitní službu, která je předpokladem dobrého života.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci

Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva

Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Frýdlant, 14. června 2007
Vážené dámy, vážení pánové,

jestliže rok 2005 byl rokem zásadních změn, především organizačního a legisla-
tivního rázu, kdy Frýdlantské vodárenské sdružení předalo provozování vodovodů 
a kanalizací na území Frýdlantského výběžku Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s., které však mnozí zákazníci společnosti ani nezaznamenali, pak byl bezesporu 
uplynulý rok 2006 rokem změn mnohem viditelnějších a zásadnějších právě smě-
rem k odběratelům pitné vody a dodavatelům odpadních vod.
Po více než deseti (resp. třiceti) letech opustila společnost prostory v areálu úprav-
ny vody Frýdlant, které již byly zcela nevyhovující nejen pro styk s veřejností, ale 
také z hlediska zázemí zaměstnanců. Ke konci srpna 2006 tak bylo v pronajatých 
prostorech v Zahradní ulici ve Frýdlantu otevřeno nové Provozní a zákaznické cen-
trum. Sem bylo přesunuto kompletní technicko-administrativní zázemí společnosti 
a základna provozu vodovodu a kanalizací. Na základě kladných ohlasů veřejnosti 
lze konstatovat, že tato změna přispěla k výraznému zlepšení podmínek pro styk 
se zákazníky společnosti, a to i přesto, že se jedná o řešení provizorní a dočasné. 
Definitivní řešení prostorů pro zákaznické a provozní centrum, centrální vodohos-
podářský dispečink, laboratoře a nové sklady je však podmíněno realizací komplex-
ního vodohospodářského projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí.“ Tyto pro-
story se budou nacházet opět v areálu úpravny vody Frýdlant.
Během roku 2006 se dále podařilo provést rozsáhlou rekonstrukci vodovodů v No-
vém Městě pod Smrkem, zahájit a z větší části realizovat obměnu vozového parku 
a dále zprovoznit webovou prezentaci společnosti (www.fvs.cz), která mimo jiné 
obsahuje i část, kde se zákazníci mohou dozvědět aktuální informace o stavu vo-
dovodů a kanalizací ve Frýdlantském výběžku.
V předchozích řádkách jsem si dovolil z roku 2006 vybrat jen záležitosti dotýkající 
se přímo zákazníků společnosti. S ostatními činnostmi společnosti včetně výsled-
ků hospodaření v uplynulém roce se můžete podrobně seznámit na dalších stra-
nách této výroční zprávy.
Jak již bylo na začátku řečeno, roky 2005 a 2006 byly roky změn. Následující obdo-
bí by pak za předpokladu naplnění „Podnikatelského plánu pro roky 2005–2010“ 
mělo být obdobím obnovy a modernizace. Hlavním úkolem je realizace projektu 
„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí.“ 

Ing. Petr Olyšar v. r.
ředitel a člen představenstva

Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
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2. Základní údaje o společnosti

Obchodní název: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

IČ/DIČ: 25496565/CZ25496565

Sídlo: Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01

Kontaktní místo: Provozní a zákaznické centrum
 Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01

Místa podnikání dle ŽÚ: Frýdlant – Strmá 1437, PSČ 464 01
 – Zahradní 768, PSČ 464 01
 Hejnice – Hejnice č. p. 610, 463 62 Hejnice
 Nové Město pod Smrkem – pozemky p. č.
 286/2, 287, 288, 289, 290
 Bílý Potok pod Smrkem – pozemky p. č. 508,
 573, 590, 910/2, 1727/3, 1744/6

Právní forma: akciová společnost

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
 1578

Datum vzniku (zápisu): 6. října 2004

Datum zahájení činnosti: 1. června 2005

Loga společnosti: 

3. Základní kapitál

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. činí 130 410 000 Kč 
a je rozdělen na 1 134 kusů akcií na jméno o nominální hodnotě 115 000 Kč. 
Emise akcií byla vydána ke dni 27. září 2005.
Všechny akcie jsou vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. Jedi-
ným držitelem všech akcií je Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ: 46746552, 
se sídlem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13.

4. Předmět podnikání společnosti

Předměty podnikání společnosti:
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
- specializovaný maloobchod
- velkoobchod
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s. je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 
Živnostenský list s předmětem podnikání „Provozování vodovodů a kanalizací 
pro veřejnou potřebu“ byl vydán v souladu s platným povolením k provozová-
ní vodovodu a kanalizace, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor 
rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dne 31. května 2005 pod 
č. j.: KULK 4628/2005 OVLH.
Činnosti spojené s prováděním staveb, maloobchodem a velkoobchodem 
jsou prováděny v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s řádným vykonává-
ním hlavní podnikatelské činnosti, např. provádění vodovodních a kanalizač-
ních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky.

Odpovědní zástupci pro jednotlivé předměty podnikání:
- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Ing. Petr Olyšar
- specializovaný maloobchod Ing. Petr Olyšar
- velkoobchod Ing. Petr Olyšar
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování Zdeněk Melichar



8 9

5. Orgány společnosti v roce 2006

představenstvo předseda Ing. Dan Ramzer
 členové Ing. Petr Olyšar
  Jana Machová

dozorčí rada předseda Jaroslav Maděra
(1. 1.–28. 11.) členové Jan Baborák Libor Hanzl
  Josef Konkus František Kryšpín
  Pavel Lžíčař Stanislav Smutný
  Bohumil Mádle Mgr. Marie Matušková
  Ing. Petr Pávek Ing. Jan Pospíšil
  Petr Strnad Vladimír Stříbrný
  Jaromír Toman Josef Valášek
  František Vrátný Robert Wildner
  Jindřich Wurm

dozorčí rada předseda Ing. Jan Pospíšil
(28. 11.–31. 12.) místopředsedové Mgr. Marie Matušková
  Vladimír Stříbrný
  Jindřich Wurm
 členové Radek Haloun Pavel Bejček
  Josef Konkus František Kryšpín
  Pavel Lžíčař Ing. Pavel Smutný
  Bohumil Mádle Robert Wildner
  Ing. Petr Pávek Jiří Horák
  JUDr. Petr Dušek František Vrátný
  Jaromír Toman Viktor Podmanický
 
výkonné vedení ředitel  Ing. Petr Olyšar

6. Organizační struktura a stav zaměstnanců

Struktura společnosti je velice jednoduchá a je tvořena třemi provozy, které 
řídí pověření vedoucí (viz graf níže). Provozně společnost vede a navenek za-
stupuje ředitel společnosti, který je zároveň členem představenstva.

Celkový počet zaměstnanců k 1. červnu 2005 31
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2005 30
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006 30

VALNÁ HROMADA (1 akcionář)
DOZORČÍ RADA (18 členů)

PŘEDSTAVENSTVO (3 členi)

ŘEDITEL

PROVOZ
VODOVODŮ 

A KANALIZACÍ

vedoucí: Josef Dobiáš

PROVOZ ÚPRAVEN 
VODY A ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD

vedoucí: Jiří Polma

PROVOZ
TECHNICKO-

EKONOMICKÝ

vedoucí: Jana Machová

Struktura zaměstnanců dle vzdělání: - vysokoškolské 2
 - vyšší odborné 1
 - střední odborné, gymnázium 7
 - vyučen 19
 - základní 1

Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v letech:
rok 2005 (06–12) 2006
mzdy 3 316 tis. Kč 5 891 tis. Kč
zdravotní pojištění 299 tis. Kč 531 tis. Kč
sociální pojištění 857 tis. Kč 1 534 tis. Kč
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V uvedených částkách nejsou zahrnuty odměny vyplývající z dohod o prove-
dení práce, odměny členů orgánů společnosti, které nejsou kalkulovány v ce-
ně vodného a stočného. Jedná se pouze o náklady na kmenové zaměstnance 
společnosti.

7. Majetek společnosti

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkla-
du podniku, kterým bylo Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. června 
2005. Majetek je tvořen především vodohospodářskou infrastrukturou. I další 
ať už nemovitý či movitý majetek je spojen s provozováním vodovodů a kana-
lizací pro veřejnou potřebu.
Rozsah vodohospodářské infrastruktury je uveden v majetkové a provozní 
evidenci vodovodů a kanalizací, která je zpracována v souladu s ustanovením 
§5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou po-
třebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle ustano-
vení §5–§7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Údaje jsou 
každoročně aktualizovány a předávány Městskému úřadu Frýdlant, odboru 
stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřa-
du, do 28. února následujícího roku. Majetková a provozní evidence je k na-
hlédnutí připravena v sídle společnosti (vybrané údaje jsou uvedeny v bodě 
8 této zprávy).

Vybrané údaje z rozvahy (bilance) aktiv společnosti:

bilance ke dni 31. 12. 2004 31. 12. 2005 31. 12. 2006

dlouhodobý majetek 70 tis. Kč 124 703 tis. Kč 125 029 tis. Kč

dlouhodobý nehmotný majetek 70 tis. Kč 55 tis. Kč 41 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek 0 tis. Kč 124 648 tis. Kč

dlouhodobý finanční majetek 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

oběžná aktiva 2 054 tis. Kč 17 905 tis. Kč 17 810 tis. Kč

časové rozlišení 0 tis. Kč 864 tis. Kč

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. má navíc uzavřeny nájemní smlouvy 
na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost svým 
jménem na svůj náklad. Jedná se o tyto smlouvy:

1. smluvní strana: město Hejnice, IČ 00262803
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Hejnice
  kanalizace pro veřejnou potřebu Hejnice

2.  smluvní strana: město Nové Město pod Smrkem,
   IČ 00263036
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod 
  Nové Město pod Smrkem 
  kanalizace pro veřejnou potřebu
  Nové Město pod Smrkem

3.  smluvní strana: obec Dolní Řasnice, IČ 00262757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – 
  I., II., III. etapa

Poznámka: V únoru 2007 byla uzavřena další nájemní smlouva s obcí Bulov-
ka na provozování Vodovodu Bulovka. V roce 2006 probíhaly přípravné práce 
a jednání k uzavření této smlouvy.

Kompletní rozvaha je součástí přílohy č. 3P.
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8. Základní vodohospodářské údaje

V tabulkách jsou uvedeny základní vodohospodářské údaje Frýdlantské vo-
dárenské společnosti, a. s. za posledních 5 let. Údaje z let 2002–2004 jsou 
převzaty z Frýdlantského vodárenské sdružení. Rok 2005 je uváděn v kumu-
laci i s obdobím od 1. ledna do 31. května 2005, kdy provozování vodovodů 
a kanalizací zajišťovalo Frýdlantské vodárenské sdružení.

8.1. VODOVODY
Popis jednotka/

rok 2002 2003 2004 2005 2006

počet zásobených obyvatel osoba 18 680 18 846 18 936 18 936 18 952
počet vodovodů kus 3 3 3 3 3
délka vodovodní sítě bez přípojek km 152 229 229 231 231
počet vodovodních přípojek kus 4 674 5 090 5 134 5 169 5 216
odhad délky vodovodních přípojek km 46 47 48 49 51
počet osazených vodoměrů kus 4 706 4 650 4 694 4 729 4 958
počet úpraven vody kus 2 2 2 2 2
celková kapacita vodojemů m3 6 800 7 620 7 620 7 620 7 620
kapacita zdrojů podzemní vody l/s 48 48 48 48 48
voda technologická tis. m3 28 28 27 28 27
voda vyrobená celkem tis. m3 1 823 1 849 1 807 1 786 1 773
- z toho podzemní voda tis. m3 1 221 1 179 1 198 1 212 1 229
- z toho povrchová voda tis. m3 602 670 609 574 544
voda převzatá tis. m3 0 0 0 0 0
voda předaná tis. m3 0 0 0 0 0
voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 823 1 849 1 807 1 786 1 773
voda fakturovaná tis. m3 1 042 1 024 1 006 976 999
- z toho domácnosti tis. m3 746 786 775 759 764
- z toho zemědělství tis. m3 15 18 17 19 21
- z toho průmysl tis. m3 281 0 0 0 0
- z toho ostatní tis. m3 0 220 214 198 214
ztráty v trubní síti tis. m3 654 693 671 678 644
vlastní spotřeba vody tis. m3 110 114 111 113 111
ostatní voda nefakturovaná tis. m3 17 18 19 19 19
vodné bez DPH Kč/m3 14,47 15,08 15,44 19,29 20,15

vodné s DPH Kč/m3 

s DPH 15,19 15,83 16,21 20,26 21,16

8.2. KANALIZACE

Popis jednotka
/rok

2002 2003 2004 2005 2006

počet obyvatel napojených na 
kanalizaci

osoba 13 900 13 120 13 145 13 145 13145

počet obyvatel na ČOV osoba 13 900 13 120 13 145 13 145 13 145

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320 320 320

- z toho na mech.-biologickou osoba 13 580 12 800 12 825 12 825 12 825

- z toho s likvidací P, N osoba 13 580 12 800 12 825 12 825 12 825

délka kanalizační sítě km 51 40 40 40 40

počet kanalizačních přípojek kus 1 482 1 487 1 493 1 496 1 498

odhad délky kanalizačních přípojek km 10 11 12 12 12

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 2 331 1 845 2 137 2 247 2 171

odpadní vody do kanalizace tis. m3 524 572 584 516 513

- z toho splaškové tis. m3 361 488 528 516 513

- z toho průmyslové tis. m3 163 84 56 0 0

množství čištěných vod tis. m3 2 331 1 845 2 137 2 247 2 171

- z toho splaškových tis. m3 337 488 528 516 513

- z toho průmyslových tis. m3 163 84 56 0 0

- z toho balastních tis. m3 1 831 1 273 1 553 1 731 1 658

stočné bez DPH Kč/m3 20,00 20,00 19,06 26,53 28,27

stočné s DPH Kč/m3 21,00 21,00 20,01 27,86 29,68

8.3. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Popis  jednotka/rok 2002 2003 2004 2005 2006

počet ČOV kus 3 3 3 3 3

- z toho mechanické kus 1 1 1 1 1

- z toho mech.-biologické kus 2 2 2 2 2

kapacita ČOV m3/den 3 516 3 516 3 516 3 516 3 516

- z toho mechanické m3/den 76 76 76 76 76

- z toho mech.-biologické m3/den 3 440 3 440 3 440 3 440 3 440

množství čištěných odpadních vod tis. m3 721 597 550 537 519

- z toho mechanicky tis. m3 24 22 22 21 21

 - z toho mech.-biologicky tis. m3 697 575 528 516 498

12 13
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8.4. VÝVOJ VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH

Rok vodné stočné celkem

2005 19,29 26,53 45,82

změna + 4,5 % + 6,6 % + 5,7 %

2006 20,15 28,27 48,42

Poznámka: ceny uváděny bez 5 % DPH

9. Činnost společnosti v roce 2006

9.1. VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Rok 2006 přinesl vedení společnosti, a nejen jemu, důležitý úkol, přesun 
provozního a zákaznického centra z areálu úpravny vody Frýdlant (Frýdlant, 
Strmá 1437), který se stal vzhledem ke svému provozně-technickému stavu 
zcela nevyhovující, do nových prostor v bývalém objektu elektrárny (Frýdlant, 
Zahradní 768). Stěhování proběhlo v týdnu od 14. do 20. srpna 2006. Bylo 
plánováno, že během stěhování dojde k přerušení kontaktu se zákazníky po 
dobu jednoho pracovního týdne. Tato doba byla nakonec za značného úsilí 
všech pracovníků zkrácena na pouhé tři dny. Přesun provozního a zákaznic-
kého centra byl zákazníky hodnocen kladně, především z hlediska blízké do-
stupnosti z centra Frýdlantu a dalších organizací a úřadů.
Již v loňském roce byla jedním z nejdůležitějších úkolů průběžná příprava 
projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“. V roce 2006 hlavně proběhla 
dvě důležitá výběrová řízení. První z nich bylo výběrové řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace pro stavební povolení (I. etapa) a výběr dodavate-
le stavby (II. etapa), jehož vítězem se stala společnost Hydroprojekt CZ, a. s. 
Celkový objem projektových prací činí 21 419 tis. Kč. V prosinci 2006 pak byl 
odevzdán společností Hydroprojekt CZ, a. s. koncept dokumentace pro sta-
vební povolení k připomínkování. Na uvedené výběrové řízení navázalo druhé 
výběrové řízení na poskytovatele úvěru ke krytí nákladů na pořízení projektové 
dokumentace pro stavební povolení (viz výše uvedená I. etapa). Vítězem byla 

vyhlášena společnost Česká spořitelna, a. s. s nabídkovou cenou 2 015 tis. Kč 
při výši úvěru 12 008 tis. Kč.
Ke konci roku byla provedena změna zápisu do obchodního rejstříku v souvis-
losti s výsledky komunálních voleb. V listopadu roku 2006 tak došlo k obměně 
šesti členů Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. (1/3 všech 
členů) i jejího předsedy. Nové zástupce v Dozorčí radě Frýdlantské vodáren-
ské společnosti, a. s. mají obce Bílý Potok pod Smrkem, Bulovka, Hejnice, 
Horní Řasnice, Nové Město pod Smrkem a Pertoltice.
Další činností v roce 2006, kterou provedlo vedení společnosti nad rámec 
běžných činností souvisejících s řízením organizace, bylo ve spolupráci s od-
bornou poradenskou firmou Attest, s. r. o. provedení úvodního přezkoumání 
k zavedení systémů dle norem ISO 9001:2000 a ISO 14001:2005. Výsled-
kem úvodního přezkoumání bylo stanovení předpokládaných nákladů a har-
monogramu zavedení uvedených systémů ISO v následujících letech.

9.2. PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Provoz vodovodů a kanalizací zajišťoval provozování, běžnou údržbu a výstav-
bu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území Frýdlantského vý-
běžku. Během roku 2006 pracovníci provozu vodovodů a kanalizací odstranili 
52 poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních řadech. Celkové náklady 
na odstranění těchto poruch dosáhly v součtu částky 474 tis. Kč. Vývoj poru-
chovosti v posledních letech je uveden v následující tabulce:

Rok počet poruch náklady/rok

2005 55 547 430 Kč

2006 52 473 930 Kč

Každoročně jsou prováděny postupné rekonstrukce a rozvoj vodárenské in-
frastruktury, vždy v souladu se schváleným plánem investic na daný rok. V ro-
ce 2006 byla realizována rozsáhlá rekonstrukce veřejných vodovodních řadů 
v Novém Městě pod Smrkem v souvislosti s obnovou povrchů silnice I/ ve 
správě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Byla realizována stavba „Nové 
Město pod Smrkem, ulice Jindřichovická a ulice Celní – rekonstrukce vodo-
vodu“ v celkové délce obnovených a nových řadů 1 260 m, kdy celkové in-
vestiční náklady dosáhly částky 4 212 tis. Kč. Dodavatelem zemních prací 
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byla firma Silkom, s. r. o. a montážní práce na vodovodních řadech byly pro-
váděny přímo pracovníky provozu vodovodů a kanalizací.
Pracovníci provozu vodovodů a kanalizací se navíc podíleli na výstavbě no-
vých vodovodních řadů v obcích Višňová–Andělka, Dolní Řasnice a Frýdlant, 
kde investorem prací byly dotčené obce a naše společnost zajišťovala pou-
ze provedení montážních prací. V rámci rozvoje vodovodní a kanalizační sítě 
bylo navíc vybudováno 47 nových vodovodních přípojek a dvě nové kanalizač-
ní přípojky, které jsou ve vlastnictví majitelů připojovaných objektů.
Na jednotlivých skupinových vodovodech byly provedeny také dílčí opravy. 
Na vodovodu III. – Dětřichov bylo v obci Kunratice vyměněno deset kusů ne-
funkčních a poruchových sekčních šoupat v hodnotě přes 200 tis. Kč a v ob-
ci Heřmanice opraveny přechody přes vodní toky v ceně 82 tis. Kč. Na vo-
dovodu II. Bulovka byla v obci Bulovka kompletně zrekonstruována redukční 
šachta (úprava povrchů, výměna armatur) v ceně 95 tis. Kč.
V roce 2006 byla provedena kompletní rekonstrukce dalšího objektu na vo-
dovodní síti – vodojem Frýdlant, nízké pásmo. Jedná se o nejstarší vodáren-
ský objekt na území Frýdlantska, který byl postaven v roce 1913 v rámci vý-
stavby prvního frýdlantského vodovodu. Při opravách bylo dbáno, aby nový 
stav co možná nejvíce odpovídal původní stavbě. Náklady na opravu a tech-
nické zhodnocení stavby dosáhly částky 238 tis. Kč. V rámci rekonstrukce to-
hoto vodojemu bylo navíc v podzemí objektu propojeno přes redukční ventil 
nízké a vysoké tlakové pásmo ve Frýdlantu. Náklady na propojení obou tlako-
vých pásem dosáhly přes 60 tis. Kč, došlo však k výraznému zlepšení tlako-
vých poměrů v zásobování obyvatel Frýdlantu pitnou vodou v nízkém tlako-
vém pásmu.
I přes více než pět desítek poruch a provádění výše uvedených prací na vo-
dovodních a kanalizačních sítích nedošlo v roce 2006 k zásadním výkyvům 
v zásobování obyvatelstva Frýdlantska pitnou vodou a v odvádění odpadních 
vod z území měst Frýdlant, Nové Město pod Smrkem a Hejnice.

9.3. PROVOZ ÚPRAVEN VODY A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

Dvěma hlavními projekty komplexního vodohospodářského projektu 
„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ jsou kompletní rekonstrukce úpraven 
vody Frýdlant a Bílý Potok za více než 388 mil. Kč. Práce na obou úpravnách 
vody by měly být zahájeny nejpozději na jaře roku 2009. Z tohoto důvodu je na 

úpravnách vody Bílý Potok a Frýdlant prováděna pouze běžná údržba a nutné 
opravárenské práce. Během roku pracovaly obě úpravny vody bez zásadních 
problémů v rozsahu, který dovoluje stávající stav osazených technologií.
V rámci nezbytných oprav byla na úpravně vody Frýdlant vyměněna poškozená 
zpětná klapka DN300 na výtlaku z akumulačního vodojemu úpravny vody 
do vodojemu Frýdlant, vysoké pásmo. Tento výtlak má zásadní význam 
pro zásobování obyvatel města Frýdlant pitnou vodou. Na úpravně vody 
Bílý Potok bylo provedeno celkové vyčištění jímacího objektu na Hájeném 
potoce od naplavenin. V rámci těchto prací bylo navíc vyměněno a doplněno 
perforované jímací potrubí a doplněny stávající česle o plovoucí česlice.

Provoz čistírny odpadních vod Nové Město pod Smrkem probíhal v roce 
2006 bez zásadnějších závad. Během roku byly dodrženy veškeré ukazatele 
kvality vypouštěných odpadních vod do vodního toku, které jsou stanoveny 
v platném vodoprávním rozhodnutí. Byly provedeny periodické prohlídky 
a ověření osazených armatur a zařízení. Byla uskutečněna výměna trafostanice, 
motoru převodovky stíracího zařízení a výměna motoru dmychadla. V rámci 
údržby budov v areálu došlo ke kompletní opravě střechy z asfaltových pásů 
vč. klempířských prvků a nátěrů.
U čistírny odpadních vod Hejnice byly také dodrženy ukazatele kvality 
vypouštěných odpadních vod do vodního toku stanovené v povolení nakládání 
s vodami, avšak docházelo k závažným problémům čisticího procesu při 
nepravidelném nátoku kvality odpadních vod na čistírnu odpadních vod 
(souběh čerpacích stanic na kanalizační síti, likvidace obsahu fekálních vozů), 
který není žádoucí pro osazenou technologickou linku čistírny odpadních 
vod (diskontinuální provoz čtyř reaktorů SBR, kde jsou na nátoku osazená 
nevhodná nožová šoupata). Problémy se prohlubovaly především ke konci 
roku, proto bylo pro následují rok 2007 v plánu investic zahrnuto provedení 
výměny těchto šoupat.

9.4. PROVOZ TECHNICKO-EKONOMICKÝ

Pracovníci provozu zajišťovali veškeré běžné organizační, administrativní, 
ekonomické a personální činnosti související s řádným chodem společnosti 
a dále vyřizování reklamací, stížností a vymáhání pohledávek. Ve spolupráci 
s ostatními provozy zajistil technicko-ekonomický provoz zdárné a rychlé 
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přestěhování kancelářských prostor, a především pak prostor pro styk se 
zákazníky do nových prostor Provozního a zákaznického centra v Zahradní 
ulici ve Frýdlantu. Provoz byl garantem informovanosti zákazníků o proběhlém 
stěhování.
Činnost technicko-ekonomického provozu probíhala v roce 2006 beze změn 
a zásadních problémů. Určité nedostatky se vyskytly v kvalitě a rychlosti 
provádění odečtu vodoměrů, které se podařilo z větší části odstranit. Této 
problematice bude věnována v následujících letech zvýšená pozornost.

10. Finanční a účetní situace společnosti

Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2006 je patrná 
z účetní uzávěrky za uplynulý rok, která je společně se zprávou auditora sou-
částí přílohy č. 3P. „ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2006 VČ. ZPRÁVY AUDI-
TORA“.

Činnost účetní jednotky: 
Společnost se věnovala rozvoji a obnově vodárenské infrastruktury a získá-
vání nových zákazníků.
Finanční a nefinanční informace: 
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti, které by 
měly vliv na finanční situaci a výsledky hospodaření společnosti a které by ne-
byly popsány v účetní uzávěrce, která je součástí této výroční zprávy. Společ-
nost v uplynulém roce nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity 
v oblasti životního prostředí patří mezi základní činnosti společnosti (přede-
vším odvádění a čištění odpadních vod). Účetní jednotka nemá organizační 
složku v zahraničí.

Předpokládaný budoucí vývoj činnosti účetní jednotky: 
Společnost plánuje v období do roku 2010 realizaci sdruženého projektu 
„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic bezmála 
400 mil. Kč. Každoročním plánem společnosti je získat nové odběratele pitné 
vody a dodavatele odpadních vod, cílem je zastavit pokles množství vodného 
a stočného. Bude prováděna postupná modernizace vodárenské infrastruk-
tury a provozních zařízení.

Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů 
a akcií, zatímních listů a obchodních podílů ovládající osoby:  
Účetní jednotka nevlastní žádné výše uvedené finanční papíry ani investice.
Konečný hospodářský výsledek účetní jednotky ke dni 31. 12. běžného roku:

hospodářský výsledek 2004 2005 2006
ztráta - 28 tis. Kč x - 401 tis. Kč
zisk x + 136 tis. Kč x

Konečný hospodářský výsledek za účetní období byl v roce 2006 negativ-
ně ovlivněn započtením odpisu oceňovacího rozdílu z vkladu podniku z roku 
2005 ve výši 2 190 tis. Kč a odložené daně z příjmu za běžnou činnost ve výši 
773 tis. Kč

provozní výsledek hospodaření 2004 2005 2006
ztráta - 27 tis. Kč x x
zisk x + 174 tis. Kč + 414 tis. Kč

výsledek před zdaněním 2004 2005 2006
ztráta - 28 tis. Kč X x
zisk X + 136 tis. Kč + 372 tis. Kč

Pohledávky společnosti:
pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní
1. 1. 2005 x x x x
1. 6. 2005 4 511 tis. Kč 2 244 tis. Kč 1 089 tis. Kč 1 155 tis. Kč
31. 12. 2005 5 354 tis. Kč 2 368 tis. Kč 1 089 tis. Kč 1 279 tis. Kč
31. 12. 2006 4 806 tis. Kč 2 369 tis. Kč 1 051 tis. Kč 1 318 tis. Kč

Finanční prostředky:
stav ke dni hotovost bankovní účty
1. 1. 2005 x x
1. 6. 2005 0 Kč 2 054 tis. Kč
31. 12. 2005 135 tis. Kč 8 532 tis. Kč
31. 12. 2006 175 tis. Kč 8 334 tis. Kč
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Cena vodného a stočného platná v roce 2006: 
vodné stočné celkem

cena za m3 bez DPH 20,15 Kč 28,27 Kč 48,42 Kč
sazba DPH 5 % 5 % 5 %
cena za m3 s DPH 21,16 Kč 29,69 Kč 50,85 Kč

Vývoj ceny vodného a stočného v letech je uveden v kapitole 8. Základní vo-
dohospodářské údaje v části 8.3. této zprávy.

Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného za roky 
2005 a 2006:

porovnání za rok 2006s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)
voda pitná voda odkanalizovaná

skutečnost plán skutečnost plán
1. přímý materiál 3 625,80 4 056,50 16,50 20,00
2. přímé mzdy 3 811,50 3 834,20 1 970,90 2 060,90
3. ostatní přímé nálady 7 333,80 8 546,60 10 241,90 10 422,70
4. výrobní režie 0,00 0,00 0,00 0,00
5. správní režie 4 313,70 2 394,45 2 849,40 2 045,58
6. náklady celkem 19 084,80 18 831,75 15 078,70 14 549,18
7. fakturovaná voda (tis. m3) 999,92 1 000,00 513,01 530,00
8. náklady na m3 (Kč) 19,09 18,83 29,39 27,45
9. rozdíl na m3 (Kč) + 0,26 + 1, 94

Ve skutečných nákladech za rok 2006 je zaúčtován odpis k oceňovacímu 
rozdílu ve výši 2 190 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny na rok 
2006.

porovnání za rok 2005
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)
voda pitná voda odkanalizovaná

skutečnost plán skutečnost plán
1. přímý materiál 3 626,30 3 836,70 23,80 10,00
2. přímé mzdy 3 533,90 3 580,80 1 856,90 1991,50
3. ostatní přímé náklady 8 052,60 8 637,80 10 111,20 10 006,23
4. výrobní režie 0,00 0,00 0,00 0,00
5. správní režie 2 826,00 2 067,44 1 996,80 1 645,53
6. náklady celkem 18 058,80 18 122,74 13 988,70 13 653,26
7. fakturovaná voda (tis. m3) 976,30 1 005,00 525,00 530,00
8. náklady na m3 (Kč) 18,50 18,03 26,65 25,76
9. rozdíl na m3 (Kč) + 0,47 + 0,89

Porovnání nákladovosti vodného a stočného bylo provedeno v kumulaci za 
celý rok 2005, tedy i za období od 1. 1. 2005 až 31. 5. 2005, kdy provoz 
vodovodů a kanalizací na území Frýdlantského výběžku zajišťovalo Frýdlant-
ské vodárenské sdružení. Proto je ve skutečných nákladech zaúčtován odpis 
k oceňovacímu rozdílu ve výši 1 278 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace 
ceny na rok 2005.
Zpráva auditora:
Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. za uplynulý rok 
2006 bylo ověřeno auditorskou společností VGD – Audit, s. r. o. se sídlem 
Soukenné nám. 115/6, 460 01 Liberec 1. Výsledkem ověření byl kladný výrok 
auditora. Zpráva auditora je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Ve Frýdlantu dne 14. června 2007

Zprávu zpracoval: Ing. Petr Olyšar v. r.
 ředitel, člen představenstva 

Zprávu ověřili: Ing. Dan Ramzer v. r.
 předseda představenstva
 
 Jana Machová v. r.
 člen představenstva
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příloha č. 1P.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU ZA 
ROK 2006
dle §66a odstavce 9) až 12) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

I. Ovládající osoby naší společnosti
Frýdlantské vodárenské sdružení 100% podíl
se sídlem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13
IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552

- nejvyšší orgán: Sbor zástupců
- předseda Sboru zástupců: Ing. Dan Ramzer
- statutární zástupce: Ing. Petr Olyšar, ředitel  

II. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou
Frýdlantské vodárenské sdružení nemá podíl u dalších osob.

III. Obchodní styk mezi ovládanou a ovládající osobou
V účetním období roku 2006 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, 
a. s. (ovládaná osoba) a Frýdlantským vodárenským sdružením (ovládající 
osoba) proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

závazky pohledávky

celkem uhrazené neuhrazené celkem uhrazené neuhrazené

0, - 0, - 0, - 192 tis. Kč 0, - 192 tis. Kč

Ve Frýdlantu dne 25. března 2007

Za ovládající osobu: Za ovládanou osobu:

Ing. Petr Olyšar v. r. Ing. Dan Ramzer v. r.
ředitel, statutární zástupce předseda představenstva
 
 Jana Machová v. r.
 člen představenstva

příloha č. 2P. 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 
2006
dle §192 odstavce 2) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Předkladatel zprávy: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
 se sídlem Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01
 zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B,
 vložka 1578
 IČ/DIČ: 25496565/CZ25496565

Předměty podnikání: 1. provozování vodovodů a kanalizací pro veřej-
  nou potřebu
 2. specializovaný maloobchod
 3. velkoobchod
 4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkla-
du podniku, kterým bylo Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. červ-
na 2006. Majetek je tvořen především vodohospodářskou infrastrukturou. 
I další ať už nemovitý či movitý majetek je spojen s provozováním vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Rozsah vodohospodářské infrastruktury je 
uveden v majetkové a provozní evidenci vodovodů a kanalizací, která je zpra-
cována v souladu s ustanovením §5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.
Podrobný rozpis majetku je uveden v příloze k účetní uzávěrce (viz příloha
č. 3P. „ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2006 VČ. ZPRÁVY AUDITORA“), která 
je nedílnou součástí této zprávy.

Společnost má dále uzavřeny nájemní smlouvy na další vodohospodářskou 
infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost. Jedná se o tyto smlouvy:
1. smluvní strana: město Hejnice, IČ 00262803
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Hejnice
  kanalizace pro veřejnou potřebu Hejnice
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2.  smluvní strana: město Nové Město pod Smrkem,
  IČ 00263036
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod 
  Nové Město pod Smrkem
  kanalizace pro veřejnou potřebu 
  Nové Město pod Smrkem
3.  smluvní strana: obec Dolní Řasnice, IČ 00262757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa  

Společnost plánuje do konce roku 2010 realizaci sdruženého projektu „Frýd-
lantsko – voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic bezmála 400 mil. 
Kč. Bude prováděna postupná modernizace další vodárenské infrastruktury 
a provozních zařízení.
Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2006.

Ve Frýdlantu dne 14. června 2007

Ing. Dan Ramzer v. r. Ing. Petr Olyšar v. r. Jana Machová v. r.
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva

příloha č. 3P.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2006 VČ. ZPRÁVY AUDITORA 

ZPRÁVA AUDITORA
o ověření účetní závěrky k 31. prosinci 2006 

společnosti

Frýdlantská vodárenská 
společnost a.s.
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příloha č. 4P.
ZPRÁVA DOZORČÍ RADY FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, 
A. S. ZA ROK 2006

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., která je 18členná 
a tvoří ji zástupci všech obcí na území působnosti společnosti, prošla v listo-
padu 2006 obměnou třetiny členů. Obměna souvisela s výsledky komunál-
ních voleb v říjnu loňského roku. Nové složení Dozorčí rady Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a.s. si posléze zvolilo i nového předsedu a tři místopřed-
sedy. Celkem se Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. sešla 
v roce 2006 pětkrát.
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. na svém řádném za-
sedání konaném dne 14. června 2007 projednala roční účetní uzávěrku Frýd-
lantské vodárenské společnosti, a.s. k 31. prosinci 2006, Zprávu auditora 
k účetní uzávěrce, Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, 
Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a Výroční zprávu společ-
nosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s. za rok 2006.
Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a návrhů představenstva 
společnosti dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.:
- doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. schvá-
lit roční účetní uzávěrku k 31. prosinci 2006, která skončila ztrátou - 401 tis. 
Kč (provozní výsledek hospodaření byl + 414 tis. Kč)
- nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou 
a ke Zprávě o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a doporučuje ji Valné 
hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. ke schválení
- konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla uskutečňována řád-
ně v souladu s platnými stanovami Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. 
a právním řádem České republiky a že při své kontrolní činnosti neshledala 
žádných podstatných závad, pochybení či nedostatků ze strany vedení Frýd-
lantské vodárenské společnosti, a. s.

Ve Frýdlantu dne 14. června 2007

Ing. Jan Pospíšil v. r.
předseda dozorčí rady

Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.
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příloha č. 5P.
VÝPIS SPOLEČNOSTI Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 
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příloha č. 6P.
ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY
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Místo pro vaše poznámky:
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Strmá 1437, 464 01 Frýdlant

tel.: +420 482 312 122
fax: +420 482 312 288

e-mail: fvs@fvs.cz
www: http://www.fvs.cz

IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565


