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1. ÚVOdNÍ slOVO

„Úspěch není cíl, je to cesta, je to směr, kterým jdete,“

říká v jednom ze svých motivačních citátů americký spisovatel Zig Ziglar. Cesty mají křižovatky, 
na kterých se rozhodujeme, kudy půjdeme dál.

Na jedné z těchto křižovatek se ocitla v roce 2011 i naše Frýdlantská vodárenská společnost, 
a. s. Vedení společnosti rozhodlo o novém podnikatelském plánu na dalších pět let. Stěžejním 
bodem je další rozvoj vodárenské infrastruktury na Frýdlantsku. Po roce lízání ran způsobených 
bleskovou povodní v srpnu 2010 se díváme opět vpřed a pevně věřím, že tím správným smě-
rem.

Naše společnost není limitovaná, na rozdíl od jiných vodárenských společností s dominantní 
zahraniční účastí, v čerpání evropských finančních dotací. Technický i technologický stav úpra-
ven vod ve Frýdlantě a v Bílém Potoce vyžaduje jeho velmi rychlé řešení. Cílem je udržet kva-
litu a množství dodávky pitné vody z těchto zdrojů více než 60 % našich odběratelů. Vnímám, že 
náklady domácností na vodné a stočné jsou pro naše zákazníky zatěžující, ale tlak právních před-
pisů a pravidla pro provozování vodárenských sítí jsou neúprosné. V případě, že chceme přestat 
žít na dluh těch, kteří přijdou po nás, je nutné přijmout velkou míru odpovědnosti a začít pře-
devším investovat velké peníze do zařízení právě v momentě, kdy je nemusíme dávat ze svého 
ze 100 %.

Čeká nás velmi tvrdá a odpovědná práce a je stále potřeba všem zákazníkům i partnerům naší 
společnosti vysvětlovat, že vkládané peníze jsou peníze investované, a ne pouze utracené.

Pokud jsem začal citátem o cestě, je důležité dodat, že je neméně důležitý nejen směr a cíl cesty, 
ale jste důležití Vy všichni, kteří nás na naší cestě potkáváte nebo provázíte.

Děkuji Vám všem.
Ve Frýdlantu dne 26. června 2012

Ing. Dan Ramzer, v. r.
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

2. ZÁKlAdNÍ ÚdAje O sPOleČNOsti

Obchodní název: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565
Sídlo: Frýdlant, Zahradní 768, PsČ 464 01
Kontaktní místo: Provozní a zákaznické centrum Frýdlant, Zahradní 768, PsČ 464 01

Místa podnikání dle živnostenského oprávnění:

Frýdlant
• Zahradní 768
• Strmá 1437
• Úzká, areál ČOV Frýdlant

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 listinných 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. Jediným držitelem všech 
akcií je Frýdlantské vodárenské sdružení, IČ: 46746552, se sídlem Frýdlant, nám. T. G. Masa-
ryka 37, PSČ 464 13.

Jednotlivými podílníky Frýdlantského vodárenského sdružení jsou 4 města a 14 obcí Frýdlant-
ského výběžku:

město Frýdlant
město Hejnice
město Nové Město pod Smrkem
město Raspenava

obec Bílý Potok pod Smrkem
obec Bulovka
obec Černousy
obec Dětřichov
obec Dolní Řasnice
obec Habartice
obec Heřmanice
obec Horní Řasnice
obec Jindřichovice pod Smrkem
obec Krásný Les
obec Kunratice
obec Lázně Libverda
obec Pertoltice
obec Višňová

4. PředMět POdNiKÁNÍ sPOleČNOsti

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., 
je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Povolení k provozování vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního pro-
středí sp. zn. OŽPZ/348/2009/OVLH (č. j. KULK/22674/2009) ze dne 15. dubna 2009. Dne 
26. května 2010 dále vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí rozhodnutí 
sp. zn. OŽPZ/348/2009/OVLH (č. j. KULK/30063/2010), které výše uvedené povolení k pro-
vozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu rozšířilo o položky vodovod Horní Řasnice 
(zdroj, vodovod) a čistírnu odpadních vod Frýdlant.

Ostatní předměty podnikání (provádění staveb, jejich změn a odstraňování, specializovaný malo-
obchod, velkoobchod) jsou v činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., brány jako 
doplňkové. Téměř vždy jsou prováděny v přímé souvislosti s hlavní podnikatelskou činností. Jedná 
se například o zřizování a opravy vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej náhradních dílů 
na přípojky, čištění kanalizačních přípojek, zemní práce, dodávka pitné vody automobilovou cis-
ternou, vyvážení obsahu jímek a septiků.

Předměty podnikání společnosti vč. příslušných odpovědných zástupců:

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: Ing. Petr Olyšar
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0501126



5. ORgÁNy sPOleČNOsti

PředstAVeNstVO

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

dOZORČÍ RAdA

předseda Ing. Jan Pospíšil
místopředsedové Jiří Horák
 Vladimír Stříbrný
členové Radek Haloun
 Mgr. Vladimíra Erbanová
 Pavel Lžíčař
 Ing. Pavel Smutný
 Bohumil Mádle
 Robert Wildner
 Pavel Novotný
 Milan Götz
 Romana Šidlová
 František Kryšpín
 Viktor Podmanický
 Bc. Stanislav Kvapil
 Vladimír Hanzl
 Stanislav Šťasný
 Bc. Vladimír Keller

VÝKONNé VedeNÍ

ředitel  Ing. Petr Olyšar

6. ORgANiZAČNÍ stRuKtuRA A stAV ZAMěstNANCů

Společnost v roce 2011 navenek řídil a zastupoval ředitel, který je zároveň členem představen-
stva společnosti. Společnost se dělila na tři samostatné odbory: odbor kancelář ředitele, odbor 
ekonomicko-správní, odbor technicko-provozní. Pouze odbor technicko-provozní se dále rozdě-
loval na dva provozy. Konečné základní organizační schéma Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s., které bylo platné v roce 2011, je uvedeno dále. V následujícím roce 2012 došlo k významné 
změně organizační struktury.

Celkový počet zaměstnanců společnosti:

K nárůstu počtu zaměstnanců v roce 2010 došlo v souvislosti s převzetím provozování čistírny 
odpadních vod Frýdlant. U společnosti byli zaměstnáni všichni bývalí pracovníci společnosti Sle-
zan Frýdek-Místek, a. s.

stav ke dni počet zaměstnanců

31. 12. 2009 29

31. 12. 2010 36

31. 12. 2011 36



Základní organizační schéma společnosti:

struktura zaměstnanců dle vzdělání:

vysokoškolské: 2, vyšší odborné: 1, střední odborné, gymnázium: 8, vyučen: 24, základní: 1

Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v letech:

VALNÁ HROMADA (1 akcionář)
Frýdlantské vodárenské sdružení

DOZORČÍ RADA (18 členů)

PŘEDSTAVENSTVO (3 členové)

ŘEDITEL
(zároveň člen představenstva)

ODBOR 01

Odbor kancelář ředitele

vedoucí: Ing. Petr Olyšar

počet pracovníků: 2,5

ODBOR 02
Odbor ekonomicko- 

-správní

vedoucí: Jana Machová

počet pracovníků: 3,5

Odbor 03
Odbor technicko- 

-provozní

vedoucí: Josef Stejskal

počet pracovníků: 30

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

2009 7 289 tis. Kč 671 tis. Kč 1 751 tis. Kč

2010 8 395 tis. Kč 779 tis. Kč 2 144 tis. Kč

2011 8 914 tis. Kč 823 tis. Kč 2 267 tis. Kč

V uvedených částkách nejsou zahrnuty odměny vyplývající z dohod o provedení práce, ani 
odměny členů orgánů společnosti, které nejsou kalkulovány v ceně vodného a stočného. Jedná 
se pouze o náklady na kmenové zaměstnance společnosti. Dle kolektivní smlouvy pro rok 2011 
došlo k růstu základních tarifních mezd všech zaměstnanců o 3 %.

Výraznější nárůst mzdových prostředků v posledních dvou letech souvisí s převzetím ČOV 
do správy naší společnosti. V roce 2010 jsme 8 nových pracovníků provozu ČOV Frýdlant při-
jali k 1. květnu 2010. Rok 2011 byl pak prvním celým rokem, kdy u společnosti tito zaměstnanci 
byli zaměstnáni celý rok. Takto způsobený nárůst mzdových prostředků neměl vliv na cenu vody, 
zároveň převzetím ČOV do správy Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., skončily platby 
za čistění odpadních vod jinému subjektu.

7. MAjeteK sPOleČNOsti

Majetek Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., byl vložen do organizace na základě smlouvy 
o vkladu podniku, kterým bylo Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. června 2005. K témuž 
dni byla zahájena činnost společnosti. Majetek je tvořen především vodohospodářskou infra-
strukturou. I další nemovitý či movitý majetek je spojen především s řádným vlastnictvím a pro-
vozováním vodovodů a kanalizací 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 vodovo-
dech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších před-
pisů, dle ustanovení §5–§7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Údaje jsou kaž-
doročně aktualizovány a předávány Městskému úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a život-
ního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu, do 28. února následujícího roku. Majet-
ková a provozní evidence je k nahlédnutí připravena v sídle společnosti, základní vybrané údaje 
jsou uvedeny v bodě 8 této zprávy.

Vybrané údaje z rozvahy (bilance) aktiv společnosti:

bilance ke dni 31. 12 2009 31. 12. 2010 31. 12. 2011

dlouhodobý majetek 133 099 tis. Kč 133 635 tis. Kč 144 834 tis. Kč

dlouhodobý nehmotný majetek 601 tis. Kč 320 tis. Kč 51 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek 132 048 tis. Kč 133 315 tis. Kč 144 783 tis. Kč

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

oběžná aktiva 17 673 tis. Kč 19 588 tis. Kč 26 507 tis. Kč

časové rozlišení 1 070 tis. Kč 1 091 tis. Kč 1 121 tis. Kč

Poznámka: Údaje uváděny v tis. Kč.



Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., měla k 31. prosinci 2011 dále uzavřeny nájemní 
smlouvy na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost svým jménem 
na svůj náklad. Přehled nájemních smluv, na základě kterých provozuje Frýdlantská vodárenská 
společnost, a. s., některé vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu:

1. smluvní strana: Město Hejnice, IČ 002 62 803
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Hejnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

2. smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Nové Město pod Smrkem
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

3. smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2011

6. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. května 2012

7. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2012

8. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781
 předmět smlouvy: vodovod Větrov
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2016

+ změny do 31. května 2012

9. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2013

10. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. května 2013

8. ZÁKlAdNÍ VOdOhOsPOdÁřsKé ÚdAje

V tabulkách jsou uvedeny základní vodohospodářské údaje Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s., za poslední 3 roky. Údaje za celou dobu existence společnosti jsou k dispozici v elektro-
nické verzi výroční zprávy.

8.1 VOdOVOdy A ÚPRAVNy VOdy

Popis jednotka/rok 2009 2010 2011

počet zásobených obyvatel osoba 19 024 19 051 19 127

počet vodovodů kus 3 4 4

délka vodovodní sítě bez přípojek km 232 235 273

počet vodovodních přípojek kus 5 313 5 387 5 425

odhad délky vodovodních přípojek km 53 55 56

počet osazených vodoměrů kus 5 070 5 144 5 246

počet úpraven vody kus 2 3 3

celková kapacita vodojemů m3 7 620 7 670 7 670

kapacita zdrojů podzemní vody l/s 48 50 50

voda technologická tis. m3 23 23 20

voda vyrobená celkem tis. m3 1 712 1 688 1 477

- z toho podzemní voda tis. m3 1 283 1 269 1 119

- z toho povrchová voda tis. m3 429 419

voda převzatá tis. m3 0 0 0

voda předaná tis. m3 0 0 0

voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 712 1 688 1 477

voda fakturovaná tis. m3 942 939 904

- z toho domácnosti tis. m3 751 751 738

- z toho zemědělství tis. m3 19 19 13

- z toho průmysl tis. m3 0 0 0

- z toho ostatní tis. m3 172 169 153

ztráty v trubní síti tis. m3 638 602 428

vlastní spotřeba vody tis. m3 114 124 121

ostatní voda nefakturovaná tis. m3 18 23 24

vodné bez DPH Kč/m3 22,60 22,60 24,06

DPH % 9 10 10

vodné s DPH Kč/m3 s DPH 24,63 24,86 26,47

Rozdíly v délkách vodovodní sítě mezi lety 2011 a 2012 jsou dány zpřesněním délky vodovodních řadů

dle zavedeného geografického systému Site flowe®.



8.2 KANAliZACe

Popis jednotka/rok 2009 2010 2011

počet obyvatel napojených na kanalizaci osoba 13 169 13 169 13 175

počet obyvatel na ČOV osoba 13 169 13 169 13 175

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320

- z toho na mech.-biologickou osoba 12 849 12 849 12 855

- z toho s likvidací P, N osoba 12 849 12 849 12 855

délka kanalizační sítě km 40 40 59

počet kanalizačních přípojek kus 1 517 1 517 1 520

odhad délky kanalizačních přípojek km 13 14 14

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 2 206 1 558 1 942

odpadní vody do kanalizace tis. m3 487 475 473

- z toho splaškové tis. m3 487 475 473

- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0

množství čištěných vod tis. m3 2 206 1 558 1 942

- z toho splaškových tis. m3 487 475 0

- z toho průmyslových tis. m3 0 0 473

- z toho balastních tis. m3 1 719 1 083 0

stočné bez DPH Kč/m3 36,30 41,20 43,00

DPH % 9 10 10

stočné s DPH Kč/m3 39,56 45,32 47,30

Rozdíly v délkách kanalizační sítě mezi lety 2011 a 2012 jsou dány zpřesněním délky kanalizačních řadů

dle zavedeného geografického systému Site flowe®.

8.3 ČistÍRNy OdPAdNÍCh VOd

Popis jednotka/rok 2009 2010 2011

počet ČOV kus 3 4 4

- z toho mechanické kus 1 1 1

- z toho mech.-biologické kus 2 3 3

kapacita ČOV m3/den 3 516 11 428 11 428

- z toho mechanické m3/den 76 48 48

- z toho mech.-biologické m3/den 3 440 11 380 11 380

množství čištěných odpadních vod tis. m3 528 1 558 1 942

- z toho mechanicky tis. m3 14 15 15

- z toho mech.-biologicky tis. m3 514 1 543 1 927

Rok vodné stočné celkem

2009 / I 21,57 34,55 56,12

změna + 4,7 % + 5,1 % + 4,9 %

2009 / II 22,60 36,30 58,89

změna 0,0 % +13,5 % 8,4 %

2010 22,60 41,20 63,79

změna 6,5 % +4,4 % +5,1 %

2011 24,06 43,00 67,06

8.4 VÝVOj VOdNéhO A stOČNéhO V leteCh

Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše DPH v letech 2005 až 2007 činila 5 %.
Výše DPH v letech 2008 až 2009 činila 9 %.
Výše DPH v letech 2010 až 2011 činila 10 %.



9. ČiNNOst sPOleČNOsti V ROCe 2011

9.1 KANCelÁř ředitele
Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

Jednoznačně hlavní náplní uplynulého roku 2011 bylo zpracování a projednání podnikatelského 
záměru společnosti pro období let 2011–2015. Zpracování plánu mělo proběhnout již v roce 
2010, vzhledem k povodním v srpnu 2010 bylo jeho dokončení posunuto. Koncept podnikatel-
ského záměru byl předložen v prosinci 2011 a byl postupně projednáván v orgánech společnosti 
a dvakrát i na veřejném projednání se všemi zastupiteli obcí Frýdlantského výběžku. Podnikatel-
ský záměr byl nakonec v prosinci 2011 odsouhlasen dozorčí radou a posléze  20. března 2012 
schválen valnou hromadou. Podnikatelský záměr Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., pro 
období let 2011–2015 je postupně naplňován.

Významným úkolem bylo dále dokončení oprav škod po povodních v srpnu 2010. V rámci těchto 
prací se podařilo počátkem roku ve spolupráci s městem Frýdlant uvést do trvalého užívání 
stavbu potrubního mostu přes řeku Smědou, na kterém je umístěno vedení veřejného vodovodu 
PE 250. Stavba byla později oceněna v rámci soutěže o vodohospodářskou stavbu roku 2011, 
pořádanou Svazem vodního hospodářství České republiky. V rámci odstraňování povodňových 
škod byla provedena rozsáhlá oprava kanalizace Frýdlant (stoka „A“, kanalizační stoky v ulicích 
U Plovárny, Mezibranská a Komenského nábřeží). Na tyto opravy byla získána dotace z Minister-
stva zemědělství ČR z programu 129 143. Celková dotace přijatá od Ministerstva zemědělství 
ČR činila 4 138 159 Kč a byla již řádně vyúčtována. Poslední stavbou směřující do oblasti odstra-
ňování povodňových škod byla „Obnova vzdouvacího a odběrného objektu na Řasnici“, která 
byla částečně cca ze dvou třetin hrazena z pojistného plnění za povodňové škody. Kompletně 
byla tato stavba dokončena ke konci března 2012.

V roce 2011 se podařilo zahájit realizaci jedné z částí sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda 
pro 3. tisíciletí“, kterou byl projekt dostavby kanalizace Frýdlant podpořený z Operačního pro-
gramu životního prostředí ve výši 6 173 517 Kč. Náklady na vlastní podíl k přiznané dotaci jsou 
hrazeny z bezúročné půjčky od města Frýdlant ve výši 2 500 000 Kč. U dalších projektů „Frýd-
lantsko – voda pro 3. tisíciletí“ byla zajišťována příprava realizace, konkrétně příprava výběrových 
řízení na zhotovitele, které bude na základě mandátní smlouvy zajišťovat společnost STAVEBNÍ 
PORADNA, s. r. o., z Českých Budějovic. Jedná se o projekty rekonstrukcí úpraven vody Frýdlant 
a Bílý Potok, na které je opět přislíbena dotace z Operačního programu životní prostředí v sou-
hrnné výši více než 300 mil. Kč. Zahájení realizace těchto dvou stěžejních projektů se předpo-
kládá ke konci roku 2012.

V květnu 2011 se společnosti podařilo úspěšně zvládnout po třech letech certifikační audit, 
a obhájit tak certifikát o zavedení integrovaného systému kvality a životního prostředí norem 
ČSN ISO 9001:2000 a ČSN ISO 14001:2004. Nově byl auditován i provoz ČOV Frýdlant. Audit 
provedla společnost T-Cert, s. r. o.

Celkové hospodaření společnosti skončilo za loňský rok v zisku 3 570 tis. Kč. Konečný hospo-
dářský výsledek za účetní období roku 2011 byl i tak negativně ovlivněn započtením oceňovacího 
rozdílu z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 191 tis. Kč. Výrazný vliv na konečný hospodář-
ský výsledek roku 2011 měly stále povodně ze srpna 2010. Hospodářský výsledek byl v tomto 
ohledu kladně ovlivněn započtením pojistného plnění od společnosti Kooperativa pojišťovna, a. s.,  
ve výši 2 525 tis. Kč, které nebylo následně v průběhu roku 2011 utraceno. V návaznosti na výše 
uvedené je nutné brát hospodářský výsledek roku 2011 z dlouhodobého hlediska s určitou rezer-
vou. Do oblasti ceny stočného a celkového výsledku na stočném se velmi kladně promítla sku-
tečnost, že v roce 2010 došlo k převzetí ČOV Frýdlant do správy naší společnosti.

9.2 OdbOR eKONOMiCKO-sPRÁVNÍ
Jana Machová, vedoucí odboru

Mimo běžnou činnost odboru i v roce 2011 pokračovala spolupráce s Mgr. Martinem Vond-
roušem – SPOLAK, advokátní kanceláří. Bylo posláno 24 výzev k úhradě dluhů po splatnosti 
a podáno 9 žalob. Ke konci roku 2011 máme podáno celkem 45 žalob, z toho již u 30 dlužníků 
je podán návrh na exekuci. I v roce 2011 se nám podařilo snížit pohledávky po lhůtě splatnosti 
proti r. 2010 o 6,6 %.

Struktura pohledávek dle dnů po datu splatnosti:

počet dnů po splatnosti výše pohledávek

1 000 313 069 Kč

365 95 780 Kč

180 5 311 Kč

120 29 215 Kč

90 109 045 Kč

30 336 310 Kč

Od roku 2010 jsme začali poskytovat možnost platit zálohy na vodné a stočné prostřednictvím
systému SIPO – Česká pošta. Do konce roku 2011 využilo této služby celkem 102 zákazníků.

Jak již dříve bylo uvedeno, v srpnu 2011 naše firma podala žádost o poskytnutí podpory z Minis-
terstva zemědělství ČR na opravu kanalizací ve Frýdlantu po povodních v srpnu 2010. Žádost 
byla akceptována. Její celková výše na způsobilé výdaje činila nakonec 4 138 159 Kč. V listo-
padu 2011 byla podepsána smlouva č. 09031511 o poskytnutí podpory ze Státního fondu život-
ního prostředí na akci „Frýdlantsko – voda pro 3. tisícíletí: dostavba kanalizace Frýdlant“ ve výši  
6 173 517 Kč. Z této dotace bylo v roce 2011 vyplaceno 2 554 293 Kč.



9.3 OdbOR teChNiCKO-PROVOZNÍ

9.3.1 PROVOZ VOdOVOdů A KANAliZACÍ
Josef Stejskal, vedoucí odboru

Provoz vodovodů a kanalizací i v roce 2011 zajišťoval samozřejmě provozování, výstavbu nových 
a výměnu částí původních vodovodních řadů včetně vodovodních a kanalizačních přípojek. 
I v průběhu roku 2011 byly odstraňovány některé povodňové škody z roku 2010, které se pro-
jevily v průběhu běžného provozu, a to zejména na kanalizační síti. Během roku 2011 pracov-
níci vodovodů a kanalizací odstranili 64 dílčích poruch a havárií na vodovodních a kanalizačních 
řadech a přípojkách.

Přehled poruchovosti na vodovodní síti je uveden v následující tabulce:

rok počet poruch náklady na materiál/rok

2009 69 762 511 Kč

2010 67 mimo povodeň 753 602 Kč

2011 64 739 512 Kč

Poznámka: *mimo povodňové škody ze srpna 2010

Každoročně jsou prováděny postupné rekonstrukce a rozvoj vodárenské infrastruktury. Byla 
započata dostavba kanalizace ve Frýdlantu, která je jedním s dílčích projektů komplexního vodo-
hospodářského sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“. Dále byla v minulém 
roce započata výstavba kanalizace ve městě Raspenava, u které je investorem město Raspe-
nava. U této výstavby často dochází ke střetům s vodovodním řadem. Nutné vyvolané přeložky, 
které vyžadují někdy i více než 50 % pracovní kapacity vodárenské společnosti.

V rámci rozvoje vodovodní a kanalizační sítě bylo v průběhu roku vybudováno 38 nových vodo-
vodních a 3 kanalizační přípojky. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů při-
pojovaných objektů.

I přes větší četnost poruch a malou kapacitu nedošlo na vodovodech a kanalizacích ve správě 
společnosti v roce 2011 k větším výkyvům zásobování pitnou vodou nebo k potížím při odvádění 
a čistění odpadních vod.

9.3.2. PROVOZ ÚPRAVeN VOdy A ČistÍReN OdPAdNÍCh VOd
Bc. Alena Najvrtová, vedoucí provozu úpraven vod a čistíren odpadních vod

Úpravna vody ve Frýdlantu dodala v roce 2011 do veřejného vodovodu celkem 468 978 m3 pitné 
vody. Byly využívány zejména podzemní zdroje (vrt Bažantnice a vrt U Nemocnice), ze zdroje 
povrchové vody (vodní tok Řasnice) bylo upraveno pouze 513 m3. Kvalita vyrobené vody byla sta-
bilní, dlouhotrvajícím problémem je zvýšená hodnota obsahu dusičnanů, průměrné hodnoty se 
pohybují okolo 55 mg/l. Obsah dusičnanů v dodávané pitné vodě bude řešen v rámci kompletní 
rekonstrukce úpravny vody Frýdlant – projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“. V listopadu 
2011 byla zahájena oprava vzdouvacího objektu na vodním toku Řasnice, práce byly dokončeny 
v březnu 2012.

Úpravna vody v Bílém Potoce dodala do veřejné sítě celkem 357 200 m3 pitné vody. Využívány 
byly oba zdroje povrchové vody – řeka Smědá a Hájený potok. Kvalita vyrobené pitné vody občas 
kolísala v parametru „zákal“ a ChSK. Výjimečně se vyskytlo mikrobiologické znečištění. Proble-
matika zákalů, které se objevují zejména při silných deštích a tání sněhu, bude řešena v rámci 
realizace projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“. Provoz úpravny komplikovaly poruchy 
způsobené opotřebením technologie (havárie pískového filtru). Na obou úpravnách byly prove-
deny generální opravy chlorovacího zařízení.

ČOV Frýdlant v roce 2011 vyčistila celkem 1 460 600 m3 odpadních vod. Vzhledem k vysokému 
procentu balastních vod (až 70 %) je náročné zajistit řádnou funkci biologického stupně čištění, 
hodnoty sledovaných kvalitativních parametrů vypouštěných odpadních vod stanovené vodo-
právním povolením nebyly v roce 2011 překročeny ani jednou. Během roku 2011 byly dokon-
čeny opravy škod způsobených povodní v srpnu 2010. Problematická byla především oprava 
provzdušňovacího systému, kterou bylo nutné již podruhé reklamovat. Proběhla generální oprava 
obou kalolisů, technologické vybavení bude vzhledem ke stupni opotřebení nutné postupně 
obnovovat. Byla dovybavena provozní laboratoř, ve které se zpracovávají kontrolní vzorky pro 
všechny provozy.

ČOV Nové Město pod Smrkem v roce 2011 vyčistila celkem 346 240 m3 odpadních vod. Čis-
tírna byla provozována bez problémů, hodnoty kvalitativních parametrů stanovených vodopráv-
ním povolením nebyly překročeny ani jednou. V rámci zajištění efektivní likvidace písků a štěrků 
z čističe kanalizace byla obnovena funkčnost kalových polí. Pro zajištění BOZP zaměstnanců 
bylo nutné vyměnit zkorodované lávky nad technologickou linkou.

ČOV Hejnice vyčistila v roce 2011 celkem 120 252 m3 odpadních vod. Po opětovném zprovoz-
nění čistírny po povodni v srpnu 2010 byl problém udržet parametr „amoniakální dusík“ pod limi-
tem stanoveným vodoprávním rozhodnutím. Situace se stabilizovala v dubnu 2011.



10. FiNANČNÍ A ÚČetNÍ situACe sPOleČNOsti

Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2011 je patrná z bilance společnosti 
a výkazu zisků a ztrát k 31. prosinci 2011, které jsou společně se zprávou auditora součástí pří-
lohy č. 4P této výroční zprávy.

Činnost účetní jednotky:

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2011 dodávku pitné vody pro obyva-
tele 4 měst a 13 obcí Frýdlantského výběžku, pro území měst Frýdlant, Hejnice a Nové Město 
pod Smrkem, navíc i odvádění a čištění odpadních vod.

Dále se společnost věnovala pravidelné obnově vodárenské infrastruktury (+ příprava projektu 
„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“) a získávání nových zákazníků. Do činnosti společnosti 
i v uplynulém roce výrazně zasáhly povodně ze srpna 2010. Byly prováděny větší investiční pro-
jekty na odstraňování povodňových škod, především oprava kanalizace Frýdlant a obnova vzdou-
vacího objektu na Řasnici.

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 nebyly popsány v účetní uzávěrce, která je 
součástí této výroční zprávy.

Společnost v uplynulém roce nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti život-
ního prostředí patří mezi základní činnosti společnosti (především odvádění a čištění odpadních 
vod). Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí.

Předpokládaný budoucí vývoj činnosti účetní jednotky:

Společnost plánuje v období do konce roku 2014 realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – 
voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic za více než 400 mil. Kč. V současné době je 
přiznána finanční podpora tohoto projektu z fondů Evropské unie, konkrétně 311 mil. Kč z Ope-
račního programu životní prostředí.

Každoročním plánem společnosti je získat nové odběratele pitné vody a dodavatele odpadních 
vod s cílem alespoň částečně eliminovat stálý pokles množství vodného a stočného. Oblast 
stočného by měla být v následujících dvou letech ovlivněna pozitivně výstavbou veřejné kanali-
zace v Raspenavě, jejímž investorem je město Raspenava. Předpokládá se vybudování více než 
20 km nových kanalizačních řadů a připojení cca 2 500 EO. Ač v omezeném rozsahu, i nadále 
bude prováděna postupná modernizace vodárenské infrastruktury a provozních zařízení.

Jak již bylo uvedeno výše, společnost plánuje realizaci projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisí-
ciletí“, který je zaměřen na zlepšení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území 
společnosti. Hlavními částmi projektu jsou rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok. Obě 
rekonstrukce mají za cíl zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro zákazníky společnosti. Především 
u úpravny vody Frýdlant je tato rekonstrukce nezbytná, protože stávající technologie neodpovídá 
plně požadavkům platné legislativy v oblasti pitné vody. Je překročována mezní hodnota obsahu 
dusičnanů ve vodě, proto má společnost platné určení mírnějšího limitu pro ukazatel dusič-
nanů. Toto určení mírnějšího limitu je platné do 31. prosince 2013 a není ho již možné prodlou-
žit. V konečném důsledku by k 1. lednu 2014 při neuskutečnění realizace projektu mohlo dojít 
i k úřednímu zákazu výroby vody na úpravně vody Frýdlant, což by společnosti znemožnilo záso-
bování obyvatel Frýdlantu pitnou vodou. Realizace komplexního projektu „Frýdlantsko – voda pro 
3. tisíciletí“ je pro společnost nevyhnutelná.

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.

Konečné hospodářské výsledky účetní jednotky ke dni 31. 12. běžného roku:

hospodářský výsledek ztráta zisk

2009 – 1 083 tis. Kč x

2010 – 372 tis. Kč x

2011 x + 3 570 tis. Kč

Konečný hospodářský výsledek za účetní období roku 2011 byl opět negativně ovlivněn započ-
tením oceňovacího rozdílu z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 191 tis. Kč. Tento oceňovací 
rozdíl z vkladu podniku nebyl na základě dřívějšího rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodáren-
ské společnosti, a. s., zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného na uplynulý rok. Oceňovací 
rozdíl z vkladu podniku bude hospodaření společnosti ovlivňovat do roku 2019.



Rozdělení konečného hospodářského výsledku za rok 2011:

• příděl do sociálního fondu 100 000,00 Kč
• příděl do rezervního fondu 1 000 000,00 Kč
• úhrada kumulované ztráty z předchozích let 2 469 837,44 Kč
• celkem hospodářský výsledek 3 569 837,44 Kč

Výrazný vliv na konečný hospodářský výsledek roku 2011 mají stále povodně ze srpna 2010. 
Hospodářský výsledek byl především kladně ovlivněn započtením pojistného plnění od společ-
nosti Kooperativa, a. s. V návaznosti na výše uvedené je nutné brát hospodářský výsledek roku 
2010 z dlouhodobého hlediska jako mimořádný. Je zde však prokazatelné, že převzetí ČOV Frýd-
lant do správy společnosti se promítlo plusově i do ekonomické stránky nákladovosti stočného.

Pohledávky společnosti:

provozní výsledek ztráta zisk

2009 – 1 321 tis Kč x

2010 x + 1 521 tis. Kč

2011 x + 3 830 tis. Kč

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2009 – 1 559 tis. Kč x

2010 x + 1 302 Kč

2011 x + 5 195 tis. Kč

pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

31. 12. 2009 3 994 tis. Kč 1 071 tis. Kč 165 tis. Kč 906 tis. Kč

31. 12. 2010 4 231 tis. Kč 942 tis. Kč 0 tis. Kč 942 tis. Kč

31. 12. 2011 4 951 tis. Kč 905 tis. Kč 0 tis. Kč 905 tis. Kč

Finanční prostředky společnosti:

stav ke dni hotovost bankovní účty

31. 12. 2009 142 tis. Kč 7 445 tis. Kč

31. 12. 2010 32 tis. Kč 8 352 tis. Kč

31. 12. 2011 27 tis. Kč 11 075 tis. Kč

Ceny vodného a stočného platné v roce 2011:

Cenový výměr I/2011

vodné stočné celkem

cena za m3 bez DPH 24,06 Kč 43,00 Kč 67,06 Kč

sazba DPH 10 % 10 % 10 %

cena za m3 s DPH 26,47 Kč 47,30 Kč 73,76 Kč

Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného
v letech 2009–2011:

porovnání za rok 2011s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 156,3 5 134,4 266,9 207,6

2. energie 2 261,0 2 601,7 2 446,6 2 578,1

3. mzdy 4 019,7 3 895,1 3 789,4 3 543,7

4. ostatní přímé náklady 4 013,6 3 457,0 6 444,0 7 244,3

5. finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

6. výrobní režie 1 922,5 1 967,4 1 563,0 1 532,0

7. správní režie 3 878,9 4 081,5 3 154,4 3 178,2

8. úplné vlastní náklady 20 252,0 21 137,1 17 664,8 18 283,9

9. fakturovaná voda 903,9 940,0 472,6 455,0

10. náklady na m³ 22,41 22,49 37,38 40,18

11. rozdíl na m³ -0,08 -2,80

8. úplné vlastní náklady 20 252,0 17 664,8

odpočet oceňovacího rozdílu – 1 161,2 – 942,1

8. a) úplné vlastní náklady 19 090,80 21 137,1 16 722,7 18 283,9

9. a) fakturovaná voda 903,9 940,0 472,6 455,0

10. a) náklady na 1 m³ 21,12 22,49 35,39 40,18

11. a) rozdíl na m³ – 1,37 – 4,79



porovnání za rok 2010s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 828,9 4 875,0 3 615,6 3 945,2

2. energie 2 478,3 2 392,5 1 749,9 2 124,2

3. mzdy 3 939,8 3 539,4 2 998,3 2 593,6

4. ostatní přímé náklady 4 953,6 3 382,7 6 820,3 5 182,6

5. finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

6. výrobní režie 1 674,8 1 990,2 1 569,6 1 741,4

7. správní režie 4 458,2 3 722,5 4 178,1 3 426,7

8. úplné vlastní náklady 22 333,6 19 956,3 20 931,8 19 013,5

9. fakturovaná voda 938 774 945 000 474 875 480 000

10. náklady na m³ 23,79 21,12 44,08 39,61

11. rozdíl na m³ + 2,67 + 4,47

8. úplné vlastní náklady 22 333,6 20 931,8

odpočet oceňovacího rozdílu – 1 056,9 – 990,5

8. a) úplné vlastní náklady 21 276,7 19 956,3 19 941,3 19 013,5

9. a) fakturovaná voda 938 774 945 000 474 875 480 000

10. a) náklady na 1 m³ 22,67 21,12 42,00 39,61

11. a) rozdíl na m³ + 1,55 + 2,39

porovnání za rok 2009s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 656,40 4 775,40 8 041,10 8 090,00

2. energie 2 422,20 2 075,30 817,20 663,90

3. mzdy 3 586,40 3 498,50 1 383,40 1 475,80

4. ostatní přímé náklady 3 279,20 3 420,40 2 500,00 2 244,10

5. finanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

6. výrobní režie 3 028,10 2 029,40 2 456,80 1 629,30

7. správní režie 4 054,00 4 161,30 3 289,10 3 340,20

8. úplné vlastní náklady 21 026,30 19 957,20 18 487,60 17 443,30

9. fakturovaná voda 941,90 945,00 486,50 495,00

10. náklady na m³ 22,32 21,12 38,01 35,24

11. rozdíl na m³ + 1,20 + 2,77

8. úplné vlastní náklady 21 026,00 18 487,60

odpočet oceňovacího rozdílu – 1 161,10 – 1 251,70

8. a) úplné vlastní náklady 19 865,20 19 957,20 17 235,90 17 443,30

9. a) fakturovaná voda 941,90 945,00 486,50 495,00

10. a) náklady na 1 m³ 21,09 21,12 35,43 35,24

11. a) rozdíl na m³ – 0,03 – 0,19

Rok 2011 byl ještě výrazně ovlivněn katastrofálními povodněmi v srpnu loňského roku. Především 
s ohledem na dokončení odstraňování povodňových škod.
Opět je nutné upozornit na skutečnost, že v konečných nákladech jako v předchozích letech je zaú-
čtován odpis k oceňovacímu rozdílu ve výši 2 191 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny vod-
ného a stočného. Rozdíl nákladovosti bez oceňovacího rozdílu je uveden v řádcích 8. a) až 11. a).

Porovnání skutečnosti za rok 2010 je provedeno s plánem pro cenový výměr II/2010, který 
již odpovídá rozdělení nákladů po převzetí provozování čistírny odpadních vod Frýdlant. Plán  
č. I/2010 se od plánu č. II/2010 odlišoval pouze v položkách vody odkanalizované. Původní plán 
č. I/2010 vykazoval o 785 tis. Kč vyšší úplné vlastní náklady (řádek 8) než porovnávaný plán  
č. II/2010.

Jak již bylo dříve uvedeno, rok 2010 byl výrazně ovlivněn katastrofálními povodněmi v srpnu loň-
ského roku. Z dlouhodobého hlediska tak porovnání nákladovosti vodného a stočného není zcela 
relevantní. Opětovně uvádíme, že v konečných nákladech jako v předchozích letech je zaúčtován 
odpis k oceňovacímu rozdílu ve výši 2 191 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného 
a stočného. Rozdíl nákladovosti bez oceňovacího rozdílu je uveden v řádcích 8. a) až 11. a).

Porovnání skutečnosti je provedeno s plánem k cenovému výměru č. II/2009. Již dříve bylo 
uvedeno, že v roce 2009 došlo k opětovnému výraznému poklesu fakturace množství vodného 
a stočného. V konečných nákladech za rok 2009 je zaúčtován odpis k oceňovacímu rozdílu 
ve výši 2 191 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného. Rozdíl náklado-
vosti bez oceňovacího rozdílu je uveden v řádcích 8.a) až 11.a).



Zpráva auditora:

Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2011 bylo ověřeno audi-
torskou společností VGD – Audit, s. r. o., IČ: 63145871, se sídlem Praha 4, Bělehradská 18, 
PSČ 140 00. Výsledkem ověření byl kladný výrok auditora. Zpráva auditora je nedílnou součástí 
této výroční zprávy.

Ve Frýdlantu dne 26. června 2012

Zprávu zpracoval:
Ing. Petr Olyšar, v. r.
ředitel a člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Zprávu ověřili:
Ing. Dan Ramzer, v. r.
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Jana Machová, v. r.
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

PřÍlOhy

příloha č. 1P

ZPRÁVA O VZtAZÍCh MeZi OVlÁdAjÍCÍ A OVlÁdANOu OsObOu ZA ROK 2011
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 Frýdlantského vodárenské sdružení
předseda Sboru zástupců: ing. dan Ramzer
statutární zástupce a ředitel: ing. Petr Olyšar

Sbor zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení je tvořen zástupci těchto 4 měst a 14 obcí 
Frýdlantského výběžku:

Město Frýdlant
Město Hejnice
Město Nové Město pod Smrkem
Město Raspenava

Obec Bílý Potok pod Smrkem
Obec Bulovka
Obec Černousy
Obec Dětřichov
Obec Dolní Řasnice
Obec Habartice
Obec Heřmanice
Obec Horní Řasnice
Obec Jindřichovice pod Smrkem
Obec Krásný Les
Obec Kunratice
Obec Lázně Libverda
Obec Pertoltice
Obec Višňová



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 2011 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., (ovládaná osoba) 
a Frýdlantským vodárenským sdružením (ovládající osoba) proběhl tento rozsah obchodních 
transakcí:

Celkové závazky a pohledávky mezi ovládanou a ovládající osobou za všechna předcházející 
období k 31. prosinci 2011 jsou celkem:

závazky pohledávky

celkem uhrazené neuhrazené celkem uhrazené neuhrazené

0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 200 Kč 0 Kč 1 200 Kč

závazky pohledávky

celkem uhrazené neuhrazené celkem uhrazené neuhrazené

0 Kč 0 Kč 0 Kč 275 871 Kč 0 Kč 275 871 Kč

iV. Obchodní styk mezi společností a spřízněnými osobami

Spřízněnými osobami Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., jsou města a obce Frýdlant-
ského výběžku, které jsou podílníky jediného akcionáře společnosti, tj. Frýdlantského vodáren-
ského sdružení.

Spřízněná osoba
pohledávky 
za rok 2011

celkem

neuhrazené 
pohledávky 

k 31. 12. 2011

závazky za rok 
2011 celkem

neuhrazené 
závazky

k 31. 12. 2011

Město Frýdlant 2 124 Kč 191 Kč 2 286 Kč 180 Kč

Město Hejnice 2 124 Kč 492 Kč 21 Kč 21 Kč

Město Nové Město pod Smrkem 171 Kč 0 Kč 12 Kč 12 Kč

Město Raspenava 286 Kč 2 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Bílý Potok pod Smrkem 13 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Bulovka 28 Kč 0 Kč 8 Kč 8 Kč

Obec Černousy 43 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Dětřichov 34 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Dolní Řasnice 25 Kč 0 Kč 10 Kč 10 Kč

Obec Habartice 32 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Heřmanice 219 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Horní Řasnice 61 Kč 0 Kč 10 Kč 0 Kč

Obec Jindřichovice pod Smrkem 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Krásný Les 15 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Kunratice 4 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Lázně Libverda 248 Kč 1 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Pertoltice 28 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Višňová 413 Kč 33 Kč 8 Kč 0 Kč

celkem 5 868 Kč 719 Kč 2 345 Kč 231 Kč

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.

Závazky spřízněných osob jsou z velké části tvořeny platbami vodného, popř. stočného. Dále 
obsahují platby za menší stavební práce (opravy přípojek), čištění dešťových kanalizací, zemní 
práce a podobně. U města Hejnice, města Nové Město pod Smrkem, města Frýdlant, obce 
Bulovka, obce Horní Řasnice a obce Dolní Řasnice jsou v závazcích zahrnuty i pronájmy vodo-
hospodářské infrastruktury (viz bod 7 výroční zprávy a příloha č. 2P výroční zprávy).



Zpracováno ve Frýdlantu dne 31. března 2012

Za ovládající osobu:

Ing. Petr Olyšar, v. r.
ředitel, statutární zástupce
Frýdlantského vodárenského sdružení

Za ovládanou osobu:

Ing. Dan Ramzer, v. r.
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Jana Machová, v. r.
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

příloha č. 2P

ZPRÁVA O POdNiKAtelsKé ČiNNOsti A O stAVu MAjetKu ZA ROK 2011
dle § 192 odstavec 2) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Předkladatel zprávy: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
 se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, 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 veřejnou potřebu
 2. specializovaný maloobchod
 3. velkoobchod
 4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkladu podniku, kterým 
bylo Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. června 2005. Majetek je tvořen především vodo-
hospodářskou infrastrukturou. I další, ať už nemovitý, či movitý majetek je spojen s provozo-
váním vodovodů a kanalizací 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 potřebu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Podrobný rozpis majetku je uveden v příloze k účetní uzávěrce (viz příloha č. 4P), která je nedíl-
nou součástí této zprávy.

Společnost měla dále uzavřeny nájemní smlouvy na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde 
provozovala v roce 2011 svoji činnost. Jednalo se o tyto smlouvy:

1. smluvní strana: Město Hejnice, IČ 002 62 803
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Hejnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

2. smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Nové Město pod Smrkem
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

3. smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou



5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2011

6. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. května 2012

7. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2012

8.  smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781
 předmět smlouvy: vodovod Větrov
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2016

Společnost plánuje v následujících letech realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 
3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic za více než 400 mil. Kč. Zcela samozřejmě bude prová-
děna postupná modernizace další vodárenské infrastruktury a provozních zařízení.

tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2011.

Ve Frýdlantu dne 20. dubna 2012

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

příloha č. 3P

ZPRÁVA dOZORČÍ RAdy FRÝdlANtsKé VOdÁReNsKé sPOleČNOsti, a. s., ZA ROK 2011

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je 18členná a tvoří ji zástupci všech obcí 
na území v působnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Dozorčí rada Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s., se sešla v uplynulém roce třikrát na řádném usnášeníschopném zase-
dání. Během loňského roku se uskutečnilo pětkrát hlasování per rollam. Výsledky hlasování per 
rollam byly vždy na nejbližším řádném zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společ-
nosti, a. s., potvrzeny. Členové Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., se dále 
sešli dvakrát na veřejném projednání konceptu podnikatelského záměru společnosti pro období 
let 2011–2015, která se uskutečnila v Hejnicích a ve Frýdlantu.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném dne 
26. června 2012 projednala roční účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., 
ke dni 31. prosince 2011, 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 2011.

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva Frýd-
lantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 25. června 2012 Dozorčí rada Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s.:

doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní uzá-
věrku k 31. prosinci 2011, která skončila ziskem 3 570 tis. Kč, při provozním výsledku hospoda-
ření 3 830 tis. Kč.

nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a ke Zprávě o podni-
katelské činnosti a o stavu majetku a doporučuje ji Valné hromadě Frýdlantské vodárenské spo-
lečnosti, a. s., ke schválení.

konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2011 uskutečňována řádně v sou-
ladu 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 Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

V Raspenavě dne 26. června 2012

Ing. Jan Pospíšil, v. r.
předseda dozorčí rady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.



příloha č. 4P Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky







příloha č. 5P Výpis společnosti z obchodního rejstříku





příloha č. 6P Zpráva auditora o ověření výroční zprávy



Provozní a zákaznické centrum
Zahradní 768
464 01 Frýdlant

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

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

IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565


