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„Evropská vodní charta“

01. Bez vody není života. Voda je drahocenná a pro člověka ničím nenahraditelná surovina.
02. zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné. Je proto nezbytné tyto udržovat,
 chránit a podle možnosti rozhojňovat.
03. znečišťování vody způsobuje škody člověku i ostatním živým organismům, závislým na vodě.
04. Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé způsoby jejího využití,
 zejména musí odpovídat normám lidského zdraví.
05. po vrácení použité vody do zdroje nesmí tato zabránit dalšímu jeho použití pro veřejné  
 i soukromé účely.
06. pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především les.
07. Vodní zdroje musí být zachovány.
08. příslušné orgány musí plánovat účelné hospodaření s vodními zdroji.
09. ochrana vody vyžaduje zintenzivnění vědeckého výzkumu,
 výchovu odborníků a informování veřejnosti.
10. Voda je společným majetkem, jehož hodnota musí být všemi uznávána.
 povinností každého je užívat vodu účelně a ekonomicky.
11. Hospodaření s vodními zdroji by se mělo provádět v rámci přirozených povodí  
 a ne v rámci politických a správních hranic.
12. Voda nezná hranic, jako společný zdroj vyžaduje mezinárodní spolupráci.

Strasbourg, 6. květen 1968
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1. Úvodní slovo

„Jedním špatným tahem lze prohrát i nejlepší partii.“

zásobování vodou, zajišťování jejího čištění, technická správa vodárenské soustavy, vedení ekonomické 
agendy a evidence, jednání s obchodními partnery a především se zákazníky lze přirovnat k několika stále 
rozehraným partiím na několika šachovnicích. nikdy nekončící proces, který nemůže mít jediného vítěze. 
Cílem činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je trvalý soulad spokojených zákazníků, zdravých 
obchodních vztahů, poskytování kvalitních služeb, dodržování pravidel a ekonomický profit firmy, která 
hospodaří s majetkem všech obcí Frýdlantska.

zajistit kvalitní službu stojí nejen mnoho peněz, ale i velké a každodenní úsilí všech řadových zaměstnanců, 
techniků, vedení firmy i velkou odpovědnost všech členů dozorčích a řídicích orgánů. Díky uměřenému 
hospodaření, se daří držet nákladovost naší činnosti. Co se nám nedaří v důsledku odchodu a útlumu 
činnosti „velkých“ zákazníků, je zajistit větší objem dodávek a čištění vody.

Dále jsme pracovali a komunikovali se všemi dotčenými subjekty, aby bylo možné dokončit všechny aktivity 
projektu „FrýDLanTSKo – VoDa pro 3. TISíCILETí.“ Bylo dokončeno výběrové řízení na dodavatele 
zakázek, podepsány smlouvy o dílo, dokončeny všechny technické podmínky realizace a zbývá pouze 
jediné – zajistit kompletní financování vlastního podílu. To je největším úkolem společnosti na rok 2013.

Tahů na pomyslné šachovnici činností jsme učinili mnoho, ale všechny jsme velmi pečlivě zvažovali. našim 
společným vítězstvím je dodávka kvalitní služby a spokojení obchodní partneři, především naši zákazníci.

Ve Frýdlantu dne 27. června 2013

Ing. Dan ramzer, v. r.
předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
a starosta města Frýdlant
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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:
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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. Masaryka 37, pSč 464 13.

Jednotlivými podílníky Frýdlantského vodárenského sdružení jsou
4 města 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
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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 prostředí 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 uve-
dené povolení k provozování 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 maloobchod, vel-
koobchod) 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 vodo-
vodních a kanalizačních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky, čištění kanalizačních přípojek, zemní 
práce, dodávka pitné vody automobilovou cisternou, 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
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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
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6. organiZační struktura
a stav ZaMěstnanců

Společnost navenek řídí a zastupuje ředitel, který je zároveň členem představenstva společnosti. Společ-
nost se nově od 1. ledna 2012 dělila na čtyři samostatné provozy:
• provoz kancelář ředitele
• provoz ekonomicko-správní
• provoz vodovodů a kanalizací
• provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod.

provozy nejsou dále členěny. pouze provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod se dále dělí na jednot-
livé provozní jednotky. Konečné základní organizační schéma Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., 
které bylo platné v roce 2012. V budoucnu není plánována významná změna organizační struktury.

celkový počet zaměstnanců společnosti:

stav ke dni počet zaměstnanců

31. 12. 2010 36

31. 12. 2011 36

31. 12. 2012 39

K výraznému nárůstu počtu zaměstnanců v roce 2010 došlo v souvislosti s převzetím provozování čistírny 
odpadních vod Frýdlant. U společnosti byli zaměstnáni všichni bývalí pracovníci společnosti Slezan Frý-
dek-Místek, a. s. V tabulce viditelný nárůst zaměstnanců je pouze dočasný. Jedná se o souběh nových 
zaměstnanců s pracovníky, kteří budou odcházet do důchodu.
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vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v letech:

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 2012 došlo k růstu základních tarif-
ních mezd všech zaměstnanců o 1 %.

nárůst mzdových prostředků v letech 2010 a 2011 souvisel s přechodem čoV Frýdlant pod správu naší 
společnosti. V roce 2010 jsme 8 nových pracovníků provozu čoV Frýdlant přijali 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 Frýd-
lantské vodárenské společnosti, a. s., skončily platby za čistění odpadních vod jinému subjektu.

ŘEDITEL
(zároveň člen představenstva)

pŘEDSTaVEnSTVo
(3 členové)

VaLná HroMaDa (1 akcionář)
Frýdlantské vodárenské sdružení

Dozorčí raDa
(18 členů)

oBor 01
kanceláře ředitele

Ing. petr olyšar
+ 1,5 pracovníků

oBor 02
ekenomicko-správní

Jana Machová
+ 3,5 pracovníků

oBor 03
vodovody a kanalizace

Josef Stejskal
+ 13,5 pracovníků

oBor 04
ÚV a čoV

Bc. alena najvrtová
+ 16,5 pracovníků

Základní organizační schéma společnosti:

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

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

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

2012 9 352 tis. kč 864 tis. kč 2 400 tis. kč
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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 infrastrukturou. I další nemovitý či 
movitý majetek je spojen především s řádným vlastnictvím a provozováním 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, dle ustanovení §5 – §7 vy-
hlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Údaje jsou každoročně aktualizovány a předávány Měst-
skému úřadu Frýdlant, odboru stavebního úřadu a životního prostředí, jako příslušnému vodoprávnímu 
úřadu, do 28. února následujícího roku. Majetková 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:

poznámka: Údaje uváděny v tis. Kč.

bilance ke dni 31. 12. 2010 31. 12. 2011 31. 12. 2012

dlouhodobý majetek 133 635 tis. Kč 144 834 tis. Kč 148 704 tis. kč

dlouhodobý nehmotný majetek 320 tis. Kč 51 tis. Kč 400 tis. kč

dlouhodobý hmotný majetek 133 315 tis. Kč 144 783 tis. Kč 148 304 tis. kč

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

oběžná aktiva 19 588 tis. Kč 26 507 tis. Kč 18 665 tis. kč

časové rozlišení 1 091 tis. Kč 1 121 tis. Kč 971 tis. kč
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Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., měla k 31. prosinci 2012 dále uzavřeny nájemní smlouvy na další 
vodohospodářskou infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost svým jménem na svůj náklad. přehled nájem-
ních smluv, na základě kterých provozuje Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., některé vodovody a kana-
lizace 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 2013

6. smluvní strana: město Frýdlant, Ič 002 62 781
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. května 2012 + do 31. května 2013

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
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popis jednotka/rok 2010 2011 2012

počet zásobených obyvatel osoba 19 051 19 127 19 185

počet vodovodů kus 4 4 4

délka vodovodní sítě bez přípojek km 235 273 274

počet vodovodních přípojek kus 5 387 5 425 5 471

odhad délky vodovodních přípojek km 55 56 57

počet osazených vodoměrů kus 5 144 5 246 5 296

počet úpraven vody kus 3 3 3

celková kapacita vodojemů m3 7 670 7 670 7 670

kapacita zdrojů podzemní vody l/s 50 50 50

voda technologická tis. m3 23 20 19

voda vyrobená celkem tis. m3 1 688 1 477 1 542

- z toho podzemní voda tis. m3 1 269 1 119 1 082

- z toho povrchová voda tis. m3 419 358 460

voda převzatá tis. m3 0 0 0

voda předaná tis. m3 0 0 0

voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 688 1 477 1 542

voda fakturovaná tis. m3 939 904 876

- z toho domácnosti tis. m3 751 738 702

- z toho zemědělství tis. m3 19 13 13

- z toho průmysl tis. m3 0 0 0

- z toho ostatní tis. m3 169 153 161

ztráty v trubní síti tis. m3 602 428 510

vlastní spotřeba vody tis. m3 124 121 131

ostatní voda nefakturovaná tis. m3 23 24 25

vodné bez DpH Kč/m3 22,60 24,06 27,53

DpH % 10 10 14

vodné s DpH Kč/m3 s DpH 24,86 26,47 31,39

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 elektronické verzi výroční 
zprávy.

8.1 vodovody a Úpravny vody
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popis jednotka/rok 2010 2011 2012

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

počet obyvatel na čoV osoba 13 169 13 175 13 175

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320

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

- z toho s likvidací p, n osoba 12 849 12 855 12 855

délka kanalizační sítě km 40 59 59

počet kanalizačních přípojek kus 1 517 1 520 1 524

odhad délky kanalizačních přípojek km 14 14 14

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 1 558 1 942 2 480

odpadní vody do kanalizace tis. m3 475 473 422

- z toho splaškové tis. m3 475 473 422

- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0

množství čištěných vod tis. m3 1 558 1 942 2 480

- z toho splaškových tis. m3 475 473 422

- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0

- z toho balastních tis. m3 1 083 1 469 2 058

stočné bez DpH Kč/m3 41,20 43,00 46,39

DpH % 10 10 14

stočné s DpH Kč/m3 45,32 47,30 52,89

popis jednotka/rok 2010 2011 2012

počet čoV kus 4 4 4

- z toho mechanické kus 1 1 1

- z toho mech.-biologické kus 3 3 3

kapacita čoV m3/den 11 428 11 428 11 428

- z toho mechanické m3/den 48 48 48

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

množství čištěných odpadních vod tis. m3 1 558 1 942 2 480

- z toho mechanicky tis. m3 15 15 14

- z toho mech.-biologicky tis. m3 1 543 1 927 2 466

8.2 kanaliZacE

rozdíly v délkách kanalizační sítě mezi lety 2010 a 2011 jsou dány zpřesněním délky kanalizačních řadů

dle zavedeného geografického systému Site flowe®.

8.3 čistírny odpadních vod
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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 %.

Výše DpH v roce 2012 činila 14 %.

Výše DpH je od 1. ledna 2013 ve výši 15 %.

rok vodné stočné celkem

2010 22,60 41,20 63,79

změna +6,5 % +4,4 % +5,1 %

2011 24,06 43,00 67,06

změna +14 % +7,9 % +10,2 %

2012 27,53 46,39 73,93
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9. činnost spolEčnosti

9.1 provoZ kancElář řEditElE
Ing. petr olyšar, ředitel společnosti

Dne 20. března 2012 byl valnou hromadou společnosti, jejíž působnost vykonává Sbor zástupců Frýd-
lantského vodárenského sdružení, schválen podnikatelský záměr Frýdlantské vodárenské společnosti 
do roku 2015 včetně investiční části. podnikatelský plán byl od prosince 2010 dlouhodobě konzultován 
nejen s členy orgánů společnosti, ale byl představen i všem zastupitelům 18 obcí Frýdlantska. V návaznosti 
na schválený podnikatelský záměr společnosti byly několikrát na zasedáních dozorčí rady a valné hromady 
probírány možné změny akcionářské struktury. Kdy by měly být nejdříve akcie v držení Frýdlantského vo-
dárenského sdružení upsány přímo na obce a následně by mělo dojít k navýšení základní kapitálu. Finanč-
ní prostředky získané z navýšení základního kapitálu budou využity na financování investic obsažených 
ve schváleném podnikatelském záměru.

Dále byl ředitelem společnosti zpracován „plán financování investiční činnosti podnikatelského záměru 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. pro období let 2011–2015“. zpracovaný dokument vzala dozorčí 
rada společnosti v prosinci 2012 na vědomí. V roce 2012 se však nepodařilo aktualizovat z roku 2008 
schválený plán financování obnovy vodovodů a kanalizací dle požadavků zákona o vodovodech a kanali-
zacích pro veřejnou potřebu. Toto zůstává úkolem vedení společnosti pro rok 2013.

podařilo se dokončit projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: dostavba kanalizace Frýdlant“. projekt 
z oblasti odvádění odpadních vod byl realizován společností SMp Cz, a. s. a vytvořil podmínky pro připo-
jení 75 Eo. Bylo vybudováno celkem 1 134 m nových kanalizačních stok v několika lokalitách Frýdlantu. 
Jednotlivé stavby kanalizačních řadů byly do konce minulého roku uvedeny do trvalého užívání.

V loňském roce probíhala závěrečná příprava realizace projektů rekonstrukcí úpraven vod Frýdlant a Bílý 
potok, které jsou začleněny do sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“. Byla uskutečně-
na veškerá výběrová řízení v rámci těchto projektů. Soutěžili se dodavatelé stavebních prací, koordinátor 
Bozp a technický dozor investora. Výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek pro společ-
nost zajišťovala Stavební poradna, s. r. o. z českých Budějovic. K podpisu příslušných smluv o dílo došlo 
začátkem měsíce srpna.

Byla provedena kompletní obnova webové prezentace společnosti – http://www.fvs.cz/. Byly výrazně roz-
šířeny informace o společnosti. nově jsou na stránkách zveřejňovány zápisy ze zasedání představenstva, 
dozorčí rady a valné hromady, uzavřené smlouvy o dílo nad 100 000 Kč a průběh zadávání zakázek malého 
rozsahu nad 50 000 Kč.

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., je od roku 2008 držitelem certifikátu čSn En ISo 9001:2001 
a čSn En ISo 14001:2005. V květnu 2011 pak úspěšně proběhl re-certifikační audit dle těchto norem 
na další tříleté období. V uplynulém roce proběhl 1. dozorový audit, kdy se společnosti podařilo uvede-
ný certifikát opětovně úspěšně obhájit. auditorskou společností bylo velmi pozitivně hodnoceno zapojení 
a angažovanost celého managementu společnosti.
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Úspěchem lze označit nákup elektrické energie pro letošní rok, který proběhl v posledním čtvrtletí roku 
2012. Výběr dodavatele elektrické energie proběhl formou nákupu na komoditní burze praha. Celý proces 
pro společnost zajišťovala firma eCEnTrE, a. s. Soutěží se podařilo snížit cenu silové elektrické energie 
oproti stávajícímu stavu o 20 %, což mělo pozitivní vliv především na kalkulaci ceny vodného pro rok 2013, 
kdy se náklady již třetí rok po sobě podařilo udržet na stejné úrovni.

nakonec je nutné upozornit na skutečnost, že v průběhu roku 2012 došlo ke změně oficiálního sídla spo-
lečnosti. původní adresa Strmá 1437, Frýdlant, kde se nachází areál úpravny vody Frýdlant, byla nahrazena 
adresou provozního a zákaznického centra společnosti, tj. zahradní 768, Frýdlant. zde fyzicky sídlí i vedení 
společnosti.

9.2 provoZ EkonoMicko-správní
Jana Machová, vedoucí odboru

Mimo běžnou činnost provozu (vedení účetnictví, provádění inventury, uzavírání smluv, fakturace vodného 
a stočného, styk se zákazníky a administrativní činnosti) pokračovala jako v přechozích letech spolupráce 
s Mgr. Martinem Vondroušem – SpoLaK, advokátní kanceláří. Ke konci roku 2012 bylo podáno celkem 
56 žalob k řešení pohledávek z vodného a stočného, z toho již u 44 dlužníků je podána exekuce. Bohužel 
i přes veškerou snahu došlo v roce 2012 ke zvýšení celkové výše pohledávek po lhůtě splatnosti oproti 
roku 2011, který byl z tohoto pohledu velmi úspěšný. Celkový přehled výše pohledávek je uveden v kapitole  
10. této výroční zprávy, dál je tak uvedena jen struktura pohledávek k 31. prosinci loňského roku.

Struktura pohledávek dle dnů po datu splatnosti k 31. prosinci 2012:

od roku 2010 zákazníkům poskytujeme možnost platit zálohy na vodné a stočné prostřednictvím systému 
české pošty, státní podnik – SIpo. Do konce roku 2012 využilo této služby celkem 154 zákazníků.

V posledním čtvrtletí byla řešena otázka výše bankovních poplatků na běžném účtu společnosti, kdy jejich 
výše dosahoval i 12 000 Kč měsíčně. K podání nabídky na vedení běžného účtu byly osloveny všechny 
banky, které mají pobočku ve Frýdlantu. Díky konkurenčnímu boji mezi těmito bankovními ústavy se poda-
řilo bankovní poplatky pro rok 2013 snížit o polovinu původní částky.

počet dnů po splatnosti výše pohledávek

1 000 377 392 Kč

365 114 279 Kč

180 66 696 Kč

120 37 980 Kč

90 309 587 Kč

30 284 859 Kč
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9.3 odbor tEchnicko-provoZní

9.3.1 provoZ vodovodů a kanaliZací
Josef Stejskal, vedoucí odboru

Samozřejmě jsme v loňském roce zajišťovali provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. na zá-
kladě požadavku dozorčí rady nastala nutnost zajistit růst objemu zakázkových činností o 10 %. To mělo 
v konečném důsledku za následek úbytek prostoru pro řešení vlastní údržby v rámci provozování vodovo-
du a kanalizací pro veřejnou potřebu. Byly odstraňovány dílčí poruchy a havárie, na údržbu nezbyl v loňské 
stavební sezóně časový prostor. Ještě i v průběhu roku 2012 byly zjišťovány a odstraňovány některé škody, 
kde jejich zapříčinění lze přisuzovat povodním z roku 2010. Během roku 2012 pracovníci vodovodů a ka-
nalizací odstranili 10 dílčích poruch a havárií na kanalizačních řadech nebo přípojkách a 92 dílčích poruch 
na vodovodních řadech nebo přípojkách.

V roce 2012 byly opět prováděny postupné rekonstrukce a rozvoj vodárenské infrastruktury. probíhala vý-
stavba kanalizace nejen v raspenavě (investor: město raspenava) a novém Městě pod Smrkem (investor: 
město nové Město pod Smrkem), kde průběžně docházelo a stále dochází ke střetům se stávajícími doži-
lými vodovodními řady a díky stavu těchto řadů jsou havárie na skoro denním pořádku. V rámci možností 
docházelo i k přeložkám vodovodních řadů, ale většinou jen v případě střetu většího rozsahu s dostavbou 
kanalizace. Dále probíhala dostavba kanalizace ve Frýdlantu, kde byla investorem přímo Frýdlantská vo-
dárenská společnost, a. s., a to v rámci projektu: „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: dostavba kanalizace 
Frýdlant“.

V rámci rozvoje vodovodní a kanalizační sítě bylo v průběhu roku vybudováno 46 nových vodovodních  
a 4 kanalizační přípojky. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojovaných 
objektů.

I přes zvýšenou četnost poruch a malou kapacitu nedošlo na vodovodech v roce 2012 k větším výkyvům 
zásobování pitnou vodou a odvádění splaškových odpadních vod. největším problémem do budoucna 
může být stáří některých vodovodních a kanalizačních sítí.

rok počet poruch náklady na materiál/rok

2010 67 mimo povodeň 753 602 Kč

2011 64 739 512 Kč

2012 102 1 235 604 kč
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9.3.2. provoZ ÚpravEn vody a čistírEn odpadních vod
Bc. alena najvrtová, vedoucí provozu

V roce 2012 úpravna vody ve Frýdlantu dodala do veřejného vodovodu celkem 569 044 m3 pitné vody. 
Stejně jako v minulých letech byly využívány především podzemní zdroje pitné vody (vrt Bažantnice a vrt 
u nemocnice), zdroj povrchové vody (vodní tok Řasnice) byl využíván minimálně, konkrétně z něj bylo upra-
veno pouze 1 452 m3. Během roku 2012 byly dodrženy kvalitativní parametry upravené vody bez zřetelných 
výkyvů, stejně jako v minulém roce byla trvale zvýšená hodnota obsahu dusičnanů, průměrné hodnoty se 
pohybovaly okolo 55 mg/l. Možná zdravotní rizika byla eliminována výdejem balené pitné vody ohroženým 
skupinám (rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví). V roce 2013 by měla být realizována kompletní přestavba 
úpravny v rámci projektu „Frýdlantsko – voda pro třetí tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Frýdlant“, která 
by měla trvale snížit nadlimitní obsah dusičnanů v pitné vodě.

na úpravně vody v Bílém potoce bylo vyrobeno celkem 458 500 m3 pitné vody. Využívány byly oba zdroje 
povrchové vody – řeka Smědá a Hájený potok. Kvalita vyrobené pitné vody občas kolísala v parametru 
zákalu a CHSK, ve výjimečných případech se vyskytlo mikrobiologické znečištění. problematiku zákalů, 
které se objevují zejména při silných deštích a tání sněhu bude komplexně řešena v rámci realizace projektu 
„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí: rekonstrukce úpravny vody Bílý potok“. Stavební práce by měly být 
zahájeny na jaře roku 2013.

na čoV Frýdlant bylo v roce 2012 vyčištěno celkem 1 875 293 m3 odpadních vod. Stejně jako v předešlých 
letech vysoké procento tvořily vody balastní, což komplikuje správnou funkčnost biologického stupně čiš-
tění. I přes tuto dlouhotrvající komplikaci nebyly kvalitativní parametry stanovené vodoprávním povolením 
vypouštěných odpadních vod překročeny v průběhu roku 2012 ani jednou. Ve spolupráci s městem Frýd-
lant, které je vlastníkem čistírny, byla v roce 2012 významně obnovena technologická část čistírny. pro-
běhla výměna aeračních elementů, generální oprava kalo-stolu, revize a generální oprava systému řízení, 
plus některé další drobené opravy a úpravy. Definitivně bylo odstaveno nerentabilní plynové hospodářství 
a po provedení revize byla čistírna vyjmuta ze seznamu provozů se zvýšeným požárním nebezpečím.

čoV nové Město pod Smrkem v roce 2012 vyčistila celkem 440 227 m3 odpadních vod, hodnoty kvalitativ-
ních parametrů stanovených vodoprávním povolením nebyly překročeny ani jednou. Během roku 2012 byly 
na čistírně prováděny opravy zejména stavebního charakteru (oprava poškozené atiky, výstavba ochran-
né stěny u samočinných česlí). Významnou úpravou byla kompletní rekonstrukce kalových polí, která se 
v současné době využívají k odvodňování štěrků a písků z univerzálního čističe kanalizace. V technologické 
části čistírny byly vyměněny sondy na měření rozpuštěného kyslíku, byla provedena revize a generální 
oprava aeračního systému.

čoV Hejnice vyčistila v roce 2012 celkem 151 058 m3 odpadních vod. Kvalitativní parametry vypouštěných 
vod byly překročeny jednou v hodnotě „p“, konkrétně bylo překročeno povolené množství amoniakální-
ho dusíku. Ve spolupráci s městem Hejnice, které je majitelem čistírny, byla vybudována záchytná jímka 
na hrubý štěrk a písek. Toto zařízení by v budoucnu mělo zefektivnit provoz čistírny a hlavně ochránit sa-
močinné česle před mechanickým poškozením. na základě zkušeností z prvního čtvrtletí roku 2013, toto 
lze již potvrdit.
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10. Finanční a ÚčEtní situacE spolEčnosti

Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2012 je patrná z bilance společnosti a výkazu 
zisků a ztrát k 31. prosinci 2012, které jsou společně se zprávou auditora součástí přílohy č. 4p této výroční 
zprávy.

činnost účetní jednotky:

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2012 dodávku pitné vody pro obyvatele 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, především probíhala příprava 
rekonstrukcí úpraven vody Frýdlant a Bílý potok ve sdruženém projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ 
a získávání 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 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 životního 
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 2015 realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro  
3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic za více než 350 mil. Kč. V současné době je přiznána finanční pod-
pora tohoto projektu z operačního programu životní prostředí.

Každoročním plánem společnosti je získat nové odběratele pitné vody a dodavatele odpadních vod s cí-
lem alespoň částečně eliminovat stálý pokles množství vodného a stočného. oblast stočného by měla 
být v následujících letech ovlivněna pozitivně výstavbou veřejné kanalizace v raspenavě, kdy investorem 
je město raspenava. předpokládá se vybudování více než 20 km nových kanalizačních řadů a připojení 
cca 3 100 Eo. ač v omezeném rozsahu i nadále bude prováděna postupná modernizace vodárenské 
infrastruktury a provozních zařízení.

Jak bylo uvedeno výše, společnost plánuje realizaci projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“, který je 
zaměřen na zlepšení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území společnosti. Hlavními 
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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 rekon-
strukce 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 mír-
nějšího limitu pro ukazatel dusičnanů. Toto určení mírnějšího limitu je platné do 31. prosince 2013 a není ho 
již možné prodloužit. 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 zásobo-
vání obyvatel Frýdlantu pitnou vodou.

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

2010 – 372 tis. Kč x

2011 x + 3 570 tis. Kč

2012 x + 1 844 tis. kč

Konečný hospodářský výsledek za účetní období roku 2012 byl opět negativně ovlivněn započtením oce-
ňovacího rozdílu z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 191 tis. Kč ročně. Tento oceňovací rozdíl z vkladu 
podniku nebyl na základě dřívějšího rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské 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.
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rozdělení konečného hospodářského výsledku za rok 2012:

• příděl do sociálního fondu – doplnění do výše 100 000 Kč 66 787,20 Kč
• příděl do rezervního fondu 1 028 292,02 Kč
• úhrada kumulované ztráty z předchozích let ve výši 749 191,03 Kč 749 191,03 Kč
• celkem hospodářský výsledek 1 844 270,25 Kč

pohledávky společnosti:

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2010 x + 1 302 tis. Kč

2011 x + 5 195 tis. Kč

2012 x + 2 951 tis. kč

pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

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

31. 12. 2012 5 208 tis. kč 1 196  tis. kč 0 tis. kč 1 196 tis. kč

stav ke dni hotovost bankovní účty

31. 12. 2010 32 tis. Kč 8 352 tis. Kč

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

31. 12. 2012 54 tis. kč 5 395 tis. kč

provozní výsledek ztráta zisk

2010 x + 1 521 tis. Kč

2011 x + 3 830 tis. Kč

2012 x + 3 052 tis. kč

Finanční prostředky společnosti:
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vodné stočné celkem

cena za m3 bez DpH 27,56 Kč 46,39 Kč 73,93 Kč

sazba DpH 14 % 14 % 14 %

cena za m3 s DpH 31,39 Kč 52,89 Kč 84,28 Kč

porovnání za rok 2012s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 637,9 4 872,0 295,8 308,0

2. energie 2 539,9 2 756,3 2 449,5 2 732,2

3. mzdy 3 916,7 3 831,4 4 024,3 3 464,4

4. ostatní přímé náklady 3 942,9 4 054,7 7 084,1 7 213,0

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

6. výrobní režie 4 402,1 1 851,6 3 608,6 1 610,2

7. správní režie 4 122,4 3 813,8 3 350,4 3 316,7

8. úplné vlastní náklady 23 679,2 21 179,8 20 906,8 18 644,4

9. fakturovaná voda 875,5 900,0 422,2 430,0

10. náklady na m³ 27,00 23,53 49,50 43,36

11. rozdíl na m³ + 3,47 + 6,14

8. úplné vlastní náklady 23 679,2 20 906,8

odpočet oceňovacího rozdílu – 1 139,2 – 942,1

8. a) úplné vlastní náklady 22 540,0 21 179,8 19,964,7 18 644,4

9. a) fakturovaná voda 875,5 900,0 422,2 430,0

10. a) náklady na 1 m³ 25,75 23,53 47,29 43,36

11. a) rozdíl na m³ + 2,22 + 3,93

ceny vodného a stočného platné v roce 2012:

Cenový výměr I/2012

porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného
v letech 2010–2012:

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 oce-
ňovacího rozdílu je uveden v řádcích 8. a) až 11. a). odpis k oceňovacímu rozdílu je zahrnut v položce  
6. výrobní režie.
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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

rok 2011 ještě byl výrazně ovlivněn katastrofálními povodněmi v srpnu loňského roku. především s ohle-
dem na dokončení odstraňování povodňových škod.
opět je nutné upozornit na skutečnost, 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 stoč-
ného. rozdíl nákladovosti bez oceňovacího rozdílu je uveden v řádcích 8. a) až 11. a).
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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 téhož 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 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
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Zpráva auditora:

Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2012 bylo ověřeno auditorskou 
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 27. června 2013

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.
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přílohy

příloha č. 1p
Zpráva o vZtaZích MEZi ovládaJící a ovládanou osobou Za rok 2012
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
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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 2012 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., (ovládaná osoba) a Frýdlant-
ským vodárenským sdružením (ovládající osoba) proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

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 298 671 Kč 0 Kč 298 671 Kč

Celkové závazky a pohledávky mezi ovládanou a ovládající osobou za všechna předcházející období  
k 31. prosinci 2012 jsou celkem:
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iv. obchodní styk mezi společností a spřízněnými osobami

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

Spřízněná osoba
pohledávky za rok 

2012
celkem

neuhrazené
pohledávky

k 31. 12. 2011

závazky
za rok 2011

celkem

neuhrazené
závazky

k 31. 12. 2011

Město Frýdlant 425 31 2 167 180

Město Hejnice 2 454 638 23 13

Město nové Město pod Smrkem 187 17 12 12

Město raspenava 394 11 0 0

obec Bílý potok pod Smrkem 25 0 0 0

obec Bulovka 45 0 0 0

obec černousy 50 0 0 0

obec Dětřichov 40 0 0 0

obec Dolní Řasnice 45 0 0 0

obec Habartice 14 0 0 0

obec Heřmanice 39 0 0 0

obec Horní Řasnice 63 0 0 0

obec Jindřichovice pod Smrkem 0 0 0 0

obec Krásný Les 16 0 0 0

obec Kunratice 1 0 0 0

obec Lázně Libverda 132 0 0 0

obec pertoltice 37 0 0 0

obec Višňová 336 13 0 0

celkem 4 303 710 2 202 205

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 vodohospodářské infrastruktury.
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zpracováno ve Frýdlantu dne 31. března 2013

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.
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příloha č. 2p
Zpráva o podnikatElské činnosti a o stavu MaJEtku Za rok 2012
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 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 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 nedílnou součástí 
této zprávy.

Společnost měla dále uzavřeny nájemní smlouvy na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde provozovala 
v roce 2012 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
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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 prováděna postupná moder-
nizace další vodárenské infrastruktury a provozních zařízení.

tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2012.

Ve Frýdlantu dne 20. dubna 2013

Ing. Dan ramzer, v. r.
předseda představenstva

Ing. petr olyšar, v. r.
člen představenstva

Jana Machová, v. r.
člen představenstva
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příloha č. 3p
Zpráva doZorčí rady Frýdlantské vodárEnské spolEčnosti, a. s., Za rok 2012

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je 18členná a tvoří ji zástupci všech obcí na úze-
mí v působnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., se sešla v roce 2012 čtyřikrát na řádném usnášení-
schopném zasedání. Během loňského roku se uskutečnilo pětkrát hlasování per rollam. Výsledky hlaso-
vání per rollam byly vždy na nejbližším řádném zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s., potvrzeny.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném dne 25. červ-
na 2013 projednala roční účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ke dni 31. prosince 
2012, zprávu auditora k účetní uzávěrce, zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou, zprávu 
o podnikatelské činnosti a o stavu majetku a Výroční zprávu společnosti Frýdlantská vodárenská společ-
nost, a. s., za rok 2012.

na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva 
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 27. června 2013 dozorčí rada Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s.:

• doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní uzávěrku  
k 31. prosinci 2013, která skončila ziskem 1 844 000 Kč, při provozním výsledku hospodaření 3 52 000 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 v roce 2012 uskutečňována řádně v souladu s plat-
nými 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.

Ve Frýdlantu dne 27. června 2013

Ing. Jan pospíšil, v. r.
předseda dozorčí rady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
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příloha č. 4p
Zpráva auditora o ověřEní ÚčEtní uZávěrky
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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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zahradní 768, 464 01 Frýdlant
tel.: (+420) 482 312 122
fax: (+420) 482 312 288
e-mail: fvs@fvs.cz
Ič: 25496565
DIč: Cz25496565

www.fvs.cz

provoZní a ZákaZnické cEntruM




