
Výroční zpráva 
Frýdlantské 
vodárenské 

společnosti, a. s.
za rok 2008



|  2 3  |

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
se sídlem Frýdlant, Strmá 1437

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

„...vášeň, s jakou dnes bojujeme o čistou vodu, proti každému jejímu znečišťování, pochází bez-
pochyby z obav, aby nám čistá voda, tento základ života, nikdy nechyběla.“

Alain Bombard, Trosečníkem z vlastní vůle
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1. Úvodní slovo

„Není větší bohatství, než-li čistá voda“

Doba hospodářské recese, kterou všichni reálně žijeme a pravděpodobně ještě žít budeme, 
nastolila spoustu nových otázek a priorit. Velmi zpomalila tempo našeho života a nutí nás daleko 
více přemýšlet nad smyslem našeho života a ostatního konání. Součástí těchto „nových“ úvah 
o smyslu bytí a podnikání by měl být i přístup k nakládání se zdroji přírodního bohatství. 

Smyslem podnikání ve vodárenství je poskytování kvalitní služby svým zákazníkům a prostřednic-
tvím výroby pitné vody a čištění odpadních vod tvorba zisku. Jeho nedílnou součástí jsou opatření, 
která zaručí produkt nepoškozující lidské zdraví, neporušující přírodu a životní prostředí, šetří 
jeho přirozené zdroje a eliminuje ztráty spojené s jeho výrobou a distribucí.

Zajištění těchto podmínek není a nebude zadarmo. Nejen efektivní nakládání s vlastními zdroji, 
hledání rezerv, ale i zajištění maxima externích zdrojů financování, například z programů evrop-
ských dotací, může pomoci zkvalitnit služby naší společnosti, a tím šetřit vlastní prostředky. 

Hospodaříme s vodou, nositelkou života. Proto v našem podnikání nemohou mít prioritu pouze 
ekonomicky nejvýhodnější řešení, jeho nedílnou součástí je naše profesionalita, cit, zdravý rozum 
a úsudek, uměřenost rozhodnutí a především pokora k živlu, kterým voda je.

Ať je naše voda na Frýdlantsku Vaší živou vodou pro domácnosti i podnikající subjekty.

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

2. Základní údaje o společnosti

Obchodní název: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

IČ / DIČ: 25496565 / CZ25496565

Sídlo: Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01

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

Místa podnikání dle živnostenského oprávnění:
Frýdlant 
- Strmá 1437, PSČ 464 01 
- Zahradní 768, PSČ 464 01 
Hejnice 
- Hejnice č. p. 610, PSČ 463 62
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. Akcie byly vydány 
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. Podílníky Frýdlantského vodárenského sdružení je 18 měst a 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

Vzor listinné akcie Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.:

4. Předmět podnikání společnosti

Předměty podnikání společnosti:

- provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
- specializovaný maloobchod,
- velkoobchod,
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Hlavní činností z uvedených předmětů podnikání Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je 
provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Živnostenský list s předmětem podni-
kání „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ byl vydán v souladu s platným 
povolením k provozování vodovodu a kanalizace, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, 
odbor rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí dne 31. května 2005 pod č. j. KULK 
4628/2005 OVLH. Uvedené povolení bylo upraveno rozhodnutím uvedeného úřadu ze dne 
12. listopadu 2007, č. j. KULK/66810/2007.

Činnosti spojené s prováděním staveb, maloobchodem a velkoobchodem jsou prováděny              
v rozsahu nezbytně nutném v souvislosti s řádným vykonáváním hlavní podnikatelské činnosti, 
např. provádění vodovodních a kanalizačních přípojek, prodej náhradních dílů na přípojky. 

Odpovědní zástupci pro jednotlivé předměty podnikání:

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu – Ing. Petr Olyšar,
specializovaný maloobchod – Ing. Petr Olyšar, 
velkoobchod – Ing. Petr Olyšar,
provádění staveb, jejich změn a odstraňování – Zdeněk Melichar.



|  8 9  |

5. Orgány společnosti v roce 2008

představenstvo předseda Ing. Dan Ramzer

 členové Ing. Petr Olyšar
  Jana Machová

dozorčí rada předseda Ing. Jan Pospíšil

 místopředsedové Mgr. Marie Matušková
  Vladimír Stříbrný
  Jindřich Wurm

 členové Radek Haloun
  Josef Konkus
  Pavel Lžíčař
  Ing. Pavel Smutný
  Bohumil Mádle
  Robert Wildner
  Ing. Petr Pávek
  Jiří Horák
  JUDr. Petr Dušek
  František Vrátný
  Jaromír Toman
  Viktor Podmanický
  Pavel Bejček
  František Kryšpín

výkonné vedení ředitel  Ing. Petr Olyšar

6. Organizační struktura a stav zaměstnanců

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

Celkový počet zaměstnanců k 1. lednu 2005  33 (Frýdlantské vodárenské sdružení)
Celkový počet zaměstnanců k 1. červnu 2005  31
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2005 30
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2006 30
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2007 30
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2008 30

VALNÁ HROMADA (1 akcionář)
Frýdlantské vodárenské sdružení

DOZORČÍ RADA (18 členů)

PŘEDSTAVENSTVO (3 členové)

ŘEDITEL
(zároveň člen představenstva)

PROVOZ
VODOVODŮ  

A KANALIZACÍ

vedoucí: Josef Stejskal

počet pracovníků: 9

PROVOZ ÚPRAVEN 
VODY A ČISTÍREN 
ODPADNÍCH VOD

vedoucí: Jiří Polma

počet pracovníků: 11

PROVOZ
TECHNICKO-

-EKONOMICKÝ

vedoucí: Jana Machová

počet pracovníků: 6
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Struktura zaměstnanců dle vzdělání: - vysokoškolské 2
 - vyšší odborné 1
 - střední odborné, gymnázium 7
 - vyučen 19
 - základní 1

Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v letech:

V uvedených částkách nejsou zahrnuty odměny vyplývající z dohod o provedení práce, 
odměny členů orgánů společnosti, které nejsou kalkulovány v ceně vodného a stočného. 
Jedná se pouze o náklady na kmenové zaměstnance společnosti.

7. Majetek společnosti

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkladu podniku, kterým bylo 
Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. června 2005. Majetek je tvořen především vodohos-
podářskou infrastrukturou. I další  nemovitý či movitý majetek je spojen s provozováním vodo-
vodů 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 vodo-
vodech 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 aktualizovány 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 připravena k nahlédnutí v sídle společnosti (vybrané údaje jsou 
uvedeny v bodě 8 této zprávy).

Vybrané údaje z rozvahy (bilance) aktiv společnosti:

bilance ke dni 31. 12. 2006 31. 12. 2007 31. 12. 2008

dlouhodobý majetek 125 029 tis. Kč 139 214 tis. Kč 136 841 tis. Kč

dlouhodobý nehmotný majetek 41 tis. Kč 86 tis. Kč 294 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek 124 988 tis. Kč 139 128 tis. Kč 136 547 tis. Kč

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

oběžná aktiva 17 810 tis. Kč 18 222 tis. Kč 16 720 tis. Kč

časové rozlišení 637 tis. Kč 306 tis. Kč 1 377 tis. Kč

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

2006 5 891 tis. Kč 531 tis. Kč 1 534 tis. Kč

2007 6 393 tis. Kč 579 tis. Kč 1 673 tis. Kč

2008 6 663 tis. Kč 625 tis. Kč 1 786 tis. Kč
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Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., má navíc uzavřeny nájemní smlouvy na další vodohos-
podářskou infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost svým jménem na svůj náklad.

Přehled nájemních smluv, na základě kterých provozuje Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., 
některé vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu:

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

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

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

4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ 00262692
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka

Kompletní rozvaha je součástí přílohy č. 4P.

8. Základní vodohospodářské údaje

V tabulkách jsou uvedeny základní vodohospodářské údaje Frýdlantské vodárenské společnosti, 
a. s., za posledních roky. Rok 2005 je uváděn v kumulaci i s obdobím od 1. ledna do 31. května 
2005, kdy provozování vodovodů a kanalizací zajišťovalo Frýdlantské vodárenské sdružení.

8.1 VODOVODY A ÚPRAVNY VODY

Popis jednotka/rok 2006 2007 2008

počet zásobených obyvatel osoba 18 952 18 967 19 024

počet vodovodů kus 3 3 3

délka vodovodní sítě bez přípojek km 231 231 232

počet vodovodních přípojek kus 5 216 5 266 5 313

odhad délky vodovodních přípojek km 51 52 53

počet osazených vodoměrů kus 4 958 5 023 5 070

počet úpraven vody kus 2 2 2

celková kapacita vodojemů m3 7 620 7 620 7 620

kapacita zdrojů podzemní vody l/s 48 48 48

voda technologická tis. m3 27 26 25

voda vyrobená celkem tis. m3 1 773 1 747 1 784

- z toho podzemní voda tis. m3 1 229 1 270 1 279

- z toho povrchová voda tis. m3 544 477 505

voda převzatá tis. m3 0 0 0

voda předaná tis. m3 0 0 0

voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 773 1 747 1 784

voda fakturovaná tis. m3 999 993 972

- z toho domácnosti tis. m3 764 758 751

- z toho zemědělství tis. m3 21 22 19

- z toho průmysl tis. m3 0 0 0

- z toho ostatní tis. m3 214 213 202

ztráty v trubní síti tis. m3 644 625 674

vlastní spotřeba vody tis. m3 111 110 117

ostatní voda nefakturovaná tis. m3 19 19 21

vodné bez DPH Kč/m3 20,15 20,48 20,61

DPH % 5 5 9

vodné s DPH Kč/m3 s DPH 21,16 21,51 22,47
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8.2. KANALIZACE

Popis jednotka/rok 2006 2007 2008

počet obyvatel napojených na kanalizaci osoba 13 145 13 167 13 169

počet obyvatel na ČOV osoba 13 145 13 167 13 169

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320

- z toho na mech.-biologickou osoba 12 825 12 847 12 849

- z toho s likvidací P, N osoba 12 825 12 847 12 849

délka kanalizační sítě km 40 40 40

počet kanalizačních přípojek kus 1 498 1 507 1 512

odhad délky kanalizačních přípojek km 12 13 13

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 2 171 2 270 2 562

odpadní vody do kanalizace tis. m3 513 510 493

- z toho splaškové tis. m3 513 510 493

- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0

množství čištěných vod tis. m3 2 171 2 270 2 562

- z toho splaškových tis. m3 513 210 493

- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0

- z toho balastních tis. m3 1 658 1 760 2 069

stočné bez DPH Kč/m3 28,27 29,50 31,93

DPH % 5 5 9

stočné s DPH Kč/m3 29,68 30,97 34,81

8.3. ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Popis jednotka/rok 2006 2007 2008

počet ČOV kus 3 3 3

- z toho mechanické kus 1 1 1

- z toho mech.-biologické kus 2 2 2

kapacita ČOV m3/den 3 516 3 516 3 516

- z toho mechanické m3/den 76 76 76

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

množství čištěných odpadních vod tis. m3 519 548 579

- z toho mechanicky tis. m3 21 18 18

- z toho mech.-biologicky tis. m3 498 530 561

8.4. VÝVOJ VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH 2006–2008

Rok vodné stočné celkem

2006 20,15 28,27 48,42

změna + 1,6 % + 4,4 % + 3,2 %

2007 20,48 29,50 49,98

změna + 0,6 % + 8,2 % + 5,1 %

2008 20,61 31,93 52,54

Ceny jsou uvedeny bez DPH, v letech 2005 až 2007 činilo 5 %, od 1. ledna 2008 pak 9 %

9. Činnost společnosti v roce 2008

9.1. VEDENÍ SPOLEČNOSTI
Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

Na začátku hodnocení roku 2008 je nutné podotknout, že nelze jednoduše říci, zda rok 2008 
byl rokem úspěšným nebo tomu bylo naopak. Bylo mnoho pozitivního, ale vyskytly se i záporné 
stránky, kterých je nutné se v příštích letech vyvarovat.

Hospodaření společnosti celý rok vypadalo velice příznivě, avšak 4. čtvrtletí toto naprosto změ-
nilo. Díky prohlubující se hospodářské krizi došlo k přerušení výroby hned několika významných 
průmyslových subjektů. Tím došlo k výraznému snížení fakturovaného množství vodného a stoč-
ného v tomto období a nárůstu ztráty konečného hospodářského výsledku. Snížení množství fak-
turovaného množství vodného a stočného bylo však již zohledněno v prosinci loňského roku při 
kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2009. 

Kromě poklesu fakturovaného množství navíc došlo i k nárůstu poruchovosti vodovodních řadů, 
což mělo v konečném důsledku za následek nárůst množství vyrobené vody oproti předchozím 
rokům. K předcházení tohoto stavu je do budoucna třeba realizovat projekt centrálního dispe-
činku s dostatečným množstvím měřicích bodů na síti, které výrazně pomohou zkrátit dobu 
k odhalení úniků vody. Jako dílčí opatření je plánován nákup přesnějšího zařízení k vyhledávání 
skrytých úniků (kolerátor). 

Poslední nepříliš úspěšnou kapitolou je projekt „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“. Bohužel 
ani v loňském roce se nepodařilo zajistit finanční krytí hlavních částí (rekonstrukce úpraven vody 
Frýdlant a Bílý Potok, centrální dispečink) tohoto komplexního vodohospodářského projektu. 
Na druhou stranu se podařilo zajistit financování z dotačních titulů pro dva menší projekty. Pro 
první z nich „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obec Hejnice“ 
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dokonce ve 100% výši. Realizace tohoto projektu již byla zahájena. Ve spolupráci s DSO – Mik-
roregion Frýdlantsko se pro druhý projekt „Úpravna vody pro vodojem Dětřichov“ podařilo získat 
dotaci ze Státního intervenčního zemědělského fondu ve výši cca 85 %. Z důvodu problematiky 
neznalosti výše DPH byla však realizace projektu posunuta až do roku 2010.

Ke konci roku byl ředitelem společnosti vypracován „Investiční plán 2009–2011“. Tento doku-
ment, který vycházel z podnikatelského záměru společnosti pro roky 2005–2010, vyhodnotil 
naplňování plánu a podrobněji rozpracoval jeho části týkající se následujících 3 let z hlediska 
investic. „Investiční plán 2009–2011“ byl schválen Dozorčí radou Frýdlantské vodárenské spo-
lečnosti, a. s., dne 16. prosince 2008.

Nad rámec podnikatelského záměru i úkolů uložených Dozorčí radou Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., se vedení společnosti (představenstvo, ředitel) podařilo zavést do činnosti 
společnosti požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Certifikace 
obou norem proběhla úspěšně v červnu 2008. To již kladně hodnotila Dozorčí rada Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., v prosinci 2008.

Posledním dílčím úspěchem bylo dokončení realizace projektu naučné stezky „Putování 
za vodou“ ve spolupráci s Městem Frýdlant a DSO – Mikroregion Frýdlantsko. Tento projekt 
byl finančně podpořen Libereckým krajem. Naučná stezka byla slavnostně otevřena dne 13. září 
2008 za účasti představitelů obcí Frýdlantska a Libereckého kraje.

9.2. PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Josef Stejskal, vedoucí provozu vodovodu a kanalizací

Po bezmála 30 letech působil provoz pod vedením nového vedoucího pana Josefa Stejskala, 
který k 1. lednu 2008 ve funkci nahradil pana Josefa Dobiáše. Tato změna byla dlouho očeká-
vána s určitými obavami, především s ohledem na zajištění plynulosti dodávky vody. Tyto obavy 
se díky snaze nového vedoucího staly zcela lichými a provoz vodovodů a kanalizací i v roce 
2008 pracoval spolehlivě.  Provoz vodovodů a kanalizací zajišťoval provozování, běžnou údržbu, 
výstavbu nových a výměnu částí původních vodovodních řadů včetně vodovodních a kanalizač-
ních přípojek. Během roku 2008 pracovníci vodovodů a kanalizací odstranili 61 poruch a havá-
rií na vodovodních a kanalizačních řadech a přípojkách. I přes velkou četnost poruch na vodo-
vodech a kanalizacích nedošlo v roce 2008 k větším výkyvům zásobování pitnou vodou nebo 
k potížím při odvádění odpadních vod.

rok počet poruch náklady na materiál/rok

2006 52 473 930 Kč

2007 59 565 868 Kč

2008 61 674 103 Kč

Každoročně jsou prováděny postupné rekonstrukce a rozvoj vodárenské infrastruktury, vždy 
v souladu se schváleným plánem investic na daný rok. V roce 2008 proběhla realizace rozší-
ření vodovodních řadů na Andělce a v Heřmanicích. Investorem akcí byla mimo Frýdlantskou 
vodárenskou společnost, a. s., i obec Heřmanice. Dále bylo vybudováno 43 nových vodovod-
ních a 6 kanalizačních přípojek, ty jsou samozřejmě ve vlastnictví majitelů připojovaných objektů. 
V rámci obměny technického zázemí společnosti byl v druhé polovině roku stávající nákladní vůz 
LIAZ nahrazen novým nákladním terénním automobilem značky MAN 4x4. K dokončení kom-
pletní výměny vozového parku a provozních strojních zařízení zbývá do dalších let už jen výměna 
rypadla a popř. traktoru.

Úplnou novinkou v působnosti provozu byl v roce 2008 geografický informační systém (dále jen 
GIS) pro správu a evidenci infrastrukturního majetku. Tento sytém byl implementován v průběhu 
druhé poloviny roku. Konkrétně se jedná o software společnosti AQUION, s. r. o. Praha. Zave-
dení GIS společnosti umožní výrazně rychlejší a přesnější aktualizaci evidence především infra-
strukturního majetku a sledování provozních údajů. V rámci celkové modernizace společnosti je 
zavedení GIS bezesporu velkým úspěchem.

9.3. PROVOZ ÚPRAVEN VODY A ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
Jiří Polma, vedoucí provozu úpraven vody a čistíren odpadních vod

Provoz úpraven ve Frýdlantu a Bílém Potoce probíhal bez větších závad, přestože zařízení úpra-
ven je takřka dožité. Technický stav úpravny Frýdlant je špatný a v případě nutnosti jejího delšího 
provozu při využití povrchového zdroje Řasnice je zcela nevyhovující. Úpravna Frýdlant v roce 
2008 a v současnosti upravuje (probíhá pouze hygienické zajištění vody) jen vodu z podzem-
ních zdrojů, jak z důvodu potřeby, tak i kvality vody. V roce 2008 úpravna dodala do veřejné sítě 
cca 620 tis. m³ pitné vody. Technický stav úpravny Bílý Potok je sice o něco lepší než ve Frýd-
lantu, ale v případě prudké změny kvality surové vody (např. zákal z prudkých dešťů nebo tání 
sněhu) nelze pomocí současného zařízení úpravny zabezpečit kvalitu vyrobené vody tak, aby plně 
odpovídala parametrům daným pro kvalitu pitné. V roce 2008 úpravna vody Bílý Potok dodala 
do veřejné sítě přes 500 tis. m³ pitné vody.

Provoz ČOV Nové Město pod Smrkem probíhal bez větších závad. Čistírna odpadních vod vyčis-
tila v roce 2008 přes 400 tis. m³ odpadních vod v kvalitě splňující platné povolení k naklá-
dání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Je však nutné upozornit, 
že se v provozu začíná projevovat opotřebovanost některých zařízení (např. míchadla, dmycha-
dla, filtrační lis atd.). Část míchadel byla opravena a částečně i plně nahrazena novými. V sou-
ladu s platnými předpisy byla provedena kontrolní kalibrace odtokového měřidla. Na ČOV Hej-
nice provoz probíhal s velkými výkyvy, které byly spojeny s kvalitou odpadních vod na přítoku. 
Nárazové vyvážení jímek a septiků fekálním vozem probíhalo ve větším množství, než je možné. 
Tento negativní jev vyvrcholil při kontrole České inspekce životního prostředí, na jejímž základě 
byla společnosti udělena pokuta ve výši 50 000 Kč za překročení mezní hodnoty amoniakálního 
dusíku ve vypouštěné vodě, která je dána platným vodoprávním rozhodnutím. V roce 2008 čis-
tírna vypustila cca 160 tis. m³ odpadních vod. Stejně jako na ČOV Nové Město pod Smrkem 
se i na této čistírně odpadních vod začíná projevovat opotřebovanost čerpadel, míchadel, dmy-
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chadel a strojně stíraných česlí, což bude znamenat zvýšení nákladů na opravy v dalších letech. 
V roce 2008 byla provedena kontrolní kalibrace odtokového měřidla. Dále byla uskutečněna 
výměna hlavních čerpadel v čerpací jímce za výkonnější.

9.4. PROVOZ TECHNICKO-EKONOMICKÝ
Jana Machová, vedoucí technicko-ekonomického provozu

Jako každoročně provoz věnoval zvýšenou pozornost vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací 
a stížností. V 1. čtvrtletí roku byl advokátní kanceláři Mgr. Martin Vondrouš předán seznam 
dlužníků, kteří nereagovali na naše tři upomínky, k řešení dotčených pohledávek soudní cestou. 
Advokátní kancelář přistoupila k rozeslání 167 výzev s poslední možností řešení dluhu mimo-
soudní cestou. Po těchto výzvě bylo nakonec podáno 16 žalob. Z těchto 16 případů do konce 
roku zaplatili dva a jeden částečně. Na zbylé dlužníky společnosti byl vydán exekuční příkaz. Tato 
akce v 1. pololetí roku 2008 na důraznější vymáhání pohledávek přinesla snížení pohledávek 
po době splatnosti cca o 450 000 Kč.

Hlavním úkolem technicko-ekonomického provozu byl v roce 2008 přechod na nový informační 
systém pro fakturaci vodného a stočného. Po důkladném rozboru a výběru byl nakonec zvolen 
software společnosti Jiří Gratz – GB SOFT. Nejdůležitější bylo zajištění převodu stávajících dat 
do nového softwaru a proškolení pracovníků z obsluhy nového programu. Přechod na nový faktu-
rační program vodného a stočného byl uskutečněn k 1. říjnu loňského roku. Celý proces zavedení 
proběhl díky obětavosti pracovníků provozu a autorům programu bez vážnějších problémů.

Největším problémem roku 2008 se ukázal být pokles fakturovaného množství vodného a stoč-
ného. Především prosincová faktura byla nejnižší od roku 2000. Tento pokles se prokázal až 
v posledním čtvrtletí roku, což znamenalo, že se nepodařilo zareagovat možným snížením 
nákladů, a hospodaření společnosti se tak propadlo do ztráty. Výše ztráty byla samozřejmě opět 
ovlivněna nezapočítáním oceňovacího rozdílu z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 197 tis. Kč 
do kalkulace ceny vodného a stočného na uplynulý rok. Pokles fakturovaného množství vodného 
a stočného byl zohledněn do kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2009.

10. Finanční a účetní situace společnosti 

Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2008 je patrná z účetní uzávěrky 
za uplynulý rok, která je společně se zprávou auditora součástí přílohy č. 4P. „Účetní závěrka 
za rok 2008 vč. zprávy auditora“.

Činnost účetní jednotky:

Společnost se věnovala rozvoji a pravidelné obnově vodárenské infrastruktury (+ příprava pro-
jektu „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 roku 2013 realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda 
pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic za více než 400 mil. Kč. Každoročním plánem spo-
lečnosti je získat nové odběratele pitné vody a dodavatele odpadních vod, cílem je zastavit 
pokles množství vodného a stočného. Realizace tohoto sdruženého projektu je závislá na získání 
finančních prostředků z některého z dotačních titulů České republiky nebo Evropské unie. Bude 
prováděna postupná modernizace vodárenské infrastruktury a provozních zařízení. 

Již v předchozím odstavci bylo uvedeno, že společnost plánuje realizaci projektu „Frýdlantsko 
– voda pro 3. tisíciletí“, který je zaměřen na zlepšení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury 
v zájmovém území společnosti. Hlavními částmi projektu jsou rekonstrukce úpraven vody Frýd-
lant a Bílý Potok. Obě rekonstrukce mají za cíl zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro zákazníky 
společnosti. Především u úpravny vody Frýdlant je tato rekonstrukce nezbytná, protože stávající 
technologie neodpovídá plně požadavkům platné legislativy v oblasti pitné vody. Je překročována 
mezní hodnota obsahu dusičnanů ve vodě, proto má společnost platné určení mírnějšího limitu 
pro ukazatel dusičnanů. Toto určení je platné do října roku 2010, jeho prodloužení je již závislé až 
na rozhodnutí Evropské komise. V konečném důsledku by při neuskutečnění realizace projektu 
mohlo dojít i k úřednímu zákazu výroby vody na úpravně vody Frýdlant, což by společnosti neu-
možnilo zásobování obyvatel Frýdlantu pitnou vodou. Realizace komplexního projektu „Frýdlant-
sko – voda pro 3. tisíciletí“ je pro společnost nevyhnutelná.
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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 kumulace

2006 - 401 tis. Kč x - 293 tis. Kč

2007 - 36 tis. Kč x - 329 tis. Kč

2008 - 1 327 tis. Kč x - 1 656 tis. Kč

Konečný hospodářský výsledek za účetní období byl v roce 2008 již „tradičně“ negativně ovliv-
něn započtením oceňovacího rozdílu z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 197 tis. Kč, jenž 
nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného na uplynulý rok. Tento oceňovací rozdíl 
z vkladu podniku bude hospodářský výsledek ovlivňovat do roku 2019. Velice významným fakto-
rem byl pokles fakturovaného množství vodného a stočného především ve 4. čtvrtletí roku 2008. 
Výrazný pokles fakturace byl v tomto období především u firemních zákazníků, kteří omezovali 
výrobu v souvislosti s nastupující finanční krizí. 

provozní výsledek ztráta zisk

2006 x + 414 tis. Kč

2007 - 797 tis. Kč x

2008 - 1 295 tis. Kč x

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2006 x + 372 tis. Kč

2007 - 906 tis. Kč x

2008 - 1 459 tis. Kč x

Pohledávky společnosti:

pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

31. 12. 2006 4 806 tis. Kč 2 369 tis. Kč 1 051 tis. Kč 1 318 tis. Kč

31. 12. 2007 5 441 tis. Kč 2 612 tis. Kč 871 tis. Kč 1 741 tis. Kč

31. 12. 2008 5 056 tis. Kč 2 348 tis. Kč 519 tis. Kč 1 829 tis. Kč

Finanční prostředky:

stav ke dni hotovost bankovní účty

31. 12. 2006 175 tis. Kč 8 334 tis. Kč

31. 12. 2007 85 tis. Kč 8 053 tis. Kč

31. 12. 2008 201 tis. Kč 6 208 tis. Kč

Cena vodného a stočného platná v roce 2008:

vodné stočné celkem

cena za m3 bez DPH 20,61 Kč 31,93 Kč 52,54 Kč

sazba DPH 9 % 9 % 9 %

cena za m3 s DPH 22,47 Kč 34,81 Kč 57,28 Kč

Cena vodného a stočného na rok 2008 byla stanovena cenovým výměrem společnosti č. I/2008 
ze dne 18. prosince 2007. Vývoj ceny vodného a stočného v letech 2005–2008 je uveden 
v kapitole 8. Základní vodohospodářské údaje v části 8.3. této zprávy.
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Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného 

v letech 2005–2008:

porovnání za rok 2008s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 4 777,80 4 620,00 60,40 110,00

2. energie 2 235,00 2 110,70 738,10 655,00

3. mzdy 3 382,50 3 464,10 1 372,90 1 507,70

4. ostatní přímé náklady 3 714,00 3 553,70 10 087,70 9 875,90

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

6. výrobní režie 3 145,40 1 972,30 2 525,50 1 583,10

7. správní režie 3 508,60 3 363,00 2 780,40 2 699,50

8. úplné vlastní náklady 20 763,30 19 083,80 17 565,00 16 431,20

9. fakturovaná voda 972,16 1 000,00 492,77 530,00

10. náklady na m³ 21,36 19,08 35,65 31,00

11. rozdíl na m³ + 2,28 + 4,65

8.a) úplné vlastní náklady 19 427,00 19 083,80 16 434,80 16 431,20

9.a) fakturovaná voda 972,16 1 000,00 492,77 530,00

10.a) náklady na 1 m³ 19,98 19,08 33,35 31,00

11.a) rozdíl na m³ + 0,90 + 2,35

Je patrné, že v uplynulém roce došlo k výraznému poklesu fakturace množství vodného a stoč-
ného. To již bylo zohledněno v kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2009. Navíc je opět 
v nákladech za rok 2008 zaúčtován odpis k oceňovacímu rozdílu ve výši 2 191 tis. Kč, který 
nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2008. Rozdíl nákladovosti bez 
tohoto oceňovacího je pak pro názornost uveden v řádcích 8.a) až 11.a).

porovnání za rok 2007s
souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. přímý materiál 4 238,10 4 410,00 102,60 120,00

2. přímé mzdy 3 226,50 3 379,40 1 418,30 1 306,50

3. ostatní přímé náklady 5 748,90 5 878,80 10 089,00 9 929,50

4. výrobní režie 1 649,10 1 998,60 1 340,40 1 441,50

5. správní režie 3 351,50 3 299,90 2 724,20 2 380,10

6. náklady celkem 18 214,10 18 966,30 15 674,50 15 177,60

7. fakturovaná voda (tis. m3) 992,80 1 000,00 509,80 530,00

8. náklady na m3 (Kč) 18,31 18,97 30,72 28,64

9. rozdíl na m3 (Kč) - 0,66 + 2,08

V nákladech za rok 2007 je zaúčtován odpis k oceňovacímu rozdílu ve výši 2 191 tis. Kč, který 
nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2007.

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

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. přímý materiál 3 625,80 4 056,50 16,50 20,00

2. přímé mzdy 3 811,50 3 834,20 1 970,90 2 060,90

3. ostatní přímé náklady 7 333,80 8 546,60 10 241,90 10 422,70

4. výrobní režie 0,00 0,00 0,00 0,00

5. správní režie 4 313,70 2 394,45 2 849,40 2 045,58

6. náklady celkem 19 084,80 18 831,75 15 078,70 14 549,18

7. fakturovaná voda (tis. m3) 999,92 1 000,00 513,01 530,00

8. náklady na m3 (Kč) 19,09 18,83 29,39 27,45

9. rozdíl na m3 (Kč) + 0,26 + 1, 94

V nákladech za rok 2006 je zaúčtován odpis k oceňovacímu rozdílu ve výši 2 191 tis. Kč, který 
nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného na rok 2006.
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Zpráva auditora:

Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2008 bylo ověřeno 
auditorskou společností VGD – Audit, s. r. o.. Výsledkem ověření byl kladný výrok auditora. 
Zpráva auditora je nedílnou součástí této výroční zprávy.

Ve Frýdlantu dne 16. června 2009

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

Zprávu ověřili: Ing. Dan Ramzer, v. r.
 předseda představenstva
 
 Jana Machová, v. r.
 člen představenstva

PŘÍLOHY
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příloha č. 1P.

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU 

ZA ROK 2008

dle § 66a odstavce 9) až 12) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

I. Ovládající osoby naší společnosti
Frýdlantské vodárenské sdružení 100% podíl
se sídlem Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, PSČ 464 13
IČ: 46746552, DIČ: CZ46746552
- nejvyšší orgán: Sbor zástupců
- předseda Sboru zástupců: Ing. Dan Ramzer
- statutární zástupce: Ing. Petr Olyšar, ředitel

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

III. Obchodní styk mezi ovládanou a ovládající osobou
V účetním období roku 2007 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., (ovládaná osoba) 
a Frýdlantským vodárenským sdružením (ovládající osoba) proběhl tento rozsah obchodních 
transakcí:

závazky pohledávky

celkem uhrazené neuhrazené celkem uhrazené neuhrazené

0 Kč 0 Kč 0 Kč 240 tis. Kč 0 Kč 240 tis. Kč

Ve Frýdlantu dne 25. dubna 2008

Za ovládající osobu: Za ovládanou osobu:

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

příloha č. 2P.

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 

2008

dle § 192 odstavce 2) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

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

Předměty podnikání: 1. provozování vodovodů a kanalizací pro 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 vodohos-
podářskou 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 ustano-
vením § 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 závěrce (viz příloha č. 4P. „ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKA ZA ROK 2007 VČ. ZPRÁVY AUDITORA“), která je nedílnou součástí této zprávy.

Společnost má dále uzavřeny nájemní smlouvy na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde 
provozuje svoji činnost. Jedná se o tyto smlouvy:

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

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

3.  smluvní strana: obec Dolní Řasnice, IČ 00262757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa  
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4. smluvní strana: obec Bulovka, IČO: 00262692
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka

Společnost plánuje do konce roku 2010 realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 
3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic bezmála 400 mil. Kč. Bude prováděna postupná moder-
nizace další vodárenské infrastruktury a provozních zařízení.

Zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2008.

Ve Frýdlantu dne 16. června 2009

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

příloha č. 3P.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ZA ROK 2008

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. je 18 členná a tvoří ji zástupci všech 
obcí na území v působnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. Dozorčí rada Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s. sešla v roce 2009 dvakrát. Během roku bylo dále z neodkladných 
důvodů dvakrát vyvoláno hlasování per-rollam dle §24 odst. 7) stanov akciové společnosti Frýd-
lantská vodárenská společnost, a. s.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. na svém řádném zasedání konaném dne 
16. června 2009 v Hejnicích projednala roční účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společ-
nosti, a. s. ke dni 31. prosince 2008, 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 společnost, a. s. za rok 2008.

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a návrhů představenstva společnosti Dozorčí 
rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.:

 - doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. schválit roční účetníu-
závěrku k 31. prosinci 2008, která skončila ztrátou – 1 327 tis. Kč. Uvedená ztráta zůstane 
nerozdělenou ztrátou z předchozích let;

 - nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou a ke Zprávě o pod-
nikatelské činnosti a o stavu majetku a doporučuje ji Valné hromadě Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s. ke schválení;

 - konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla 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 nedo-
statků ze strany vedení Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Ve Frýdlantu dne 16. června 2009

Ing. Jan Pospíšil, v. r.
předseda dozorčí rady
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
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příloha č. 4P.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2008 VČ. ZPRÁVY AUDITORA
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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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Provozní a zákaznické centrum
Zahradní 768
464 01 Frýdlant

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

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

IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565


