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1. ÚVODNÍ SLOVO

„Když piješ vodu, mysli na pramen.“
(čínské přísloví)

Tématem roku 2009 byla hospodářská recese, která se dotkla všech oblastí lidského konání.
V důsledcích samozřejmě i oboru naší činnosti – provozu vodovodů a kanalizací. Závažným pro-
blémem byl a je významný pokles průmyslové výroby na Frýdlantsku. Díky tomuto poklesu výroby 
došlo i k markantnímu snížení spotřeby vody. Proto musela naše společnost v průběhu roku
nestandardně přikročit i k úpravám cen vodného a stočného.

Největší vliv na cenu stočného měl krach textilní výroby ve frýdlantské provozovně společnosti
SLEZAN Frýdek-Místek. Aby bylo možné naplnit zákonné povinnosti, je nutné frýdlantskou čis-
tičku odpadních vod rekonstruovat. Ze zákona tato povinnost padá na města a obce. Proto, aby 
město Frýdlant dostálo svých zákonných povinností a byla garantována jistota sociálně únosné
ceny stočného, čističku odpadních vod odkoupilo město Frýdlant v rámci insolvenčního řízení.
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., byla odborným garantem této transakce.

Blíží se rok 2013, kdy končí období, ve kterém bylo možné žádat o „evropské peníze“. S tímto
vědomím jsme v rámci projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ podali žádosti do evrop-
ských dotačních fondů, jejichž cílem je fi nancování zvýšení kvality dodávané vody díky rekon-
strukcím úpraven vody ve Frýdlantu a Bílém Potoce.

Naši zákazníci dostávají vodu mnohdy v lepší kvalitě, než je k dispozici v její balené podobě
v obchodní síti, navíc 200krát levněji. Každý z našich odběratelů po otočení vodovodním kohout-
kem považuje za samozřejmost, že mu dodáme dostatek pitné vody v odpovídající kvalitě. 365
dní v roce, 24 hodin denně. Tato samozřejmost je výsledkem každodenního úsilí pracovníků naší 
společnosti.

Proto až budete naši vodu pít, myslete na to, že mezi jejími prameny a Vámi je naše každodenní 
cílevědomá práce, garantující kvalitu a odbornost.

Ve Frýdlantu dne 22. června 2010

Ing. Dan Ramzer, v. r.
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
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2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

Obchodní název: Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.

IČ / DIČ: 25496565 / CZ25496565

Sídlo: Frýdlant, Strmá 1437, PSČ 464 01

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

Místa podnikání dle 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. 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

Vzor listinné akcie Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.:
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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. Provozování vodovodů a kanalizací pro 
veřejnou potřebu bylo do 15. dubna 2010 zajišťováno v souladu s dříve vydaným povolením Kraj-
ského úřadu Libereckého kraje, odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí ze 
dne 31. května 2005 pod č. j. KULK 4628/2005 OVLH vč. změny ze dne 12. listopadu 2007,
č. j. KULK/66810/2007. Výše uvedeného data bylo vydáno nové povolení k provozování vodo-
vodů a kanalizací – rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství č. j. KULK/22674/2009 ze dne15. dubna 2009. Nové povolení bylo vydáno v sou-
vislosti s přečíslováním majetkové a provozní evidence Frýdlantské vodárenské společnosti,
a. s., v návaznosti na zavedení geografi ckého informačního systému pro evidenci vodárenské 
infrastruktury.

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

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.
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5. ORGÁNY SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

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
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6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A STAV ZAMĚSTNANCŮ

Organizační struktura Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je velice jednoduchá a je tvo-
řena třemi provozy, které řídí pověření vedoucí (viz schéma níže). Provozně společnost vede 
a navenek zastupuje ředitel společnosti, který je zároveň členem představenstva. Toto organi-
zační schéma bylo platné pouze do konce roku 2009. Od 1. ledna 2010 má společnost zcela
nové organizační rozdělení, které bude uvedeno v další výroční zprávě společnosti za rok 2010. 
Změna souvisela se snížením počtu pracovních pozic ve společnosti o 2 ve srovnání se začát-
kem hodnoceného roku 2009.

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
Celkový počet zaměstnanců k 31. prosinci 2009 29
Celkový počet zaměstnanců k 1. lednu 2010  28

Základní organizační schéma společnosti:

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: 8

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 18
- 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. Dle kolektivní smlouvy pro 
rok 2009 činil nárůst základních mezd pracovníků společnosti 3,5 %.

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

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

2008 6 663 tis. Kč 625 tis. Kč 1 786 tis. Kč

2009 7 289 tis. Kč 671 tis. Kč 1 751 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 infra-
strukturou. I další nemovitý či movitý majetek je spojen především s řádným 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 k nahlédnutí připravena v sídle společnosti (vybrané údaje jsou 
uvedeny v bodě 8 této zprávy).

Vybrané údaje z rozvahy (bilance) aktiv společnosti:

bilance ke dni 31. 12. 2007 31. 12. 2008 31. 12 2009

dlouhodobý majetek 139 214 tis. Kč 136 841 tis. Kč 133 099 tis. Kč

dlouhodobý nehmotný majetek 86 tis. Kč 294 tis. Kč 601 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek 139 128 tis. Kč 136 547 tis. Kč 132 048 tis. Kč

dlouhodobý fi nanční majetek 0 tis. Kč 0 tis. Kč 0 tis. Kč

oběžná aktiva 18 222 tis. Kč 16 720 tis. Kč 17 673 tis. Kč

časové rozlišení 305 tis. Kč 1 377 tis. Kč 1 070 tis. Kč
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Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., má dále 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
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8. ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE

V tabulkách jsou uvedeny základní vodohospodářské údaje Frýdlantské vodárenské společnosti,
a. s., za poslední 3 roky.

8.1 Vodovody a úpravny vody

Popis jednotka/rok 2007 2008 2009

počet zásobených obyvatel osoba 18 967 19 024 19 024

počet vodovodů kus 3 3 3

délka vodovodní sítě bez přípojek km 231 232 232

počet vodovodních přípojek kus 5 266 5 313 5 313

odhad délky vodovodních přípojek km 52 53 53

počet osazených vodoměrů kus 5 023 5 070 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 26 25 23

voda vyrobená celkem tis. m3 1 747 1 784 1 712

- z toho podzemní voda tis. m3 1 270 1 279 1 283

- z toho povrchová voda tis. m3 477 505 429

voda převzatá tis. m3 0 0 0

voda předaná tis. m3 0 0 0

voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 747 1 784 1 712

voda fakturovaná tis. m3 993 972 942

- z toho domácnosti tis. m3 758 751 751

- z toho zemědělství tis. m3 22 19 19

- z toho průmysl tis. m3 0 0 0

- z toho ostatní tis. m3 213 202 172

ztráty v trubní síti tis. m3 625 674 638

vlastní spotřeba vody tis. m3 110 117 114

ostatní voda nefakturovaná tis. m3 19 21 18

vodné bez DPH Kč/m3 20,48 20,61 22,60

DPH % 5 9 9

vodné s DPH Kč/m3 s DPH 21,51 22,47 24,63
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8.2. Kanalizace

Popis jednotka/rok 2007 2008 2009

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

počet obyvatel na ČOV osoba 13 167 13 169 13 169

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320

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

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

délka kanalizační sítě km 40 40 40

počet kanalizačních přípojek kus 1 507 1 512 1 517

odhad délky kanalizačních přípojek km 13 13 13

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 2 270 2 562 2 206

odpadní vody do kanalizace tis. m3 510 493 487

- z toho splaškové tis. m3 510 493 487

- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0

množství čištěných vod tis. m3 2 270 2 562 2 206

- z toho splaškových tis. m3 210 493 487

- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0

- z toho balastních tis. m3 1 760 2 069 1 719

stočné bez DPH Kč/m3 29,50 31,93 36,30

DPH % 5 9 9

stočné s DPH Kč/m3 30,97 34,81 39,56

8.3. Čistírny odpadních vod

Popis jednotka/rok 2007 2008 2009

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 548 579 528

- z toho mechanicky tis. m3 18 18 14

- z toho mech.-biologicky tis. m3 530 561 514
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8.4. Vývoj vodného a stočného v letech 2007–2009

Rok vodné stočné celkem

2007 20,48 29,50 49,98

změna + 0,6 % + 8,2 % + 5,1 %

2008 20,61 31,93 52,54

změna + 4,7 % + 8,2 % + 6,8 %

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

změna + 4,7 % + 5,1 % + 4,9 %

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

Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez DPH.
Výše DPH v letech 2005 až 2007 činila 5 %
Výše DPH v letech 2008 až 2009 činila 9 %
Od 1. ledna 2010 je výše DPH 10 %

9. ČINNOST SPOLEČNOSTI V ROCE 2009

9.1. Vedení společnosti

Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

V uplynulém roce 2009 dolehly plně na naši společnost důsledky celosvětové hospodářské krize. 
Na území Frýdlantského výběžku ukončilo výrobu několik průmyslových odběratelů pitné vody 
a u dalších byl zaznamenám významný pokles odebrané pitné vody. Proto již v prvním pololetí 
bylo zcela zřejmé, že původně nastavený plán fakturovaného množství vodného a stočného ani 
plánovaný hospodářský výsledek nebude naplněn. Tato situace byla řešena ve 3. čtvrtletí roku,
kdy na základě návrhů ředitele společnosti byla přijata tato ekonomicko-hospodářská opatření:

– redukce plánu prací a investic na rok 2009;
– zvýšení ceny vodného a stočného na 4. čtvrtletí roku 2009;
– v kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2010 snížit předpokládané množství

fakturovaného množství vodného dle skutečnosti roku 2009 s možností poklesu
až o 5 % fakturovaného množství;

– plán prací a investic na rok 2010 omezit pouze na „dokončení“ odložených prací
z plánu roku 2009;

– v plánu společnosti na rok 2010 počítat se zmrazením výše mezd na letošní úrovni;
– změna organizační struktury společnosti s cílem snížit počet zaměstnanců

o 1 pracovní pozici.
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Dnes tak lze konstatovat, že přijatá opatření, vč. velice nepříjemného zdražení ceny vodného 
a stočného ve 4. čtvrtletí 2009, měla pozitivní vliv na hospodaření společnosti v roce 2009, a to 
i přesto, že konečný hospodářský výsledek skončil ztrátou –1 083 tis. Kč. Je však nutné opě-
tovně upozornit na skutečnost, že v kalkulaci ceny vodného a stočného není zahrnut oceňovací 
rozdíl z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 197 tis. Kč a ztráta k 31. srpnu 2009 byla ještě 
o půl miliónu vyšší. Zde je dále nutné uvést, že důsledkem redukcí plánů prací a investic pro roky 
2009 a 2010 na cca 1/3 dříve běžného ročního rozsahu byl v prosinci 2009 kompletně zrušen
dokument „Investiční plán 2009–2011“.
V rámci rozvojových aktivit se vedení společnosti věnovalo i v uplynulém roce přípravě projektu 

„Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“, kde došlo k dílčím úspěchům. Podařilo se získat podporu 
z Operačního programu životní prostředí pro dílčí projekt „Dostavba kanalizace Frýdlant“ více 
než 7 mil. Kč. Ještě větším úspěchem do budoucna se jeví akceptace dvou žádostí o podporu ze 
stejného dotačního titulu na dva hlavní projekty, kterými jsou „Rekonstrukce úpravny vody Frýd-
lant“ a „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“. Konečné rozhodnutí o možném přidělení/nepři-
dělení dotace pro tyto projekty je však očekáváno až v druhé polovině roku 2010.
Navíc byl v roce 2009 úspěšně realizován projekt „Opatření pro snížení objemové aktivity radonu 
ve veřejném vodovodu obce Hejnice“ o investičním rozsahu více než 1,7 mil. Kč. Financování 
realizace projektu bylo plně pokryto v roce 2009 přidělenou dotací z Ministerstva fi nancí ČR.   
Ve spojitosti se zavedením GIS do evidence správy infrastrukturního majetku na rozhraní let
2008 a 2009 došlo ke kompletnímu přečíslování Majetkové a provozní evidence vodovodů 
a kanalizací. Z tohoto důvodu musela společnost zažádat o nové povolení k provozování vodo-
vodů a kanalizací, které jí na základě řádně doložené a odůvodněné žádosti Krajský úřad Liberec-
kého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v dubnu 2009 vydal.
Od června 2008 je Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., držitelem certifi kátu ČSN EN ISO
9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. V květnu 2009 pak proběhl 1. dozorový audit, kdy se 
společnosti podařilo uvedený certifi kát úspěšně obhájit pro další rok. Auditorskou společností 
bylo velmi pozitivně hodnoceno zapojení a angažovanost managementu společnosti.
V roce 2009 se dostal stávající vlastník a provozovatel ČOV Frýdlant společnost Slezan Frýdek-
-Místek, a. s., pod správu insolvenčního správce Ing. Jiřího Hanáka. V podstatě ihned byla ve spo-
lupráci s městem Frýdlant zahájena s insolvenčním správcem jednání o budoucím vlastnictví 
a řádném provozování této ČOV. Výsledkem těchto jednání bylo v závěru roku zahájení procesu 
prodeje ČOV Frýdlant do majetku města Frýdlant, kdy řádný provoz bude zajišťovat naše spo-
lečnost.

9.2. Provoz vodovodů a kanalizací

Josef Stejskal, vedoucí provozu vodovodu a kanalizací

Provoz vodovodů a kanalizací i v uplynulém roce zajišťoval řádné provozování, běžnou údržbu,
výstavbu nových a výměnu starých částí původních vodovodních řadů včetně vodovodních
a kanalizačních přípojek.
Během roku 2009 pracovníci vodovodů a kanalizací odstranili 69 poruch a havárií na vodovod-
ních a kanalizačních řadech a přípojkách (viz tabulka níže). I přes velkou četnost poruch na vodo-
vodech a kanalizacích nedošlo v roce 2009 k větším výkyvům zásobování pitnou vodou nebo 
k potížím při odvádění odpadních vod. Je však nutné upozornit na stálý nárůst poruchovosti 
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vodovodních řadů, a i s tímto spojený velký objem ztát v trubních sítích. Proto je do budoucna
plánována realizace centrálního vodohospodářského dispečinku s dostatečným množstvím
měřicích bodů na síti.

Přehled vývoje počtu poruch v posledních letech:

rok počet poruch náklady na materiál/rok

2007 59 565 868 Kč

2008 61 674 103 Kč

2009 69 762 511 Kč

V rámci rozvoje vodohospodářské infrastruktury na Frýdlantsku proběhla v roce 2009 realizace 
výstavby nových vodovodních řadů v obci Horní Řasnice s vlastním zdrojem a akumulací. Inves-
torem akce byla obec Horní Řasnice, naše společnost zajišťovala v rámci celé akce nezbytnou 
součinnost budoucího provozovatele.
V rámci rozvoje vodovodní a kanalizační sítě bylo navíc vybudováno 48 nových vodovodních
a 5 kanalizačních přípojek. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou ve vlastnictví majitelů připojo-
vaných objektů. Během roku byly navíc provedeny drobné výměny vodovodních řadů a sekčních
uzávěrů v různých lokalitách, např. Hejnice – Skalní město, cca 80 m.

9.3. Provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod

provoz vedl Jiří Polma, vedoucí úpraven vody a čistíren odpadních vod
text zpracovala Bc. Alena Najvrtová, kontrola kvality

V roce 2009 zajišťoval provoz úpraven vody a čistíren odpadních vod pan Jiří Polma, který 
ke konci roku odešel do zaslouženého důchodu. Je nezbytné mu zde za odvedenou práci podě-
kovat. Ve 4. čtvrtletí roku tak došlo k postupnému předání provozů úpraven vod a čistíren odpad-
ních vod pod kompetence paní Bc. Aleny Najvrtové.
Úpravna vody ve Frýdlantu dodala do vodovodní sítě v roce 2009 celkem 615 795 m3 pitné vody. 
Z toho 613 151 m3 bylo vyrobeno z podzemních zdrojů, vodní tok Řasnice se využíval minimálně 
(2 644 m3). Úpravna vody Bílý Potok vyprodukovala celkem 426 910 m3 pitné vody, byly využí-
vány oba zdroje – vodní tok Smědá i Hájený potok. Na obou úpravnách byly prováděny běžné 
údržbové práce, jedinou významnější opravou stávajících technologií byla výměna hlavního příto-
kového elektrošoupátka na úpravně v Bílém Potoce.
Jak již bylo uváděno v minulých letech, zařízení obou úpraven je zastaralé, s použitím stávajících
technologií nejsme schopni zajistit některé legislativou požadované parametry pitné vody. Tyto 
zcela zásadní problémy by měla vyřešit až kompletní rekonstrukce obou úpraven, které jsou zahr-
nuty do sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“.
Provozy ČOV Nové Město pod Smrkem a Hejnice fungovaly bez větších problémů. Pro obě čis-
tírny byly vypracovány zcela nové provozní řády, které byly následně schváleny vodoprávním úřa-
dem. V souladu s vývojem legislativy na úseku ochrany ovzduší bylo na obou čistírnách odpad-
ních vod provedeno měření koncentrací pachových látek olfaktometrickou metodou – výsledky 
měření vyšly pro oba provozy velice dobře.
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Na ČOV Hejnice bylo vyčištěno 169 928 m3 odpadních vod. Vzhledem k problémům, které se 
vyskytly v roce 2008 (překročení mezních hodnot amoniakálního dusíku), byla uzavřena dohoda
s městem Hejnice o maximálním množství vyvážených fekálních vozů za den. Dohoda je dodr-
žována, výkyvy v kvalitě vody na nátoku již nejsou tak výrazné. Díky této dohodě se podařilo udr-
žet parametry vypouštěné odpadní vody v limitech stanovených legislativou. V roce 2009 byla
také provedena periodická oprava technologie ČOV – generální oprava dmychadel. Průběžně 
jsou měněna kalová čerpadla. Další významnější opravy technologií jsou plánovány ve spolupráci 
s vlastníkem městem Hejnice na rok 2010.
Na ČOV Nové Město pod Smrkem bylo vyčištěno 344 480 m3 odpadních vod. Provoz probí-
hal bez větších problémů, parametry vypouštěných odpadních vod byly zcela v souladu s legis-
lativou. Byla provedena kompletní oprava a revize kalolisu, další významnější opravy jsou pláno-
vány na rok 2010. Dílčí části technologií (čerpadla, míchadla) jsou opravovány a vyměňovány 
průběžně.

9.4. Provoz technicko-ekonomický

Jana Machová, vedoucí technicko-ekonomického provozu 

I přes veškeré ekonomické problémy se v roce 2009 podařilo výrazně snížit (pokles o 119 %) 
výši pohledávek po lhůtě splatnosti. Tento nesporný úspěch je výsledkem důraznějšího a důklad-
nějšího postupu při vymáhání pohledávek. Byl častěji využíván institut omezení dodávky pitné 
vody tomu zákazníkovi, který je s dobou splatnosti ve zpoždění více než 30 dní. Pracovník fak-
turace vodného a stočného nově od dubna 2010 zajišťuje i agendu vymáhání pohledávek. Už
v roce 2008 byla v této oblasti navázána spolupráce s panem Mgr. Martinem Vondroušem. Jeho 
právní kanceláří bylo v roce 2009 zasláno 16 výzev k úhradě dluhu a později podáno i 16 žalob 
na exekuci majetku. Zároveň došlo k uzavření 15 odběrů zákazníkům, kteří nám v termínu neza-
platili.
V rámci personálních změn a plánované změny organizační struktury společnosti bylo nutné 
zajistit externí zpracování mzdové agendy. Od dubna 2009 tak byla  uzavřena smlouva na zpra-
cování mezd s fi rmou Gamma soft, s.r.o., Liberec, která již dříve byla naším dodavatelem soft-
waru pro vedení mzdové a personální agendy. Nově náš provoz zajišťuje pouze zpracovávání 
a předávání podkladů k vypracování mezd.
Na základě prováděného průzkumu mezi zákazníky společnosti jsme se rozhodli realizovat další 
možnost plateb vodného a stočného, konkrétně přes systém SIPO. V listopadu 2009 jsme tak 
uzavřeli mandátní smlouvu s fi rmou Česká pošta, s. p., na poskytování služeb SIPO.
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10. FINANČNÍ A ÚČETNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI

Celková fi nanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2009 je patrná z účetní uzávěrky 
za uplynulý rok, která je společně se zprávou auditora součástí přílohy č. 4P. „Účetní závěrka
za rok 2009 vč. zprávy auditora“.

Činnost účetní jednotky:

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2009 dodávku pitné vody pro oby-
vatele 16 měst a obcí Frýdlantského výběžku, pro území měst Frýdlant, Hejnice a Nové Město 
pod Smrkem navíc i odvádění a čištění odpadních vod. Dále se společnost věnovala pravidelné 
obnově vodárenské infrastruktury (+ příprava projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“) 
a získávání nových zákazníků.

Finanční a nefi nanční informace:

Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na fi nanční 
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. V současné době je zažá-
dáno o fi nanční podporu tohoto projektu z fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního pro-
gramu životní prostředí. Každoročním plánem společnosti je získat nové odběratele pitné vody 
a dodavatele odpadních vod s cílem alespoň částečně eliminovat stálý pokles množství vodného 
a stočného. Ač v omezeném rozsahu i nadále bude prováděna postupná modernizace vodáren-
ské 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 fi nanční papíry ani investice.

Konečné hospodářské výsledky účetní jednotky k 31. 12. běžného roku:

hospodářský výsledek ztráta zisk

2007 - 36 tis. Kč x

2008 - 1 327 tis. Kč x

2009 - 1 083 tis. Kč x

Konečný hospodářský výsledek za účetní období roku 2009 byl opět negativně ovlivněn započ-
tením oceňovacího rozdílu z vkladu podniku z roku 2005 ve výši 2 197 tis. Kč. Tento oceňovací 
rozdíl z vkladu podniku nebyl na základě dřívějšího rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodáren-
ské společnosti, a. s., zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného na uplynulý rok. Oceňovací 
rozdíl z vkladu podniku bude hospodaření společnosti ovlivňovat do roku 2019.

Velký vliv na negativní hospodářský výsledek za rok 2009 měl výrazný pokles fakturovaného 
množství vodného a stočného v průběhu roku. Pokles byl zaznamenám především u průmys-
lových odběratelů, a byl tak přímo spojen s celosvětovou ekonomickou krizí. V jejím důsledku 
došlo v průběhu roku 2009 k uzavření několika průmyslových areálů (například Slezan Frýdek-
Místek, a. s., Steineil, s. r. o., Knorr-Bremse – Systémy pro užitková vozidla CR, s. r. o.). Jen
u těchto uvedených odběratelů tak došlo k poklesu fakturovaného množství vodného o více 
než 30 tis. m3.

provozní výsledek ztráta zisk

2007 - 797 tis. Kč x

2008 - 1 295 tis. Kč x

2009 - 1 321 tis Kč x

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2007 - 906 tis. Kč x

2008 - 1 459 tis. Kč x

2009 - 1 559 tis. Kč x



21 |

Pohledávky společnosti:

pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

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

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

Finanční prostředky:

stav ke dni hotovost bankovní účty

31. 12. 2007 85 tis. Kč 8 053 tis. Kč

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

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

Cena vodného a stočného platná v roce 2009:

Cenový výměr I/2009 ze dne 16. prosince 2008

vodné stočné celkem

cena za m3 bez DPH 21,57 Kč 34,55 Kč 56,12 Kč

sazba DPH 9 % 9 % 9 %

cena za m3 s DPH 23,51 Kč 37,66 Kč 61,17 Kč

Cenový výměr II/2009 ze dne 18. září 2009

vodné stočné celkem

cena za m3 bez DPH 22,60 Kč 36,30 Kč 58,89 Kč

sazba DPH 9 % 9 % 9 %

cena za m3 s DPH 24,63 Kč 39,56 Kč 64,19 Kč
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Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného

v letech 2007–2009:

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

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

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

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

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

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

5. fi nanční náklady 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

11. rozdíl na m³ + 1,20 + 2,77

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

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

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

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

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

11.a) rozdíl na m³ - 0,03 - 0,19

Porovnání skutečnosti je provedeno s plánem k cenovému výměru č. II/2009. Již dříve bylo 
uvedeno, že v roce 2009 došlo k opětovnému výraznému poklesu fakturace množství vodného 
a stočného. V konečných nákladech za rok 2009 je zaúčtován odpis k oceňovacímu rozdílu 
ve výši 2 191 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny vodného a stočného. Rozdíl náklado-
vosti bez oceňovacího je uveden v řádcích 8.a) až 11.a).
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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. fi nanční 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 1 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 roce 2008 došlo k výraznému poklesu fakturace množství vodného a stočného. 
Navíc byl 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 oceňovacího je pak pro názornost uveden v řádcích 8.a) až 11.a).
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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.

Zpráva auditora:

Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2009 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 22. června 2010

Zprávu zpracoval: Ing. Petr Olyšar, v. r.
ředitel, 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 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 Frýdlantské vodárenské společnosti
- předseda Sboru zástupců: Ing. Dan Ramzer
- statutární zástupce: Ing. Petr Olyšar, ředitel

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
Obecy 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 2009 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 8 tis. Kč 0 Kč 8 tis. Kč

Celkové závazky a pohledávky mezi ovládanou a ovládají osobou za všechna předcházející 
období k 31. prosinci 2009 jsou celkem:

závazky pohledávky

celkem uhrazené neuhrazené celkem uhrazené neuhrazené

0 Kč 0 Kč 0 Kč 248 tis. Kč 0 Kč 248 tis. Kč
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IV. Obchodní styk mezi společností a spřízněnými osobami

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

Spřízněná osoba pohledávky 
za rok 2009 
celkem

neuhrazené 
pohledávky 
k 31. 12. 
2009

závazky 
za rok 2009 
celkem

neuhrazené 
závazky k 31. 
12. 2009

1 884 Kč 44 Kč 30 Kč 0 Kč

Město Hejnice 1 844 Kč 425 Kč 33 Kč 10 Kč

Město Nové Město pod Smrkem 341 Kč 10 Kč 10 Kč 10 Kč

Město Raspenava 240 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Bílý Potok pod Smrkem 6 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Bulovka 24 Kč 0 Kč 8 Kč 8 Kč

Obec Černousy 36 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obecy Dětřichov 10 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Dolní Řasnice 46 Kč 0 Kč 10 Kč 10 Kč

Obec Habartice 18 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Heřmanice 23 Kč 0 Kč 5 Kč 0 Kč

Obec Horní Řasnice 10 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

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

Obec Krásný Les 57 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Kunratice 3 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Lázně Libverda 114 Kč 1 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Pertoltice 38 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Obec Višňová 218 Kč 55 Kč 0 Kč 0 Kč

celkem 4 909 Kč 535 Kč 96 Kč 38 Kč

Poznámka: Údaje jsou uváděny v tis. Kč
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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, obce Bulovka
a obce Dolní Řasnice jsou v závazcích zahrnuty i pronájmy vodohospodářské infrastruktury 
(viz bod 7 výroční zprávy a příloha č. 2P výroční zprávy).

Zpracováno ve Frýdlantu dne 26. dubna 2010

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 2009

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 2009 VČ. ZPRÁVY AUDITORA“), která je nedílnou součástí této zprávy.
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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  

4. smluvní strana: obec Bulovka, IČO: 00262692
předmět smlouvy: vodovod Bulovka

Společnost plánuje realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ o celko-
vém objemu investic za více než 400 mil. Kč. Bude prováděna postupná modernizace další vodá-
renské infrastruktury a provozních zařízení.

Tato zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2009.

Ve Frýdlantu dne 22. června 2010

Ing. Dan Ramzer, v. r. Ing. Petr Olyšar, v. r. Jana Machová, v. r.
předseda představenstva člen představenstva člen představenstva
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příloha č. 3P.

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, a. s., ZA ROK 2009

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., je 18členná a tvoří ji zástupci všech obcí 
na území v působnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s. Dozorčí rada Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s., se sešla v roce 2009 dvakrát na řádném usnášeníschopném zasedání 
a dvakrát na pracovním zasedání. 
Navíc na základě ekonomických výsledků společnosti za 1. polovinu roku 2009 a průběhu pra-
covního zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 15. září 2009 
bylo na základě rozhodnutí předsedy Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.,
provedeno dle § 24 odst. 7) stanov akciové společnosti Frýdlantská vodárenská společnost,
a. s., hlasování per-rollam, jehož výsledkem bylo přijetí hospodářských opatření ke snížení před-
pokládaného záporného hospodářského výsledku. Jednalo se především o výraznou redukci 
plánu prací a investic na rok 2009, s platností od 1. října 2009, mimořádné zvýšení ceny vod-
ného a stočného, organizační změny společnosti s cílem snížit počet zaměstnanců a přípravu 
roku 2010.
Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném dne 
22. června 2010 v areálu ČOV Frýdlant projednala roční účetní závěrku Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., ke dni 31. prosince 2009, Zprávu auditora k účetní závěrce, 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 2009.

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva Frýd-
lantské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 21. června 2010 Dozorčí rada Frýdlantské vodá-
renské společnosti, a. s.:

– doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní 
závěrku k 31. prosinci 2009, která skončila ztrátou –1 083 tis. Kč. Uvedená ztráta zůstane neroz-
dělenou ztrátou z předchozích let;

– 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 vodáren-
ské 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 nedostatků ze 
strany vedení Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Ve Frýdlantu dne 22. června 2010

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

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 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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POZNÁMKY



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
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