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1. ÚVODNÍ SLOVO

„Loď nemá být jištěna jednou kotvou a život jednou nadějí,“ řekl řecký, stoický filosof Epikté-
tos. V přeneseném slova smyslu naše Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. v roce 2013 přestala 
být jištěna „jednou kotvou“ jediného akcionáře.

Po devíti letech existence naplnila smysl svého založení a došlo k rozdělení a úpisu akcií na jednotlivé 
akcionáře – obce a města Frýdlantského výběžku. Tímto krokem přešla odpovědnost za majetek 
a hospodaření společnosti přímo na jednotlivá zastupitelstva měst a obcí. Už záleží jen na jejich přímé 
odpovědnosti, kdo bude společnost zastupovat v dozorčích a výkonných orgánech.

Naděje, že nás v roce 2013 minou extrémní stavy počasí, se nenaplnila. Bohužel v tomto roce jsme 
se potýkaly s následky bleskových povodní a přívalových srážek. Opět bylo odstraňování následků 
kalamitních stavů nesmírně finančně náročné. Pracujeme intenzivně na koncepci snížení jejich do-
padů, ale bohužel řešení nejsou jednoznačná a rychlá. Navíc stále více jsou možné koncepční kroky 
narušovány a znemožňovány bezprecedentní arogancí těch, kteří nepochopí, že se jedná o opatření 
ve veřejném zájmu. A je obecnou pravdou, že ta nejrychlejší řešení nebývají mnohdy ta nejlepší.

Je pravdou, že jedno velmi rychlé, ale koncepční rozhodnutí jednorázově zlepšilo kvalitu vody pro 
město Frýdlant. Díky instalaci linky reversní osmózy, která z pitné vody odstraňuje škodlivé dusična-
ny, jsme začali na území města Frýdlant dodávat pitnou vodu v normou požadované kvalitě. 

Představitelé akcionářů, vedení i pracovníci společnosti každý den konají maximum proto, aby svým 
zákazníkům poskytovali co nejlepší služby. Kvalitní služba, ale má svou hodnotu. Proto děkujeme 
Vám všem, našim zákazníkům a obchodním partnerům, kteří s námi komunikují a společně konáme 
vše proto, aby naše služby byly poskytovány včas a v požadované kvalitě. 

Ve Frýdlantu dne 19. května 2014

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 2013

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., činí 130 410 000 Kč a je rozdělen na 1 134 
kusů listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 115 000 Kč. Emise akcií byla vydána ke dni 27. 
září 2005. 

Všechny akcie byly 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 byli 4 města a 14 obcí Frýdlantského 
výběžku. 

3.2.  Změny akcionářské struktury a navýšení základního kapitálu 
 v průběhu roku 2013  

Jediný akcionář společnosti, tj. Frýdlantské vodárenské sdružení, převedl formou daru akcie ve svém 
držení na jednotlivé podílníky sdružení. 1 134 kusů akcií bylo rozděleno mezi 18 obcí frýdlantského 
výběžku. Každá z obcí získala 63 kusů listinných akcií na jméno o nominální hodnotě 115 000 Kč. 

V červnu 2013 valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitál společnosti Frýdlantská vo-
dárenská společnost a.s. bude zvýšen o částku 7 245 000 Kč na celkem 137 655 000 Kč upsáním 
nových akcií peněžitými vklady s  tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního 
kapitálu se nepřipouští, a to upsáním 63 kusů kmenových listinných akcií, znějících na jméno, s ome-
zenou převoditelností v souladu se stanovami, o jmenovité hodnotě 115 000 Kč. Všechny akcie budou 
upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty předem určeným zájemcům: 
•  Městu Frýdlant bylo nabídnuto upsání 22 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou 

převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115 000 Kč, 
•  Městu Hejnice bylo nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou 

převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115 000 Kč, 
•  Městu Raspenava bylo nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omeze-

nou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115 000 Kč,
•  Městu Nové Město pod Smrkem bylo nabídnuto upsání 13 kusů kmenových listinných akcií 

na jméno s omezenou převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115 000 Kč, 
•  Obci Krásný Les bylo nabídnuto upsání 2 kusů kmenových listinných akcií na jméno s omezenou 

převoditelností v souladu se stanovami o jmenovité hodnotě 115 000 Kč. 

Na základě výše uvedeného rozhodnutí byla dne 26. listopadu 2013 emise 63 kusů akcií. Rozložení 
obchodních podílů ve společnosti po tomto navýšení základního kapitálu odpovídalo stavu ke konci 
roku 2013 a je uvedeno v následující kapitole výroční zprávy. Finanční prostředky z tohoto navýšení 
základního kapitálu byly určeny na financování sdruženého vodohospodářského projektu „Frýdlant-
sko – voda pro 3. tisíciletí.“
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3.3. Rozložení základního kapitálu k 31. prosinci 2013

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., činí 137 655 000 Kč a je 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 je k 31. prosinci 2013 
následující: 

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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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

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

DOZORČÍ RADA   

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

ředitel   Ing. Petr Olyšar
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ŘEDITEL
(zároveň člen představenstva)

PŘEDSTAVENSTVO
(3 členové)

VALNÁ HROMADA (18 akcionářů)DOZORČÍ RADA
(18 členů)

PROVOZ 01
kancelář ředitele

Ing. Petr Olyšar
+ 1,5 pracovníka

PROVOZ 02
ekenomicko-správní

Jana Machová
+ 3,5 pracovníka

PROVOZ 03
vodovody a kanalizace

Josef Stejskal
+ 13,5 pracovníka

PROVOZ 04
ÚV a ČOV

Bc. Alena Najvrtová
+ 16,5 pracovníka

6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
 A STAV ZAMĚSTNANCŮ

Společnost navenek řídí a  zastupuje ředitel, který je zároveň členem představenstva 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:
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Celkový počet zaměstnanců společnosti:

K výraznému nárůstu počtu zaměstnanců v roce 2010 došlo v souvislosti s převzetím provozování 
čistírny odpadních vod Frýdlant. U společnosti byli zaměstnáni všichni bývalí pracovníci společnosti 
Slezan Frýdek-Místek, a. s.  V tabulce viditelný nárůst zaměstnanců je pouze dočasný. Jedná o sou-
běh nových zaměstnanců s pracovníky, kteří budou odcházet do důchodu.  

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 2013 došlo k růstu 
základních tarifních mezd všech zaměstnanců o 3%.  

stav ke dni počet zaměstnanců

31. 12. 2011 36

31. 12. 2012 39

31. 12. 2013 39

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

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

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

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

2013 9 624 tis. Kč 888 tis. Kč 2 467 tis. Kč
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bilance ke dni 31. 12. 2011 31. 12. 2012 31. 12. 2013

dlouhodobý majetek 144 834 tis. Kč 148 704 tis. Kč 162 549 tis. Kč

dlouhodobý nehmotný majetek 51 tis. Kč 400 tis. Kč 444 tis. Kč

dlouhodobý hmotný majetek 144 783 tis. Kč 148 304 tis. Kč 162 105 tis. Kč

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

oběžná aktiva 26 507 tis. Kč 18 665 tis. Kč 24 785 tis. Kč

časové rozlišení 1 121 tis. Kč 971 tis. Kč 792 tis. Kč

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 aktua-
lizovány 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:
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Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., měla k 31. prosinci 2013 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

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

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

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

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

7. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2013

8.  smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: vodovod Větrov
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2016 
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Popis jednotka/rok 2011 2012 2013

počet zásobených obyvatel osoba 19 127 19 185 19185

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

8. ZÁKLADNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ ÚDAJE

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

8.1 VODOVODY A ÚPRAVNY VODY 
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8.2 KANALIZACE

8.3 ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Popis jednotka/rok 2011 2012 2013

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

počet obyvatel na ČOV osoba 13 175 13 175 13 175

- z toho na mechanickou osoba 320 320 320

- z toho na mech.-biologickou osoba 12 855 12 855 12855

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

délka kanalizační sítě km 59 59 66

počet kanalizačních přípojek kus 1 520 1 524 1 538

odhad délky kanalizačních přípojek km 14 14 15

voda vypouštěná do vodních toků tis. m3 1 942 2 480 2 104

odpadní vody do kanalizace tis. m3 473 422 436

- z toho splaškové tis. m3 473 422 436

- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0

množství čištěných vod tis. m3 1 942 2 480 2 104

- z toho splaškových tis. m3 473 422 436

- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0

- z toho balastních tis. m3 1 469 2 058 1 668

stočné bez DPH Kč/m3 43,00 46,39 48,66

DPH % 10 14 15

stočné s DPH Kč/m3 47,30 52,89 55,95

Popis jednotka/rok 2011 2012 2013

počet ČOV kus 4 4 4

- z toho mechanické kus 1 1 1

- z toho mech.-biologické kus 3 3 2

kapacita ČOV m3/den 11 428 11 428 11 428

- z toho mechanické m3/den 48 48 48

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

množství čištěných odpadních vod tis. m3 1 942 2 480 2 104

- z toho mechanicky tis. m3 15 14 14

- z toho mech.-biologicky tis. m3 1 927 2 466 2 090
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Rok vodné stočné celkem

2011 24,06 43,00 67,06

změna +14 % +7,9 % +10,2 %

2012 27,53 46,39 73,93

změna + 3,5 % + 4,9 % + 4,3 %

2013 28,48 48,66 77,14

8.4 VÝVOJ VODNÉHO A STOČNÉHO V LETECH 

Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

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 2011 pak úspěšně proběhl re-certifikační audit dle těchto norem na další 3 leté období. 
V uplynulém roce proběhl 2. dozorový audit, kdy se společnosti podařilo uvedený certifikát opětovně 
úspěšně obhájit. Auditorskou společností bylo velmi pozitivně hodnoceno zapojení a angažovanost 
celého managementu společnosti. V uplynulém roce byla zahájena příprava na certifikaci dle normy 
OHSAS 18001. Tato certifikace by měla proběhnout v květnu 20014 společně s druhou re–certifikací 
dle výše uvedených norem.    

V souladu se podnikatelským záměrem společnosti pro období let 2011 – 2015 byly vedením společ-
nosti zajišťovány dlouho plánované změny akcionářské struktury. Především došlo k vložení finanč-
ních prostředků některých akcionářů ve výši 7.245.000  Kč, které jsou určeny k financování investiční 
činnosti společnosti, především projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí.“ 

U sdruženého projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. tisíciletí“ probíhali intenzivní jednání se Státním 
fondem životního prostředí ČR, jejichž výsledkem bylo snížení úrokové sazby poskytnutých půjček 
z 4% na 1%. Velkým problémem se však ukázalo potřebné zajištění těchto půjček vůči fondu. Protože 
společnost není schopna půjčky zajistit nemovitým majetkem, bylo po dohodě se Státním fondem 
životního prostředí ČR zvoleno zajištění formou bankovní záruky. Bohužel tu se do  dnešních dní 
nepodařilo získat. Proběhla dvě neúspěšná výběrová řízení na poskytovatele bankovní záruky. Obě 
byla zrušena pro nedostatek nabídek. Pokud se nepodaří v roce 2014 zajistit poskytnuté půjčky jiným 
způsobem, padne možnost financovat rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok s Operační-
ho programu životní prostředí.
 
Opětovným úspěchem lze označit nákup elektrické energie pro letošní rok, který proběhl v průběhu 
roku 2013. Výběr dodavatele elektrické energie proběhl formou nákupu na komoditní burze Praha. 
Celý proces pro společnost zajišťovala firma eCENTRE, a.s. Soutěží se podařilo snížit cenu silové 
elektrické energie oproti roku 2012 o dalších 6 %, což mělo pozitivní vliv především na kalkulaci ceny 
vodného pro rok 2014, kdy se náklady již třetí rok po sobě podařilo udržet na stejné úrovni. 

Po tříleté „přestávce“ společnost v uplynulém roce bojovala s následky povodní. Naštěstí oproti roku 
2010 ve výrazně menším rozsahu, i  tak se však náklady na odstraňování povodňových negativně 
promítli do účetní závěrky ke dni 31. prosince 2013. V roce 2013 byly společnosti způsobeny násle-
dující povodňové škody:
1. povodňové škody 06/2013: vodovod Minkovice – Poustka – shybka
– konečná cena: 359 827  Kč
– stavbu provedla firma Ještědská stavební společnost, spol. s r.o.

2. povodňové škody 07/2013: kanalizace Frýdlant, Raisova – DN1000, 17 m + DN800, 5 m 
– konečná cena: 999 552  Kč
– stavbu provedla firma SYNER VHS Vysočina, a.s.
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3. povodňové škody 07/2013: kanalizace Nové Město, Vaňkova – DN800/1200, 30 m
– konečná cena: 212 100  Kč
– stavbu provedly firmy TOBIS, s.r.o. a VARAN Raúl Jungling

Celkové náklady v roce 2013 na odstranění povodňových škod 1 571 479  Kč

4. povodňové škody 07/2013: kanalizace Frýdlant – DN400, 30 m
– stavba bude provedena v následujících letech
– rozpočtová cena provedení svépomocí: 296 387  Kč

Odhad celkových nákladů na odstranění povodňových škod 1 867 866  Kč 

Vedení společnosti se v roce 2013 zabývalo na základě podnětů od občanů z ulic Míru a Raisova 
ve Frýdlant nevyhovujícím odtokem odpadních vod v době intenzivních a přívalových srážek. Byly již 
realizovány některé stavby k odstranění tohoto stavu. Další práce budou pokračovat v roce letošním 
a letech následujících na základě výsledků zpracovaných projektových studií. V září 2013 byla celá 
záležitost ředitele společnosti prezentována zastupitelstvu Města Frýdlant.  

Samozřejmě kancelář zajišťovala organizačně zasedání orgánů společnosti. Představenstvo se 
v roce 2013 sešlo 16 –krát, dozorčí rada 7 –krát a valná hromada, jejíž působnost vykonával napo-
sledy Sbor zástupců Frýdlantského vodárenského sdružení, 3 –krát.
  

9.2 PROVOZ EKONOMICKO–SPRÁVNÍ  
 Jana Machová, vedoucí provozu

V oblasti pohledávek v roce 2013 pokračovala dobrá spolupráce s Mgr. Martinem Vondroušem - 
SPOLAK, advokátní kanceláří. Ke konci roku 2013 bylo podáno celkem 82 žalob na dlužníky. Stále 
častěji dochází k soudem povolenému odlužení osob. I přes veškerou snahu všech dotčených pra-
covníků a spolupracující advokátní kanceláře došlo v uplynulém roce ke zvýšení stavu pohledávek po 
lhůtě splatnosti proti oproti předchozímu roku o 12%

stav ke dni výše pohledávek po splatnosti změna oproti předchozímu roku

31. prosince 2011 888 731 Kč

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

31. prosince 2013 1 328 981 Kč + 138 188 Kč / + 12%
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Struktura pohledávek dle dnů po datu splatnosti ke dni 31. prosince 2013:

Velkým úkolem pro provoz ekonomicko–správní v uplynulém roce 2013 byla příprava na změny vy-
volané velkou novelou zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které vstoupila v platnost 1. ledna 2014. 
Především se jednalo o vytvoření nových smluv o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod, 
které plně reflektují uvedeno novelu zákona. Tyto smlouvy jsou uzavírány se zákazníky společnosti 
od 1. ledna 2014. I stávající smlouvy s odběrateli musí být znovu uzavřeny do konce roku 2023. Další 
výraznou změnou je postup při výměně vodoměru. Na stanovení nových pravidel provoz úzce spo-
lupracoval s provozem vodovodů a kanalizací. 

9.3 PROVOZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Josef Stejskal, vedoucí provozu

Mimo zajišťování plynulého provozu vodovodů a kanalizací probíhala v loňském roce v rámci mož-
ností výstavba nových vodovodních kanalizačních přípojek (27 vodovodních a 3 kanalizační přípojky). 
Nadále a jako každý rok byly odstraňovány dílčí poruchy a havárie jak vodovodních a kanalizačních 
řadů nebo přípojek na veřejném prostranství. V průběhu roku byly zjišťovány a odstraňovány některé 
škody, kde jejich zapříčinění lze přisuzovat povodním z roku 2010. Navíc došlo i k novým povodňo-
vým škodám za bezmála 2 mil. Kč.

Během uplynulého roku 2013 pracovníci vodovodů a kanalizací odstranili 7 dílčích poruch a havárií 
na kanalizačních řadech nebo přípojkách a 98 dílčích poruch na vodovodních řadech nebo přípojkách.

 
Částečně probíhali i práce na postupné rekonstrukci a rozvoji vodárenské infrastruktury. Jednalo se výstav-
by a rekonstrukce ostatních inženýrských sítí, kde průběžně dochází ke střetům s některými dožilými vodo-
vodními řady a díky stavu stávajících řadů jsou havárie nedílnou součástí staveb. V rámci možností docháze-
lo i k přeložkám vodovodních řadů, ale většinou jen v případě střetu většího rozsahu s dostavbou kanalizace.

počet dnů po splatnosti výše pohledávek z toho v soudním vymáhání

20 000 237 728 Kč 231 104 Kč

1 095 30 729 Kč 26 875 Kč

913 25 352 Kč 11 003 Kč

730 74 111 Kč 54 733 Kč

548 42 666 Kč 39 265 Kč

365 139 552 Kč 36 641 Kč

182 778 843 Kč 9 549 Kč

celkem pohledávky 1 328 981 Kč 409 170 Kč

rok počet poruch náklady na materiál/rok

2011 64 739 512 Kč

2012 102 1 235 604 Kč

2013 105 1 264 575 Kč
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Nemalá pozornost byla věnována problematice odvádění odpadních vod ve Frýdlantu, ulice Míru, 
Mezibranská a Raisova. V této lokalitě proběhla částečná rekonstrukce kanalizační stoky a nouzové 
odlehčení do Řasnice. Na dalších možnostech kapacitního odlehčení se stále pracuje.

I přes zvýšenou četnost poruch a malou kapacitu nedošlo na  vodovodech v  roce 2013 k  větším 
výkyvům zásobování pitnou vodou. 

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

V roce 2013 úpravna vody ve Frýdlantu dodala do veřejného vodovodu celkem 544.269 m3 pitné 
vody. Stejně jako v minulých letech byly využívány především podzemní zdroje pitné vody (vrt Bažant-
nice a vrt u nemocnice), zdroj povrchové vody (vodní tok Řasnice) byl využíván minimálně, konkrétně 
z něj bylo upraveno pouze 2637 m3. Platnost „Určení mírnějšího limitu pro obsah dusičnanů v pitné 
vodě“ pro zásobovanou oblast vodovod I Frýdlant, I. 1 úpravna vody Frýdlant vypršela 31. Prosince 
2013. Jelikož kompletní rekonstrukce úpravny vody nebyla z důvodu nezajištěného financování do-
sud zahájena, bylo nutné zajistit provizorní řešení. Byla instalována provizorní linka reverzní osmózy, 
která je umístěna v kontejneru vedle vodojemu nízkého pásma. V současné době je obsah dusičnanů 
v pitné vodě trvale pod limitem stanoveným vyhláškou č. 252/2001 Sb.

Úpravna vody v Bílém Potoce dodala v roce 2013 do vodovodní sítě celkem 408.630 m3 pitné vody. 
Využívány byly oba zdroje povrchové vody – řeka Smědá a Hájený potok. Bylo nutné řešit provozní 
problémy, které vznikají z důvodu stáří technologie – např. zborcení pískového filtru. I přesto se poda-
řilo dodávat vodu do vodovodního řadu bez odstávek úpravny. Kvalita pitné vody byla stabilnější než 
v loňském roce, jen při silnějších deštích se objevilo zabarvení vody, které nelze při současně užívané 
technologii zcela eliminovat. 

ČOV Frýdlant vyčistila v  roce 2013 celkem 1.481.614 m3 komunálních odpadních vod. Kvalitativní 
parametry vypouštěných předčištěných vod stanovené vodoprávním rozhodnutím nebyly za celý rok 
překročeny ani jednou. V roce 2013 byly na ČOV prováděny zejména práce stavebního charakteru, 
např. opravy dosazovacích nádrží, průsaku nátokového žlabu apod. částečně bylo obnoveno vyba-
vení provozní laboratoře, která je v současné době využívána i pro kontrolní rozbory pitné vody

Na ČOV Město pod Smrkem bylo v roce 2013 vyčištěno celkem 460.798 m3 komunálních odpadních 
vod. V žádném ze sledovaných období nedošlo k překročení limitu kvalitativních parametrů stanove-
ných vodoprávním rozhodnutím. V červnu 2013 bylo vydáno nové povolení k vypouštění předčiště-
ných odpadních vod, kde byly na požadavek Povodí Labe s.p. zpřísněny limity na množství a kvalitu 
vypouštěných vod. Bylo investováno zejména do oprav technologie ČOV, byla provedena generální 
oprava kalolisu a dosazovacích nádrží.

ČOV Hejnice vyčistila v roce 2013 celkem 145.769 m3 odpadních vod. Kvalitativní parametry vypou-
štěných vod byly překročeny jednou v hodnotě „p“, konkrétně bylo překročeno povolené množství 
amoniakálního dusíku. 
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10. FINANČNÍ A ÚČETNÍ SITUACE SPOLEČNOSTI 

Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2013 je patrná z bilance společnosti 
a výkazu zisků a ztrát k 31. prosinci 2013, které jsou společně se zprávou auditora součástí přílohy 
č. 4P této výroční zprávy. 
 
Činnost účetní jednotky: 

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2013 dodávku pitné vody pro obyvatele 4 
měst a 13 obcí Frýdlantského výběžku, pro území měst Frýdlant, Hejnice a Nové Město pod Smrkem, 
navíc i odvádění a čištění odpadních vod. 

Dále se společnost věnovala pravidelné obnově vodárenské infrastruktury, především probíhala pří-
prava rekonstrukcí úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok ve sdruženém projektu „Frýdlantsko – voda 
pro 3. tisíciletí“), resp. zajištění financování z Operačního programu životní prostředí a ze Státního 
fondu životního prostředí ČR 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 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 plánuje v období do poloviny roku 2016 realizaci sdruženého projektu „Frýdlantsko – 
voda pro 3. tisíciletí“ o celkovém objemu investic za více než 350 mil. Kč. V současné době je přizná-
na finanční podpora tohoto projektu z Operačního programu životní prostředí a mimořádná půjčka 
na financování vlastního podílu ze Státního fondu životního prostředí ČR s úrokovou sazbou 1%.

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 vodárenské infrastruktury a provozních 
zařízení. Již bylo uvedeno výše, společnost plánuje realizaci projektu „Frýdlantsko – voda pro 3. 
tisíciletí“, který je zaměřen na zlepšení a rozvoj vodohospodářské infrastruktury v zájmovém území 
společnosti. Hlavními částmi projektu jsou rekonstrukce úpraven vody Frýdlant a Bílý Potok. Obě 
rekonstrukce mají za cíl zajistit dostatek kvalitní pitné vody pro zákazníky společnosti.

Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatím-
ních listů a obchodních podílů ovládající osoby:   

Účetní jednotka nevlastní žádné výše uvedené finanční papíry ani investice.
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hospodářský výsledek ztráta zisk

2011 x + 3 570 tis. Kč

2012 x + 1 844 tis. Kč

2013 x +1 022 tis. Kč

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

Konečný hospodářský výsledek za účetní období roku 2013 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. Dále byl hospodářský 
výsledek negativně ovlivněn povodňovými škodami na vedení vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu v majetku společnosti v celkové výši 1 867 866 Kč. V roce 2013 bylo z této částky prostavěno 
a uhrazeno neočekávaně oproti původním plánům roku 1 571 479 Kč. 

Rozdělení konečného hospodářského výsledku za rok 2013:

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2011 x + 5 195 tis. Kč

2012 x + 2 951 tis. Kč

2013 x + 1 656 tis. Kč

pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

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

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

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

provozní výsledek ztráta zisk

2011 x + 3 830 tis. Kč

2012 x + 3 052 tis. Kč

2013 x + 1 741 tis. Kč

- příděl do sociálního fondu - doplnění do výše 100.000,- Kč Kč

- příděl do rezervního fondu Kč

- úhrada kumulované ztráty z předchozích let ve výši Kč Kč

- celkem hospodářský výsledek Kč

Pohledávky společnosti:
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Cenový výměr I/2013 vodné stočné celkem

cena za m3 bez DPH 28,48 48,66 77,14

sazba DPH 15% 15% 15%

cena za m3 s DPH 32,75 55,95 88,70

porovnání za rok 2013s
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 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 oceňovacího 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

Finanční prostředky společnosti:

Ceny vodného a stočného platné v roce 2013:

Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného v letech 2005–2013: 

stav ke dni hotovost bankovní účty

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

31. 12. 2012 54 tis. Kč 5 395 tis. Kč

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

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

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. rozdíl na m³ + 3,47 + 6,14

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

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

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

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

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

11. a) rozdíl na m³ + 2,22 + 3,93

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.
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Rok 2011 ještě byl výrazně ovlivněn katastrofálními povodněmi v srpnu loňského roku. Především s 
ohledem na dokončení odstraňování povodňových škod. 

Opět je nutné upozornit na skutečnost, že v konečných nákladech jako v předchozích letech je 
zaúčtován odpis k oceňovacímu rozdílu ve výši 2 191 tis. Kč, který nebyl zahrnut do kalkulace ceny 
vodného a stočného. Rozdíl nákladovosti bez oceňovacího rozdílu je uveden v řádcích 8. a) až 11. a).

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

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. rozdíl na m³ -0,08 -2,80

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

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

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

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

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

11. a) rozdíl na m³ – 1,37 – 4,79
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Zpráva auditora:

Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2013 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 19. května 2014

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

Zprávu ověřili:  

Ing. Dan Ramzer, v. r.
předseda představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
    
Jana Machová, v. r. 
člen představenstva
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
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PŘÍLOHY:

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
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příloha č. 1P

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU ZA ROK 2013
dle §66a odstavce 9) až 12) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

I. Ovládající osoby naší společnosti  

II. Ostatní osoby ovládané stejnou ovládající osobou

Není sledováno.

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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III. Obchodní styk mezi ovládanou a ovládající osobou 

V účetním období roku 2013 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., (ovládaná osoba) a 
ovládajícími osobami proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

Poznámka:  Údaje jsou uvedeny v tis. Kč.

spřízněná osoba fakturace
neuhrazené
pohledávky

k 31. 12. 2011

závazky
za rok 2011

celkem

neuhrazené
závazky

k 31. 12. 2011

za rok 2013 celkem 425 31 2 167 180

bez DPH
neuhrazené 

pohledávky k 
31. 12. 2013

638 23 13

včetně DPH závazky 17 12 12

za rok 2013 celkem 394 11 0 0

bez DPH
neuhrazené 

závazky 
0 0 0

k 31. 12. 2013 45 0 0 0

včetně DPH 50 0 0 0

Bílý Potok 720 0 0 0

Bulovka 720 0 13 0

Černousy 304 0 0 0

Dětřichov 646 0 0 0

Dolní Řasnice 353 0 10 0

Frýdlant 20 707 33 1 959 182

Habartice 401 0 0 0

Hejnice 6 087 461 49 59

Heřmanice 191 0 0 0

Horní Řasnice 74 0 0 0

Jindřichovice pod Smrkem 0 0 0 0

Krásný Les 134 0 0 0

Kunratice 268 0 0 0

Lázně Libverda 1 147 82 0 0

Nové Město pod Smrkem 7 784 23 10 12

Pertoltice 218 8 0 0

Raspenava 2 761 1 0 0

Višňová 1 177 18 0 0

Celkem 43 692 626 2 031 253
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Závazky spřízněných osob jsou z velké části tvořeny platbami vodného, popř. stočného. Dále obsa-
hují platby za menší stavební práce (opravy přípojek), čištění dešťových kanalizací, zemní práce a po-
dobně. U města Hejnice, města Nové Město pod Smrkem, města Frýdlant obce Bulovka, obce Horní 
Řasnice a obce Dolní Řasnice jsou v závazcích zahrnuty i pronájmy vodohospodářské infrastruktury. 
Lze konstatovat, že výše uvedených obchodních vztahů nevznikla újma ovládané osobě. Vztahy mezi 
ovládanou osobou a ovládajícími osobami fungují a bázi cen obvyklých. Konání ovládajících osob je 
ošetřeno i v zákoně o obcích.  

Společnost měla ke konci roku 2013 dále neuhrazenou pohledávku ve výši 322 tis. Kč za Frýdlant-
ským vodárenským sdružením, které bylo do září loňského roku jediným akcionářem společnosti. 
Na základě rozhodnutí Dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. ze dne 24. března 2014 
byla pohledávka prominuta.

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013.

Zpracováno ve Frýdlantu dne 31. března 2014

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.



|   34   |

příloha č. 2P 

ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A O STAVU MAJETKU ZA ROK 2012
dle §192 odstavec 2) zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník

Předkladatel zprávy:  Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.
   se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01
   zapsaná u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1578
   IČ / DIČ: 25496565 / CZ25496565

Předměty podnikání: 1. provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu,
   2. specializovaný maloobchod,
   3. velkoobchod,
   4. provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkladu podniku, kterým bylo 
Frýdlantské vodárenské sdružení, ke dni 1. června 2005. Majetek je tvořen především vodohospo-
dářskou infrastrukturou. I další ať už nemovitý či movitý majetek je spojen s provozováním vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Rozsah vodohospodářské infrastruktury je uveden v majetkové 
a provozní evidenci vodovodů a kanalizací, která je zpracována v souladu s ustanovením §5 zákona 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů.    

Podrobný rozpis majetku je uveden v příloze k účetní uzávěrce (viz příloha č. 4P), která je nedílnou 
součástí této zprávy.
 
Společnost měla dále uzavřeny nájemní smlouvy na  další vodohospodářskou infrastrukturu, kde 
provozovala v roce 2012 svoji činnost. Jednalo se o tyto smlouvy:

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

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

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

4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692 
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
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5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2013

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

7. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2013

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

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

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2013

Ve Frýdlantu dne 20. dubna 2014 

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. 3P 

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY FRÝDLANTSKÉ VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI, 
A.S. ZA ROK 2013

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., které jsou akcionáři společnosti.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., se sešla v roce 2013 sedmkrát na řádném 
usnášeníschopném zasedání. Během loňského roku se uskutečnilo dvakrát hlasování per rollam. 
Výsledky hlasování per rollam byly vždy na nejbližším řádném zasedání Dozorčí rady Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., potvrzeny.  Celkem v roce 2013 přijala 88 usnesení, která jsou všechny 
postupně naplňována. 

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném dne 12. 
června 2014 projednala řádnou účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ke dni 
31. prosince 2013, Zprávu auditora k účetní uzávěrce, Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající 
osobou za rok 2013, Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2013 a Výroční zprávu 
společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2013. 

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva Frýdlant-
ské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 12. června 2014 Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s.:

- doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní uzá-
věrku k 31. prosinci 2013, která skončila ziskem 1.022,- tis. Kč, při provozním výsledku hospoda-
ření v zisku 1.741,- tis. Kč.  

- nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2013, ke 
Zprávě o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2013, k Výroční zprávě společnosti 
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2013 a doporučuje ji Valné hromadě Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., ke schválení.

- konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2013 uskutečňována řádně v sou-
ladu s platnými stanovami Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., a právním řádem České 
republiky a že při své kontrolní činnosti neshledala žádných podstatných závad, pochybení či 
nedostatků ze strany ředitele a představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Ve Frýdlantu dne 12. června 2014

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
tel.: (+420) 482 312 122
fax: (+420) 482 312 288
e-mail: fvs@fvs.cz
IČ: 25496565
DIČ: CZ25496565

www.fvs.cz

PROVOZNÍ A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM


