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1. ÚVODNÍ SLOVO

„I daleké cesty začínají prvním krokem.“ Lao – c´

Jakákoliv cesta by měla mít vytyčený směr a cíl. Náš cíl je jasný – poskytovaný produkt a služby 
dodávané v požadované kvalitě a množství za přiměřené ceny. Naopak definovat jednoznačně směr 
našeho konání není v oboru vodárenství vůbec snadný úkol. 

Naplňovat požadavky provozu, legislativy, majitelské struktury a zákazníků je každodenním úkolem 
vedení i všech pracovníků společnosti. Přijímat optimální řešení je ve stávajících podmínkách téměř 
nemožné. Stav tolerovaného kompromisu je dlouhodobě neudržitelný. Je odpovědností vlastníků 
společnosti přijmout taková strategická rozhodnutí, která v dlouhodobém horizontu zajistí hospodář-
ský i technicky rozvoj, ne přežívání. Přežívání na úkor všech partnerů – především odběratelů a těch, 
kterým se za své konání odpovídáme. Již jsem několikrát uvedl, že to nebudou opatření bezbolestná. 
Ale jsou to rozhodnutí odpovědná a bezodkladně nutná!

V  letech 2015–2016 musí i na základě podmínek nového programového období majitelé definovat 
nový směr i cíle společnosti. Je to úkol nezastupitelný a nutný pro výkon povinnosti dobrého hos-
podáře. Dobrým základním kamenem jsou projekty, které společnost připravila v  roce 2014 pro 
budoucí rozhodování. Jak na úrovni strategického plánování, tak na úrovni technické, organizační 
a personální.

Deset let aktivní činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je za námi.

Děkuji Vám všem, kteří jste nás na našem putování doprovázeli, a těším se na další společně strávený 
čas při další nekončící cestě k naplňování cílů naší společnosti.

Ve Frýdlantu dne 11. května 2015
Ing. Dan Ramzer, v. r.
předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
starosta Města Frýdlant
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní název:  Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
IČ / DIČ:   25496565 / 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

3.1. Rozložení základního kapitálu k 1. lednu 2014

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., činil 137  655  000 Kč a  byl rozdělen 
na 1 197 kusů listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 115 000 Kč. Akcie byly vydány ve dvou 
emisích. První emise ke dni 27. září 2005 a druhá ke dni 26. listopadu  2013. Všechny akcie byly 
vydány na  jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. Seznam akcionářů společnosti byl k 1. lednu 
2014 následující: 
 

3.2.  Změny akcionářské struktury a navýšení základního kapitálu 
 v průběhu roku 2014  

V průběhu roku 2014 došlo k navýšení základního kapitálu společnosti z  částky 137 655 000 Kč 
na částku 150 880 000 Kč, tedy o částku 13 225 000 Kč, upsáním nových akcií s tím, že nebylo při-
pouštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, které bylo schváleno valnou hromadou 
společnosti dne 27. února 2014. Celkem bylo nově upsáno 115 kusů kmenových listinných akcií 
na  jméno, s omezenou převoditelností v souladu se stanovami, ve  jmenovité hodnotě jedné akcie 
115 000 Kč. 

Práva spojená s akciemi nově vydanými akciemi v roce 2014 jsou stejná jako práva spojená s původ-
ními akciemi společnosti. Všechny nově emitované akcie byly upsány předem určeným zájemcům 
takto: 

Akcionář počet akcií hodnota akcií obchodní podíl

Bílý Potok 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Bulovka 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Černousy 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Dětřichov 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Dolní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Frýdlant 85 ks 9 775 000 Kč 7,11 %

Habartice 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Hejnice 76 ks 8 740 000 Kč 6,36 %

Heřmanice 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Horní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Jindřichovice pod Smrkem 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Krásný Les 65 ks 7 475 000 Kč 5,43 %

Kunratice 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Lázně Libverda 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Nové Město pod Smrkem 76 ks 8 740 000 Kč 6,36 %

Pertoltice 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Raspenava 76 ks 8 740 000 Kč 6,36 %

Višňová 63 ks 7 245 000 Kč 5,26 %

Celkem 1 197 ks 137 655 000 Kč 100,00 %
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- Město Frýdlant upsalo 57 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditel-
ností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115 000 Kč, 

- Město Hejnice upsalo 22 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditel-
ností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115 000 Kč,

- Město Raspenava upsalo 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převodi-
telností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115 000 Kč,

- Město Nové Město pod Smrkem upsalo 21 kusů kmenových listinných akcií na jméno s ome-
zenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115 000 Kč, 

- Obec Krásný Les upsalo 2 kusy kmenových listinných akcií na jméno s omezenou převoditel-
ností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě jedné akcie 115 000 Kč.

Upsání akcií bylo provedeno uzavřením pěti smluv o upsání akcií, jejímiž účastníky byly akciová spo-
lečnost Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. a výše uvedení předem určení zájemci. Emisní kurz 
upsaných akcií se rovnal jejich nominální hodnotě a byl splacen do výše 7 245 000 Kč peněžitým 
vkladem, tak, že
- Město Frýdlant splatilo 2 530 000 Kč,
- Město Hejnice splatilo 1 495 000 Kč, 
- Město Raspenava splatilo 1 495 000 Kč, 
- Město Nové Město pod Smrkem splatilo 1 495 000 Kč, 
- Obec Krásný Les splatila 230 000 Kč. 

Dále do výše 5 980 000 Kč došlo k započtením pohledávek předem určených zájemců vůči společ-
nosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu akcií tak, že bylo připouštěno započtení: 
- části pohledávky akcionáře Města Frýdlant ve výši 4 025 000 Kč, 
- části pohledávky akcionáře Města Hejnice ve výši 1 035 000 Kč, 
- části pohledávky akcionáře Města Nového Města pod Smrkem ve výši 920 000 Kč. 

Důvodem zvýšení základního kapitálu byla nutnost posílení vlastního kapitálu společnosti za účelem 
rozvoje podnikatelských aktivit společnosti a odstranění dluhové zátěže společnosti vzniklé investi-
cemi jednotlivých akcionářů do podnikatelských aktivit společnosti.

3.3. Rozložení základního kapitálu k 31. prosinci 2014

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., činil ke  konci roku 2014 a nadále činí 
150 880 000 Kč a je rozdělen na 1 312 kusů listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 115 000 Kč. 
Akcie byly vydány ve dvou emisích. První emise ke dni 27. září 2005, druhá ke dni 26. listopadu 2013 
a třetí ke dni 11. dubna 2014. Všechny akcie byly vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. 
Seznam akcionářů společnosti byl k 31. prosinci 2014 a je ke dni sepsání výroční zprávy následující:  
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Akcionář počet akcií hodnota akcií obchodní podíl

Bílý Potok 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Bulovka 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Černousy 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Dětřichov 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Dolní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Frýdlant 142 ks 16 330 000 Kč 10,82 %

Habartice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Hejnice 98 ks 11 270 000 Kč 7,48 %

Heřmanice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Horní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Jindřichovice pod Smrkem 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Krásný Les 67 ks 7 705 000 Kč 5,12 %

Kunratice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Lázně Libverda 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Nové Město pod Smrkem 97 ks 11 155 000 Kč 7,39 %

Pertoltice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Raspenava 89 ks 10 235 000 Kč 6,79 %

Višňová 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

celkem 1 312 ks 150 880 000 Kč 100,00 %
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4. PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ SPOLEČNOSTI

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je pro-
vozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Povolení k provozování vodovodů a kanali-
zací 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 uvedené 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 maloob-
chod, 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 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

 do 30. června 2014 od 1. července 2014

předseda Ing. Dan Ramzer Ing. Dan Ramzer

členové Ing. Petr Olyšar Ing. Zdeněk Janeček
 Jana Machová JUDr. Petr Dušek

DOZORČÍ RADA 

 do 4. prosince 2014 od 4. prosince 2014

předseda Ing. Jan Pospíšil Ing. Jan Pospíšil

místopředsedové Jiří Horák Ing. Pavel Smutný
 Vladimír Stříbrný Vladimír Stříbrn

členové Radek Haloun Radek Haloun
 Mgr. Vladimíra Erbanová Tomáš Cýrus
 Pavel Lžíčař Pavel Lžíčař
 Ing. Pavel Smutný Jaroslav Demčák
 Bohumil Mádle Stanislava Piněvská
 Robert Wildner Robert Wildner
 Pavel Novotný Pavel Novotný
 Milan Götz Milan Götz
 Romana Šidlová Romana Šidlová
 František Kryšpín Ing. Bc. Stanislav Briestenský
 Viktor Podmanický  Viktor Podmanický
 Bc. Stanislav Kvapil Zdeněk Průša
 Vladimír Hanzl Vladimír Hanzl
 Stanislav Šťasný Daniel Kopecký
 Bc. Vladimír Keller Miroslav Richter

VÝKONNÉ VEDENÍ 

ředitel  Ing. Petr Olyšar
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6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 A STAV ZAMĚSTNANCŮ

Společnost navenek řídí a zastupuje představenstvo a na základě plné moci ředitel společnosti. 
Společnost se dělí 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 
jednotlivé provozní jednotky:
- úpravna vody Frýdlant 
- úpravna vody Bílý Potok
- čistírna odpadních vod Frýdlant
- čistírna odpadních vod Nové Město pod Smrkem
- čistírna odpadních vod Hejnice 

Základní organizační schéma společnosti:

ŘEDITEL

PŘEDSTAVENSTVO
(3 členové)

VALNÁ HROMADA (18 akcionářů)

DOZORČÍ RADA
(18 členů)

PROVOZ 01
kancelář ředitele

Ing. Petr Olyšar
+ 1,5 pracovníka

PROVOZ 02
ekonomicko-správní

Jana Machová
+ 3,5 pracovníka

PROVOZ P03
vodovody a kanalizace

Josef Stejskal
+ 13,5 pracovníka

PROVOZ 04
ÚV a ČOV

Bc. Alena Najvrtová
+ 16,5 pracovníka
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Celkový počet zaměstnanců společnosti:

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 2014 došlo k růstu 
základních tarifních mezd všech zaměstnanců o 1,5 %. V průběhu roku 2014 byl připraven kompletně 
nový systém odměňování zaměstnanců, který začal platit 1. dubna 2015.

 

stav ke dni počet zaměstnanců

31. 12. 2012 39

31. 12. 2013 39

31. 12. 2014 39

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

2012 9 352 tis. Kč 864 tis. Kč 2 400 tis. Kč

2013 9 624 tis. Kč 888 tis. Kč 2 467 tis. Kč

2014 10 037 tis. Kč 929 tis. Kč 2 579 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 vodo-
vodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Rozsah vodohospodářské infrastruktury je uveden v majetkové a provozní evidenci vodovodů a ka-
nalizací, 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 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb. Údaje jsou každoročně aktuali-
zovány a předávány Městskému 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. K vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací využívá společnost příslušní softwarové 
vybavení – geografický informační systém. 
 
Vybrané údaje z rozvahy (bilance) aktiv společnosti:

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., měla k 31. prosinci 2014 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., ně-
které 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
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31. 12. 2012 148 704 400 148 304 0 18 665 971

31. 12. 2013 162 549 444 162 105 0 24 785 792

31. 12. 2014 160 064 247 159 817 0 21 842 690

Poznámka: údaje uváděny v tis. Kč
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Popis jednotka/rok 2011 2012 2013

počet zásobených obyvatel osoba 19 127 19 185 19 185

počet vodovodů kus 4 4 4

délka vodovodní sítě bez přípojek km 273 274 275

počet vodovodních přípojek kus 5 425 5 471 5 504

odhad délky vodovodních přípojek km 56 57 57

počet osazených vodoměrů kus 5 246 5 296 5 341

počet úpraven vody kus 3 3 3

celková kapacita vodojemů m3 7 670 7 670 8 220

kapacita zdrojů podzemní vody l/s 50 50 50

voda technologická tis. m3 20 19 20

voda vyrobená celkem tis. m3 1 477 1 542  1 545

- z toho podzemní voda tis. m3 1 119 1 082 1 134

- z toho povrchová voda tis. m3 358 460 411

voda převzatá tis. m3 0 0 0

voda předaná tis. m3 0 0 0

voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 477 1 542 1 545

voda fakturovaná tis. m3 904 876 855

- z toho domácnosti tis. m3 738 702 684

- z toho zemědělství tis. m3 13 13 0

- z toho průmysl tis. m3 0 0 0

- z toho ostatní tis. m3 153 161 171

ztráty v trubní síti tis. m3 428 510 534

vlastní spotřeba vody tis. m3 121 131 131

ostatní voda nefakturovaná tis. m3 24 25 25

vodné bez DPH Kč/m3 24,06 27,53 28,48

DPH % 10 14 15

vodné s DPH Kč/m3 s DPH 26,47 31,39 32,75

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: na dobu neurčitou

6.  smluvní strana: Obec Kunratice, IČ 467 44 967 
 předmět smlouvy: vodovod PE-HD D63 délky 91 m
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2017 

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

8. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2016 

9. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2015
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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 

8.2 KANALIZACE

Popis jednotka/rok 2012 2013 2014

počet zásobených obyvatel osoba 19 185 19185 19 184

počet vodovodů kus 4 4 4

délka vodovodní sítě bez přípojek km 274 275 275

počet vodovodních přípojek kus 5 471 5 504 5 718

odhad délky vodovodních přípojek km 57 57 57

počet osazených vodoměrů kus 5 296 5 341 5 368

počet úpraven vody kus 3 3 3

celková kapacita vodojemů m3 7 670 8 220 8 220

kapacita zdrojů podzemní vody l/s 50 50 71

voda technologická tis. m3 19 20 19

voda vyrobená celkem tis. m3 1 542  1 545 1 472

- z toho podzemní voda tis. m3 1 082 1 134 1 046

- z toho povrchová voda tis. m3 460 411 426

voda převzatá tis. m3 0 0 0

voda předaná tis. m3 0 0 0

voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 542 1 545 1 472

voda fakturovaná tis. m3 876 855 838

- z toho domácnosti tis. m3 702 684 643

- z toho zemědělství tis. m3 13 0 0

- z toho průmysl tis. m3 0 0 0

- z toho ostatní tis. m3 161 171 195

ztráty v trubní síti tis. m3 510 534 500

vlastní spotřeba vody tis. m3 131 131 119

ostatní voda nefakturovaná tis. m3 25 25 15

vodné bez DPH Kč/m3 27,53 28,48 29,58

DPH  % 14 15 15

vodné s DPH Kč/m3 s DPH 31,39 32,75 34,02

popis jednotka/rok 2012 2013 2014

počet obyvatel napojených na kanalizaci osoba 13 175 13 175 14 414

počet obyvatel na ČOV osoba 13 175 13 175 14 414

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320
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popis jednotka/rok 2012 2013 2014

počet ČOV kus 4 4 4

- z toho mechanické kus 1 1 1

- z toho mechanicko-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 mechanicko-biologické m3/den 11 380 11 380 11 380

množství čištěných odpadních vod tis. m3 2 480 2 104 1 933

- z toho mechanicky tis. m3 14 14 8

- z toho mechanicky-biologicky tis. m3 2466 2 090 1 925

- z toho na mechanicko-biologickou osoba 12 855 12 855 14 094

- z toho s likvidací P, N osoba 12 855 12 855 14 094

délka kanalizační sítě km 59 66 66

počet kanalizačních přípojek kus 1 524 1 538  1 651

odhad délky kanalizačních přípojek km 14 15 15

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 2 480 2 104 1 933

odpadní vody do kanalizace tis. m3 422 436 406

- z toho splaškové tis. m3 422 436 375

- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0

množství čištěných vod tis. m3 2 480 2 104 1 933

- z toho splaškových tis. m3 422 436 375

- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0

- z toho balastních tis. m3 2 058 1 668 1 558

stočné bez DPH Kč/m3 46,39 48,66 49,93

DPH  % 14 15 15

stočné s DPH Kč/m3 s DPH 52,89 55,95 57,42

8.3 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

8.4 VÝVOJ VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH 

rok vodné stočné celkem

2012 27,53 46,39 73,93

změna + 3,5 % + 4,9 % + 4,3 %

2013 28,48 48,66 77,14

změna + 3,8 % + 2,6 %  + 3,1 %

2014 29,58 49,93 79,52

změna + 8,4 % + 0,8 % + 3,6 %

2015 32,08 50,31 82,39

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 %. 
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9. ČINNOST SPOLEČNOSTI 

9.1 PROVOZ KANCELÁŘ ŘEDITELE

 Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je od roku 2008 držitelem certifikátu ISO 9001 a ISO 14001. 
V květnu 2014 pak úspěšně proběhl již druhý re-certifikační audit dle těchto norem na další tříleté 
období. Nově se ve stejném datu podařilo certifikovat normu OHSAS 18001. Auditorskou společností 
bylo velmi pozitivně hodnoceno zapojení a angažovanost celého managementu společnosti. Velké 
poděkování za úspěšnou certifikaci všech tří norem patří paní Bc. Aleně Najvrtové, vedoucí provozu 
úpraven vody a čistíren odpadních vod.

Zásadní problematikou především v počátku roku bylo zajištění půjček ze Státního fondu životního 
prostředí ČR ve výši přes 88 mil. Kč. Nejdříve se uskutečnilo velké otevřené řízení na poskytovatele 
bankovní záruky, které bohužel skončilo neúspěšně. Poté snahy vedli k možnosti zástavy akcií spo-
lečnosti přímo Státnímu fondu životního prostředí ČR. O tuto zástavu byl fond požádán 30. dubna 
2014. Odpověď, která došla až v  1. čtvrtletí roku 2015, byla negativní. Nepodařilo se tak spustit 
dva největší investiční projekty společnosti v její historii – rekonstrukce úpravny vody Frýdlant a re-
konstrukce úpravny vody Bílý Potok. Řešení jejich nezbytné rekonstrukce zbývá pro řešení dalšího 
období nového podnikatelského záměru, který se začíná pomalu připravovat. 
 
Kancelář ředitele zajišťovala organizačně zasedání orgánů společnosti. Představenstvo se v  roce 
2014 sešlo 16krát, dozorčí rada 7krát a valná hromada 4krát. Velmi důležité v rámci zasedání valných 
hromad bylo schválení zástavy akcií, které nebylo nakonec využito, změny stanov, kdy došlo k po-
sílení postavení menších obcí, a změny akcionářské struktury, které se vázaly k finančním vkladům 
některých obcí do společnosti za účelem financování obnovy infrastruktury.

V průběhu roku 2014 se společnost podřídila novému zákonu o obchodních korporacích. V souvis-
losti s tímto došlo k úpravě stanov společnosti a novému složení orgánů společnosti, kdy nově ředitel 
společnosti není zároveň členem představenstva (viz kapitola 5 této výroční zprávy). 

Koncem roku byl připraven nový mzdový předpis, který později od 1. dubna 2015 kompletně změnil 
systém odměňování ve společnosti. Koncem roku byl proveden komplexní personální audit, jehož 
výstupy byly představenstvem projednány v lednu 2015. Personální audit byl zpracován panem Dra-
homírem Procházkou ze společnosti VGD, s.r.o. 

9.2 PROVOZ EKONOMICKO–SPRÁVNÍ  
 Jana Machová, vedoucí provozu

Provoz zajišťuje veškerou ekonomicko-správní agendu společnosti. Prostřednictvím provozu jsou 
v kontaktu se společností zákazníci společnosti (fakturace množství vodného a stočného, objednáv-
ky, smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod). 
Mezi velmi důležitou agendu provozu patří vymáhání pohledávek. U pohledávek, jež se nepodaří 
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společnosti vymoci vlastními silami, v roce 2014 pokračovala úzká spolupráce s Advokátní kanceláří 
SPOLAK, konkrétně s Mgr. Martinem Vondroušem. Ke konci roku 2014 máme podáno celkem 59 
žalob na dlužníky ve výši 516 018 Kč. 
Struktura pohledávek dle dnů po datu splatnosti ke dni 31. prosince 2014:

Proti předchozím dvěma rokům došlo v roce 2014 jen k mírnému zvýšení stavu pohledávek po lhůtě 
splatnosti proti předchozímu roku 2013. Podařilo se tak zpomalit trend z posledních třech let. Vymá-
hání pohledávek bude i v následném období věnována patřičná pozornost.

K 1. lednu 2014 vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákona o vodovodech a kanalizacích a pře-
devším nový občanský zákoník. Tyto normy přinesly ve  fungování mnoho změn. V průběhu roku 
2014 docházelo k postupnému uzavírání smluv se zákazníky na  základě uvedené novely zákona 
o vodovodech a kanalizacích. Tyto změny se týkají úpravy smluv s odběrateli na „Dodávku pitné vody 
a odvádění odpadních vod.“

V říjnu 2014 došlo k výrazné personální změně v obsazení provozu. Pracovnice fakturace dodané 
pitné vody a vody odpadní paní Tereza Stejskalová odešla na plánovanou tříletou mateřskou dovole-
nou. Na tuto dobu byla na základě výběrového řízení přijata Mgr. Alena Soukupová. Tato personální 
změna nepřinesla žádné komplikace v chodu provozu. Vzhledem k nárůstu legislativních požadavků 
je plánováno, že paní Mgr. Alena Soukupová i po návratu paní Terezy Stejskalové zůstane u společ-
nosti zaměstnána. 

9.3 PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
 Josef Stejskal, vedoucí provozu

Shodně jako v uplynulých letech, i v minulém roce 2014 provoz vodovodu a kanalizací plnil svou hlavní 
a základní funkci. Zajistit plynulý provoz vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. V uvedeném 
roce probíhala výstavba nových vodovodních kanalizačních přípojek. Nadále a jako každý rok byly 
odstraňovány dílčí poruchy a havárie, jak vodovodních řadů, kanalizačních řadů, ale i veřejných částí 
přípojek. I v průběhu roku 2014 byly stále zjišťovány a odstraňovány některé škody, kde jejich vznik lze 

dny po splatnosti pohledávky výše pohledávek z toho v soudním vymáhání

20 000 232 558 Kč 226 948 Kč

1 095 67 846 Kč 48 468 Kč

913 25 706 Kč 25 207 Kč

730 19 186 Kč 17 000 Kč

548 95 602 Kč 38 848 Kč

365 184 071 Kč 155 256 Kč

182 710 826 Kč 4 292 Kč

ostatní 66 251 Kč 23 979 Kč

celkem pohledávky 1 402 046 Kč 539 998 Kč

stav ke dni výše pohledávek po splatnosti změna oproti předchozímu roku

31. prosince 2012 1 190 793 Kč + 302 062 Kč / + 34 %

31. prosince 2013 1 328 981 Kč + 138 188 Kč / + 12 %

31. prosince 2014 1 402 046 Kč + 73 065 Kč / + 6 %
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stále přisuzovat katastrofálním povodním z roku 2010 a bohužel dále především u kanalizací i v minu-
losti přeběhlé plynofikaci v celém Frýdlantském výběžku.
Během roku 2014 pracovníci vodovodů a kanalizací odstranili 9 dílčích poruch a havárií na kana-
lizačních řadech nebo kanalizačních přípojkách a  81dílčích poruch na  vodovodních řadech nebo 
vodovodních přípojkách. 

9.4 PROVOZ ÚPRAVEN VODY A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
 Bc. Alena Najvrtová, vedoucí provozu 

V  roce 2014 úpravna vody ve Frýdlantu dodala do veřejného vodovodu celkem 468 267m3 pitné 
vody. Stejně jako v minulých letech byly využívány především podzemní zdroje pitné vody (vrt Ba-
žantnice a vrt U Nemocnice), zdroj povrchové vody (vodní tok Řasnice) byl využíván minimálně. Linka 
reversní osmózy, instalovaná koncem roku 2013, která slouží k odstraňování nadlimitního obsahu 
dusičnanů, byla v roce 2014 doplněna o dávkování vápenného mléka a hořečnatých solí. Prostřed-
nictvím vápenného mléka je upravováno pH a doplňován deficit vápenatých iontů. Účelem dávkování 
chloridu hořečnatého je doplnění hořečnatých iontů. Ve vodojemu nízkého pásma byly instalovány 
dva filtry naplněné aktivním uhlím, které zachycují pesticid deshetyl-atrazin ze surové vody. V sou-
časné době pitná voda ve  Frýdlantu poprvé za  dobu existence vodovodu pro veřejnou potřebu 
ve městě splňuje všechny kvalitativní parametry pro pitnou vodu, stanovené vyhláškou č. 252/2004 
Sb. Ministerstva zdravotnictví ČR.

Úpravna vody v Bílém Potoce dodala v roce 2014 do vodovodní sítě celkem 425 570 m3 pitné vody. 
Využívány byly oba zdroje povrchové vody – řeka Smědá a Hájený potok. Stejně jako v minulých 
letech se při silnějších dešťových přeháňkách vyskytovaly zákaly, které současná technologie není 
schopna zcela potlačit. Na objektu úpravny byly prováděny drobné, ale vzhledem ke stáří objektu 
nezbytné, opravy a udržovací práce. Například oprava střechy a obnovení nátěrů plechových klem-
pířských prvků. 

ČOV Frýdlant vyčistila v roce 2014 celkem 1 405 734 m3 komunálních odpadních vod. Kvalitativní 
parametry vypouštěných předčištěných vod stanovené vodoprávním rozhodnutím nebyly za celý rok 
překročeny ani jednou. V roce byla provedena inovace měření množství rozpuštěného kyslíku v akti-
vačních nádržích – měření optickou metodou. Toto zařízení je spolehlivější a náklady na jeho provoz 
a údržbu jsou podstatně nižší než u původního systému.

Na ČOV Město pod Smrkem bylo v roce 2014 vyčištěno celkem 406 272 m3 komunálních odpadních 
vod. Kvalitativní parametry byly překročeny celkem dvakrát, a to v hodnotě „p“ u množství fosforu. 
V tomto roce nebylo do technologie významněji investováno, byly prováděny běžné udržovací práce. 

ČOV Hejnice vyčistila v roce 2013 celkem 134 671 m3 odpadních vod. Kvalitativní parametry vypou-
štěných vod byly překročeny dvakrát v hodnotě „p“, konkrétně bylo překročeno povolené množství 
amoniakálního dusíku.

rok počet poruch

2012 102

2013 105

2014 90
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10. FINANČNÍ A ÚČETNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 

Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2014 je patrná z bilance společnosti  
a výkazu zisků a ztrát k 31. prosinci 2014, které jsou společně se zprávou auditora součástí přílohy 
č. 4P této výroční zprávy. 
 
Činnost účetní jednotky: 

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2014 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, kdy je povinnost za ob-
novu vlastněné infrastruktury dána zákonem o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, a v 
omezené míře 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 životní-
ho 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 se bude i nadále zabývat obnovou vlastněného majetku vodovodů a kanalizací pro veřej-
nou potřebu. Snahou společnosti bude zajistit finanční prostředky z některého nabízených dotačních 
prostředků.

Každoročním plánem společnosti je získat nové odběratele pitné vody a dodavatele odpadních vod 
s cílem alespoň částečně eliminovat stálý pokles množství vodného a stočného. 

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:

Účetní jednotka nevlastní žádné výše uvedené finanční papíry ani investice.
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Konečné hospodářské výsledky účetní jednotky ke dni 31. 12. běžného roku:

Konečný hospodářský výsledek za účetní období roku 2014 byl opět negativně ovlivněn započte-
ním oceňovacího 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. 

Rozdělení konečného hospodářského výsledku za rok 2014:

Pohledávky společnosti:

Finanční prostředky společnosti:

hospodářský výsledek ztráta zisk

2012 x + 1 844 tis. Kč

2013 x + 1 022 tis. Kč

2014 x + 2 380 tis. Kč

- příděl do sociálního fondu - doplnění do výše 200 000 Kč 158 728,44 Kč

- příděl do rezervního fondu 119 023,00 Kč

- částečná úhrada ztráty z odložené daně ve výši 9 010 747 Kč 2 102 708,67 Kč

- celkem hospodářský výsledek 2 380 460,11 Kč

provozní výsledek ztráta zisk

2012 x + 3 052 tis. Kč

2013 x + 1 741 tis. Kč

2014 x + 3 805 tis. Kč

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2012 x + 2 951 tis. Kč

2013 x + 1 656 tis. Kč

2014 x + 3 721 tis. Kč

pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

31. 12. 2012 5 208 tis. Kč 1 191 tis. Kč 0 tis. Kč 1 191 tis. Kč

31. 12. 2013 5 385 tis. Kč 1 329 tis. Kč 0 tis. Kč 1 329 tis. Kč

31. 12. 2014 6 241 tis. Kč 1 402 tis. Kč 0 tis. Kč 820 tis. Kč

stav ke dni hotovost bankovní účty

31. 12. 2012 54 tis. Kč 5 395 tis. Kč

31. 12. 2013 76 tis. Kč 11 453 tis. Kč

31. 12. 2014 126 tis. Kč 7 315 tis. Kč
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Ceny vodného a stočného platné v roce 2014: 

 Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného v letech 2012–2014:
 

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). Odpis k oceňovacímu rozdílu je zahrnut v po-
ložce 6. výrobní režie.

vodné stočné Celkem

cena za m3 bez DPH 32,08 50,31 82,39

sazba DPH 15 % 15 % 15 %

cena za m3 s DPH 36,89 57,86 94,75

porovnání za rok 2014 souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 766,00 4 725,00 290,10 295,00

2. energie 2 097,00 2 308,10 2 055,30 2 256,00

3. mzdy 4 727,00 4 733,90 4 179,50 4 155,00

4. ostatní přímé náklady 4 117,00 3 482,80 6 287,90 7 167,90

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

6. výrobní režie 2 983,00 2 020,00 2 386,70 1 620,10

7. správní režie 4 233,80 3 821,80 3 388,50 3 065,20

8. úplné vlastní náklady 22 933,80 21 091,60 18 588,00 18 559,20

9. fakturovaná voda (m3) 837 800 827 000 406 200 362 300

10. náklady na 1 m3 27,37 25,50 45,76 47,10

11. rozdíl na m3 + 1,87 -1,34

8. úplné vlastní náklady 22 933,80 18 588,00

- odpočet oceňovací rozdílu 1,177 942,9

8.a) úplné vlastní náklady 21 756,80 21 091,60 17 645,10 18 559,20

9.a) fakturovaná voda (m3) 837 800 827 000 406 200 362 300

10.a) náklady na 1 m3 25,97 25,50 43,44 47,10

11.a) rozdíl na m3 + 0,47 - 3,66
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porovnání za rok 2013
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 329,9 4 512,0 311,8 298,0

2. energie 2 465,9 2 419,2 2 436,1 2 498,4

3. mzdy 4 285,7 4 170,4 4 062,0 4 169,8

4. ostatní přímé náklady 4 313,0 4 353,7 7 273,4 7 040,9

5. finanční náklady 0,0 0,0 0,0 0,0

6. výrobní režie 2 195,6 1 924,5 1 765,4 1 560,0

7. správní režie 3 928,0 3 795,3 3 158,4 3 076,5

8. úplné vlastní náklady 21 518,1 21 175,1 19 007,1 18 643,5

9. fakturovaná voda 850,3 870,0 405,0 410,0

10. náklady na 1 m3 25,30 24,33 46,90 45,47

11. rozdíl na m3 + 0,97 + 1,43 

8. úplné vlastní náklady 21 518,1 19 007,1

- odpočet oceňovací rozdílu - 1 139,2 - 942,1

8.a) úplné vlastní náklady 20 378,9 21 175,1 18 065,0 18 643,5

9.a) fakturovaná voda 850,3 870,0 405,0 410,0

10.a) náklady na 1 m3 23,96 24,33 44,60 45,47

11.a) rozdíl na m3 - 0,37 - 0,87

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). Odpis k oceňovacímu rozdílu je zahrnut v po-
ložce 6. výrobní režie.

porovnání za rok 2012
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 0,0 0,0 0,0 0,0
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 1 m3 27,00 23,53 49,50 43,36
11. rozdíl na m3 + 3,47 + 6,14
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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). Odpis k oceňovacímu rozdílu je zahrnut v po-
ložce 6. výrobní režie.

Zpráva auditora:
Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2014 bylo ověřeno auditor-
skou společností O-CONSULT, s.r.o.

Výsledkem ověření byl kladný výrok auditora. Zpráva auditora je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Ve Frýdlantu dne 11. května 2015

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

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

JUDr. Petr Dušek, v. r. 
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

PŘÍLOHY:

1P. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
2P. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3P. Zpráva dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
4P. Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky a výkazy
5P. Výpis společnosti z obchodního rejstříku
6P. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy

8. úplné vlastní náklady 23 679,2 20 906,8
- odpočet oceňovací 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
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příloha č. 1P 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍMI OSOBAMI 
A OVLÁDANOU OSOBOU ZA ROK 2014

Mezi vlastníky společnosti (18 obcí Frýdlantského výběžku) se nenachází ovládající osoba ve smyslu 
§74 a §75 zákona o obchodních korporacích. Největším akcionářem je město Frýdlant s obchodním 
podílem 10,82 %. Hlasování na valné hromadě je omezeno dle §9 odst. 4 stanov společnosti počtem 
hlasů, který se rovná počtu akcií nejmenšího akcionáře. Jednotliví akcionáři nejednají ve shodě. 

I. Vlastníci společnosti 

II. Ostatní osoby ovládané shodnými vlastníky

Není sledováno.

III. Obchodní styk mezi vlastníky a Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. 

V účetním období roku 2014 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. a vlastníky společnos-
ti proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

akcionář počet akcií hodnota akcií obchodní podíl

Bílý Potok 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Bulovka 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Černousy 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Dětřichov 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Dolní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Frýdlant 142 ks 16 330 000 Kč 10,82 %

Habartice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Hejnice 98 ks 11 270 000 Kč 7,48 %

Heřmanice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Horní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Jindřichovice pod Smrkem 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Krásný Les 67 ks 7 705 000 Kč 5,12 %

Kunratice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Lázně Libverda 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Nové Město pod Smrkem 97 ks 11 155 000 Kč 7,39 %

Pertoltice 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

Raspenava 89 ks 10 235 000 Kč 6,79 %

Višňová 63 ks 7 245 000 Kč 4,80 %

celkem 1 312 ks 150 880 000 Kč 100,00 %
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spřízněná osoba
fakturace 

za rok 2014 
celkem

neuhrazené 
pohledávky k 
31. 12. 2014

závazky za rok 
2014 celkem

neuhrazené 
závazky k 31. 

12. 2014

Bílý Potok 40 1

Bulovka 39 25

Černousy 52

Dětřichov 45

Dolní Řasnice 47 9 10

Frýdlant 581 33 2 010 182

Habartice 19

Hejnice 2 675 833 59 71

Heřmanice 38

Horní Řasnice 102 10 10

Jindřichovice pod Smrkem

Krásný Les 27

Kunratice 5

Lázně Libverda 222 1

Nové Město pod Smrkem 243 55 12 24

Pertoltice 40

Raspenava 483 21

Višňová 279 17 8 8

Celkem 4 937 961 2 133 305

Poznámka: Údaje jsou uvedeny v tis. Kč včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

Závazky vlastníků vůči společnosti 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 Řas-
nice, obce Kunratice, obce Višňová, a obce Dolní Řasnice jsou v závazcích zahrnuty i pronájmy 
vodohospodářské infrastruktury: 

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
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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: na dobu neurčitou

6.  smluvní strana: Obec Kunratice, IČ 467 44 967 
 předmět smlouvy: vodovod PE-HD D63 délky 91 m
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2017 

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

8. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2016 

9. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2015

Lze konstatovat, že z výše uvedených obchodních vztahů nevznikla Frýdlantské vodárenské společ-
nosti, a.s. újma. Vztahy mezi společností a vlastníky fungují na bázi cen obvyklých. Konání vlastníků 
společnosti je dále ošetřeno i v zákoně o obcích. 

Společnost měla k 1. lednu 2014 neuhrazenou pohledávku ve výši 322 tis. Kč za Frýdlantským vo-
dárenským sdružením, které bylo do září roku 2013 jediným akcionářem společnosti. Na základě 
rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze dne 24. března 2014 byla po-
hledávka prominuta. Frýdlantské vodárenské sdružení vstoupilo v únoru 2014 do likvidace. V uplynu-
lém roce byla likvidace i ukončena a k výmazu Frýdlantského vodárenského sdružení z obchodního 
rejstříku došlo ke dni 16. října 2014. 

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2014.
Zpracováno ve Frýdlantu dne 31. března 2015.

Za ovládanou osobu:
Ing. Dan Ramzer, v. r., předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
Ing. Zdeněk Janeček, v. r.,  člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
JUDr. Petr Dušek, 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 2014

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 ka-
nalizací, 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.
 
Společnost měla dále uzavřeny nájemní smlouvy na  další vodohospodářskou infrastrukturu, kde 
provozovala v roce 2014 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: na dobu neurčitou
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6.  smluvní strana: Obec Kunratice, IČ 467 44 967 
 předmět smlouvy: vodovod PE-HD D63 délky 91 m
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2017 

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

8. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2016 

9. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2015

Společnost plánuje v následujících letech provádět postupnou modernizace další vodárenské infra-
struktury (vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu) a provozních zařízení. 

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2014

Ve Frýdlantu dne 20. dubna 2015

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

JUDr. Petr Dušek, v. r. 
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
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příloha č. 3P 

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, A. S. 
ZA ROK 2014

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je 18členná a  tvoří ji zástupci všech obcí 
na území v působnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., které jsou akcionáři společnosti.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., se sešla v roce 2014 sedmkrát na řádném 
usnášeníschopném zasedání. Během loňského roku se uskutečnilo třikrát hlasování per rollam. Vý-
sledky hlasování per rollam byly vždy na nejbližším řádném zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s., potvrzeny. Celkem v roce 2014 přijala dozorčí rada 91 usnesení, která jsou 
všechny postupně naplňována. 

Koncem roku došlo k obměně členů dozorčí rady v návaznosti na výsledek komunálních voleb do za-
stupitelstev obcí. Volbu nového složení dozorčí rady provedla valná hromada dne 4. prosince 2014. 

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném dne 18. 
června 2015 projednala řádnou účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ke dni 
31. prosince 2014, Zprávu auditora k účetní uzávěrce, Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající 
osobou za rok 2014, Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2014 a Výroční zprávu 
společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2014. 

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva Frýdlant-
ské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 11. května 2015 Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s.:

- doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní 
uzávěrku k 31. prosinci 2014, která skončila ziskem 2 380 tis. Kč, při provozním výsledku hospoda-
ření v zisku 3 805 tis. Kč a výsledku před zdaněním 3 721 tis. Kč. 

- nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2014, 
ke Zprávě o podnikatelské činnosti a  o  stavu majetku za  rok 2014, k Výroční zprávě společnosti 
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2014 a doporučuje ji Valné hromadě Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., ke schválení.

- konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2014 uskutečňována řádně 
v souladu s platnými stanovami Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., a právním řádem České 
republiky a že při své kontrolní činnosti neshledala žádných podstatných závad, pochybení či nedo-
statků ze strany ředitele a představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Ve Frýdlantu dne 23. června 2015

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 A VÝKAZY
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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
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