
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019
Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.





Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.,
se sídlem Frýdlant, Zahradní 768, PSČ 464 01
IČ 254 96 565 / DIČ CZ25496565
zapsána do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1578

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019

„CO JE TVRDŠÍ NEŽ KÁMEN, A CO MĚKČÍ NEŽ VODA? 

PŘECE SE MĚKKOU VODOU ROZRUŠÍ I TVRDOST SKAL.“ 

Publius Ovidius Naso
římský básník 



OBSAH

 1. Úvodní slovo 
 2. Základní údaje o společnosti
 3. Základní kapitál
 4. Předmět podnikání společnosti
 5. Orgány společnosti
 6. Organizační struktura a stav zaměstnanců
 7. Majetek společnosti
 8. Základní vodohospodářské údaje
 9. Činnost společnosti 
 10. Finanční a účetní situace společnosti

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 2019

květen 2020
Ing. Petr Olyšar



|   5   |

1. ÚVODNÍ SLOVO

„ADVERSO FLUMINE“ – proti proudu
(z latiny)

Rok 2019 byl rokem zkušebního provozu Úpravny vody Bílý Potok. Její rekonstrukce byla největší 
investicí vodárny za dobu, kdy je v rukách obcí – akcionářů. Realizace projektu úpravny vody v Bílém 
Potoce trvala třináct let a nesla se pěti volebními obdobími obecních samospráv, což je unikátní. 
Díky odpovědné přípravě, realizaci a provozu si dovolím napsat, že je to projekt úspěšný. Díky němu 
můžeme v budoucnu lépe čelit dvěma největším hrozbám vodárenství na Frýdlantsku: hrozbě první – 
rozšíření a prohloubení polského dolu Turów a hrozbě druhé – globálnímu suchu. 

Nemohu si zvyknout, že akcionáři i vedení společnosti jsou neustále napadáni, že Frýdlantská vodáren-
ská společnost, a.s. má nejdražší součet vodného a stočného v České republice. Je potřeba neustále 
opakovat, že akcionáři i vedení jsou odpovědnými hospodáři. Díky odpovědným opatřením společnost 
nyní generuje dostatek finančních prostředků pro budoucí provozní udržitelnost vodárenského provozu 
na úrovni zajištění provozu, plánovaných oprav a investic.

Společnost nemá žádného zahraničního vlastníka, který vyvádí zisky do daňových rájů, členové 
dozorčí rady, přestože mají velikou odpovědnost, pracují bez nároku na odměnu a akcionáři si nevy-
plácejí žádné dividendy. Díky tomu je veškerý zisk hospodaření vracen do společnosti na její rozvoj. 
Stejně tak si společnost nemůže dovolit přípravu ekonomicky a provozně nesmyslných projektů, jak 
je jí neustále podsouváno ze strany některých rádoby zelených aktivistů.

Kvůli zásahům státu – růstu minimální a zaručené mzdy se zvyšují mzdové náklady, vzrostla cena 
elektřiny a stát navýšil i cenu za surovou vodu, kterou od něj vodárna nakupuje. Snížená sazba DPH 
od května 2020 dopad na peněženky zákazníků sníží, ale pokud stát nebude hledat finanční zdroje 
na rekonstrukce a investice ve vodárenství, ponesou, bohužel, veškerou tíhu nákladů společnosti její 
zákazníci nebo akcionáři. 

Děkuji všem zaměstnancům, akcionářům a partnerům společnosti za spolupráci. 

Děkuji Libereckému kraji a jeho reprezentantům za trvalou politickou i ekonomickou podporu v otáz-
kách Turówa. Poděkování míří i Ministerstvu zemědělství ČR a Ministerstvu životního prostředí ČR za 
garanci finančních prostředků na přípravu vynucených investic s ohledem na hrozbu ztráty vodních 
zdrojů na Frýdlantsku. Těším se na spolupráci v roce 2020.

Pevně věřím, že vedení, zaměstnanci i  akcionáři společnosti budou i  nadále směřovat společně 
k hlavnímu cíli činnosti Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., kterou je poskytování bezchybné 
dodávky a odvádění pitné a odpadní vody našim odběratelům i v roce 2020. 

Ve Frýdlantu dne 18. května 2020
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 3,32 %

Bulovka  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Černousy 71 ks 8 165 000 Kč 3,52 %

Dětřichov  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Dolní Řasnice  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Frýdlant  477 ks 54 855 000 Kč 23,63 %

Habartice  70 ks 8 050 000 Kč 3,47 %

Hejnice  169 ks 19 435 000 Kč 8,37 %

Heřmanice  114 ks 13 110 000 Kč 5,65 %

Horní Řasnice  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Jindřichovice pod Smrkem  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Krásný Les  102 ks 11 730 000 Kč 5,05 %

Kunratice  76 ks 8 740 000 Kč 3,76 %

Lázně Libverda  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Nové Město pod Smrkem  199 ks 22 885 000 Kč 9,86 %

Pertoltice  71 ks 8 165 000 Kč 3,52 %

Raspenava  162 ks 18 630 000 Kč 8,02 %

Višňová  63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

celkem  2 019 ks 232 185 000 Kč 100,00 %

3.	 ZÁKLADNÍ	KAPITÁL
3.1.	Stav	základního	kapitálu	na	začátku	roku	2019

Základní kapitál Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., k 1. lednu 2019 i k datu 31. prosince 2019 
dosahoval výše 232 185 000 Kč a byl rozdělen na 2 019 kusů listinných akcií na jméno o nominální 
hodnotě 115 000 Kč. 

Akcie byly vydány ve pěti samostatných emisích:
• první emise   27. září 2005
• druhá emise   26. listopad 2013
• třetí emise   11. duben 2014
• čtvrtá emise  6. červen 2016 
• pátá emise   31. květen 2018 

Všechny akcie jsou listinné a byly vydány na jméno. Akcie nejsou veřejně obchodovatelné.  
Seznam	akcionářů	společnosti	byl	k	1.	lednu	2019:	
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4.	 PŘEDMĚT	PODNIKÁNÍ	SPOLEČNOSTI

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. je držitelem nového povolením k  provozování vodovodů 
a kanalizací, které vydal Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dne 
14. září 2017 pod číslem jednacím 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, 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

• silniční motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší 
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, 

 nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesa-
hující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí:

 Petr Čáp
 osoba odborně způsobilá k provozování silniční nákladní autodopravy 
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5.	 ORGÁNY	SPOLEČNOSTI

představenstvo

předseda Ing. Dan Ramzer

členové Ing. Zdeněk Janeček
 JUDr. Petr Dušek

dozorčí	rada	složení	do	5.	listopadu	2019

předseda  Ing. Jan Pospíšil 

místopředsedové Jaroslav Demčák
 Vladimír Stříbrný
   
členové Radek Haloun
 Tomáš Cýrus
 Pavel Lžíčař
 Ing. Miroslav Kratochvíl
 Stanislava Piněvská
 Marek Kratochvíl
 Pavel Novotný
 Milan Götz
 Romana Šidlová
 Ing. Bc. Stanislav Briestenský
 Viktor Podmanický
 Ing. Petr Beran
 Jana Mikudíková
 Monika Filová
 Miroslav Richter

dozorčí	rada	složení	od	5.	listopadu	2019

předseda Ing. Jan Pospíšil 

místopředsedové Jaroslav Demčák
 Vladimír Stříbrný
 
členové  Radek Haloun
 Tomáš Cýrus
 Pavel Lžíčař
 Ing. Miroslav Kratochvíl
 Stanislava Piněvská
 Marek Kratochvíl
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 Pavel Novotný
 Milan Götz
 Romana Šidlová
 Ing. Bc. Stanislav Briestenský
 Viktor Podmanický
 Ing. Petr Beran
 Jana Mikudíková
 Martina Kohoutová
 Miroslav Richter

výkonné	vedení	

ředitel  Ing. Petr Olyšar
vedoucí provozu 01 Mgr. Alena Soukupová
vedoucí provozu 02 Jan Machová
vedoucí provozu 03 Josef Stejskal
vedoucí provozu 04 Ing. Alena Najvrtová
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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, avšak pouze k práv-
ním úkonům do 500 000 Kč. Společnost se dělí na čtyři samostatné provozy: 
a. provoz kancelář ředitele 
b. provoz ekonomicko-správní
c. provoz vodovodů a kanalizací
d. 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:
e. úpravna vody Frýdlant 
f. úpravna vody Bílý Potok
g. čistírna odpadních vod Frýdlant
h. čistírna odpadních vod Nové Město pod Smrkem
i. 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 pracovníků
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Celkový počet zaměstnanců společnosti:

Vývoj mzdových nákladů na zaměstnance v letech:

stav ke dni počet zaměstnanců

31. 12. 2015 39

31. 12. 2016 38

31. 12. 2017 39

31. 12. 2018 39

31. 12. 2019 38

rok mzdy zdravotní pojištění sociální pojištění

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

2018 12 636 tis. Kč 1 174 tis. Kč 3 260 tis. Kč

2019 13	632	tis.	Kč 1	267	tis.	Kč 3	506	tis.	Kč

V uvedených částkách nejsou zahrnuty odměny vyplývající z dohod o provedení práce. Jedná se 
o náklady na kmenové zaměstnance společnosti. V kolektivní smlouvě pro rok 2019 byl sjednán růst 
základních tarifních mezd ve výši v rozmezí 5,0 % až 6,0 % dle tarifu. 

Problémem v personální oblasti je skutečnost, že se nepodařilo doplnit stav pracovníků na počet dle 
platného organizačního řádu. Další nepříjemností je dlouhodobá nemoc dvou pracovníku provozu 
P03 – vodovody a kanalizace.
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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. 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

31. 12. 2018 440 083 566 439 517 0 51 582 1 295

31. 12. 2019 445 649 578 445 071 0 39 290 946
Poznámka: údaje uváděny v tis. Kč

K růstu hodnoty dlouhodobého hmotného majetku v  roce 2016 o 43 % došlo v souvislosti s na-
výšením základního kapitálu společnosti o 66 470 000 Kč, resp. s majetkovým vypořádáním mezi 
akcionáři a Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. v oblasti vodovodů a kanalizací pro veřejnou 
potřebu. K dalšímu nárůstu majetku dojde v roce 2020 v souvislosti se zařazením v únoru 2020 zko-
laudovaného projektu „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“. V roce 2019, kdy probíhal zkušební 
provoz tohoto projektu, jsou náklady zahrnuty v rozvaze v položce nedokončený majetek. 
 
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., měla k 31. prosinci 2019 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
 nájem 2019: 500 000 Kč 

2.  smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
 předmět smlouvy: kanalizace Nové Město pod Smrkem
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 20 000 Kč 

3.  smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 9 500 Kč

4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692 
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 25 000 Kč

5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 50 000 Kč

6. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
 nájem 2019: 8 000 Kč 

7. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
 nájem 2019: 1 837 000 Kč

8. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: kanalizace Frýdlant, lokalita Hág
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2028
 nájem 2019: 50 000 Kč
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8.	 ZÁKLADNÍ	VODOHOSPODÁŘSKÉ	ÚDAJE

V tabulkách jsou uvedeny základní vodohospodářské údaje Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za 
posledních pět let. 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 2018 2019

počet zásobených obyvatel osoba 19 185 19 185 19 185 19 185 19 185
počet vodovodů kus 4 4 4 4 4
délka vodovodní sítě bez přípojek km 275 275 275 276 276
počet vodovodních přípojek kus 5 690 5 731 5 748 5 790 5 840
odhad délky vodovodních přípojek km 58 59 59 59 60
počet osazených vodoměrů kus 5 406 5 441 5 461 5 522 5 586
počet úpraven vody kus 3 3 3 3 3
celková kapacita vodojemů m3 8 220 8 220 8 220 10 900 10 900
kapacita zdrojů podzemní vody l/s 71 71 71 71 71
voda technologická tis. m3 4 32 33 32 143
voda vyrobená celkem tis. m3 1 569 1 621 1 698 1 610 1 577
- z toho podzemní voda tis. m3 1 088 1 180 1 204  1 060 1 103
- z toho povrchová voda tis. m3 0 441 494 550 474
voda převzatá tis. m3 0 0 0 0 0
voda předaná tis. m3 0 0 0 0 0
voda vyrobená určená k realizaci tis. m3 1 569 1 621 1 698 1 610 1 577
voda fakturovaná tis. m3 851 834 824 850 869
- z toho domácnosti tis. m3 650 636 636 659 671
- z toho zemědělství tis. m3 0 0 0 0 0
- z toho průmysl tis. m3 0 0 0 0 0
- z toho ostatní tis. m3 201 198 188 191 198
ztráty v trubní síti tis. m3 582 650 737 643 599
vlastní spotřeba vody tis. m3 120 121 121 101 93
ostatní voda nefakturovaná tis. m3 16 16 16 16 16
vodné bez DPH Kč/m3 32,08 34,80 39,83 40,41 47,35
DPH  % 15 15 15 15 15
vodné s DPH Kč/m3 

s DPH
36,90 40,02 45,80 46,47 54,45
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popis jednotka/
rok

2015 2016 2017 2018 2019

počet obyvatel napojených 
na kanalizaci

osoba 14 644 14 324 14 324 14 324 14 324

počet obyvatel na ČOV osoba 14 644 14 324 14 324 14 324 14 324
- z toho na mechanickou osoba 320 0 0 0 0
- z toho na mechanicko-biologickou osoba 14 324 14 324 14 324 14 324 14 324
- z toho s likvidací P, N osoba 14 324 14 324 14 324 14 324 14 324
délka kanalizační sítě km 72 72 72 74 74
počet kanalizačních přípojek kus 1 766  1 959 2 032 2 067 2 159
odhad délky kanalizačních přípojek km 17 21 23 25 27
voda vypouštěná do vodních toků tis. m3  1 765 1 871 1 879 1 798 2 047
odpadní vody do kanalizace tis. m3 402 406 418 464 470
- z toho splaškové tis. m3 371 375 387 433 441
- z toho průmyslové tis. m3 0 0 0 0 0
množství čištěných vod tis. m3 1 765 1 871 1 879 1 798 2 047
- z toho splaškových tis. m3 371 375 387 433 441
- z toho průmyslových tis. m3 0 0 0 0 0
- z toho balastních tis. m3 1 394 1 496 1 492 1 365 1 606
stočné bez DPH Kč/m3 50,31 50,39 49,71 51,15 52,65
DPH  % 15 15 15 15 15
stočné s DPH Kč/m3 

s DPH
57,86 57,95 57,20 91,56 60,55

8.2	KANALIZACE

8.3	ČISTÍRNY	ODPADNÍCH	VOD
popis jednotka/

rok
2015 2016 2017 2018 2019

počet ČOV kus 4 3 3 3 3
- z toho mechanické kus 1 0 0 0 0
- z toho mechanicko-biologické kus 3 3 3 3 3
kapacita ČOV m3/den 11 428 1 189 9 084 9 084  9 084
- z toho mechanické m3/den 48 0 0 0 0
- z toho mechanicko-biologické m3/den 11 380 1 189 9 084 9 084 9 084
množství čištěných odpadních vod tis. m3 1 756 1 952 1 974 1 867 2 129
- z toho mechanicky tis. m3 5 0 0 0 0
- z toho mechanicky-biologicky tis. m3 1 751 1 952 1 974 1 867 2 129



|   17   |

rok vodné stočné celkem voda převzatá

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

změna + 17,2 % + 2,9 % + 9,2 % + 14,5 %

2019 47,35 52,65 99,99 12,74

změna + 16,0 % + 4,8 % + 10,2 % + 3,5 %

2020 54,94 55,20 110,14 13,18
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 
Počátkem roku 2019 byl největší projekt v historii společnosti „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Po-
tok“ uveden na základě příslušného rozhodnutí vodoprávního úřadu a stavebního úřadu do zkušeb-
ního provozu. Projekt byl podpořen z Operačního programu životní prostředí a z Fondu ochrany vod 
Libereckého kraje. V  rámci zkušebního provozu byly odstraňovány nedodělky zjištěné při předání 
stavby a případné vady. Veškeré nedodělky ke dni předání dokončené stavby byly odstraněny v červ-
nu 2019. V rámci zkušebního provozu došlo k nastavení celé technologické linky úpravny vody. Veš-
keré poznatky ze zkušebního provozu byly shrnuty v závěrečném vyhodnocení zkušebního provozu, 
které proběhlo v prosinci 2019. Na základě vyhodnocení byly podány dne 13. prosince 2019 žádosti 
uvedení stavby „Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok“ do trvalého užívání. Pravomocné kolaudační 
souhlasy vodoprávního a stavebního úřadu byly vydány v únoru 2020. Náklady na přípravu a realizaci 
projektu přesáhly 200 mil. Kč. Většinu informací k projektu lze dohledat na webové prezentaci 
http://www.upravnavodybilypotok.cz.

V roce 2019 probíhala opět v navýšené míře obnova vodovodů a kanalizací, která je umožněna v ná-
vaznosti na v roce 2016 schválený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací. Tento plán počítá 
s postupným navyšováním prostředků na obnovu, s cílem dosáhnout v roce 2020 částky 19,03 mil. 
Kč ročně. Do budoucna se jeví velkým problémem dosud neobsazená pracovní pozice investičního 
technika. 

Přehled hlavních investičních akcí v oblasti obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2019:
• Frýdlant, ulice Kaplického a U Nemocnice vodovod, kanalizace 5,20 mil. Kč
• Frýdlant, ulice Spojovací vodovod 1,80 mil. Kč
• Nové Město pod Smrkem, ulice Boženy Němcové vodovod 1,10 mil. Kč
• Nové Město pod Smrkem, ulice U Hřiště vodovod 0,80 mil. Kč
• Pertoltice, úsek před opravou komunikace vodovod 1,40 mil. Kč
• Bulovka, přechod přes vodoteč vodovod 0,35 mil. Kč

Přehled dalších významných investic a nákupů v roce 2019:
• rybí přechod na Smědé – odběr pro úpravnu vody  1,30 mil. Kč
• rozšíření a doplnění vodohospodářského dispečinku   1,03 mil. Kč
• nový informační systém společnosti – software Qi (I. část) 0,80 mil. Kč
• dovybavení úpravny vody Bílý Potok  0,65 mil. Kč 
• oprava vodojemu Lázně Libverda – gravitace  0,20 mil. Kč

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 potvr-
dil, že společnost má uvedené normy úspěšně implementované v chodu a řízení společnosti. V roce 
2019 byly zavedené systémy zkontrolovány v rámci 2. dozorového auditu. U certifikace dle normy 
OHSAS 18001 společnost čeká přechod na novou normu ISO 45001. V roce 2020 společnost musí 
projít novým kompletním certifikačním auditem. 
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Od roku 2015 se vedení společnosti intenzivně věnuje možným problémům se zásobováním obyva-
telstva pitnou vodou a odváděním odpadních vod v souvislosti s plánovaným rozšířením těžby v po-
vrchovém lomu Turów v polském příhraničí. V roce 2019 jednání uvízla na mrtvém bodě s ohledem na 
projednávání SEA k navrhované aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje – 
oblast Frýdlantsko. Na druhou stranu se podařilo dokončit nadlimitní výběrové řízení na projektovou 
a inženýrskou činnost „Technická opatření na vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu proti 
negativním vlivům rozšíření těžby v lomu Turów v Polsku na Frýdlantsku“. Smlouva o dílo v celkové 
výši 62 575 800 Kč byla uzavřena se sdružením „VRV + SHDP + PROVOD“, kdy vedoucím účastní-
kem sdružení je společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Projektové práce byly následně 
zahájeny. Na část projektové a inženýrské činnosti byla zajištěna dotace z Ministerstva zemědělství 
ČR v rámci programu 129 300 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací II“ – podprogram č. 129 304 – „Podpora projektové a inženýrské přípravy navrže-
ných opatření k řešení dopadů plánovaného rozšíření těžby polského hnědouhelného lomu Turów na 
české území“. Celkem byla smluvně zajištěna dotace ve výši 14 161 000,00 Kč při vlastním podílu  
6 069 000,00 Kč. Z uzavřené smlouvy není zajištěno financování 42 345 800,00 Kč. O konečném 
rozsahu projektové a  inženýrské činnosti se rozhodne po ukončení monitoringu České geologické 
služby v roce 2020. 

Druhý rok po sobě v druhé polovině roku proběhla velmi složitá, avšak korektní kolektivní vyjed-
návání, především vzhledem ke celospolečenské situaci ekonomického růstu a  k  neudržitelnému 
zvyšování mezd v oblasti automobilového průmyslu. Kolektivní smlouva pro rok 2020 byla uzavřena 
v prosinci 2019 a počítala s růstem základních tarifních mezd od 1. ledna 2020 v rozmezí o 4 % v nej-
vyšším tarifním stupni až o 10 % v nejnižším tarifním stupni. 

Stále významným úkolem i pro další období zůstává, i přes skutečnost, že v letech 2018 a 2019 došlo 
k mírnému poklesu, snižovaní ztrát a skrytých úniků vody, které v období od povodní v roce 2010 
výrazně vzrostly. Již dříve bylo vyhodnoceno, že základní důvody jsou dva. Za prvé rozsah a funkč-
nost vodohospodářského dispečinku v daném období. Za druhé stav vodovodní sítě vzhledem ke 
stáří a rozsahu poškození po povodních právě v roce 2010. Snížení ztrát vody ve vodovodní síti je 
pro společnost naprosto klíčové, především s ohledem na rozšiřující se těžbu v polském lomu Turów 
i s ohledem na sucho obecně v rámci probíhajících klimatických změn. 

Jako každoročně kancelář ředitele zajišťovala komplexní organizaci zasedání orgánů společnosti. 
Představenstvo se v roce 2019 sešlo třináctkrát, dozorčí rada šestkrát (proběhlo i osm hlasování per 
rollam) a valná hromada dvakrát. Veškeré zápisy ze zasedání orgánů společnosti jsou uveřejněny na 
webové prezentaci společnosti. 

Společnost dlouhodobě bojuje s nízkým počtem pracovníků především v provozu vodovodu a ka-
nalizací, kde jsou dva pracovníci dlouhodobě nemocní. V  roce 2019 se nepodařilo obsadit pozici 
investiční technik, která bude zcela nezbytná v souvislosti z výrazně rozšířenou obnovou vodovodů 
a kanalizací pro veřejnou potřebu. Otázkou zůstává vytvoření pozice „dispečer“ především pro lepší 
řízení celé vodárenské soustavy.
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Vodohospodářské objekty Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

typ objektu počet počet napojených na 
dispečink

nemá přípojku elektřiny

vodojemy 26 18 8

ČS vodovodu 6 3 1

vrty 8 1 0

ÚV 3 0 0

ČOV 3 0 0

ČS kanalizace 10 0 0

jiné 2 0 0

celkem 58 22 9

9.2	PROVOZ	KANCELÁŘ	ŘEDITELE
Mgr. Alena Soukupová

Provoz P01 zajišťuje plynulý chod IT infrastruktury a personální a mzdovou agendu. Společnost má 
dlouhodobě stejný počet zaměstnanců. V roce 2019 opustilo společnost pět zaměstnanců a čtyři 
noví byli přijati. K 31. prosinci 2019 měla společnost 38 zaměstnanců. S ohledem na nárůst inves-
tičních činností nadále trvá požadavek na obsazení pozice investiční technik. Z  důvodu nutnosti 
přechodu na nepřetržitý provoz na úpravně vody Bílý Potok bude společnost na tomto pracovišti 
navyšovat stav o dva zaměstnance. V souvislosti s převzetím kanalizace Raspenava do provozování 
v roce 2020 je potřeba navýšit stav o jednoho provozního elektrikáře a jednoho montéra vodovodů 
a kanalizací.

V roce 2019 proběhla příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatel ERP systému 
a vyhlášeno výběrové řízení. Podle plánu byly ke konci roku do nového systému převedeny ekono-
mické agendy. Agendy vodárenství budou převáděny v průběhu roku 2020. 
V roce 2019 došlo k napojení dalších dvou stěžejních objektů na vodohospodářský dispečink (VDJ 
Supí Vrch a VDJ Andělka), poté, co byly k těmto objektům zprovozněny nové el. přípojky.
 

Dále byl vodohospodářský dispečink rozšířen o prvky zabezpečení objektů. Na čtrnáct vodohospo-
dářských objektech je prozatím monitorován vstup do těchto objektů. 
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dny po splatnosti pohledávky výše pohledávek z toho v soudním vymáhání

10 000 545 582 Kč 545 582 Kč

365 28 455 Kč 22 864 Kč

180 8 257 Kč 0 Kč

120 100 264 Kč 0 Kč

90 69 512 Kč 6 265 Kč

30 313 145 Kč 0 Kč

celkem pohledávky 1 065 215 Kč 574 711 Kč

stav ke dni výše pohledávek po 
splatnosti

změna oproti předchozímu roku

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

31. prosince 2016 1 590 468 Kč + 13 335 Kč + 1 %

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

31. prosince 2018 936 223 Kč - 387 315 Kč - 29 %

31.	prosince	2019 1	065	215	Kč +	128	992	Kč + 13 %

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, objednávky, 
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. U pohledávek, 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 čtrnáct soudních 
elektronických platebních příkazů k úhradě pohledávek vůči naší společnosti, navíc třikrát musely být 
uzavřeny odběry pitné vody či přerušeno odvádění vod odpadních.

Struktura pohledávek dle dnů po datu splatnosti ke dni 31. prosince 2019:

Objem pohledávek ke konci roku 2019 oproti roku 2018 mírně narostl. Pohledávky jsou však zajiš-
těny. V letech 2017 a 2018 se podařilo významně snížit objem pohledávek po lhůtě splatnosti oproti 
konci roku 2016, kdy pohledávky po splatnosti přesáhly hranici 1,5 mil. Kč. Stávající výše pohledávek 
činní necelý 1 mil. Kč. a je tak na třetinové úrovni proti roku 2016. Vymáhání pohledávek bude nadále 
věnována zvýšená pozornost.

Nedořešený zůstává 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. Ve sporu je společnost 
zastupována Advokátní kanceláří SPOLAK, spol. s r.o. Prvoinstanční soud rozhodl plně ve prospěch 
společnosti. Proti rozhodnutí se Ing. Jan Oboda odvolal. Pravomocný konec soudního řešení není 
možno odhadnout. 
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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. Současně s novými smlouvami jsou zákazníci vyzývání k přechodu na zálohové platby. Úplný 
přechod na zálohové platby za dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod bude možný až po 
změně informačního systému společnosti. 

V posledním čtvrtletí roku 2019 byla ve spolupráci s provozem P01 zahájena příprava na přechod na 
nový komplexní informační systém společnosti, který je plánován na první pololetí roku 2020.

9.4	PROVOZ	VODOVODŮ	A	KANALIZACÍ
Josef Stejskal, vedoucí provozu

Provoz zajišťuje plynulé dodávky pitné vody a odvádění odpadních vod na území 4 měst a 13 obcí 
Frýdlantského výběžku. V roce 2019 proběhly další akce na obnově vlastněné vodovodní a kanali-
zační sítě (viz část 9.1). Zásadní činností byl i zkušební provoz projektu „Rekonstrukce úpravny vody 
Bílý Potok“. S rekonstrukcí úpravny vody byl rekonstruován i objekt vodojemu v Lázních Libverda, ze 
kterého je zásobena nemalá část Frýdlantského výběžku.  

Během roku 2019 pracovníci vodovodů a kanalizací odstranili 90 dílčích poruch a havárií na vodo-
vodech pro veřejnou potřebu nebo vodovodních přípojkách a 3 dílčí poruchy či havárie na kanali-
zaci pro veřejnou potřebu nebo souvisejících kanalizačních přípojkách. U kanalizace bylo počítáno 
do havárií jen její mechanické poškození. Zmiňované opravy vodovodních a kanalizačních přípojek 
proběhly na veřejných prostranstvích a jsou tak v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích 
financované z provozních nákladů Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.

V  rámci rozvoje vodovodní a kanalizační sítě byly v průběhu roku uvedeny do provozu i nové vo-
dovodní a kanalizační přípojky. Vodovodní a kanalizační přípojky jsou inženýrské sítě ve vlastnictví 
majitelů připojovaných nemovitostí.

I přes dlouhodobě větší četnost poruch a sníženou personální kapacitu pracovníků provozu vodo-
vodů a kanalizací, nedošlo na vodovodech v roce 2019 k zásadním problémům v zásobování pitnou 
vodou nebo s odváděním odpadních vod.

V roce 2020 bude muset být řešeno především personální obsazení provozu. Dva pracovníci jsou 
dlouhodobě nemocní. O další dva pracovníky bude nutné doplnit osazení provozu vodovodů a kana-
lizací, pokud dojde k převzetí provozování kanalizace Raspenava.

rok počet poruch

2015 101

2016 96

2017 85

2018 92

2019 93
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9.5	PROVOZ	ÚPRAVEN	VODY	A	ČISTÍREN	ODPADNÍCH	VOD
Ing. Alena Najvrtová, vedoucí provozu 

V roce 2019 bylo na úpravně vody ve Frýdlantu, resp. na její provizorní technologické lince, vyrobeno 
celkem 607 759 m3 pitné vody. Byly využívány výhradně zdroje podzemní vody, a to vrt Bažantnice 
a vrt U Nemocnice. Technologie pro úpravu povrchové vody je vzhledem k nevyhovujícímu technic-
kému stavu dlouhodobě mimo provoz. Podzemní zdroje jsou kapacitně dostačující a kvalita surové 
vody je stabilní. Podzemní voda je upravována v dočasném kontejneru reversní osmózy a následně 
filtrována na aktivním uhlí. V roce 2019 bylo nutné na lince reversní osmózy provést několik význam-
nějších oprav. V následujícím období bude nutno provést kompletní rekonstrukci linky reverzní osmó-
zy. Velkým úkolem zůstává celková rekonstrukce úpravny Frýdlant, která byla z důvodu nedostatku 
finančních prostředků pozastavena v roce 2012. 

Na úpravně vody v Bílém Potoce bylo v roce 2019 vyrobeno celkem 617 470 m3 pitné vody. Vzhle-
dem k úbytku surové vody v gravitačních zdrojích byla v tomto roce z úpravny Bílý Potok zásobovaná 
širší oblast než obvykle. Po celý rok probíhal na nově zrekonstruované úpravně zkušební provoz, 
jehož cílem bylo optimální nastavení technologické linky, tak aby úpravna byla schopná za různých 
provozních stavů produkovat pitnou vodu v kvalitě odpovídající vyhlášce č. 252/2004Sb. Zkušební 
provoz se podařilo dokončit a koncem roku požádat o uvedení rekonstruované úpravny vody do tr-
valého užívání. Kolaudační souhlasy na stavební i vodohospodářskou část byly vydány v únoru 2020.

Na ČOV Frýdlant jsou čištěny odpadní vody z měst Raspenava a Frýdlant. V roce 2019 bylo vyčištěno 
celkem 1 473 363 m3 komunálních splaškových odpadních vod. Kvalitativní parametry vypouštěných 
předčištěných vod stanovené vodoprávním rozhodnutím nebyly za celý rok překročeny. Ve spoluprá-
ci s Městem Frýdlant, které je vlastníkem, byly vyměněny samočisticí česle na nátoku odpadních vod. 

ČOV Nové Město pod Smrkem vyčistila v  roce 2019 celkem 443 249 m3 komunálních odpadních 
vod. Při průběžně prováděných provozních rozborech bylo zaznamenáno celkem jedno překročení 
kvalitativních parametrů v hodnotě „p“ u obsahu fosforu. V průběhu roku byly prováděny drobné 
opravy a údržba. V následujícím období je vhodné začít s intenzivní přípravou celkové rekonstrukce 
čistírny odpadních vod. 

Na ČOV Hejnice bylo vyčištěno celkem 130 530 m3 odpadních vod. Kvalitativní parametry vypou-
štěných vod byly překročeny jednou v hodnotě „p“, konkrétně bylo překročeno povolené množství 
amoniakálního dusíku. Mimo běžné drobné provozní opravy byla vlastníkem Městem Hejnice vymě-
něna garážová vrata. 
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10.	 FINANČNÍ	A	ÚČETNÍ	SITUACE	SPOLEČNOSTI	
Celková finanční a účetní situace v průběhu a ke konci roku 2019 je patrná z bilance společnosti 
a výkazu zisků a ztrát k 31. prosinci 2019, které jsou společně se zprávou auditora součástí přílohy 
č. 4P této výroční zprávy. 

Činnost účetní jednotky:
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., zajišťovala v roce 2019 dodávku pitné vody a dovádění či 
čištění odpadních vod pro obyvatele 4 měst a 13 obcí Frýdlantského výběžku.

Dále se společnost věnovala pravidelné obnově vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu v jejím 
majetku. Povinnost obnovy vodovodů a kanalizací je dána jejich vlastníkům zákonem o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Finanční a nefinanční informace:
Pozitivem roku byl viditelný růst obratu v souvislosti s nárůstem ceny s ohledem na nutnou obnovu 
vodovodů a kanalizací a s nárůstem množství vody fakturové pitné i odpadní.

Od března 2020 a následující období provoz společnosti, stejně jako celou Českou republiku, vý-
razně ovlivnila pandemie nemoci COVID-19 a s ní související nouzový stav vyhlášený Vládou ČR. 
Rozsah vlivu na ekonomiku společnost nešel v době zpracování výroční zprávy ještě určit. Například 
nekalkulované náklady na speciální osobní ochranné pracovní pomůcky a  desinfekce za březen 
a duben 2020 přesáhly částku 200 tis. Kč. Společnost plánuje vyhodnotit dopady pandemie nemoci 
COVID-19 k polovině roku a zavést případná úsporná opatření v druhém polovině rou 2020.

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 ve-
řejnou potřebu. Do této oblasti budou muset jít v následujících obdobích významně navýšené pro-
středky. Společnost připravuje nový plán financování obnovy vodovodů a kanalizací, který by měl 
vstoupit v platnost od roku 2021. Snahou společnosti bude zajistit finanční prostředky z některého 
z nabízených dotačních prostředků. 

Je plánováno převzít od 1. května 2020 provozování kanalizace Raspenava. Přestala by tak být zcela 
fakturována voda převzatá a došlo by k navýšení ročního objemu vody fakturované odpadní o cca  
40 000 m3.

Každoročním plánem společnosti je získat nové odběratele pitné vody a dodavatele odpadních vod 
s cílem alespoň částečně eliminovat dlouhodobý pokles množství fakturovaného 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.
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hospodářský výsledek ztráta zisk

2015 x + 2 592 tis. Kč

2016 x + 2 378 tis. Kč

2017 x + 1 435 tis. Kč

2018 x + 3 804 tis. Kč

2019 x +	5	615	tis.	Kč

• stav sociálního fondu k datu 31. 12. 2019  85 036,28 Kč
• stav sociálního fondu po rozdělení výsledku za rok 2019 200 000,00 Kč
• stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2019 4 310 315,37 Kč
• stav rezervního fondu po rozdělení výsledku za rok 2019 4 591 041,56 Kč
• stav fondu na obnovu k datu 31. 12. 2019 2 385 918,08 Kč
• stav fondu na obnovu po rozdělení výsledku za rok 2019  7 604 751,87 Kč

- příděl do sociálního fondu – doplnění do výše 200 000 Kč 114 963,72 Kč

- příděl do rezervního fondu ve výši 5 % 280 726,19 Kč

- fond na obnovu vodovodů a kanalizací 5 218 833,79 Kč

- celkem hospodářský výsledek 5 614 523,70 Kč

Hospodářský výsledek byl ovlivněn 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 vodného a stočného na uplynulý rok. Oceňovací rozdíl z  vkladu podniku bude hospodaření 
společnosti ovlivňovat do roku 2020, kdy však bude již ovlivnění menší ve výši 913 tis. Kč. 

Pozitivně byl hospodářský výsledek ovlivněn růstem vody pitné fakturové a vody odpadní fakturova-
né oproti plánu na rok 2019.

Rozdělení konečného hospodářského výsledku za rok 2019:

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

provozní výsledek ztráta zisk

2015 x + 2 715 tis. Kč

2016 x + 3.849 tis. Kč

2017 x + 3 592 tis. Kč

2018 x + 4 775 tis. Kč

2019 x +	9	523	tis.	Kč
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pohledávky

stav ke dni celkem
po době splatnosti

celkem v konkurzech ostatní

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

31. 12. 2018 6 024 tis. Kč 939 tis. Kč 0 tis. Kč 936 tis. Kč

31. 12. 2019 6	750	tis.	Kč 1	065	tis.	Kč 0	tis.	Kč 1	065	tis.	Kč

stav ke dni hotovost bankovní účty celkem

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

31. 12. 2018 140 tis. Kč 34 759 tis. Kč 34 899 tis. Kč

31. 12. 2019 131	tis.	Kč 22	599	tis.	Kč 22	730	tis.	Kč

Pohledávky společnosti:

Finanční prostředky společnosti:

výsledek před zdaněním ztráta zisk

2015 x + 2 623 tis. Kč

2016 x + 3 744 tis. Kč

2017 x + 3 477 tis. Kč

2018 x + 4 676 tis. Kč

2019 x +	8	408	tis.	Kč

Ceny vody pitné, vody odpadní a vody odpadní převzaté platné v roce 2019:

popis voda pitná odpadní voda celkem voda převzatá

cena za m3 bez DPH  47,35 52,64 99,99 12,74

sazba DPH 15 % 15 % 15 % 15 %

cena za m3 s DPH  54,45 60,55 115,00 14,65
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Porovnání plánu a skutečnosti nákladovosti vodného a stočného v roce 2019:

Kompletní navrhované vyúčtování pro Ministerstvo zemědělství ČR bylo elektronicky v termínu 
do 30. dubna běžného roku odesláno v souladu s platnou legislativou. 

porovnání za rok 2019 souhrnná kalkulace (údaje uváděny v tis. Kč)

voda pitná voda odkanalizovaná

popis skutečnost plán skutečnost plán

1. materiál 5 809,99 5 692,00 169,83 161,65

2. energie 2 800,15  2 161,00 2 127,68 1 856,11

3. mzdy 10 747,19 11 168,08 8 020,59 7 527,60

4. ostatní přímé náklady 12 574,21 12 195,02 7 107,47 7 240,75

5. provozní náklady 1 596,84 1 010,93 1 880,77 1 540,94

6. finanční náklady 1 025,46 1 200,00 0,00 0,00

7. finanční výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00

8.	výrobní	režie 2 631,59 2 537,26 1 631,77 1 573,37

9.	správní	režie 1 580,53 1 462,79 977,80 907,03

10.	úplné	vlastní	náklady	 38 765,99 37 427,08 21 915,89 20 807,36

11.	fakturovaná	voda	 868 797 830 000 440 792 415 000

12.	náklady	na	1	m3 44,62 45,09 49,71 50,13

13.	skutečnost	–	plán	 -	0,47 -	0,42

S oceňovacím rozdílem:

10.	úplné	vlastní	náklady 38 765,99 21 915,89

+	oceňovací	rozdíl 1 254,75 857,75

10.a	úplné	vlastní	náklady	 40 020,74 37 427,08 22 773,64 20 807,36

11.	fakturovaná	voda	 868 797 830 000 440 792 415 000

12.a	náklady	na	1	m3 46,06 45,09 51,66 50,13

13.a	skutečnost	–	plán	 + 0,97 + 1,53
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Zpráva	auditora:
Hospodaření Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., za uplynulý rok 2019 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 18. května 2020

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 2019
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PŘÍLOHA	Č.	1P	
ZPRÁVA	O	VZTAZÍCH	MEZI	OVLÁDAJÍCÍMI	OSOBAMI	
A	OVLÁDANOU	OSOBOU	ZA	ROK	2019

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 23,62 %. 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	2019

II.	Ostatní	osoby	ovládané	shodnými	vlastníky

Není sledováno.

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

V účetním období roku 2019 mezi Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s. a vlastníky společnos-
ti proběhl tento rozsah obchodních transakcí:

Bílý Potok 67 ks 7 705 000 Kč 3,32 %

Bulovka 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Černousy 71 ks 8 165 000 Kč 3,52 %

Dětřichov 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Dolní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Frýdlant 477 ks 54 855 000 Kč 23,63 %

Habartice 70 ks 8 050 000 Kč 3,47 %

Hejnice 169 ks 19 435 000 Kč 8,37 %

Heřmanice 114 ks 13 110 000 Kč 5,65 %

Horní Řasnice 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Jindřichovice pod Smrkem 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Krásný Les 102 ks 11 730 000 Kč 5,05 %

Kunratice 76 ks 8 740 000 Kč 3,76 %

Lázně Libverda 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

Nové Město pod Smrkem 199 ks 22 885 000 Kč 9,86 %

Pertoltice 71 ks 8 165 000 Kč 3,52 %

Raspenava 162 ks 18 630 000 Kč 8,02 %

Višňová 63 ks 7 245 000 Kč 3,12 %

celkem 2 019 ks 232 185 000 Kč 100 %
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spřízněná osoba
fakturace za rok 

2019 celkem
neuhrazené 
pohledávky  

k 31. 12. 2019

závazky za rok 
2019 celkem

neuhrazené 
závazky 

k 31. 12. 2019

Bílý Potok 68 245 Kč 1 816 Kč 0 Kč 0 Kč

Bulovka 109 613 Kč 0 Kč 25 000 Kč 0 Kč

Černousy 86 298 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Dětřichov 79 263 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Dolní Řasnice 52 348 Kč 0 Kč 9 500 Kč 9 500 Kč

Frýdlant 497 305 Kč 116 425 Kč 2 289 242 Kč 0 Kč

Habartice 24 557 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Hejnice 3 154 688 Kč 791 486 Kč 605 000 Kč 0 Kč

Heřmanice 52 613 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Horní Řasnice 106 292 Kč 0 Kč 50 000 Kč 0 Kč

Jindřichovice p. S. 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Krásný Les 51 493 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Kunratice 43 409 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Lázně Libverda 289 843 Kč 41 765 Kč 0 Kč 0 Kč

Nové Město p. S. 2 617 048 Kč 55 734 Kč 26 200 Kč 0 Kč

Pertoltice 65 688 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Raspenava 1 234 478 Kč 84 719 Kč 0 Kč 0 Kč

Višňová 469 071 Kč 37 572 Kč  9 680 Kč 0 Kč

celkem 9 002 252 Kč 1 129 517 Kč 3 005 122 Kč 9 500 Kč

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 platby 
za menší stavební práce (opravy vodovodních nebo kanalizačních přípojek), provoz systému dálko-
vých odečtů, čištění dešťových kanalizací, zemní práce a podobně. 

U měst Hejnice, Nové Město pod Smrkem a Frýdlant, obcí Bulovka, Horní Řasnice, Višňová a 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
 nájem 2019: 500 000 Kč
2.  smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
 předmět smlouvy: kanalizace Nové Město pod Smrkem
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 20 000 Kč  
3.  smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 9 500 Kč
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4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692 
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 25 000 Kč
5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 50 000 Kč
6. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
 nájem 2019: 8 000 Kč 
7. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
 nájem 2019: 1 837 000 Kč
8. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: kanalizace Frýdlant, lokalita Hág
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2028
 nájem 2019: 50 000 Kč

Lze konstatovat, že z výše uvedených obchodních vztahů nevznikla Frýdlantské vodárenské společ-
nosti, 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.	

Neobsazeno.

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2019.
Zpracováno ve Frýdlantu dne 31. března 2020

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	2019

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.
   5. silniční motorová doprava.

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 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 2019 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
 nájem 2019: 500 000 Kč

2.  smluvní strana: Město Nové Město pod Smrkem, IČ 002 63 036
 předmět smlouvy: kanalizace Nové Město pod Smrkem
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 20 000 Kč

3.  smluvní strana: Obec Dolní Řasnice, IČ 002 62 757
 předmět smlouvy: vodovod Dolní Řasnice – I., II., III. etapa
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 9 500 Kč

4. smluvní strana: Obec Bulovka, IČ: 002 62 692 
 předmět smlouvy: vodovod Bulovka
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 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019:  25 000 Kč

5. smluvní strana: Obec Horní Řasnice, IČ 006 72 041
 předmět smlouvy: vodovod Horní Řasnice
 platnost smlouvy: na dobu neurčitou
 nájem 2019: 50 000 Kč

6. smluvní strana: Obec Višňová, IČ 002 63 265
 předmět smlouvy: vodovod Višňová – Andělka a Višňová – Filipovka
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
 nájem 2019: 8 000 Kč 

7. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: čistírna odpadních vod Frýdlant
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2019
 nájem 2019: 1 837 000 Kč

8. smluvní strana: Město Frýdlant, IČ 002 62 781 
 předmět smlouvy: kanalizace Frýdlant, lokalita Hág
 platnost smlouvy: do 31. prosince 2028
 nájem 2019: 50 000 Kč

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

Tato zpráva bude nedílnou součástí výroční zprávy společnosti za rok 2019.

Ve Frýdlantu dne 18. května 2020

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	2019		

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., má dle stanov společnosti 18 členů 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 2019 šestkrát na řádném 
usnášeníschopném zasedání. Během loňského roku se uskutečnilo osmkrát hlasování per rollam. 
Výsledky hlasování per rollam byly vždy na nejbližším řádném zasedání Dozorčí rady Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., potvrzeny. Celkem v roce 2019 přijala dozorčí rada celkem rekordních 
129 usnesení, která jsou postupně naplňována. 

V průběhu roku došlo k výměně zástupce Obce Dětřichov v souvislosti se změnou na postu starost-
ky. Paní Moniku Filovou jak na pozici starostky obce, tak v dozorčí radě společnosti nahradila paní 
Martina Kohoutová.

Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., na svém řádném zasedání konaném 
v červnu 2020 projednala řádnou účetní uzávěrku Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., ke dni  
31. prosince 2019, Zprávu auditora k účetní uzávěrce, Zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládající 
osobou za rok 2019, Zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku za rok 2019 a Výroční zprávu 
společnosti Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2019. 

Na základě přezkoumání uvedených dokumentů a předložených usnesení představenstva Frýdlant-
ské vodárenské společnosti, a. s., ze dne 18. května 2020 Dozorčí rada Frýdlantské vodárenské 
společnosti, a. s.:

• doporučuje Valné hromadě Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s., schválit roční účetní 
uzávěrku k 31. prosinci 2019, která skončila ziskem 5 615 tis. Kč, při provozním výsledku hospodaření 
v zisku 9 523 tis. Kč a výsledku před zdaněním 8 408 tis. Kč.  
• nemá připomínek ke Zprávě o vztazích mezi ovládanou a ovládající osobou za rok 2019, 
ke Zprávě o podnikatelské činnosti a  o  stavu majetku za rok 2019, k Výroční zprávě společnosti 
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s., za rok 2019 a doporučuje ji Valné hromadě Frýdlantské 
vodárenské společnosti, a. s., ke schválení.
• konstatuje, že podnikatelská činnost společnosti byla v roce 2019 uskutečňována řádně 
v souladu s platnými stanovami Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s., a právním řádem České 
republiky a že při své kontrolní činnosti neshledala žádných podstatných závad, pochybení či nedo-
statků ze strany ředitele a představenstva Frýdlantské vodárenské společnosti, a. s.
Ve Frýdlantu dne 16. června 2020

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



|   38   |



|   39   |



|   40   |



|   41   |



|   42   |



|   43   |

PŘÍLOHA	Č.	5P	
VÝPIS	SPOLEČNOSTI	Z	OBCHODNÍHO	REJSTŘÍKU
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PŘÍLOHA	Č.	6P	
FINANČNÍ	VÝKAZY	SPOLEČNOSTI	K	DATU	31.	PROSINCE	2019
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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


