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1.	 ÚVODNÍ	SLOVO

„...COM PETO, společně k cíli...“

Rok 2017 završil jedenáctileté úsilí o zahájení rekonstrukce úpravny v Bílém Potoce. Mnohdy se říká, 
že cesta je cíl. Naše cesta k  tomuto cíli byla dlouhá, plná překážek, ale nakonec se vše povedlo 
a  v půli roku jsme mohli zahájit největší investiční akci v dějinách novodobého vodárenství, které 
v roce 2018 slaví 25 let svého působení nejdříve jako Frýdlantské vodárenské sdružení a následně 
jako Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. Společným pojítkem je velmi úzká spolupráce obcí 
Frýdlantska jako vlastníků – akcionářů společnosti.

Díky realizaci této akce budeme daleko lépe připraveni čelit neustále zvyšujícímu se tlaku na kvalitu 
vody z hlediska zákonných povinností a také na její množství. Právě kvantita, především podzemní 
vody, je pravděpodobně ohrožena případným rozšiřováním polského hnědouhelného dolu Turów. 
Rekonstruovaná úpravna vody Bílý Potok je proto zásadním zdrojem pro zásobování celého Frý-
dlantska pitnou vodou.

Protože cítíme reálné ohrožení zásobování pitnou vodou především obcí přilehlých k polské hrani-
ci v blízkosti dolu Turów, nesedíme s  rukama založenýma. Již dva roky intenzivně komunikujeme 
společně se Severočeskou vodárenskou společností, a.s., s vládními úřady a Libereckým krajem. 
Výsledkem jsou reálné finance uvolněné Libereckým krajem a ministerstvem zemědělství na projek-
tování staveb, které zajistí dostatečný přísun pitné vody do míst, kde hrozí její nedostatek.

Daří se realizovat ve spolupráci s obcemi mnoho investic a několik dalších projektů, jako je například 
změna systému dálkového přenosu provozních dat vodárenské sítě, která zajišťuje data pro činnost 
vodárenského dispečinku a dálkový odečet vodoměrů, pilotně provozovaný ve Frýdlantu. 

Na podzim 2018 čekají všechna města a obce komunální volby. Věřím, že staronové a nové reprezen-
tace všech akcionářů Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s. budou i nadále směřovat společně 
k hlavnímu cíli činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., kterou je poskytování bezchybné 
dodávky pitné vody a odvádění a čištění odpadní vody našim odběratelům. 

Ve Frýdlantu dne 14. května 2018

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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akcionář počet akcií hodnota akcií obchodní podíl

Bílý Potok 67 ks 7 705 000 Kč 3,54 %

Bulovka 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Černousy 71 ks 8 165 000 Kč 3,76 %

Dětřichov 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Dolní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Frýdlant 348 ks 40 020 000 Kč 18,41 %

Habartice 70 ks 8 050 000 Kč 3,70 %

Hejnice 169 ks 19 435 000 Kč 8,94 %

Heřmanice 114 ks 13 110 000 Kč 6,03 %

Horní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Jindřichovice pod Smrkem 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Krásný Les 102 ks 11 730 000 Kč 5,40 %

Kunratice 76 ks 8 740 000 Kč 4,02 %

Lázně Libverda 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Nové Město pod Smrkem 199 ks 22 885 000 Kč 10,53 %

Pertoltice 71 ks 8 165 000 Kč 3,76 %

Raspenava 162 ks 18 630 000 Kč 8,57 %

Višňová 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

celkem 1 890 ks 217 350 000 Kč 100,00 %

3.	 ZÁKLADNÍ	KAPITÁL

V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným změnám základního kapitálu nebo ve struktuře vlastníků. 
Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., k 1. lednu 2017 i k 31. prosinci 2017 dosa-
hoval výše 217 350 000 Kč a byl rozdělen na 1 890 kusů listinných akcií na jméno o nominální hodno-
tě 115 000 Kč. Akcie byly vydány ve čtyřech samostatných emisích. První emise byla vydána ke dni 
27. září 2005, druhá ke dni 26. listopadu 2013, třetí ke dni 11. dubna 2014 a poslední v předloňském 
roce k datu 6. června 2016. Všechny akcie byly vydány na jméno a nejsou veřejně obchodovatelné. 

Seznam	akcionářů	společnosti	byl	k	31.	prosinci	2017:	



|   8   |

4.	 PŘEDMĚT	PODNIKÁNÍ	SPOLEČNOSTI

Povolení k provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu vydal Krajský úřad Liberecké-
ho 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. V roce 2016 byla vydána změna uvede-
ného povolení, v souvislosti s uvedením stavby „Dostavba kanalizace Hejnice“ do provozu. Změnu 
povolení vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí rozhodnutím pod č. j. KULK 
58851/2016 dne 18. července 2016.

Veškeré výše uvedená povolení k provozování vodovodů a kanalizací na Frýdlantsku byla dne 4. října 
2017 nahrazena zcela novým povolením k provozování vodovodů a kanalizací, které vydal Krajský 
úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 14. září 2017 pod číslem jedna-
cím KULK 67426/2017, které nabylo první moci právě 4. října 2017.  

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, dodávky 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. Zdeněk Janeček
 JUDr. Petr Dušek

dozorčí	rada

předseda  Ing. Jan Pospíšil 

místopředsedové Ing. Pavel Smutný
 Vladimír Stříbrný
   
členové Radek Haloun
 Tomáš Cýrus
 Pavel Lžičař
 Jaroslav Demčák
 Stanislava Piněvská
 Ing. Robert Wildner
 Pavel Novotný
 Milan Götz
 Romana Šidlová
 Ing. Bc. Stanislav Briestenský
 Viktor Podmanický
 Zdeněk Průša
 Vladimír Hanzl
 Daniel Kopecký
 Miroslav Richter
 

výkonné	vedení	

ředitel Ing. Petr Olyšar
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6.	 ORGANIZAČNÍ	STRUKTURA	
	 A	STAV	ZAMĚSTNANCŮ
Společnost navenek řídí a zastupuje představenstvo, kdy k právním úkonům nad 1 000 000 Kč je 
vyžadován souhlas dozorčí rady, a dále na základě plné moci ředitel společnosti, pouze k právním 
úkonům do 500 000 Kč. 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 kancelář ředitele a ekonomicko–správní společně tvoří „Provozní a zákaznické centrum Frý-
dlantské vodárenské společnosti, a.s.“ Dále provozy nejsou jinak členěny. Pouze provoz úpraven 
vody a čistíren odpadních vod se dále dělí na jednotlivé provozní jednotky:
– úpravna vody Frýdlant 
– úpravna vody Bílý Potok
– čistírna odpadních vod Frýdlant
– čistírna odpadních vod Nové Město pod Smrkem
– čistírna odpadních vod Hejnice 

Základní	organizační	schéma	společnosti

ŘEDITEL
Ing. Petr Olyšar

PŘEDSTAVENSTVO
(3 členové)

VALNÁ	HROMADA (18 akcionářů)

DOZORČÍ	RADA
(18 členů)

PROVOZ 01
kancelář ředitele

Mgr. Alena Soukupová
+ 1,5 pracovníka

PROVOZ 02
ekonomicko-správní

Jana Machová
+ 3,5 pracovníka

PROVOZ P03
vodovody a kanalizace

Josef Stejskal
+ 12,5 pracovníka

PROVOZ 04
ÚV a ČOV

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

 

Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v letech:

stav ke dni počet zaměstnanců

31. 12. 2013 39

31. 12. 2014 39

31. 12. 2015 39

31. 12. 2016 38

31. 12. 2017 39

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

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

2014 10 037 tis. Kč 929 tis. Kč 2 579 tis. Kč

2015 10 297 tis. Kč 957 tis. Kč 2 657 tis. Kč

2016 10 600 tis. Kč 985 tis. Kč 2 735 tis. Kč

2017 11	534	tis.	Kč 1	076	tis.	Kč 2	989	tis.	Kč

V uvedených částkách nejsou zahrnuty odměny vyplývající z dohod o provedení práce. Jedná se 
o náklady na kmenové zaměstnance společnosti. V průběhu roku 2014 byl připraven kompletně nový 
systém odměňování zaměstnanců, který vstoupil v účinnost dne 1. dubna 2015. V kolektivní smlouvě 
pro rok 2017 byl sjednán růst základních tarifních mezd ve výši 3,0 %.     

K výraznému nárůstu počtu zaměstnanců v roce 2010 z 29 na 37 došlo v souvislosti s převzetím 
provozování čistírny odpadních vod Frýdlant. U společnosti byli zaměstnáni všichni bývalí pracovníci 
společnosti Slezan Frýdek-Místek, a. s.  
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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 fyzicky zahájena činnost společnosti. Majetek je tvořen vodohospodářskou infrastrukturou 
a souvisejícími stavbami nebo zařízeními. Veškerý nemovitý či movitý majetek je spjat s řádným vlast-
nictvím a provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.

Rozsah vodohospodářské infrastruktury je uveden v majetkové a provozní evidenci vodovodů a ka-
nalizací, která je zpracována v souladu s ustanovením §5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 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 v sídle společnosti. K vedení majetkové evidence vodovodů a kanalizací využívá společ-
nost příslušné softwarové vybavení – geografický informační systém. Základní vybrané vodohospo-
dářské údaje jsou uvedeny v bodě 8. této zprávy. 
 
Vybrané údaje z rozvahy (bilance) aktiv společnosti:
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31. 12. 2013 162 549 444 162 105 0 24 785 792

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

31. 12. 2015 154 545 49 154 496 0 24 152 1 522

31. 12. 2016 222 291 232 222 059 0 29 248 1 344

31. 12. 2017 274 099 762 273 337 0 43 407 1 408
Poznámka: údaje uváděny v tis. Kč

K růstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku v roce 2016 o 43 % došlo v souvislosti s navýše-
ním základního kapitálu společnosti o 66 470 000 Kč, resp. s majetkovým vypořádáním mezi akcio-
náři a Frýdlantskou vodárenskou společností v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.      

Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., měla k 31. prosinci 2017 dále uzavřeny nájemní smlouvy 
na další vodohospodářskou infrastrukturu, kde provozuje svoji činnost svým jménem na svůj náklad, 
avšak na majetku svých akcionářů. Přehled nájemních smluv na základě, kterých provozuje Frýdlant-
ská vodárenská společnost, a. s., některé vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu:
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1. smluvní strana: Město Hejnice, IČ 002 62 803
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Hejnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou  

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

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

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

5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou

6. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019

7. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2017
 (koncem roku byla uzavřena nová nájemní smlouva s platností do 31. prosince 2019)
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8.	 ZÁKLADNÍ	VODOHOSPODÁŘSKÉ	ÚDAJE

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

8.1	VODOVODY	A	ÚPRAVNY	VODY

popis jednotka/rok 2015 2016 2017
počet zásobených obyvatel osoba 19 185 19 185 19 185
počet vodovodů kus 4 4 4
délka vodovodní sítě bez přípojek km 275 275 275
počet vodovodních přípojek kus 5 690 5 731 5 748
odhad délky vodovodních přípojek km 58 59 59
počet osazených vodoměrů kus 5 406 5 441 5 461
počet úpraven vody kus 3 3 3
celková kapacita vodojemů m3 8 220 8 220 8 220
kapacita zdrojů podzemní vody l/s 71 71 71
voda technologická tis. m3 4 32 33
voda vyrobená celkem tis. m3 1 569 1 621 1 698
- z toho podzemní voda tis. m3 1 088 1 180 1 204
- z toho povrchová voda tis. m3 0 441 494
voda převzatá tis. m3 0 0 0
voda předaná tis. m3 0 0 0
voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 569 1 621 1 698
voda fakturovaná tis. m3 851 834 824
- z toho domácnosti tis. m3 650 636 636
- z toho zemědělství tis. m3 0 0 0
- z toho průmysl tis. m3 0 0 0
- z toho ostatní tis. m3 201 198 188
ztráty v trubní síti tis. m3 582 650 737
vlastní spotřeba vody tis. m3 120 121 121
ostatní voda nefakturovaná tis. m3 16 16 16
vodné bez DPH Kč/m3 32,08 34,80 39,83
DPH  % 15 15 15
vodné s DPH Kč/m3 s DPH 36,90 40,02 45,80
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popis jednotka/rok 2015 2016 2017
počet obyvatel napojených na kanalizaci osoba 14 644 14 324 14 324
počet obyvatel na ČOV osoba 14 644 14 324 14 324
- z toho na mechanickou osoba 320 0 0
- z toho na mechanicko-biologickou osoba 14 324 14 324 14 324
- z toho s likvidací P, N osoba 14 324 14 324 14 324
délka kanalizační sítě km 72 72 72
počet kanalizačních přípojek kus 1 766  1 959 2 032
odhad délky kanalizačních přípojek km 17 21 23
voda vypouštěná do vodních toků tis. m3  1 765 1 871 1 879
odpadní vody do kanalizace tis. m3 402 406 418
- z toho splaškové tis. m3 371 375 387
- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0
množství čištěných vod tis. m3 1 765 1 871 1 879
- z toho splaškových tis. m3 371 375 387
- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0
- z toho balastních tis. m3 1 394 1 496 1 492
stočné bez DPH Kč/m3 50,31 50,39 49,71
DPH  % 15 15 15
stočné s DPH Kč/m3 s DPH 57,86 57,95 57,20

8.2	KANALIZACE

8.3	ČISTÍRNY	ODPADNÍCH	VOD

popis jednotka/rok 2015 2016 2017
počet ČOV kus 4 3 3
- z toho mechanické kus 1 0 0
- z toho mechanicko-biologické kus 3 3 3
kapacita ČOV m3/den 11 428 1 189 9 084
- z toho mechanické m3/den 48 0 0
- z toho mechanicko-biologické m3/den 11 380 1 189 9 084
množství čištěných odpadních vod tis. m3 1 756 1 952 1 974
- z toho mechanicky tis. m3 5 0 0
- z toho mechanicky-biologicky tis. m3 1 751 1 952 1 974
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rok vodné stočné celkem voda převzatá

2014 29,58 49,93 79,52 6,61

změna + 8,4 % + 0,8 % + 3,6 % + 0,2 %

2015 32,08 50,31 82,39 6,62

změna + 8,5 % + 0,2 % + 3,4 % + 19,1 %

2016 34,80 50,39 85,19 7,88

změna + 14,4% - 1,3% +5,1% + 2,9%

2017 39,83 49,71 89,54 8,11

změna + 1,4 % +  2,9 % + 2,3 % + 37,2 %

2018 40,41 51,15 91,56 11,13
Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez DPH. 
Výše DPH v letech 2005 až 2007 činila 5 %.
Výše DPH v letech 2008 až 2009 činila 9 %.
Výše DPH v letech 2010 až 2011 činila 10 %.
Výše DPH v roce 2012 činila 14 %.
Výše DPH je od 1. ledna 2013 ve výši 15 %. 

8.4	VÝVOJ	VODNÉHO	A	STOČNÉHO	V	LETECH	
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9.	 ČINNOST	SPOLEČNOSTI	

9.1	 SPOLEČNOST
Ing. Petr Olyšar, ředitel společnosti

Rok 2017 byl prvním rokem, kdy měla společnost schválen Plán financování obnovy vodovodů a ka-
nalizací s výrazně vyšším objemem finančních prostředků na postupnou rekonstrukci vodovodů a ka-
nalizací. V roce 2017 provedla společnost mimo zahájenou uvedenou rekonstrukci úpravny vody Bílý 
Potok obnovu vodovodů a kanalizací za bezmála 17 mil. Kč. 

Přehled hlavních investičních akcí v oblasti vodovodů a kanalizací v roce 2017:
• Frýdlant, ulice Lužická (II. část) vodovod, kanalizace 2,6 mil. Kč
• Frýdlant, ulice V Úvoze (II. část) vodovod, kanalizace 0,6 mil. Kč
• Frýdlant, ulice Raisova vodovod, kanalizace 3,5 mil. Kč
• Frýdlant, ulice Míru odlehčení kanalizace 2,9 mil. Kč
• Frýdlant, Hág vodovod 0,9 mil. Kč
• Nové Město pod Smrkem vodovod, kanalizace 2,6 mil. Kč
• Bulovka vodovod 1,7 mil. Kč
• Bílý Potok pod Smrkem vodovod 2,1 mil. Kč

Přehled dalších významných investic a nákupů v roce 2017:
• obnova provozu vodohospodářského dispečinku  1,0 mil. Kč
• pilotní projekt dálkových odečtů  0,2 mil. Kč

Jednoznačně nejvýznačnějším datem v roku 2017 byl 30. červen, kdy bylo předáno staveniště a po 
letech příprav zahájena realizace projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“. Slavnostní za-
hájení proběhlo o pár dní později 12. července 2017. Rozpočet akce přesahuje 200 mil. Kč. Re-
konstrukce úpravny vody Bílý Potok je největší investicí v historii společnosti. Projekt byl podpořen 
z Operačního programu životní prostředí a z Fondu ochrany vod Libereckého kraje. Veškeré prů-
běžné informace k realizaci projektu jsou uveřejňovány na webové prezentaci projektu http://www.
upravnavodybilypotok.cz. 

Základní finanční údaje projektu jsou uvedeny v následující tabulce:

A. CELKOVÉ NÁKLADY:

Stavba 195 896 314,00 Kč 198 663 392,85 Kč

Rezerva 15 121 932,00 Kč 0,00 Kč

Autorský dozor 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč

TDI 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč

Koordinátor BOZP 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč

Propagace 335 000,00 Kč 335 000,00 Kč

celkem   214 503 206,00 Kč 202 148 352,85 Kč

položka / stav financování  30. 6. 2017 31. 12. 2017
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B. PŘEHLED ZPŮSOBILÝCH NÁKLADŮ:

Stavba 195 176 314,00 Kč 195 176 314,00 Kč

Rezerva 474 960,00 Kč 474 960,00 Kč

Autorský dozor 2 286 000,00 Kč 2 286 000,00 Kč

TDI 389 000,00 Kč 389 000,00 Kč

Koordinátor BOZP 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč

Propagace 198 346 274,00 Kč 198 346 274,00 Kč

celkem   214 503 206,00 Kč 202 148 352,85 Kč

D. ROZPIS POLOŽEK VLASTNÍHO PODÍLU:

nezpůsobilá část stavby 720 000,00 Kč 3 487 078,85 Kč

nezpůsobilá rezerva 15 121 932,00 Kč 0,00 Kč

nezpůsobilá propagace 315 000,00 Kč 315 000,00 Kč

vlastní podíl ze způsobilých 
nákladů dle B.

71 900 524,34 Kč 71 900 524,34 Kč

celkem 88 057 456,34 Kč 75 702 603,19 Kč

F. MAXIMÁLNÍ MOŽNÝ VLASTNÍ PODÍL DLE SJEDNANÉHO FINANCOVÁNÍ:

maximální dlouhodobý 
úvěr u České spořitelny, a.s.

74 594 000,00 Kč 74 594 000,00 Kč

Fond ochrany vod Liberecké-
ho kraje

30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč

celkem 104 594 000,00 Kč 104 594 000,00 Kč

E. FINANCOVÁNÍ VLASTNÍHO PODÍLU:

dlouhodobý úvěr u České 
spořitelny, a.s.

58 057 456,34 Kč 45 702 603,18 Kč

Fond ochrany vod Liberecké-
ho kraje

30 000 000,00 Kč 30 000 000,00 Kč

celkem 88 057 456,34 Kč 75 702 603,19 Kč

C. VÝŠE DOTACE:

výše dotace 126 445 749,67 Kč 126 445 749,67 Kč

náklady projektu celkem bez 
DPH

214 503 206,00 Kč 202 148 352,85 Kč

vlastní podíl celkem 88 057 456,33 Kč 75 702 603,18 Kč

celkem   214 503 206,00 Kč 202 148 352,85 Kč
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Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je od roku 2008 držitelem certifikátu ISO 9001 a  ISO 
14001. Od roku 2014, kdy proběhl již druhý re–certifikační audit, byla certifikace rozšířena i o normu  
OHSAS 18001. V květnu 2017 společnost prošla opět úspěšně již třetím re–certifikačním auditem, který 
potvrdil, že společnost má uvedené normy úspěšně implementované v chodu a řízení společnosti.

Od roku 2015 se vedení společnosti intenzivně věnuje možným problémům se zásobováním oby-
vatelstva pitnou vodou a odváděním odpadních vod v  souvislosti s  plánovaným rozšířením těžby 
v povrchovém lomu Turów v polském příhraničí. Náklady na realizaci nutných opatření pro zachování 
zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod v souvislosti s rozšířením těžby v lomu Turów na 
Frýdlantsku dosahují dle studie z roku 2015 částky přes 1,5 miliardy Kč a značně přesahují možnosti 
nejen Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., ale i všech dotčených obcí. Společnost nadále za-
stává názor, že náklady na připravovaná opatření k zajištění dodávek pitné vody a likvidaci odpadních 
vod pro značnou část obyvatel Frýdlantského výběžku by měla být hrazena polskou stranou, popř. 
předfinancovány ze zdrojů České republiky, která je následně bude na Polsku vymáhat. V celé zále-
žitosti nadále společnost úzce spolupracuje se Severočeskou vodárenskou společností, a.s., která 
obdobný problém s lomem Turów řeší v oblasti Hrádku a Chrastavy.

V druhé polovině roku proběhla velmi složitá, avšak korektní kolektivní vyjednávání, především vzhle-
dem ke celospolečenské situaci a růstu mezd ve veřejné sféře a oblasti automobilového průmyslu. 
Kolektivní smlouva pro rok 2018 byla uzavřena v prosinci a počítala s  růstem základních tarifních 
mezd od 1. ledna 2018 o 10 %. 

Významným úkolem pro další období bude snižovaní ztrát a skrytých úniků vody, které v období od 
roku 2010 výrazně rostou. Bylo vyhodnoceno, že základní důvody jsou dva. Zaprvé rozsah a funkč-
nost vodohospodářského dispečinku v daném období. Zadruhé stav vodovodní sítě vzhledem ke 
stáří a rozsahu poškození po povodních právě v roce 2010. Snížení ztrát je nezbytné vzhledem k oče-
kávaným problémům spojených s rozšířením těžby v lomu Turów a se suchem obecně v rámci pro-
bíhajících klimatických změn. 

Jako každoročně kancelář ředitele zajišťovala komplexní organizaci zasedání orgánů společnosti. 
Představenstvo se v  roce 2017 sešlo třináctkrát, dozorčí rada pětkrát a valná hromada jedenkrát. 
Veškeré zápisy ze zasedání orgánů společnosti jsou uveřejněny na webové prezentaci společnosti. 

9.2	PROVOZ	KANCELÁŘ	ŘEDITELE
Mgr. Alena Soukupová 

V březnu 2017 došlo ve společnosti k personálním změnám. Po rodičovské dovolené se vrátila paní 
Tereza Stejskalová na své původní pracovní místo (fakturantka vodného a stočného). Paní Alena Sou-
kupová, která po dobu rodičovské dovolené paní Stejskalovou zastupovala, se přesunula do oddě-
lení P01. Tímto přesunem byl otevřen prostor pro realizaci inovací, pro které doposud ve společnosti 
chyběly personální kapacity. K dalším zásadním změnám v personální oblasti nedošlo. Nadále trvá 
požadavek na obsazení pozice investiční technik.

V průběhu roku 2017 se pracovalo na obnově vodohospodářského dispečinku, který přestal fun-
govat v roce 2016. Důvodem zrušení původního dispečinku byla jak jeho zastaralost, tak výpověď 
radiové frekvence a  jejího dalšího použití pro obranné složky státu. Na základě výběrového řízení 
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na nového dodavatele byla uzavřena smlouva o dílo se společností Applic s.r.o. Ke konci roku byl 
zprovozněn nový dispečink. Data potřebná pro řízení vodohospodářské sítě jsou nyní zaměstnan-
cům provozu P03 (provoz vodovodů a kanalizací) předkládána jak na centrálním dispečinku v sídle 
společnosti, tak on-line pomocí webového přístupu z mobilních telefonů zaměstnanců v terénu. Data 
jsou nyní přenášena z šestnácti vodohospodářských objektů z celkového počtu objektů 35. Z důvo-
du finanční náročnosti (částečně neexistující elektrické přípojky na objektech) bude v dalších letech 
docházet k připojování zbývajících objektů postupně. 

V návaznosti na požadavky našich zákazníků byl realizován pilotní projekt dálkových odečtů vodo-
měrů ve Frýdlantu. Do projektu byly zapojeny objekty v majetku Města Frýdlant a Střední školy hos-
podářské a lesnické. V průběhu roku 2017 byly stávající vodoměry na vybraných objektech nahra-
zeny vodoměry s impulsním výstupem, dodavatelsky zřízena radiová síť pro přenos dat z vodoměrů 
a měřidla následně zapojena do systému CEM (centrální energetický management). Předmětem této 
služby je přístup do on-line systému CEM, kde jsou shromažďovány a prezentovány informace o spo-
třebě vody v  objektu. Na anomální stavy je zákazník informován alarmovou e-mailovou zprávou. 
V dalších letech bude tato služba nabídnuta ostatním městům a obcím našeho regionu a následně 
i široké veřejnosti.
V roce 2016 byl realizován vyjadřovací portál (automatizace vyjadřování k existenci inženýrských sítí ). 
V souvislosti s ním byla v roce 2017 implementována webová mapová prohlížečka twiGIS. Pomocí 
této aplikace mají možnost zaměstnanci provozu vodovodů a kanalizací v terénu ze svých mobilních 
telefonů zjistit potřebné informace k naší vodohospodářské síti. Dalším úkolem do roku 2018 je im-
plementovat jednotnou zdrojovou databázi GIS, kterou by využívali všechny stávající (geo)aplikace 
a kterou by také bylo možné napojit na plánovaný nový ERP systém.

Neúspěšně dopadla snaha společnosti o pořízení nového ERP systému a hardwarového vybavení 
(serveru) pomocí podpory Ministerstva pro místní rozvoj (IROP). Žádost o podporu na projekt Moder-
nizace elektronických služeb FVS byla bohužel z důvodu velkého počtu žadatelů zamítnuta. Vzhle-
dem k tomu, že životnost našeho hardwarového vybavení se mílovými kroky blíží ke svému konci 
a aktuálně používaný softwarový produkt plně nepokrývá naše požadavky, musíme hledat jiné řešení 
pro realizaci této bezpodmínečně nutné investice. 

Dalším tématem oddělení P01 bylo Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto dat – GDPR. Společnost nechala zpracovat audit stávajícího Systému bezpečnosti 
informací a stavu ochrany osobních údajů ve vztahu k požadavkům GDPR. Na základě návrhu opat-
ření vyplývajících z auditu jsme postupně začali implementovat požadavky a odstraňovat neshody. 
Realizace změn bude probíhat i v roce 2018.

Koncem roku 2017 byly také zahájeny činnosti spojené s  vytvořením nové webové prezentace 
společnosti a  sjednocením designu všech firemních formulářů. Ukončení je plánováno v průběhu 
druhého čtvrtletí roku 2018. Společně s  provozem ekonomicko-správním tvoří provoz „Provozní 
a zákaznické centrum Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.“ Osobou zodpovědnou za činnost 
zákaznického centra je vedoucí provozu kancelář ředitele.  
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dny po splatnosti pohledávky výše pohledávek z toho v soudním vymáhání

10 000 688 373 Kč 661 739 Kč

365 173 867 Kč 102 842 Kč

180 7 240 Kč 0 Kč

120 20 037 Kč 0 Kč

90 83 864 Kč 20 989 Kč

30 350 157 Kč 0 Kč

celkem pohledávky 1 323 538 Kč 785 570 Kč

stav ke dni výše pohledávek po splatnosti změna oproti předchozímu roku

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

31. prosince 2014 1 402 046 Kč + 73 065 Kč / + 6 %

31. prosince 2015 1 577 133 Kč + 175 087 Kč/ + 12 %

31. prosince 2016 1 590 468 Kč + 13 335 Kč / + 0,8 %

31. prosinec 2017 1	323	538	Kč 	-	266	930	Kč	/	-	17	%

9.3	 PROVOZ	EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
Jana Machová, vedoucí provozu

Provoz zajišťuje veškerou ekonomicko-správní agendu společnosti. Prostřednictvím provozu jsou 
v kontaktu se společností zákazníci společnosti (fakturace množství vodného a stočného, objednáv-
ky, smlouvy o dodávkách pitné vody a odvádění odpadních vod). S provozem kancelář ředitele tvoří 
provoz „Provozní a zákaznické centrum Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s.“  

Mezi velmi důležitou agendu provozu patří vymáhání pohledávek. V průběhu roku bylo více než dva-
cetkrát využito uzavření odběru pitné vody z důvodu neuhrazení vodného nebo stočného. U pohledá-
vek, které se nepodaří společnosti vymoci vlastními silami, pokračovala úzká spolupráce s Advokátní 
kanceláří SPOLAK, spol. s r.o. jmenovitě s Mgr. Martinem Vondroušem. V rámci této spolupráce bylo 
vydáno 23 soudních elektronických platebních příkazů k úhradě pohledávek vůči naší společnosti.  

Struktura pohledávek dle dnů po datu splatnosti ke dni 31. prosince 2017:

V roce 2017 se významně snížit objem pohledávek po lhůtě splatnosti oproti roku 2016, viz přehled 
níže. Bohužel opět se nepodařilo dořešit případ zvýšené spotřeby pitné vody a související fakturace 
v odběrném místě Pertoltice čp. 2 ve vlastnictví Ing. Jana Obody ve výši 115 949 Kč z roku 2015. 
V březnu 2017 proběhlo první hlavní líčení ve věci u Městského soudu v Praze, kdy soud pouze 
informoval, že nechá ve věci zpracovat znalecký posudek. Soud další jednání do doby zpracování 
této výroční zprávy nenařídil. Ve sporu je společnost zastupována Advokátní kanceláří SPOLAK, 
spol. s r.o. Konec soudního řešení není zatím možno odhadnout. I v následném období bude celkově 
vymáhání pohledávek věnována zvýšená pozornost. Především jsou zákazníci vyzýváni k platbám 
měsíčních záloh. Úplný přechod na zálohové platby za dodávku pitné vody a odvádění odpadních 
vod bude možný až po změně informačního systému společnosti. 



|   22   |

Už 1. ledna 2014 vstoupila v platnost rozsáhlá novela zákona o vodovodech a kanalizacích a dále 
nový občanský zákoník. V návaznosti na tyto změny legislativy stále dochází postupně k uzavírání 
nových smluv na „Dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod“ se zákazníky (odběrateli) společ-
nosti.

V návaznosti na přijatý úvěr v maximální výši 74 594 000 Kč od České spořitelny, a.s. došlo ke změ-
ně hlavního transakčního účtu společnosti, o čemž jsou zákazníci průběžně informováni. Stávající 
hlavní účet vedený u Komerční banky, a.s. bude postupně utlumován. Jeho kompletní zrušení se 
předpokládá v druhé polovině roku 2018. Další účty vedené u Československé obchodní banky, a.s. 
a MONETA Money Bank, a.s. byly zrušeny.

9.4	PROVOZ	VODOVODŮ	A	KANALIZACÍ
Josef Stejskal, vedoucí provozu

V roce 2017 proběhly stavby spojené s rekonstrukcí vodovodní a kanalizační sítě. Například proběhla 
rekonstrukce části vodovodu ulice Jiráskova ve Frýdlantu, rekonstrukce vodovodu a kanalizace v uli-
cích Lužická ve Frýdlantu, část ulice Dělnická v Novém Městě pod Smrkem, nové podchody přes 
vodoteče v Dětřichově a v Minkovicích, rekonstrukce části vodovodu v Bulovce a jiné. Určitě stojí za 
zmínku započetí prací na rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce a zkapacitnění akumulace vody 
v Lázních Libverda. I přes časové kolize stavebních prací na sítích vodárenské infrastruktury proběhlo 
i nemalé množství odstraňování dílčích poruch a havárií, řešení rekonstrukcí a výstaveb nových vodo-
vodních či kanalizačních přípojek.

Během roku 2017 pracovníci provozu vodovodů a kanalizací odstranili 75 dílčích poruch a havárií na 
částech vodovodu nebo vodovodních přípojkách a 10 dílčích poruch či havárií na kanalizaci nebo 
kanalizačních přípojkách. Zmiňované opravy proběhly na veřejných prostranstvích a jsou financova-
né z nákladů FVS, a.s.

V rámci rozvoje vodovodní a kanalizační sítě bylo v průběhu roku zprovozněno několik nových vodo-
vodních a kanalizačních přípojek. Stavby kanalizačních přípojek probíhaly v návaznosti na výstavbu 
kanalizace v Hejnicích (Ferdinandově) a v Novém Městě pod Smrkem. Vodovodní a kanalizační pří-
pojky jsou inženýrské sítě ve vlastnictví majitelů připojovaných nemovitostí.

I přes neustálou četnost poruch, a nevelkou kapacitu pracovníků provozu vodovodů a kanalizací, 
nedošlo na vodovodech v roce 2017 k větším zásadním výkyvům v zásobování pitnou vodou nebo 
k zásadním problémům s odváděním odpadních vod. 

rok počet poruch náklady na odstranění

2013 105 971 177 Kč/rok

2014 90 875 800 Kč/rok

2015 101 1 276 816 Kč/rok

2016 96 1 163 610 Kč/rok

2017 85 1	133	756	Kč/rok
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9.5	PROVOZ	ÚPRAVEN	VODY	A	ČISTÍREN	ODPADNÍCH	VOD
Ing. Alena Najvrtová, vedoucí provozu 

V roce 2017 úpravna vody ve Frýdlantu dodala do vodovodní sítě celkem 588 608 m3 pitné vody. Byly 
využívány výhradně zdroje podzemní vody, jedná se o vrt Bažantnice a vrt U Nemocnice. Kvalita pit-
né vody je upravována linkou reversní osmózy, která v roce 2017 vyžadovala několik významnějších 
oprav. Celý areál byl nově oplocen.

Na úpravně vody v Bílém Potoce bylo vyrobeno celkem 493 980 m3 pitné vody. Primárně byla jako 
zdroj surové vody využívána řeka Smědá, při zvýšeném výskytu zákalů byla jímána voda z Hájeného 
potoka. 30. června 2017 byly zahájeny práce na kompletní rekonstrukci celého areálu a technologie 
úpravny vody. Stavební práce by měly být ukončeny 31. prosince 2018, kdy bude nová úpravna pře-
dána do zkušebního provozu. Rekonstrukce probíhá za plného provozu, zásobování obyvatel pitnou 
vodou probíhá bez výraznějších potíží.

Na provoze ČOV Frýdlant bylo vyčištěno celkem 1 271 517 m3 komunálních odpadních vod. Kvalita-
tivní parametry vypouštěných předčištěných vod stanovené vodoprávním rozhodnutím nebyly za celý 
rok překročeny ani jednou. Během roku byly prováděny běžné opravy a údržba, do provozu nebylo 
významněji investováno.

ČOV Nové Město pod Smrkem vyčistila v  roce 2017 celkem 480 379 m3 komunálních odpadních 
vod. Počátkem roku byly překračovány kvalitativní parametry v hodnotě „p“ u obsahu amoniakálního 
dusíku a fosforu. Příčinou byla skrytá porucha v technologii čistírny. Vzhledem ke stáří čistírny je při-
pravovaná kompletní rekonstrukce a modernizace řídicího systému. V roce 2017 nebylo do provozu 
výrazněji investováno, byly prováděny drobné opravy a údržba.

Na ČOV Hejnice bylo vyčištěno celkem 128 044 m3 odpadních vod. Kvalitativní parametry vypouš-
těných vod byly překročeny dvakrát v hodnotě „p“, konkrétně bylo překročeno povolené množství 
amoniakálního dusíku. Na provozu byly prováděny pouze drobné opravy a běžná údržba. 
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10.	 FINANČNÍ	A	ÚČETNÍ	SITUACE	SPOLEČNOSTI	
Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2017 je patrná z bilance společnosti 
a výkazu zisků a ztrát k 31. prosinci 2017, které jsou společně se zprávou auditora součástí přílohy 
č. 4P této výroční zprávy. 
  
Činnost účetní jednotky: 
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2017 dodávku pitné vody pro obyvatele 
čtyř měst a třinácti obcí Frýdlantského výběžku, pro území měst Frýdlant, Hejnice a Nové Město pod 
Smrkem, navíc i odvádění a čištění odpadních vod. 

Dále se společnost věnovala pravidelné obnově vodárenské infrastruktury, kdy je povinnost za ob-
novu vlastněné infrastruktury dána zákonem o  vodovodech a  kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
a v omezené míře získávání nových zákazníků. 

Finanční a nefinanční informace: 
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční 
situaci a výsledky hospodaření společnosti a které by nebyly popsány v účetní uzávěrce, která je 
součástí této výroční zprávy. 

Společnost v uplynulém roce nevyvíjela aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. Aktivity v oblasti životní-
ho prostředí patří mezi základní činnosti společnosti (především odvádění a čištění odpadních vod). 
Účetní jednotka nemá organizační složku v zahraničí. 

Předpokládaný budoucí vývoj činnosti účetní jednotky:
Společnost se bude i nadále zabývat obnovou vlastněného majetku vodovodů a kanalizací pro veřej-
nou potřebu. Do této oblasti budou muset jít v následujících obdobích významně navýšené prostřed-
ky. Společnost připravuje nový plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Snahou společnosti 
bude zajistit finanční prostředky z některého z nabízených dotačních prostředků. 

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

Informace o pořizování vlastních akcií, zatímních listů, obchodních podílů a akcií, zatímních listů a ob-
chodních podílů ovládající osoby: 
Účetní jednotka nevlastní žádné výše uvedené finanční papíry ani investice.

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

hospodářský výsledek ztráta zisk

2013 x + 1 022 tis. Kč

2014 x + 2 380 tis. Kč

2015 x + 2 592 tis. Kč

2016 x + 2 378 tis. Kč

2017 x +	1	435	tis.	Kč
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Dále došlo k ovlivnění opětovným započtením 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 vod-
ného a stočného na uplynulý rok. Oceňovací rozdíl z vkladu podniku bude hospodaření společnosti 
ovlivňovat do roku 2019. 

V neposlední řadě byl hospodářský výsledek ovlivněn započtením další části opravné položky na vyna-
ložené náklady na pozastavený projekt rekonstrukce úpravny vody Frýdlant ve výši 1 407 265 Kč, což 
odpovídá ¼ dosud vynaložených nákladů. 

Rozdělení konečného hospodářského výsledku za rok 2017:

– příděl do sociálního fondu – doplnění do výše 200 000 Kč 100 769,04 Kč

– příděl do rezervního fondu ve výši 5 % 71 743,14 Kč

– část úhrady ztráty z odložené daně 1 262 350,62 Kč

– celkem hospodářský výsledek 1 434 862,80 Kč

• ztráta z odložené daně k datu 31. 12. 2017  2 386 085,01 Kč
• ztráta z odložené daně po rozdělení výsledku za rok 2017 1 123 734,39 Kč

• stav sociálního fondu k datu 31. 12. 2017  99 230,96 Kč
• stav sociálního fondu po rozdělení výsledku za rok 2017 200 000,00 Kč

• stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2017 4 048 367,79 Kč
• stav rezervního fondu po rozdělení výsledku za rok 2017 4 120 110,93 Kč 

provozní výsledek ztráta zisk

2013 x + 1 741 tis. Kč

2014 x + 3 805 tis. Kč

2015 x + 2 715 tis. Kč

2016 x + 3.849 tis. Kč

2017 x +	3	592	tis.	Kč

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2013 x + 1 656 tis. Kč

2014 x + 3 721 tis. Kč

2015 x + 2 623 tis. Kč

2016 x + 3 744 tis. Kč

2017 x +	3	477	tis.	Kč

Ceny vody pitné, vody odpadní a vody odpadní převzaté platné v roce 2017:

popis voda pitná odpadní voda celkem voda převzatá

cena za m3 bez DPH 39,83 49,71 89,54 8,11

sazba DPH 15 % 15 % 15 % 15 %

cena za m3 s DPH 45,80 57,17 102,97 9,33
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pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

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

31. 12. 2014 6 241 tis. Kč 1 402 tis. Kč 0 tis. Kč 1 420 tis. Kč

31. 12. 2015 6 312 tis. Kč 1 577 tis. Kč 0 tis. Kč 1 577 tis. Kč

31. 12. 2016  6 446 tis. Kč 1 590 tis. Kč 0 tis. Kč 1 590 tis. Kč

31. 12. 2017 6	012	tis.	Kč 1	327	tis.	Kč 0	tis.	Kč 1	327	tis.	Kč

stav ke dni hotovost bankovní účty celkem

31. 12. 2013 76 tis. Kč 11 453 tis. Kč 11 529 tis. Kč

31. 12. 2014 126 tis. Kč 7 315 tis. Kč 7 441 tis. Kč

31. 12. 2015 208 tis. Kč 9 671 tis. Kč 9 879 tis. Kč

31. 12. 2016 36 tis. Kč 13 625 tis. Kč 13 661 tis. Kč

31. 12. 2017 57	tis.	Kč 27	917	tis.	Kč 27	974	tis.	Kč

Pohledávky společnosti:

Finanční prostředky společnosti:
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Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného v roce 2017:

A) nákladovost provozní:

porovnání za rok 2017 souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

  1. materiál 4 999 150 4 749 800 223 016 174 900

  2. energie 1 762 059 2 006 000 1 713 268 1 806 225

  3. mzdy 8 980 953 8 792 279 7 061 434 6 992 213

  4. ostatní přímé náklady 6 990 329 8 265 303 4 489 766 5 668 577

  5. provozní náklady 1 320 286 1 374 428 1 571 191 1 586 429

  6. finanční náklady 0 0 0 0

  7. finanční výnosy 0 0 0 0

		8.	výrobní	režie 2 485 716 2 510 108 1 780 665 1 798 139

		9.	správní	režie 1 186 808 1 231 338 850 174 877 066

10.	úplné	vlastní	náklady	 27 725 301 28 932 256 17 689 513 18 903 548

11. fakturovaná voda (m3) 824 111 810 000 417 770 405 000

12.	náklady	na	1	m3 33,64 35,72 42,34 46,68

13. rozdíl na m³ - 2,10 - 4,34

S oceňovacím rozdílem:

10.	úplné	vlastní	náklady 27 725 301 17 689 513

-	odpočet	oceňovací	rozdílu  + 1 222 762 + 875 936

10.a)	úplné	vlastní	náklady	 28 948 062 28 932 256 18 565 450 18 903 548

11. fakturovaná voda (m3) 824 111 810 000 417 700 405 000

12.a)	náklady	na	1	m3 35,13 35,72 44,44 46,68

13.a) rozdíl na m3 k plánu - 0,59 - 2,24



|   28   |

B) nákladovost včetně prostředků na obnovu vodovodů a kanalizací:

porovnání za rok 2017 souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

  1. materiál 4 999 150 4 749 800 223 016 174 900

  2. energie 1 762 059 2 006 000 1 713 268 1 806 225

  3. mzdy 8 980 953 8 792 279 7 061 434 6 992 213

  4. ostatní přímé náklady 10 420 329 8 265 303 5 914 766 5 668 577

  5. provozní náklady 1 320 286 1 374 428 1 571 191 1 586 429

  6. finanční náklady 0 0 0 0

  7. finanční výnosy 0 0 0 0

		8.	výrobní	režie 2 485 716 2 510 108 1 780 665 1 798 139

		9.	správní	režie 1 186 808 1 231 338 850 174 877 066

10.	úplné	vlastní	náklady	 31 155 301 28 932 256 19 114 513 18 903 548

11. fakturovaná voda (m3) 824 111 810 000 417 770 405 000

12.	náklady	na	1	m3 37,80 35,72 45,75 46,68

13. rozdíl na m³ + 2,08 - 0,93

S oceňovacím rozdílem:

10.	úplné	vlastní	náklady 31 155 301 19 114 513

-	odpočet	oceňovací	rozdílu + 1 222 762 875 936

10.a)	úplné	vlastní	náklady	 32 378 062 28 932 256 19 990 449 18 903 548

11. fakturovaná voda (m3) 824 111 810 000 417 770 405 000

12.a)	náklady	na	1	m3 39,28 35,72 47,85 46,68

13.a) rozdíl na m3 k plánu + 3,56 + 1,17
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Zpráva	auditora:
Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2017 bylo ověřeno auditor-
skou společností O-CONSULT, s.r.o.

Výsledkem ověření byl kladný výrok auditora. Zpráva auditora je nedílnou součástí této výroční zprávy 
jako jedna z příloh.

Ve Frýdlantu dne 14. května 2018

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

Zprávu projednali a odsouhlasili:
Ing. Dan Ramzer, v. r., předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
Ing. Zdeněk Janeček, v. r. , člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
JUDr. Petr Dušek, v. r. , člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

Přílohy:

1P. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami
2P. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
3P. Zpráva dozorčí rady Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
4P. Zpráva auditora o ověření účetní uzávěrky, ostatních informací a zprávy o vztazích  
5P. Výpis společnosti z obchodního rejstříku
6P. Finanční výkazy společnosti k datu 31. prosince 2017



|   30   |

PŘÍLOHA	Č.	1P	
ZPRÁVA	O	VZTAZÍCH	MEZI	OVLÁDAJÍCÍMI	OSOBAMI	
A	OVLÁDANOU	OSOBOU	ZA	ROK	2017

Mezi vlastníky společnosti (18 obcí Frýdlantského výběžku) se nenachází ovládající osoba ve smyslu 
§74 a §75 zákona o obchodních korporacích. Největším akcionářem je město Frýdlant s obchodním 
podílem 18,41 %. Hlasování na valné hromadě je omezeno dle §9 odst. 4 stanov společnosti počtem 
hlasů, který se rovná počtu akcií nejmenšího akcionáře. Každý akcionář má tak při jednáních valné 
hromady 63 hlasů. Jednotliví akcionáři nejednají ve shodě.    

I.	Vlastníci	společnosti	–	stav	ke	konci	roku	2017

II.	Ostatní	osoby	ovládané	shodnými	vlastníky

Není sledováno.

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

V účetním období roku 2017 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a.s. a vlastníky společnosti 
proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

akcionář počet akcií hodnota akcií obchodní podíl

Bílý Potok 67 ks 7 705 000 Kč 3,54 %

Bulovka 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Černousy 71 ks 8 165 000 Kč 3,76 %

Dětřichov 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Dolní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Frýdlant 348 ks 40 020 000 Kč 18,41 %

Habartice 70 ks 8 050 000 Kč 3,70 %

Hejnice 169 ks 19 435 000 Kč 8,94 %

Heřmanice 114 ks 13 110 000 Kč 6,03 %

Horní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Jindřichovice pod Smrkem 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Krásný Les 102 ks 11 730 000 Kč 5,40 %

Kunratice 76 ks 8 740 000 Kč 4,02 %

Lázně Libverda 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

Nové Město pod Smrkem 199 ks 22 885 000 Kč 10,53 %

Pertoltice 71 ks 8 165 000 Kč 3,76 %

Raspenava 162 ks 18 630 000 Kč 8,57 %

Višňová 63 ks 7 245 000 Kč 3,33 %

celkem 1 890 ks 217 350 000 Kč 100,00 %
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spřízněná osoba
fakturace za rok 

2017 celkem
neuhrazené 
pohledávky  

k 31. 12. 2017

závazky za rok 
2017 celkem

neuhrazené 
závazky 

k 31. 12. 2017

Bílý Potok 13 165 572 0

Bulovka 55 533 2 045 25 000 0

Černousy 64 515 0 0 0

Dětřichov 46 703 0 0 0

Dolní Řasnice 37 063 0 9 500 9 500

Frýdlant 356 397 34 301 2 178 607 0

Habartice 22 989 0 0 0

Hejnice 2 741 834 702 348 20 385 0

Heřmanice 28 242 0 0 0

Horní Řasnice 118 785 0 10 000 0

Jindřichovice pod Smrkem 0 0 0 0

Krásný Les 55 187 0 0 0

Kunratice 28 919 0 0 0

Lázně Libverda 247 017 0 0 0

Nové Město pod Smrkem 146 970 0 24 200 0

Pertoltice 63 415 0 0 0

Raspenava 1 247 048 90 803 0 0

Višňová 343 985 27 803 9 680 0

celkem 5 617 767 857 737 2 277 372 9 500

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

Závazky vlastníků vůči společnosti jsou z převážné části tvořeny platbami za vodu pitnou dodanou, 
vodu odpadní odvedenou, popř. vodu odpadní převzatou v případě Raspenavy. Dále obsahují plat-
by za menší stavební práce (opravy přípojek), čištění dešťových kanalizací, zemní práce a podob-
ně. U města Hejnice, města Nové Město pod Smrkem, města Frýdlant, obce Bulovka, obce Horní 
Řasnice, obce Kunratice, obce Višňová a obce Dolní Řasnice jsou v závazcích zahrnuty i pronájmy 
vodohospodářské infrastruktury:  

1. smluvní strana: Město Hejnice, IČ 002 62 803
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Hejnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou  
2.  smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod + kanalizace Nové Město pod Smrkem
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
3.  smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692 
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
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datum sjednání 
zápůjčky

výše
zápůjčky

čerpáno
v roce 2017

stav závazku
k 31. 12. 2017

úroky 
za rok 2017

23. 12. 2015 14 100 000,00 10 010 380,45  14 000 000,00 120 045,72 

5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
6. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová-Andělka a Višňová-Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
7. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2017
   (koncem roku byla uzavřena nová nájemní smlouva s platností 
   do 31. prosince 2019)
Lze konstatovat, že z  výše uvedených obchodních vztahů nevznikla Frýdlantské vodárenské spo-
lečnosti, a.s. újma. Vztahy mezi společností a vlastníky fungují a bázi cen obvyklých. Cena vodného 
a stočného je jednotná pro celou tarifní oblast jak pro běžné odběratele, tak pro akcionáře společnosti. 
Tyto ceny jsou věcně usměrňovány. Konání vlastníků společnosti je dále ošetřeno i v zákoně o obcích.

IV.	Další	vztahy	mezi	vlastníky	a	Frýdlantskou	vodárenskou	společností,	a.s.	

Společnost uzavřela s Městem Frýdlant v souladu s usneseními dozorčí rady následující smlouvy 
o zápůjčce finančních prostředků, které byly a jsou účelově vázány na realizaci staveb, resp. na ob-
novu vodovodů a kanalizací v majetku společnosti.

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Zpracováno ve Frýdlantu dne 31. března 2018.

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

Za ovládanou osobu odsouhlasili:
Ing. Dan Ramzer, v. r. předseda představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

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

JUDr. Petr Dušek, v. r.  člen představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
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PŘÍLOHA	Č.	2P	
ZPRÁVA	O	PODNIKATELSKÉ	ČINNOSTI	A	O	STAVU	MAJETKU	ZA	ROK	2017

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

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

Majetek společnosti byl vložen do společnosti na základě smlouvy o vkladu podniku, kterým bylo Frýdlantské 
vodárenské sdružení, ke dni 1. června 2005. Majetek je tvořen především vodohospodářskou infrastrukturou. 
I další ať už nemovitý či movitý majetek je spojen s provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. 

Rozsah vodohospodářské infrastruktury je uveden v majetkové a provozní evidenci vodovodů a ka-
nalizací, která je zpracována v souladu s ustanovením §5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.    

Podrobný rozpis majetku je uveden v příloze k účetní uzávěrce.
 
Společnost měla dále uzavřeny nájemní smlouvy na  další vodohospodářskou infrastrukturu, kde 
provozovala v roce 2016 svoji činnost. Jednalo se o tyto smlouvy:

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

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

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

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

5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
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6. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová-Andělka a Višňová-Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019

7. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2017
   (koncem roku byla uzavřena nová nájemní smlouva s platností 
   do 31. prosince 2019)

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

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2017.

Ve Frýdlantu dne 29. dubna 2018

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

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

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

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

ZPRÁVA	DOZORČÍ	RADY	FRÝDLANTSKÉ	VODÁRENSKÉ	
SPOLEČNOSTI,	A.	S.	ZA	ROK	2017

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., má dle stanov společnosti 18 člennů 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 2017 pětkrát na řádném 
usnášeníschopném zasedání. Během loňského roku se uskutečnilo desetkrát hlasování per rollam. 
Výsledky hlasování per rollam byly vždy na nejbližším řádném zasedání Dozorčí rady Frýdlantské vo-
dárenské společnosti, a. s., potvrzeny.  Celkem v roce 2017 přijala dozorčí rada celkem 110 usnesení, 
která jsou postupně naplňována. 

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném 
v červnu 2018 projednala řádnou účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ke dni  
31. prosince 2017, Zprávu auditora k účetní uzávěrce, Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající 
osobou za rok 2017, Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2017 a Výroční zprávu 
společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2017. 

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva Frýdlant-
ské vodárenské společnosti, a. s. ze dne 21. května 2018 Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s.:

– doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní uzá-
věrku k 31. prosinci 2017, která skončila ziskem 1 435 tis. Kč, při provozním výsledku hospodaření 
v zisku 3 592 tis. Kč a výsledku před zdaněním 3 477 tis. Kč.  

– nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2017, ke Zprá-
vě o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2017, k Výroční zprávě společnosti Frýdlantská 
vodárenská společnost, a. s., za rok 2017 a doporučuje ji Valné hromadě Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s., ke schválení.

– konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2017 uskutečňována řádně v soula-
du 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 19. června 2018

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	
FINANČNÍ	VÝKAZY	SPOLEČNOSTI	K	DATU	31.	PROSINCE	2017
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POZNÁMKY
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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


