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Úvodní slovo předsedy 
představenstva

Vážení akcionáři, paní starostky, páni starostové, ob-

chodní partneři, zastupitelé měst a obcí,

tímto Vám jménem představenstva společnosti Vodo-

hospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) předkládám 

Výroční zprávu společnosti za rok 2021. Součástí naší Vý-

roční zprávy je i její samostatně zpracovaná konsolido-

vaná podoba, která blíže rozvádí společné konsolidované 

hospodaření nejen společnosti VHZ, ale i naší dceřiné 

společnosti Šumperská provozní vodohospodářská spo-

lečnost, a.s. (ŠPVS). Výroční zpráva je tradičně určena 

nejen Vám, ale rovněž i celé široké odborné, občanské

a podnikatelské veřejnosti, přičemž je jejím hlavním 

úkolem informovat Vás o všem podstatném, co se v roce 

2021 událo a předat vám tak ucelený obraz z podnikatel-

ské činnosti VHZ a ŠPVS.  

 V jednotlivých pasážích této Výroční zprávy podá-

váme podrobné informace o podstatných momentech 

roku 2021. Mezi ty řadíme především záležitosti týkající 

se vlastního hospodaření společnosti, investiční činnosti 

společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktu-

ry společnosti, kalkulací vodného a stočného, prací na 

obnově, správě a rozvoji veškerého našeho vodohospo-

dářského majetku. 

 Podstatné momenty, které zásadním způsobem 

ovlivnili činnost naší společnosti v roce 2021 se udály 

již v průběhu roku 2020. Právě v tomto roce učinila spo-

lečnost VHZ v koordinaci a za jasného souhlasu svých 

akcionářů, tj. měst a obcí Šumperského okresu, zásad-

ní strategický krok a odkoupila stoprocentní majetkový 

podíl ve společnosti ŠPVS. Získání provozní společnosti 

ŠPVS otevřelo cestu k naplnění dlouholeté vize provo-

zování vodohospodářského majetku prostřednictvím 

vlastní provozní společnosti. Rok 2021 se tak stal prvním 

rokem, kdy byla správa, rozvoj a provoz našeho vodo-

hospodářského majetku plnohodnotně a výlučně podří-

zeny akcionářům společnosti VHZ. Vlivem přehodnocení 

a optimalizace provozních prostředků ve společnosti 

ŠPVS jsme docílili jejich výrazného snížení a nastavili 

jsme tak jejich nová technická minima. Výsledek opti-

malizačních kroků provedených již na konci roku 2020 se 

dostavil bezprostředně. V jejich důsledku došlo k mezi-

ročnímu poklesu sazby vodného a stočného v roce 2021 

o cca 1,50 Kč. Naše vodárna se tak stala možná jedinou, 

která navzdory pěti procentnímu nárustu infl ace mohla 

provést meziroční snížení cen vody. 

 Akvizicí společnosti VHZ a ŠPVS získala společnost 

VHZ kvalitního a profesionálního partnera pro naplňová-

ní jasné vize a poslání VHZ. Těmi jsou bezesporu snaha o 

kvalitní, efektivní a plně účelnou správu, rozvoj a provoz 

našeho vodohospodářského majetku. V maximální mož-

né míře se tak snažíme využívat veškerého pracovního 

potenciálu zaměstnanců ŠPVS. Stavební zakázky reali-

zované společností VHZ, ale i inženýrské činnosti nutné 

k jejich provedení, směřujeme v první řadě na naši dce-

řinou společnost. Až poté, kdy jsou pracovní možnosti 

ŠPVS naplněny, hledáme na základě vypisovaných za-

dávacích řízení externí dodavatele. Spolupráce funguje 

dokonale. Stavební činnost ŠPVS vůči majetku VHZ před-

stavovala v roce 2021 bezmála 19 000 tis. Kč bez DPH. 

S radostí mohu konstatovat, že vzájemná spolupráce na 

úseku komplexní správy vodohospodářských záležitostí 

je nyní více posláním jak „businessem“. 

 Vzhledem ke struktuře a formulování podmínek 

Smlouvy o odkupu 100 % akcí společnosti ŠPVS od fran-

couzského vlastníka SUEZ GROUPE S.A.S. byla společ-

nost VHZ v roce 2021 příjemcem částky 19 046 tis. Kč, 

které tvořily vyplacenou dividendu z celkového hospo-

dářského zisku společnosti ŠPVS za rok 2020, který činil 

22 877 tis. Kč. Hospodářský výsledek společnosti ŠPVS 

pro rok 2021 činil po zdanění zisk ve výši 14 118 tis. Kč. 

Z tohoto zisku obdrží společnost v roce 2022 dividendu ve 

výši 12 037 tis. Kč. Veškeré podíly na zisku ze společnosti 

ŠPVS vstupují do rozpočtu společnosti VHZ, která je alo-
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kuje za účelem placení pravidelných splátek akvizičního 

úvěru společnosti ČSOB, a.s. a zvýšené obnovy vodohos-

podářského majetku VHZ. 

 Protiepidemická opatření spojená s šířením viru 

SARS-CoV-2 přinesla i v roce 2021 nejen v České re-

publice zásadní restrikce, četná omezení a především 

výrazný tlak na vzájemné vztahy mezi dodavateli a od-

běrateli ve všech úrovních obchodní spolupráce. Mnoho 

dodavatelů na trhu nebylo objektivně schopno dostát 

svým závazkům, docházelo k častým odstoupením od 

uzavřených smluv vlivem tzv. „vis maior“ okolností. Jsem 

rád, že mohu i pro rok 2021 konstatovat, že tyto negativní 

dopady neměly zásadní vliv na plnění našeho základního 

poslání, tj. realizaci obnovy a rozvoje vodohospodářské-

ho majetku. 

 Potvrzují to především čísla. Společnost VHZ v roce 

2021 zrealizovala obnovu a rozvoj svého majetku v cel-

kové výši oprav cca 43 615 tis. Kč bez DPH a investic ve 

výši cca 96 118 tis. Kč. V rámci obnovujících oprav prová-

děných prostřednictvím našeho provozovatele ŠPVS byla 

infrastruktura obnovena v částce dalších 12 825 tis. Kč 
bez DPH. Právě z tohoto pohledu jde o výrazné navýšení 

pracovní činnosti ze strany ŠPVS, kdy v rámci meziroč-

ního srovnání došlo k navýšení stavebně pracovní výkon-

nosti o cca 5 123 tis Kč bez DPH. V meziročním porovnání 

s rokem 2020 byla celková stavební činnost navýšena 

o cca 374 tis. Kč. a v souhrnu tak činila objem 152 558 
tis. Kč bez DPH.  

 Příjmy společnosti VHZ z pachtovného aj. byly v roce 

2021 meziročně navýšeny celkem o 3 749 tis. Kč, tj. z 117 

478 tis. Kč (2020) na 121 227 tis. Kč (2021). Dalším pří-

jmem v roce 2021 byl podíl na zisku společnosti ŠPVS ve 

výši 19 047 tis. Kč. 

 V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných inves-

tic, menší míru přímých nákladových položek v podobě 

oprav a rovněž v důsledku dodatečných příjmů z dlouho-

dobého fi nančního majetku (podílů) ukončila společnost 

VHZ účetní rok 2021 se ziskem ve výši 30 514 tis. Kč. 

 Závěrem bych chtěl uvést, že jsem nesmírně rád, 

že se nám podařilo v roce 2021 zahájit zásadní stavební 

akce. Jde v první řadě především o zahájení obnovy vel-

kokapacitního přivaděče Kouty nad Desnou - Šumperk. 

Společnost VHZ v roce 2021 rozhodla o zahájení prvních 

dvou etap obnovy, a to v celkové délce cca 7 km z celko-

vých 25 km. Obnova této zásadní části infrastruktury byla 

plánována více jak 7 let, vlastní obnovu celkové délky 

25 km odhadujeme na dalších 7 let v závislosti na fi -

nančních možnostech společnosti. S ohledem na aktu-

ální technický stav přivaděče a jeho důležitost ve vztahu 

k zásobování obcí v údolí řeky Desné je brzká a kompletní 

obnova přivaděče naší prioritou. 

 Dále bych chtěl zmínit, že společnost VHZ zahájila 

v roce 2021 výstavbu nové splaškové kanalizace v Úje-

zdě u Mohelnice v délce 3800 m a současně pokračuje 

výstavba nové kanalizační a vodovodní sítě, včetně vý-

stavby nové ČOV ve Václavově u Zábřehu. Ze zásadních 

připravovaných investic pokládám za důležité zmínit, že 

společnost VHZ v průběhu roku 2021 zrealizovala za-

dávací řízení pro dodavatele technologie sušárny čistí-

renských kalů, která bude umístěna v areálu ČOV Šum-

perk. Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána 

14.2.2022. Společnost plánuje zahájit výstavbu na pod-

zim roku 2022. Ukončení kompletních prací je plánováno 

na konec roku 2023. Veškerá realizovaná stavební čin-

nost roku 2021 je detailně popsána v samostatné pasáži 

této Výroční zprávy. V rámci realizace stavební činnosti 

vycházíme především z odůvodněných požadavků pro-

vozovatele ŠPVS, který refl ektuje technický stav našeho 

majetku, tj. z odůvodněných potřeb nutné obnovy a rov-

něž v návaznosti na požadavky našich akcionářů (měst 

a obcí). V dalším se pak snažíme v maximální možné 

míře využívat dotačních programů SFŽP nebo Minister-

stva Zemědělství. V rámci roku 2021 jsme na dotacích 

obdrželi 18 123 tis. Kč. 

 Dámy a pánové, chtěl bych tímto poděkovat všem 

zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady 

společnosti, akcionářům společnosti, jakožto všem ob-

chodním partnerům za to, že byl rok 2021 i přes jeho 

výjimečnost po všech směrech pro společnost rokem 

úspěšným. Přeji vám příjemné chvíle při pročítání Vý-

roční zprávy VHZ pro rok 2021.

S pozdravem 

Martin Hoždora, předseda představenstva
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Základní údaje o společnosti
Obchodní jméno: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ)

Sídlo: Jílová 6, 787 01 Šumperk,

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem 

společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel splatil celé základní 

jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku 

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném pri-

vatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová 2, 787 01 Šum-

perk.

  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

vložka 714.

Právní forma:  akciová společnost

Datum vzniku: 1. 1. 1994

IČ:  47674954

Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo v jeho nepřítomnosti 

  dva členové představenstva společně.

Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona 

  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Základní kapitál: 1 192 763 000,- Kč, Splaceno: 100%

Akcie: 1 192 763 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie 

na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady. Není-li splněna pod-

mínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto akcií 

neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv s nimi spojených na jiné osoby než obce, 

které jsou v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo vyšší územně samosprávný 

celek, jehož jsou tyto obce součástí, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.

Dceřiné organizace: Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. – vlastnictví 100 %. 
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Strategické cíle
a poslání VHZ

Základním a zásadním posláním VHZ je kvalitní správa, 

údržba a obnova vlastního majetku (VaK) a zajišťování 

komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a od-

vádění a čištění odpadních vod, přičemž plnění těchto 

poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby 

občanů a fi rem šumperského okresu a zároveň se snahou 

o udržení dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné 

ceny pro vodné a stočné. VHZ usiluje o plnění následu-

jících strategických cílů: zajištění provozování vodovo-
dů a kanalizací v souladu s obecně závaznými právní-
mi předpisy; zajištění vysokých standardů pro kvalitu 

a služby ve vazbě na dodávky pitné vody a odvádění a čiš-

tění odpadních vod; zajištění dostatečných prostředků 
na obnovu majetku vodovodů a kanalizací a kvalitní 
péče o vodovody a kanalizace; efektivní správa a roz-

voj infrastruktury; uplatnění jednotné solidární ceny 
pro vodné a stočné v oblasti působnosti VHZ; udržení 
jednotné solidární ceny pro vodné a stočné v oblasti 
působnosti VHZ; dodržování stávajících dotačních pod-

mínek dle pravidel OPŽP; zajišťování možnosti dalšího 
využití dotačních programů; zajištění efektivního provo-

zování vodovodů a kanalizací prostřednictvím své dceři-

né společnosti ŠPVS.

Popis provozního modelu 
infrastruktury v roce 2021
Infrastruktura v majetku VHZ byla v roce 2021 provozo-

vána společností ŠPVS v tzv. vlastnickém modelu provo-

zování, kdy mezi vlastníkem infrastruktury a provozova-

telem je uzavřena provozní smlouva, na jejímž základě 

provozovatel infrastrukturu užívá a provozuje a posky-

tuje služby s tím spojené. V rámci vlastnického modelu 

provozování je provozní společnost ŠPVS vlastněna spo-

lečností majetkovou (VHZ). 

 Při vlastnickém modelu provozování provozovatel 

přebírá veškerá provozní rizika za vlastníka (např. do-

držování legislativních požadavků na kvalitu pitné či vy-

čištěné odpadní vody, výběr vodného a stočného od ko-

nečných odběratelů, rizika vzniku škod při provozování, 

atd.). Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury, tedy 

společnosti VHZ, nájemné, resp. pachtovné, za užívání 

vodohospodářské infrastruktury.

Specifi kace aktuálně 
platné provozní smlouvy

Provozování vodohospodářského majetku 

VHZ je realizováno na základě Provozní smlouvy č. VHZ 

– 2020/372 uzavřené mezi VHZ a ŠPVS dne 2. 12. 2020. 

Smlouva nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2021 a je uzavřena do 

31. 12. 2026. Smlouva byla uveřejněna v Registru smluv 

vedeném Ministerstvem vnitra ČR dne 3.12.2020. 

Popis infrastruktury 
v majetku VHZ
Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní maje-

tek vodovodů a kanalizací na území těchto měst a obcí 

šumperského okresu – Bludov, Hanušovice, Hraběšice, 

Chromeč, Jestřebí, Krchleby, Loštice, Loučná nad Des-

nou, Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Ol-

šany, Petrov nad Desnou, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, 

Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Stavenice, 

Šumperk, Třeština, Velké Losiny, Vikýřovice, Vyšehoří 

a Zábřeh. 

Detailnější informace o aktuálním stavu majetku uvádí 

Tabulka 1. Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ 
dle VÚME (Vybrané údaje majetkové evidence). 
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→  Členové představenstva VHZ zleva: 

Mgr. Pavel Doubrava, Jan Konečný, Ing. Petr Novotný, Martin Hoždora, RNDr. Mgr. František John, Ph. D., 

Mgr. Jan Špička a výkonný ředitel společnosti JUDr. Martin Budiš. 

Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ dle VÚME 

Poř. Popis hodnoty Hodnota jedn.
1 počet IČME 109 ks
2 Počet obyvatel s trvalým pobytem 75 804 obyv
3 Počet zásobených obyvatel 74 820 obyv
4 Počet odkanalizovaných na ČOV 62 314 obyv
5 Počet odkanalizovaných na VV 0 obyv
6 Celková délka vod.řadů 592, 819 km
7 Celková přepočtená délka vod.řadů 661,09 km
8 Celková délka vod.řadů do DN100 238,275 km
9 Celková délka vod.řadů do DN300 310,529 km
10 Celková délka vod.řadů do DN500 44,015 km
11 Celková délka vod.řadů DN větších než 500 0 km
12 Celková délka kovových vod.řadů 185,445 km
13 Celková délka plastových vod.řadů 380,358 km
14 Celková délka vod.řadů z jiných materiálů 27,016 km
15 Celkový počet vodojemů 46 ks
16 Celkový objem vodojemů 36 385 m3

17 Celkový počet přípojek 14 700 ks
18 Celkový počet vodoměrů 14 535 ks
19 Celkový počet čerpacích stanic 53 ks
20 Celková pořizovací cena vodovodních řadů 2 931 532,685 tis.Kč
21 Celková projektovaná kapacita úpraven 250,00 l/s
22 Celková využitelná kapacita úpraven 150,00 l/s
23 Celková kapacita úpraven z podzemní vody 150,00 l/s
24 Celková pořizovací cena úpraven 423 898,077 tis.Kč
25 Celková délka kanalizačních stok 337,297 km
26 Celková délka kanalizačních stok do DN300 217,281 km
27 Celková délka kanalizačních stok do DN500 57,792 km
28 Celková délka kanalizačních stok do DN800 32,148 km
29 Celková délka kanalizačních stok s DN větší než DN800 30,076 km
30 Celková délka kameninových kanalizačních stok 54,888 km
31 Celková délka betonových kanalizačních stok 131,328 km
32 Celková délka plastových kanalizačních stok 145,899 km
33 Celková délka kanalizačních stok z jiného materiálu 5,182 km
34 Celkový počet dešťových nádrží 5 ks
35 Celkový objem dešťových nádrží 10 192 m3

36 Celkový počet kanalizačních přípojek 10 369 ks
37 Celkový počet odlehčovacích komor 37 ks
38 Celkový počet čerpacích stanic na stokové síti 30 ks
39 Celková pořizovací cena stokových sítí 3 382 797,446 tis.Kč
40 Celková projektovaná kapacita ČOV 44 618 m3/den
41 Celková kapacita ČOV v BSK5 7 569,10 kg/den
42 Celková kapacita ČOV v ekvivalentních obyvatelích 126 485 EO
43 Celková pořizovací cena ČOV 963 159,30 tis.Kč
44 Celková pořizovací cena všeho 7 71 387,508 tis.Kč
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Orgány společnosti VHZ
Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy 

orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada (dále také „VH VHZ“) – je nejvyšším 

orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do její 

působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov, 

pachtu závodu společnosti či jeho části, veškeré 

úkony spojené s členy představenstva a dozorčí rady 

(volba, odvolání, smlouvy apod.), schvalování účetní 

uzávěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku; 

b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí čin-

nost společnosti a zastupuje ji; 

c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti 

a dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

Personální obsazení funkcí od 1.1.2021 do 31.12.2021

Statutární orgán - představenstvo

Martin Hoždora, člen představenstva od 5. 3. 2019. 

Předseda představenstva od 18. 3. 2019. 

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva od 

5. 3. 2019.

Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva od 5. 3. 2019.

Ing. Petr Novotný, člen představenstva od 1. 1. 2021.

Jan Konečný, člen představenstva od 5. 3. 2019.

Mgr. Jan Špička, člen představenstva od 21.6.2019. 

Dozorčí rada
Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., člen dozorčí rady od 

5. 3. 2019. Předseda DR od 18. 3. 2019.

Mgr. Bohuslav Hudec, člen dozorčí rady od 5. 3. 2019.

Vladimír Hroch, člen dozorčí rady od 5. 3. 2019.

Výkonný ředitel společnosti 
JUDr. Martin Budiš, ve funkci od 1.10.2015. 

Personální zastoupení v dceřiné 
společnosti ŠPVS

Statutární orgán představenstvo
Ing. Roman Macek, předseda představenstva 

od 3. 11. 2020. 

Ing. Radim Jirout, MBA, LLM., místopředseda předsta-

venstva od 3. 11. 2020, Generální ředitel společnosti.

Ing. Pavel Večerka, člen představenstva od 3. 11. 2020.

Mgr. et Mgr. Martin Čank, RNDr., člen představenstva 

od 3. 11. 2020.

RNDr. Mgr. František John, Ph. D., člen představenstva 

od 3. 11. 2020.

Dozorčí rada
JUDr. Martin Budiš, předseda dozorčí rady od 3. 11. 2020.

Ing. Petr Suchomel, člen dozorčí rady od 3. 11. 2020.

Miloš Hecl, člen dozorčí rady od 15. 6. 2017 – zástupce 

zaměstnanců ŠPVS. 

Další průběžné změny
obsazeníorgánů VHZ
během roku 2021

Během roku 2021 nedošlo k žádné personální obměně 

na pozicích členů představenstva a dozorčí rady.



Vodné a stočné v roce 2021

Proces cenotvorby vodného a stočného pro rok 2021 vy-

chází z nové provozní smlouvy č. VHZ – 2020/372 uzavře-

né mezi VHZ a ŠPVS dne 2. 12. 2020. Struktura provoz-

ních nákladů a mechanismus výpočtů jednotlivých tarifů 

odpovídá novému provoznímu nastavení se stanovením 

nových technických základů provozních nákladů, které 

byly nastaveny v souvislosti s novým provozním mode-

lem. Výše tarifů vodného a stočného pro rok 2021 byla 

schválena představenstvem společnosti VHZ. Pro obdo-
bí roku 1.1.2021 až 31.12.2021 došlo v tarifní oblasti VHZ 
k celkovému meziročnímu poklesu cen vodného a stoč-
ného o 1,50 Kč včetně DPH.

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 platily tyto ceny vodného 

a stočného:

Pitná voda dodávaná přímým odběratelům (vodné) 

41,35 Kč + 10 % DPH, tj. 45,49 Kč/m3.

Voda odpadní odváděná (stočné) 42,49 Kč + 10 % DPH, tj. 

46,74 Kč/m3. 

Meziroční porovnání výše pachtovného, vodného a stoč-

ného pak vyjadřuje Tabulka 2 - Meziroční porovnání 
výše vodného a stočného. 

Vývoj cen vodného a stočného od roku 1996 do roku 2021 

v Kč vč. DPH/ m3  vyjadřuje Tabulka 3 - Vývoj cen vodného 
a stočného od roku 1996 do roku 2021 v Kč vč. DPH/m3

– číselně a grafi cky. 

Meziroční porovnání výše vodného a stočného

Rok 2020 2021 Rozdíl %

Vodné bez DPH 42,84 Kč 41,35 Kč -1,49 Kč -3,48

Stočné bez DPH 42,37 Kč 42,49 Kč 0,12 Kč +0,28

V+S bez DPH 85,21 Kč 83,84 Kč -1,37 Kč -1,60

Vodné včetně DPH (10%) 47,12 Kč 45,49 Kč -1,63 Kč -3,46

Stočné včetně DPH (10%) 46,61 Kč 46,74 Kč 0,13 Kč +0,28

V+S včetně DPH (10%) 93,73 Kč 92,23 Kč -1,50 Kč -1,60

8

↑  Členové dozorčí rady VHZ zleva: 

Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., 

Mgr. Bohuslav Hudec, Vladimír Hroch.
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Hospodaření společnosti
Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zaří-

zení Šumperk, a.s. v roce 2021 tvořily výnosy z pachtu 

vodohospodářského majetku společnosti, který je prona-

jímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS. 

Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktu-

ry činila v roce 2021 celkem 72 331 tis. Kč bez DPH. Výše 

nájemného za pronájem vodovodní infrastruktury činila 

v roce 2021 celkem 46 455 tis. Kč bez DPH. Celková výše 

výnosů z nájemného a pachtovného činila v roce 2021 

částku 118 786 tis. Kč bez DPH. 

Vývoj cen vodného a stočného od roku 1996 do roku 2019 v Kč vč. DPH/m3

Kalendářní rok Výše sazby vodného
 v Kč včetně DPH/m3

Výše sazby stočného 
v Kč včetně DPH/m3

Celkem V + S 
v Kč včetně DPH/m3

1996 9,45 7,98 17,43

1997 11,03 9,03 20,06

1998 12,6 10,5 23,1

1999 13,86 13,23 27,09

2000 15,33 15,54 30,87

2001 16,8 17,85 34,65

2002 18,9 17,85 36,75

2003 21 18,9 39,9

2004 22,05 19,95 42

2005 23,94 20,58 44,52

2006 24,15 22,89 47,04

2007 24,78 24,15 48,93

2008 26,38 26,81 53,19

2009 28,99 29,43 58,42

2010 31,02 31,48 62,5

2011 34,12 34,64 68,76

2012 36,78 37,34 74,12

2013 39,1 39,7 78,8

2014 39,1 39,7 78,8

2015 39,1 39,7 78,8

2016 40,25 40,74 80,99

2017 41,55 42,08 83,63

2018 44,92 43,66 88,58

2019 45,98 45,98 91,67

2020 47,12 46,61 93,72

2021 45,49 46,74 92,23

9

Výše sazby vodného v Kč včetně DPH/m3                        Výše sazby stočného v Kč včetně DPH/m3

Celkem V + S v Kč včetně DPH/m3
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Další část výnosů společnosti VHZ v roce 2021 tvořily vý-

nosy z nájemného od obcí s individuální kalkulací ceny 

vodného a stočného. Jedná se o obce Chromeč, Jestře-

bí, Nemile, Palonín, Svébohov, Jedlí, Rovensko, Lešti-

na, Dolní Studénky, Rájec a Mírov. V roce 2021 činil vý-

nos z tohoto nájemného částku 2 172 tis. Kč bez DPH, 

což představuje meziroční nárůst o 124 tis. Kč bez DPH. 

Výnosy z další činnosti jsou ve výši cca 269 tis. Kč (jiné 

pronájmy, výnosy z úroků…). Výnosy z dlouhodobého fi -

nančního majetku – podílů na jiných obchodních společ-

Opravy a investice 
vodohospodářského 
majetku
Opravy a investice prováděné v roce 2021 byly realizo-

vány buď přímo společností VHZ v rámci schváleného 

Věcného plánu oprav a investic nebo prostřednictvím 

provozovatele ŠPVS v režimu tzv. obnovujících oprav vo-

Vlastní kapitál (v tis. Kč)

2016 2017 2017 2019 2020 2021
1 029 261 1 049 228 1 126 945 1 139 705 1 307 388 1 345 554

Základní kapitál (v tis. Kč)

2016 2017 2017 2019 2020 2021
934 715 934 183 1 025 481 1 025 481 1 192 763 1 192 763

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) za účetní období

2016 2017 2017 2019 2020 2021
4 014 20 025 - 13 523 22,677 - 9,397 30 514

nostech (ŠPVS) činily 19 047 tis. Kč. Celkové výnosy tak v 

roce 2021 činily Kč 140 274 tis. Kč. 

Společnost VHZ ukončila hospodářský rok 2021 se zis-

kem + 30 514 tis. Kč. 

Vývoj ukazatelů pohybu vlastního kapitálu, základního 

kapitálu a hospodářského výsledku společnosti VHZ vy-

jadřuje níže uvedená Tabulka 5 – Vlastní kapitál, základ-
ní kapitál, hospodářský výsledek – vývoj 2016 – 2021.
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Meziroční porovnání výše pachtovného a nájemného je 

vyjádřena v Tabulce 4 - Meziroční porovnání výše pach-
tovného a nájemného:

Meziroční porovnání výše pachtovného a nájemného v Kč bez DPH

Rok 2020 2021 Rozdíl %

Pachtovné vodovod 41 156 621 Kč     46 455 000 Kč 5 298 379 Kč    +12,87

Pachtovné kanalizace 73 476 736 Kč     72 331 000 Kč -1 145 736 Kč    -1,56
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dovodní infrastruktury. Společnost VHZ provádí stavební 

práce prostřednictvím externích obchodních společností. 

V rámci následujících přehledů je přiblížen seznam re-

alizovaných oprav a investic na vodohospodářském ma-

jetku, které se podařilo v roce 2021 dokončit a současně 

akce, které v roce 2021 dosáhly vysokého stupně rozpra-

covanosti s tím, že jejich následné dokončení bude pro-

vedeno v roce 2022 nebo 2023.

Seznam oprav a investic na majetku VHZ realizovaných 

v roce 2021 je vyjádřen v rámci Tabulky 6 – Seznam 
oprav a investic na majetku VHZ realizovaných v roce 
2021. 
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21.01 Projekt Šumperk - přivaděč z Koutů + AŠ 
Rapotín - VDJ Skalka + Šumperk 4 488 000,00 Kč VODING HRANICE, 

spol. s r.o. 14.11.2019 31.12.2022 Pokračuje v roce 
2022

21.02 Stavba
Šumperk - přivaděč z Koutů + AŠ 
Rapotín - VDJ Skalka - I. Etapa - část 
SO 01

1 743,60 53 998 622,00 Kč WOMBAT, s.r.o. 16.08.2021 14.11.2022 Pokračuje v roce 
2022

21.03 Projekt ČOV Šumperk - Sušárna čistírenských 
kalů 3 201 500,00 Kč

Sweco Hydroprojekt 
a.s., KUNST, spol. 
s r.o.

29.11.2021 11.04.2022 Pokračuje v roce 
2022

21.04 Stavba Šumperk, ul. B. Němcové, Nemocnič-
ní, Luční - 2. část-ul. B. Němcové 734,65 635,50 47 613 817,15 Kč INSTA CZ s.r.o. 27.04.2020 30.11.2021 Dokončeno

21.05 Stavba Šumperk, ul. Janošíkova vodovod a 
kanalizace - povrchy 15 058 676,64 Kč

Jesenická vodohos-
podářská společnost, 
spol. s r.o.

30.03.2020 31.05.2021 Dokončeno

21.06 Projekt Šumperk, ul. Šumavská III. vodovod 156 560,00 Kč AQOL s.r.o. 20.01.2021 10.03.2021 Dokončeno

21.07K Stavba Šumperk, ul. Šumavská III. kanalizace 372,31 2 521 344,22 TRASKO BVT, s.r.o. 03.05.2021 30.07.2021 Dokončeno

21.07V Stavba Šumperk, ul. Šumavská III. vodovod 300,05 2 239 901,00 Kč EKOZIS spol. s r.o. 08.06.2021 30.11.2021 Dokončeno

21.11 Techno-
logie

ČOV Šumperk - denitrifi kace, aktivace 
aerobní a anaerobní, uskladňovací 
nádrž - míchadla

1 766 500,00 Kč LK Pumpservice, 
spol. s r.o. 24.08.2021 23.03.2022 Dokončeno

21.12 Techno-
logie

Šumperk, šoupata v objektu kuželo-
vých uzávěrů 294 790,00 Kč MEDMES, spol. s r.o. 05.03.2021 28.05.2021 Dokončeno

H
AN

U
ŠO

VI
CE

21.20 Projekt Hanušovice - vodovod oblast ul. 
Hlavní 385 000,00 Kč AQOL s.r.o. 03.06.2020 30.04.2021 Dokončeno

21.21 Stavba Hanušovice - vodovod oblast ul. 
Hlavní 689,11 18 787 661,00 Kč VK-AQUA Olomouc, 

spol.s.r.o. 21.06.2021 21.11.2022 Pokračuje v roce 
2022

21.22 Stavba Hanušovice - vodovod Pod Lesem 120,00 489 712,94 Kč
ŠPVS, a.s. v režimu 
technického zhod-
nocení

14.06.2021 30.09.2021 Dokončeno

ZÁ
B

Ř
EH

21.25 Stavba ČOV Zábřeh - strojní odvodnění a 
doprava kalu 10 481 752,94 Kč Stavební huť Slatiňany, 

spol. s r.o. 01.03.2022 30.09.2022
Zasmluvněno, bude 
realizováno v roce 
2022

21.26 Projekt Zábřeh - vodovod Na Výsluní a M. 
Vizovské 212 000,00 Kč ŠPVS, a.s. 20.07.2020 12.05.2021 Dokončeno

21.27 Stavba Zábřeh - vodovod Na Výsluní a M. 
Vizovské 934,37 6 924 120,00 Kč VK-AQUA Olomouc, 

spol.s.r.o. 13.04.2021 21.11.2021 Dokončeno

21.28 Projekt Lesnice - zapojení HG vrtu 258 000,00 Kč AQUA PROCON s.r.o. 25.03.2021 30.11.2021 Dokončeno

21.29 Stavba Lesnice - zapojení HG vrtu 2 737 694,90 Kč TOP Servis Libivá s.r.o. 16.05.2022 30.09.2022
Zasmluvněno, bude 
realizováno v roce 
2022

21.30 Projekt Maletín - vodovod ML3-ML14, 
ML14-ML16 216 000,00 Kč Ing. Šlesinger 25.06.2020 05.02.2021 Dokončeno

21.31 Stavba Maletín - vodovod ML3-ML14, 
ML14-ML16 372,28 359,48 4 234 518,00 Kč ŠPVS, a.s. 06.04.2021 31.08.2021 Dokončeno

21.32 Stavba Václavov - vodovod 1 218,74 29 833 320,00 Kč "EVT Stavby s.r.o.
 RI-STAV s.r.o." 14.04.2020 30.11.2022 Pokračuje v roce 

2022

Václavov - kanalizace a ČOV 652,10 56 354 145,00 Kč "EVT Stavby s.r.o.
 RI-STAV s.r.o." 14.04.2020 30.11.2022 Pokračuje v roce 

2022

21.33 Projekt ČOV Zábřeh - HW a SW, technologie, 
datové trasy 405 990,00 Kč ELZACO spol. s.r.o. 20.07.2021 31.01.2022 Pokračuje v roce 

2022

21.34 Techno-
logie

ČOV Zábřeh - HW a SW, technologie, 
datové trasy - etapa I.

Přesunuto do roku 
2022

21.35

Tech-
nologie 
- ZMĚNA 
PROJEKT

ČOV Zábřeh - čerpání přebytečné-
ho kalu

Přesunuto do roku 
2022

21.36 Techno-
logie ÚV Lesnická - čerpadla na vrtech 264 992,00 Kč

Grundfos Sales 
Czechia and Slovakia 
s.r.o.

30.07.2021 30.09.2021 Dokončeno

21.65 Stavba VDJ Ráječek - armaturní komora 3 582 774,40 Kč K&K TECHNOLO-
GY a.s. 25.05.2020 14.04.2021 Dokončeno

M
O

H
EL

N
IC

E

21.42 Projekt ÚV Moravičany - dostavba AN, 
rekonstrukce 1 686 700,00 Kč Sweco Hydropro-

jekt a.s. 01.08.2019 01.02.2021 Dokončeno

21.44 Stavba Újezd u Mohelnice - kanalizace - 
stavba 1 689,40 17 695 195,90 Kč TRASKO, a.s. 31.03.2021 29.06.2022 Pokračuje v roce 

2022

21.45 Projekt Vrt HNM1 - Nový Maletín – vodní zdroj 
vystrojení, povolení 111 500,00 Kč ŠPVS a.s. 15.10.2020 16.06.2021 Dokončeno

21.46 Stavba Vrt HNM1 - Nový Maletín – vodní zdroj 
vystrojení, povolení 2 653 818,00 Kč VHZ-DIS, spol. s r.o. 04.04.2022 15.08.2022 Realizace v roce 

2022

21.50 Techno-
logie ČOV Mírov - elektrošoupata 521 734,00 Kč MEDMES spol. s r.o. 8.3.2021 4.6.2021 Dokončeno

21.51 Techno-
logie

ČOV Loštice - vrtulové míchadlo v 
kalojemu 109 730,00 Kč MEZ, a.s. 1.2.2021 31.3.2021 Dokončeno

R
ez

er
va

21.63a Stavba 21.63a Mohelnice ul. Nová - oprava 
kanalizačních šachet 366 074 Kč ŠPVS a.s. 23.02.2021 30.06.2021 Dokončeno

21.63b Stavba 21.63b Mohelnice ul Sportovní - opra-
va kanalizačních šachet 157 658 Kč ŠPVS a.s. 23.02.2021 30.07.2021 Dokončeno

21.63c Stavba 21.63c Mohelnice ul. P. Bezruče - 
oprava kanalizačních šachet 102 842 Kč ŠPVS a.s. 23.02.2021 30.06.2021 Dokončeno

21.63d Stavba
21.63d ČOV Šumperk – nové řešení 
uzlu na bioplynovém potrubí a výstup-
ní věži VN

219 497 Kč KK technology po 26.3.2021 31.05.2021 Dokončeno

21.63e Stavba 21.63e 2x Svítící loga VHZ na budovu 
ŠPVS, a.s. 104 500 Kč ŠPVS a.s. 10.02.2021 01.06.2021 Dokončeno

21.63f Stavba 21.63.f Zatěsnění VN2 na ČOV Zábřeh 174 392 Kč Unitech Trade s.r.o. 30.09.2021 16.11.2021 Dokončeno

21.63g ÚV Moravičany - indukční průtokoměr 78 630 Kč ŠPVS, a.s. 20.01.2022 Dokončeno v roce 
2022

4 894,06 1 007,81 1 578,22 2 341,50

9 821,59
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Seznam oprav provedených v režimu obnovujících oprav 

vodovodní infrastruktury je vyjádřen v rámci Tabulky 
7 – Seznam oprav provedených v režimu obnovujících 
oprav vodovodní infrastruktury prostřednictvím pro-
vozovatele ŠPVS. 

Plnění plánu obnovujících oprav na majetku VHZ Šumperk, a.s. na rok 2021ke dni: 31.12.2021
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r. 2021  mm  m  Stávající stav  Návrh řešení  Kč bez 
DPH 

 Kč bez 
DPH 

Vodovody

ZA 5
Stavební úprava 
vodovodu Ska-
lička, Zábřeh

AC 100 463

Nevhodný 
materiál, 
poruchovost, 33 
vod. přípojek

Výměna potrubí 
za LTH  DN 100, 
od hydrantu H 
53 po ZA 118

3 750 000 
Kč 27.11.2020 4 640 135 

Kč 31.03.2021 09.09.2021 01.12.2021
první 
etapa 
dokončena

1 576 171 
Kč 28.01.2022

Realizo-
vána část 
úseku - 
etapizace

ZA 16
ZČS Jestřebí 
- výměna 
čerpadel

Čerpadla z roku 
1997, náročná 
údržba pro 
zajištění provo-
zuschopnosti

Kompletní 
výměna stávají-
cích článkových 
odstř.horizont.
čerpadel za 
efektivní a 
bezúdržbova 
vertikální

500 000 Kč 27.11.2020 342 116 Kč 31.03.2021 25.05.2021 26.10.2021 Dokon-
čeno 350 222 Kč 28.01.2022

MO 10

Stavební úprava 
kanalizace, 
výměna 
zhlaví šachet 
a vodovodních 
armatur, ul. 
Moravičanská, 
Loštice

PVC 160 Asfalt
Nefunkční příp. 
a šoup. uzávěry 
a hydranty.

Výměna 27 ks 
příp. uzávěrů, 5 
ks šoupáků a 2 
ks hydrantů.

1 220 000 
Kč 27.11.2020 0 31.03.2021  -  - přesun na 

rok 2022  -  -

návaznost 
na inves-
tice města 
Loštice 
a SSOK, 
přechází 
do roku 
2022

SU 1

"Stavební úpra-
va vodovodu a 
kanalizace, 
ul. Třebízského, 
Šumperk"

LT 80 90

Vodovod LIT 
DN 80 z 50. 
let, značná 
inkrustace, 
nebezpečí 
problémů v hrd-
lových spojích 
při výkopových 
pracích na 
kanalizaci

Výměna potrubí 
LT DN 80 640 000 Kč 27.11.2020 846 111 Kč 31.03.2021 19.07.2021 01.12.2021 Dokon-

čeno 829 960 Kč 28.01.2022

SU 3
Stavební úprava 
vodovodu Anín, 
k.ú. Kouty n.D.

Ocel 100 480

Koroze, nízký 
průtok, stížnosti 
zákazníků na 
kvalitu vody, 
obsah železa 
nad hygienický 
limit,nutné čas-
té odkalování

"Posouzení 
vhodné 
dimenze, 
redimenzace, 
volba vhodné 
technologie 
opravy.
Návrh na výmě-
nu za PE"

1 340 000 
Kč 27.11.2020 2 166 183 

Kč 31.03.2021 10.05.2021 20.12.2021 Dokon-
čeno

3 472 636 
Kč 28.01.2022

CELKEM 7 450 000 
Kč

7 994 545 
Kč

6 228 989 
Kč

Kanalizace

ZA 22

"Bezvýkopová 
oprava stoky B, 
ul. Olomoucká, 
Zábřeh"

Beton
300, 
500, 
600

510

Vrůstající 
kořeny, vnitřní 
koroze, příčná 
trhlina, netěsné 
spoje, nálitek. 
Kořeny frézo-
vány již v roce 
2019.

Oprava 
vložkováním od 
odlehčovací ko-
mory Rudolfov 
po šachtu č. 122 
(před objektem 
ZJP)

3 500 000 
Kč 27.11.2020 3 546 004 

Kč 31.03.2021 09.08.2021 07.10.2021 Dokon-
čeno

3 546 004 
Kč 28.01.2022

ZA 37

"ČOV Zábřeh - 
aktivace, 
výměna ponor-
ných míchadel"

Silné opotřebe-
ní, 5 ks (dvě ze 
7  vyměněny)

Oprava 
výměnou 850 000 Kč 27.11.2020 677 379 Kč 31.03.2021 02.06.2021 07.06.2021 Dokon-

čeno 668 656 Kč 30.07.2021

MO 23

Stavební úprava 
kanalizace, 
výměna 
zhlaví šachet 
a vodovodních 
armatur, ul. 
Moravičanská, 
Loštice

Beton 300 37 Havarijní stav
Výměna za nové 
- kamenina, 
DN 300

380 000 Kč 27.11.2020 698 525 Kč 31.03.2021 14.04.2021 15.07.2021 Dokon-
čeno 700 334 Kč 27.10.2021

MO  -

Stávající 
poklopy a 
jejich uložení 
je ve větší části 
poškozeno.

Výměna za nové 360 000 Kč 27.11.2020 157 566 Kč 31.03.2021

SU 30

"Stavební úpra-
va vodovodu a 
kanalizace, 
ul. Třebízského, 
Šumperk"

beton 300 130
zborcené 
potrubí, propad 
vozovky

výměna potrubí 
za kameninu 
DN 300

1 350 000 
Kč 27.11.2020 1 535 284 

Kč 31.03.2021 12.07.2021 01.12.2021 Dokon-
čeno

1 682 963 
Kč 28.01.2022

CELKEM 6 440 000 
Kč

6 614 758 
Kč

6 597 957 
Kč
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zaměstnanců, systém nadstandardních benefi tů zaměst-

nanců jako jsou jeden týden dovolené navíc, příspěvek na 

volnočasové aktivity zaměstnanců, příspěvek zaměstna-

vatele na penzijní připojištění a závodní stravování.

Ostatní významné 
skutečnosti.

Implementace nového vnitropodnikového 
systému v prostředí společnosti VHZ
Společnost VHZ v roce 2021 provedla realizaci a imple-

mentaci nového vnitropodnikového systému QI. Dodava-

telem licence byla společnost Melzer, spol. s r. o. V rám-

ci implementace došlo k zavedení nových modulů pro 

vnitropodnikové zpracování listovní služby, účetnictví, 

personální a projektové agendy. Společnost VHZ dosud 

vlastnila pouze moduly pro zpracování evidence majet-

ku, rozšířením modularit došlo k vzájemnému propojení 

jednotlivých organizačních složek v rámci organizační 

struktury VHZ a k jejich vzájemnému propojení pod jed-

nou licenční platformu.  

Zlepšení kvality vod horního povodí řeky 
Moravy – II. fáze. – ukončení 
záručního období 
Na konci roku 2020 došlo k ukončení lhůt pro smluvní 

záruky za jakost provedených stavebních prací v rámci 

velké investiční akce pod označením „Zlepšení kvality 

vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Společnost 

VHZ ve vzájemné spolupráci s provozní společností ŠPVS 

uplatnila během konce roku 2020 stovky reklamačních 

požadavků vůči dodavatelům OHL ŽS, a.s. a IMOS Brno, 

a.s. Veškeré reklamační nároky byly v průběhu první po-

loviny roku 2021 vypořádány a ze strany VHZ převzaty. 

Ukončení činnosti Asociace vlastníků 
páteřní vodohospodářské 
infrastruktury
Asociace vlastníků páteřní vodohospodářské infrastruk-

tury (AVPVI) vznikla s cílem koordinovat přípravu a fi nan-

cování obnovy a rozvoje významných zdrojů pitné vody 

a páteřních přivaděčů. Současně byla partnerem pro 

kraje a státní správu při přípravě změn legislativy pro 

zrychlení výstavby páteřní VH infrastruktury a přípravu 

strategických rozvojových dokumentů, jako jsou Plány 

rozvoje vodovodů a kanalizací krajů a ČR. Členy AVPVI 

byly ze 100% municipální vlastníci či provozovatelé VH in-

frastruktury. Společnost VHZ byla od samotného počát-

ku členem AVPVI. Na konci roku 2021 došlo k ukončení 
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Specifi kace strategických 
poradců společnosti 
v roce 2021
TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

EY Czech Republic

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. 

AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

ČSOB, a.s. 

Melzer, spol. s r. o.

Informace o aktivitách 
v oblasti výzkumu 
a vývoje
Společnost VHZ nezaznamenala v roce 2021 žádné akti-

vity v oblasti výzkumu a vývoje. 

Informace o nabytí 
vlastních akcií nebo 
vlastních podílů

Společnost VHZ nenabyla v roce 2021 žádné vlastní akcie 

nebo vlastní podíly. 

Informace o aktivitách 
v oblasti ochrany 
životního prostředí 
a pracovněprávních 
vztazích.

Společnost VHZ v rámci svého poslání vyvíjí činnost 

v oblasti ochrany životního prostředí na úseku zajišťování 

správy a rozvoje infrastruktury zajišťující čištění odpad-

ních vod v souladu s vodním a jinými zákony. 

V rámci aktivit pracovně právních vztahů společnost VHZ 

vytváří podmínky pro všestranný osobnostní růst svých 

zaměstnanců. K tomu využívá prostředky systematické-

ho školení zaměstnanců s odkazem na pracovní zařazení 
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činnosti Asociace. Společnost VHZ tak zůstává členem 

pouze v Asociaci SOVAK. 

Informace o skutečnostech, 
které nastaly až po rozvahovém dni
V období po rozvahovém dni nedošlo k žádné události, 

která by měla významný vliv na informace uvedené v této 

výroční zprávě.

Aktuální seznam akcionářů 
společnosti VHZ
Aktuální seznam akcionářů s vyjádřením jednotlivých 

obchodních podílů je vyjádřen v rámci Tabulky č. 8 – Se-
znam akcionářů.

Seznam akcionářů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 31.12.2021

Pořadové 
číslo ak-
cionáře

Název akcionáře Počet kusů 
akcií Číselné označení akcií Číslo hromad-

né listiny

Jmenovitá 
hodnota 
každé akcie

Druh akcie a popis akcie
Výše obchodního podílu 
(zaokrouhleno na 3 desetin-
ná místa)

1. Obec Bludov 26 974
"č. 000 002 až č. 014 111
č. 827 350 až č. 833 304 
č. 934 184 až č. 940 236
č. 1 025 482 až č. 1 026 337"

012020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 2,261%

2. Město Hanušovice 26 626 "č. 014 112 až č. 038 524
č. 940 237 až č. 942 449" 022020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 2,232%

3. Obec Hraběšice 759 č. 038 525 až č. 039 283 032020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,064%
4. Obec Chroměč 656 č. 039 284 až č. 039 939 042020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,055%
5. Obec Jestřebí 1 074 č. 039 940 až č. 041 013 052020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,090%
6. Obec Krchleby 2 367 č. 041 014 až č. 043 380 062020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,198%

7. Město Loštice 88 704
"č. 043 381 až č. 080 001
č. 782 637 až č. 803 796
č. 942 450 až č. 951 587
č. 1 026 338 až č. 1 048 122"

072020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 7,437%

8. Obec Loučná nad 
Desnou 6 312 č. 080 002 až č. 086 313 082020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,529%

9. Obec Maletín 6 921 "č. 086 630 až č. 093 542
č. 750 386 až č. 750 393" 092020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,580%

10. Obec Mírov 4 935 "č. 093 543 až č. 098 019
č. 951 588 až č. 952 045" 102020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,414%

11. Město Mohelnice 170 408

"č. 000 001
č. 098 020 až č. 248 883
č. 748 360 až č. 749 359
č. 750 380 až č. 750 385
č. 750 394 až č. 751 244
č. 782 511 až č. 782 636
č. 952 046 až č. 969 605"

112020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 14,287%

12. Obec Moravičany 9 130
"č. 248 884 až č. 257 300
č. 751 245 až č. 751 897
č. 803 797 až č. 803 856"

122020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,765%

13. Obec Nemile 2 116 č. 257 301 až č. 259 416 132020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,177%

14. Obec Olšany 3 092 "č. 259 417 až č. 262 376
č. 833 305 až č. 833 436" 142020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,259%

15. Obec Postřelmůvek 2 804 č. 262 377 až č. 265 180 152020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,235%
16. Obec Rájec 958 č. 265 181 až č. 266 138 162020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,080%

17. Obec Rapotín 105 324
"č. 266 139 až č. 273 306
č. 751 898 až č. 755 082
č. 1 053 660 až č. 1 148 630"

172020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 8,830%

18. Obec Ruda nad 
Moravou 5 533

"č. 273 307 až č. 276 136
č. 755 083 až č. 757 517
č. 833 437 až č. 833 704"

182020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,464%

19. Obec Sobotín 35 015

"č. 283 752 až č. 303 806
č. 757 518 až č. 759 578
č. 803 857 až č. 805 962
č. 833 705 až č. 837 843
č. 969 606 až č. 976 259"

192020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 2,936%

20. Město Staré Město 28 769

"č. 303 807 až č. 320 291
č. 759 579 až č. 761 154
č. 805 963 až č. 808 050
č. 837 844 až č. 839 963
č. 853 216 až č. 859 715"

202020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 2,412%

21. Obec Stavenice 296 č. 320 292 až č. 320 587 212020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,025%

22. Město Šumperk 363 156

"č. 320 588 až č. 589 247
č. 761 155 až č. 780 526
č. 808 051 až č. 826 740
č. 839 964 až č. 846 932
č. 976 260 až č. 1 022 494
č. 1 148 631 až č. 1 151 860"

222020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 30,447%

23. Obec Třeština 2 001 č. 589 248 až č. 591 248 232020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,168%

24. Obec Velké Losiny 13 795

"č. 591 249 až č. 599 369
č. 749 360 až č. 749 668
č. 749 869 až č. 749 993
č. 826 741 až č. 827 349
č. 846 933 až č. 851 563"

242020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 1,157%

25. Obec Vikýřovice 25 799

"č. 599 370 až č. 622 093
č. 749 669 až č. 749 868
č. 749 994 až č. 750 163
č. 780 527 až č. 781 579
č. 851 564 až č. 853 215"

252020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 2,163%

26. Obec Vyšehoří 1 196 č. 622 094 až č. 623 289 262020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 0,100%

27. Město Zábřeh 244 891

"č. 086 314 až č. 086 629
č. 623 290 až č. 748 359
č. 750 164 až č. 750 379
č. 781 580 až č. 782 510
č. 859 716 až č. 934 183
č. 1 022 495 až č. 1 025 481
č. 1 151 861 až č. 1 192 763"

272020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 20,531%

28. Obec Petrov nad 
Desnou 13 152 "č. 276 137 až č. 283 751

č. 1 048 123 až č. 1 053 659" 282020 1 000 listinná kmenová akcie na jméno 1,103%
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Vzhledem k výše uvedenému Společnosti nevznikla po-

vinnost uzavřít ovládací smlouvu ani vypracovat písem-

nou zprávu o vztazích mezi ovládanou a ovládací osobou 

a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou (zprávu o vztazích 

mezi propojenými osobami).

V Šumperku dne 31. 3. 2022

Martin Hoždora 
Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
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Prohlášení představenstva společnosti 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
k povinnosti zpracovávat 
Zprávu o vztazích dle § 82 z. č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích („ZOK“). 

Na základě § 82 ZOK vypracuje statutární orgán ovlá-
dané osoby do 3 měsíců od skončení účetního obdo-

bí písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající osobou 

a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami 

ovládanými stejnou ovládající osobou za uplynulé účetní 

období. 

Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovlá-

dající osobou. 

Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní kor-

poraci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. 

Představenstvo společnosti Vodohospodářská zaříze-

ní Šumperk, a.s., sídlem Jílová 6, 787 01 Šumperk (dále 

jen „Společnost“), tímto prostřednictvím svého předsedy 

představenstva, pana Martina Hoždory, ve vztahu k usta-

novení § 82 ZOK prohlašuje, že:

1. Společnost od 2.11.2020 vlastní 100 % kusů akcií 

společnosti Šumperská provozní vodohospodářská 

společnost, a.s., sídlem Jílová, 787 01 Šumperk (dále 

jen „ŠPVS“) – Společnost je tak mateřskou společ-

ností společnosti ŠPVS, a.s. a vůči této společnosti 

ŠPVS je Společnost ovládající společností. Společ-

nost ŠPVS je ovládanou společností ve smyslu § 74 

odst. 1 ZOK. 

2. Společnost není u jiné osoby ovládající osobou;

3. Společnost nejedná s jinou osobou, a to ani se spo-

lečností ŠPVS ve shodě;

4. Společnost nemá většinového spoluvlastníka. Dle 

Stanov Společnosti je hlasovací právo kteréhokoliv 

akcionáře a jím ovládané osoby omezeno stanove-

ním nejvyššího počtu hlasů, který činní 39,5 % z cel-

kového počtu hlasů připadajících na všechny vydané 

akcie;

5. Společnosti není známo, že by Společnost byla říze-

nou osobou;

6. Společnosti není dále známo, že by Společnost byla 

ovládanou osobou.
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V následujícím

bloku jsou vloženy

Fotodokumentace 
významných staveb

Zpráva o kontrolní 
činnosti dozorčí rady 

Výrok auditora

Účetní závěrka



Obnova přiváděcích vodovodních řadů Kouty nad Desnou – Šumperk, Etapa 1



Průběh výstavby splaškové kanalizace, ČOV a vodovodu Václavov 



↑ Kanalizace Šumavská III. etapa, Šumperk oprava bezvýkopovou metodou

↓ Odkanalizování místní části Újezd - Mohelnice
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↑  Stavební úprava a přeložky vodovodu Maletín 

 ↓  Stavební úprava vodovodu Na Výsluní a M. Vizovské, Zábřeh



Zpráva z kontrolní činnosti Dozorčí rady a z provedení 
přezkumu účetní závěrky společnosti Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. za rok 2021. 

Určeno pro: Valnou hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.
Účetní období: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021
Datum: 28. 4. 2022
Zapsal: Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., předseda dozorčí rady VHZ Šumperk a.s.

1. Obecné 

Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., (dále jen „Společnost“) na svých zasedáních 
v průběhu roku 2021 v souladu s jejími pravomocemi, které vyplývají ze zákona č. 90/2012 Sb., 
o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“), a Stanov společnosti, dohlížela na výkon působnosti 
Představenstva společnosti a na vykonávanou činnost společnosti.

Dozorčí rada byla od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 tvořena panem doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, 
Ph. D., předsedou dozorčí rady, a dále řadovými členy dozorčí rady, panem Vladimírem Hrochem 
a Mgr. Bohuslavem Hudcem.

Dozorčí rada se v účetním období roku 2021 sešla na svých pěti jednáních konaných ve dnech
18.2.2021, 29.4.2021, 18.6.2021, 23.9.2021 a 9.12.2021. 

Dozorčí rada konstatuje, že Představenstvo Společnosti prostřednictvím svého Předsedy představenstva, 
pana Martina Hoždory, nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím Výkonného ředitele společnosti, 
panem JUDr. Martinem Budišem, pravidelně na jednáních Dozorčí rady předkládalo Dozorčí radě
veškeré podstatné informace o činnosti Společnosti, které si dozorčí rada vyžádala. 

2. Kontrolní činnost 

Dozorčí rada se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou výkonu podnikatelské činnosti 
a hospodařením Společnosti, přičemž ve všech případech kontroly neshledala jakoukoliv výhradu. 
Dozorčí rada konstatuje, že jí byly předkládány veškeré podstatné podklady, na základě kterých činila 
svá stanoviska a vyjádření požadovaná jak Zákonem, tak Stanovami společnosti. 

V rámci své činnosti iniciovala dozorčí rada dořešení otázky přechodu Společnosti na monistický 
systém řízení. Odložené usnesení Valné hromady ze dne 22.2.2019 tak bylo revokováno řádnou Valnou 
hromadou konanou v 22.6.2021. Požadavek na přechod na monistický systém řízení Společnosti byl 
s ohledem na obecnou změnu legislativy akcionáři Společnosti zrušen. Během roku 2021 byla dozorčí 
rada pravidelně informována o všech realizovaných krocích v přípravě procesu zvýšení základního 
kapitálu nepeněžitým a peněžitým vkladem svých akcionářů, který se bude realizovat v roce 2022.
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Na základě průběžné prováděné kontrolní činnosti Dozorčí rada v rámci své kontroly na základě
předložených informací nezaznamenala jakýkoliv negativní nález či zjištění.

3. Přezkum účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku. 

Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené k 22. 4. 2022 bylo provedeno
v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými standardy 
a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing. Karlem Psohlavcem, 
auditorské oprávnění č. 1175, auditorská společnost AUDIT AK CONSULT, s.r.o. 

Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý 
obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31. 12. 2021 a poctivý obraz 
nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. 12. 2021 v souladu 
s českými účetními předpisy. 

Dozorčí rada konstatuje, že jak vyplývá z jí dostupných záznamů, tak Společnost má 100% podíl na jiné 
společnosti, a to Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s. (100% kusů akcií), tedy je
společníkem v jiné právnické osobě, která je podnikatelem, Společnost není u jiné osoby než ŠPVS, a.s.
ovládající osobou, společnost nejedná za stávajících podmínek s jinou osobou ve shodě, Společnost 
nemá většinového vlastníka. Dozorčí radě není současně známo, že by společnost byla řízenou osobou 
a že by společnost byla ovládanou osobou. Vzhledem k výše uvedenému, společnosti nevznikla 
povinnost uzavřít ovládací smlouvu ani vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající 
a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou 
ovládací osobou (zprávu o vztazích mezi propojenými osobami).

Dozorčí rada na svém jednání dne 28. 4. 2022 přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční zprávu 
společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2021 a návrh na rozdělení zisku Společnosti
za rok 2021 ve výši 30.514.139,- Kč. Na základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné 
hromadě schválit:

1. Roční účetní závěrku, včetně Výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, 
a.s. za rok 2021.

2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. zisku za rok 2021 ve 
výši 30.514.139,- Kč.

3. Projednat a schválit, aby byl celý zisk roku 2021 v plné výši převeden na účet nerozděleného 
zisku minulých let;

Přezkum konsolidované účetní závěrky a konsolidované Výroční zprávy Společnosti a ŠPVS pro rok 
2021 byl rovněž Dozorčí radou proveden a Dozorčí rada k němu zpracovala samostatnou zprávu pro 
valnou hromadu Společnosti.

………………………………………………….
Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D. 
předseda Dozorčí rady 
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

26

 Z
pr

áv
a 

o 
ko

nt
ro

ln
í č

in
no

st
i d

oz
or

čí
 r

ad
y 

v 
ro

ce
 2

02
1 



27

 V
ýr

ok
 a

ud
ito

ra
  



 V
ýr

ok
 a

ud
ito

ra
  

28



 V
ýr

ok
 a

ud
ito

ra
  

29



30

 V
ýr

ok
 a

ud
ito

ra
  



31

ROZVAHA Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
v plném rozsahu IČ: 47674954

k datu Jílová 2769/6

31.12.2021 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01

31.12.2020

Brutto Korekce Netto Netto
AKTIVA CELKEM 2 621 424 1 050 723 1 570 701 1 540 240

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál
B. Stálá aktiva 2 560 843 1 050 723 1 510 120 1 483 626

I.       Dlouhodobý nehmotný majetek 5 697 5 270 427 101

1.       Nehmotné výsledky vývoje

2.       Ocenitelná práva 648 221 427 101

2.1.    Software 648 221 427 101

2.2.    Ostatní ocenitelná práva

3.       Goodwill

4.       Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 5 049 5 049

5.       
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý majetek

5.1.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 

5.2.    Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

II.       Dlouhodobý hmotný majetek 2 428 374 1 045 453 1 382 921 1 356 753

1.       Pozemky a stavby 2 088 664 842 191 1 246 473 1 246 689

1.1.    Pozemky 9 698 9 698 9 632

1.2.    Stavby 2 078 966 842 191 1 236 775 1 237 057

2.       Hmotné movité věci a jejich soubory 232 361 203 262 29 099 26 518

3.       Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4.       Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 394 394 9

4.1.    Pěstitelské celky trvalých porostů

4.2.    Dospělá zvířata a jejich skupiny

4.3.    Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 394 394 9

5.       
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený 
dlouhodobý hmotný majetek 106 955 106 955 83 537

5.1.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 261

5.2.    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 106 955 106 955 79 276

III.       Dlouhodobý finanční majetek 126 772 126 772 126 772

1.       Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 126 772 126 772 126 772

2.       Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba

3.       Podíly - podstatný vliv

4.       Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv

5.       Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly

6.       Zápůjčky a úvěry - ostatní

7.       Ostatní dlouhodobý finanční majetek

7.1.    Jiný dlouhodobý finanční majetek

7.2.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

C. Oběžná aktiva 59 940 59 940 56 440

I.       Zásoby
1.       Materiál

2.       Nedokončená výroba a polotovary

3.       Výrobky a zboží

3.1.    Výrobky

3.2.    Zboží

4.       Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

5.       Poskytnuté zálohy na zásoby

II.       Pohledávky 10 251 10 251 2 370

1.       Dlouhodobé pohledávky

1.1.    Pohledávky z obchodních vztahů

1.2.    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

1.3.    Pohledávky - podstatný vliv

1.4.    Odložená daňová pohledávka

1.5.    Pohledávky - ostatní

1.5.1. Pohledávky za společníky

1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy

1.5.3. Dohadné účty aktivní

1.5.4. Jiné pohledávky

31.12.2021
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31.12.2020

Brutto Korekce Netto Netto
31.12.2021

2.       Krátkodobé pohledávky 10 251 10 251 2 370

2.1.    Pohledávky z obchodních vztahů 2 423 2 423 2 149

2.2.    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.3.    Pohledávky - podstatný vliv

2.4.    Pohledávky - ostatní 7 828 7 828 221

2.4.1. Pohledávky za společníky

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 191

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 100 100 24

2.4.5. Dohadné účty aktivní

2.4.6. Jiné pohledávky 7 728 7 728 6

III.       Krátkodobý finanční majetek
1.      Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.      Ostatní krátkodobý finanční majetek

IV.       Peněžní prostředky 49 689 49 689 54 070

1.      Peněžní prostředky v pokladně 13 13 12

2.      Peněžní prostředky na účtech 49 676 49 676 54 058

D. Časové rozlišení 641 641 174

1.      Náklady příštích období 618 618 174

2.      Komplexní náklady příštích období

3.      Příjmy příštích období 23 23
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PASIVA CELKEM
A. Vlastní kapitál

I.    Základní kapitál
1.     Základní kapitál
2.     Vlastní podíly (-)
3.     Změny základního kapitálu

II.    Ážio a kapitálové fondy
1.     Ážio
2.     Kapitálové fondy

2.1. Ostatní kapitálové fondy
2.2. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)

2.3.
Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních 
korporacích (+/-)

2.4. Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-)
2.5. Rozdíly z ocenění při přeměnách obchodních korporací (+/-)

III.    Fondy ze zisku
1.     Ostatní rezervní fondy
2.     Statutární a ostatní fondy

IV.    Výsledek hospodaření minulých let (+/-)
1.     Nerozdělený zisk nebo neuhrazena ztrata minulých let
2.     Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)

V.    Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-)
VI.    Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-)

B.+C. Cizí zdroje
B. Rezervy

1.     Rezerva na důchody a podobné závazky
2.     Rezerva na daň z příjmů
3.     Rezervy podle zvláštních právních předpisů
4.     Ostatní rezervy

C. Závazky
I.    Dlouhodobé závazky

1.     Vydané dluhopisy
1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy

2.     Závazky k úvěrovým institucím
3.     Dlouhodobé přijaté zálohy
4.     Závazky z obchodních vztahů
5.     Dlouhodobé směnky k úhradě
6.     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7.     Závazky - podstatný vliv
8.     Odložený daňový závazek
9.     Závazky - ostatní

9.1. Závazky ke společníkům
9.2. Dohadné účty pasivní
9.3. Jiné závazky

II.    Krátkodobé závazky
1.     Vydané dluhopisy

1.1. Vyměnitelné dluhopisy
1.2. Ostatní dluhopisy

2.     Závazky k úvěrovým institucím
3.     Krátkodobé přijaté zálohy
4.     Závazky z obchodních vztahů
5.     Krátkodobé směnky k úhradě
6.     Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba
7.     Závazky - podstatný vliv
8.     Závazky - ostatní

8.1. Závazky ke společníkům
8.2. Krátkodobé finanční výpomoci
8.3. Závazky k zaměstnancům
8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
8.5. Stát - daňové závazky a dotace
8.6. Dohadné účty pasivní
8.7. Jiné závazky

D. Časové rozlišení pasiv
1.     Výdaje příštích období
2.     Výnosy příštích období

Datum sestavení účetní závěrky:

31.12.2021 31.12.2020
1 570 701 1 540 240
1 345 554 1 307 388

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

1 192 763 1 192 763

37 435 29 715

53 271 53 289

1 192 763 1 192 763

2 234 2 234

7 719

359 359

31 571 41 018

30 514 -9 397

222 980 226 122

53 036 53 036
235 253

31 571 41 018

39 703 41 318

2 167 6 730

35 201 27 481

76 319 71 903

14 781 15 501

27 482 27 481

359 359

222 621 225 763
182 918 184 445

1 559

59 199 66 600

76 319 71 903

47 400 44 383

17 522 18 417

7 400 7 400

455 382
262 241

2 167 6 730

4.4.2022

2 363 1 887
304 2 601

11 397 10 390
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
v druhovém členění IČ: 47674954

období končící k Jílová 2769/6
31.12.2021 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01

období do období do
31.12.2021 31.12.2020

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 121 227 117 478
II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba 46 313 62 615
1. Náklady vynaložené na prodané zboží
2. Spotřeba materiálu a energie 815 285
3. Služby 45 498 62 330

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady 9 736 10 189

1. Mzdové náklady 7 089 7 448

2.
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 
náklady 2 647 2 741

2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 451 2 572
2.2 Ostatní náklady 196 169

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 47 624 45 013

1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

47 624 45 013

1.1
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé 47 624 45 013

1.2
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
dočasné

2. Úpravy hodnot zásob
3. Úpravy hodnot pohledávek

III. Ostatní provozní výnosy 489 3 316
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 322
2. Tržby z prodaného materiálu
3. Jiné provozní výnosy 489 2 994

F. Ostatní provozní náklady 1 195 3 536
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 1 169
2. Prodaný materiál
3. Daně a poplatky 190 183

4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období

5. Jiné provozní náklady 1 004 3 184
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 16 848 -559

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly 19 047
1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 19 047
2. Ostatní výnosy z podílů

G. Náklady vynaložené na prodané podíly
V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

1.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná 
nebo ovládající osoba

2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H.
Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 58 513

1.
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 
osoba

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 58 513
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady 2 365 1 583

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající 

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 2 365 1 583
VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady 57 15
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) 16 683 -1 085

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 33 531 -1 644
L. Daň z příjmů 3 017 7 753

1. Daň z příjmů splatná
2. Daň z příjmů odložená (+/-) 3 017 7 753

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 30 514 -9 397
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M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek  hospodaření za účetní období (+/-) 30 514 -9 397
* Čistý obrat za účetní období 140 821 121 307

Datum sestavení účetní závěrky:

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání:

4.4.2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické 
osoby, která je účetní jednotkou:

akciová společnost

pronájem vodohospodářské infrastruktury

PŘEHLED O ZMĚNÁCH Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
VLASTNÍHO KAPITÁLU IČ: 47674954

k datu Jílová 2769/6
31.12.2021 Šumperk
(v tisících Kč) 787 01

Základní       
kapitál

Ážio a kapitálové 
fondy Fondy ze zisku

Nerozdělený zisk 
nebo neuhrazena 
ztrata minulých 

let

Jiný výsledek 
hospodaření 
minulých let

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
účetního období 

Rozhodnuto o 
zálohách na 

výplatu podílu na 
zisku

VLASTNÍ 
KAPITÁL CELKEM

Stav k 31.12.2019 1 025 481 29 713 53 247 18 441 22 677 1 149 559
Rozdělení výsledku hospodaření 100 22 577 -22 677
Změna základního kapitálu 167 282 167 282
Vyplacené podíly na zisku
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
Výdaje z kapitálových fondů -58 -58
Výsledek hospodaření za běžné období -9 397 -9 397
Ostatní 2 2
Stav k 31.12.2020 1 192 763 29 715 53 289 41 018 -9 397 1 307 388
Rozdělení výsledku hospodaření 50 -9 447 9 397
Změna základního kapitálu
Vyplacené podíly na zisku
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
Výdaje z kapitálových fondů -68 -68
Výsledek hospodaření za běžné období 30 514 30 514
Přecenění zajišťovacího úrokového swapu 7 720 7 720
Stav k 31.12.2021 1 192 763 37 435 53 271 31 571 30 514 1 345 554

Datum sestavení účetní závěrky: 4.4.2022

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní 
jednotky nebo fyzické osoby, která je účetní 
jednotkou:

em vodohospodářské infrastruktury

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
v druhovém členění IČ: 47674954

období končící k Jílová 2769/6
31.12.2021 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
TOCÍCH (CASH FLOW) IČ: 47674954

období končící k Jílová 2769/6
31.12.2021 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01

období do období do
31.12.2021 31.12.2020

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období 54 070 105 164
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 33 531 -1 644

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 49 932 45 930

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému 
majetku (+/-) 47 624 45 013

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv 
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) 1 -153
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků
a vyúčtované výnosové úroky (-) 2 307 1 070

A.1.6. Případné opravy a ostatní nepeněžní operace

A.*
Čistý peněžní tok  z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 83 463 44 286

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu -6 807 14 497

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů
časového rozlišení a dohadných účtů aktiv -629 -430

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasiv -6 178 14 927

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-)

A.2.4.
Změna stavu krátkodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a ekvivalentů

A.**
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a 
mimořádnými položkami 76 656 58 783

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -2 365 -1 583
A.4. Přijaté úroky  (+) 58 513

A.5.
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-)

A.6.

Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které tvoří 
mimořádný výsledek hospodaření včetně uhrazené splatné daně z 
příjmů z mimořádné činnosti (+/-)

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti 74 349 57 713
Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) -74 118 -194 685
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 322
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -74 118 -194 363

Peněžní toky z finančních činností

C.1.

Dopady změn dlouhodobých závazků, popř. takových krátkodobých 
závazků, které spadají do oblasti finanční činnosti (např. některé 
provozní úvěry) na peněžní prostředky a ekvivalenty -4 544 43 410

C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty -68 42 146

C.2.1.

Zvýšení peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů z titulu 
zvýšení základního kapitálu, emisního ážia, event. rezervního fondu, 
včetně složených záloh na toto zvýšení (+) 42 204

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-)
C.2.3. Další vklady peněžních prostředků společníků a akcionářů (+)
C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+)
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) -68 -58

C.2.6.
Vyplacené dividendy a podíly na zisku včetně zaplacené srážkové 
daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti -4 612 85 556
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -4 381 -51 094

R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci  
období 49 689 54 070

Datum sestavení účetní závěrky:

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání:

4.4.2022
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

akciová společnost

pronájem vodohospodářské infrastruktury
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Orgány společnosti
Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy 

orgány společnosti jsou: 

a) valná hromada (dále také „VH VHZ“) – je nejvyšším 

orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do její 

působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov, 

pachtu závodu společnosti či jeho části, veškeré 

úkony spojené s členy představenstva a dozorčí rady 

(volba, odvolání, smlouvy apod.), schvalování účetní 

uzávěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku; 

b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí čin-

nost společnosti a zastupuje ji; 

c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti 

a dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

Stav k 1. 1. 2021

Statutární orgán - představenstvo
Martin Hoždora, člen představenstva od 5. 3. 2019. Před-

seda představenstva od 18. 3. 2019.

RNDr. Mgr. František John, PhD., člen představenstva od 

5. 3. 2019. 

Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva od 5. 3. 2019. 

Ing. Petr Novotný, člen představenstva od 1. 1. 2021. 

Jan Konečný, člen představenstva od 5. 3. 2019.

Mgr. Jan Špička , člen představenstva od 21.6.2019.

Příloha v účetní závěrce

Obchodní jméno: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ)

Sídlo: Jílová 6, 787 01 Šumperk,

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem 

společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel splatil celé základní 

jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku 

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném pri-

vatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová 2, 787 01 Šum-

perk.

  Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 

vložka 714.

Právní forma:  akciová společnost

Datum vzniku: 1. 1. 1994

IČ:  47674954

Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo v jeho nepřítomnosti 

  dva členové představenstva společně.

Ostatní skutečnosti: Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona 

  č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Základní kapitál: 1 192 763 000,- Kč, Splaceno: 100%

Akcie: 1 192 763 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie 

na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady. Není-li splněna pod-

mínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto akcií 

neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv s nimi spojených na jiné osoby než obce, 

které jsou v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo vyšší územně samosprávný 

celek, jehož jsou tyto obce součástí, je valná hromada povinna udělení souhlasu odmítnout.

Struktura konsolidačního celku: 
  Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. je konsolidující účetní jednotkou spo-

lečnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s a Šumperská provozní vodohospodářská 

společnost, a.s.
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Dozorčí rada
Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., člen dozorčí rady od 

5. 3. 2019. Předseda DR od 18. 3. 2019.

Mgr. Bohuslav Hudec, člen dozorčí rady od 5. 3. 2019.

Vladimír Hroch, člen dozorčí rady od 5. 3. 2019.

Výkonný ředitel společnosti 
JUDr. Martin Budiš – ve funkci od 1. 10. 2015. 

Jméno osoby Rok 2020 Rok 2021
Město Šumperk 30,447 % 30,447 %
Město Zábřeh 20,531 % 20,531 %
Město Mohelnice 14,287 % 14,287 %

Osoby podílející se 10 a více 
procenty na základním 
kapitálu

VHZ nemá mateřskou společnost, současně nemá orga-

nizační složku v zahraničí. Společnost v roce 2021 ne-

vstoupila do insolvenčního řízení, konkurzu, sloučení, 

splynutí, rozdělení ani přeměny.

Základní východiska 
pro sestavení účetní 
závěrky

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se 

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozděj-

ších předpisů a navazujících předpisů pro účetnictví pod-

nikatelů. Společnost vydává konsolidovanou roční zá-

věrku. Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým 

dnem je datum 31. 12. 2021. Okamžik sestavení účetní 

závěrky je 22. 4. 2022. 

Účetní metody

Způsoby oceňování, odepisování a účetní metody, které 

společnost VHZ používala při sestavení roční závěrky, 

jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek a licence
 Dlouhodobý nehmotný majetek a licence se oceňují 

v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 

a náklady s pořízením související. 

a.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
 Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní čin-

ností společnost nemá. Goodwill, ocenitelná práva 

a patenty společnost nevykazuje, taktéž společnost 

neúčtuje výdaje na vývoj. Drobný nehmotný majetek 

společnost nemá. Odpisy jsou vypočteny na základě 

pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti. 

a.2 Licence
 V roce 2021 byla rozšířena licence na systém QI. Stá-

vající licence bude do tří let odepsána od data zařa-

zení a rozšířená licence bude odepsána do tří let od 

data rozšíření.

b)  Dlouhodobý hmotný majetek
 Dlouhodobý majetek převzatý po privatizaci je oce-

něn v historických cenách (původní pořizovací ceny 

+ oprávky). Nově pořízený majetek je oceňován sku-

tečnými pořizovacími cenami včetně výdajů s jeho 

pořízením souvisejících. Úroky z úvěru jsou součástí 

pořizovací ceny do doby pořízení majetku. Dlouhodo-

bý hmotný majetek vyrobený vlastní činností společ-

nost nemá. Dlouhodobý hmotný movitý majetek nad 

80 tis. Kč se odepisuje po dobu ekonomické životnos-

ti.

 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje 

o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické 

zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho poři-

zovací cenu, opravy se účtují do nákladů.

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku společnost 

nevykazuje a o opravných položkách společnost ne-

účtovala. V roce 2021 společnost neúčtovala o ma-

jetku získaném bezplatně. 
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Odpisování

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpokláda-

ná životnost je od 1. 1. 2021 stanovena takto:

SKP Roky Odpis Název skupiny
00.00.01.  x x Pozemky
00.00.03.  x x Umělecká díla
58.2 .  . 4 25,0 Programové vybavení (software)
  Celkem sk 0
26.20.  . 4 25,0 Počítače a periferní zařízení
26.30.2 . 4 25,0 Elektr.přístroje pro telefony a telegrafy; videotelef. vč. mobil ...
26.51.  . 4 25,0 Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení ...
28.23.  . 4 25,0 Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
 4 25,0 Celkem sk 1
13.93.1 . 6 16,6 Koberce a kobercové předložky
22.29.  . 6 16,6 Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce ...
27.12.31. 10 10,0 Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1000 V a nižší ...
27.51.  . 6 16,6 Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
26.30.5 . 6 16,6 Poplach.zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a pod.přístroje
26.40.  . 6 16,6 Spotřební elektronika
26.70.  . 6 16,6 Optické a fotografi cké přístroje a zařízení
27.90.  . 6 16,6 Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce ...
28.13.1 . 8 12,5 Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
28.29.41. 6 16,6 Odstředivky jinde neuvedené
28.9 .  . 8 12,5 Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné ...
29.10.2 . 6 16,6 Osobní automobily
29.20.2 . 10 10,0 Přívěsy, návěsy, kontejnery
31.0 .  . 10 10,0 Nábytek

6 16,6 Celkem sk 2
25.11.21. 20 5,0 Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
25.21.12. 12 8,3 Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i ...
25.29.1 . 20 5,0 Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
27.11.  . 12 8,3 Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou  ...
27.12.  . 20 5,0 Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvod ...
28.11.2 . 20 5,0 Turbíny
28.13.2 . 12 8,3 Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
28.21.1 . 12 8,3 Pece a hořáky pro topeniště
28.22.11. 20 5,0 Kladkostroje a zdvihací zařízení jinde neuvedená
28.22.17. 13 8,3 Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování ...
28.22.18. 12 8,3 Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
28.25.11. 12 8,3 Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo ...
28.25.12. 12 8,3 Klimatizační zařízení
28.25.20. 12 8,3 Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, ...
28.29.1 . 12 8,3 Plynové generátory, destilační a fi ltrační přístroje pokud nejsou ...

12 8,3 Celkem sk 3
00.10.04. 20 5,0 Osvětlení budov a staveb vnější (jen)
00.10.34. 20 5,0 Oplocení (jen)
00.10.72. 50 2,0 Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou ...
00.10.72. 10 10,0 Kanalizační přípojky - bezúplatný převod
00.10.73. 20 5,0 Věže,stožáry,věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 (jen)...
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SKP Roky Odpis Název skupiny
20 5,0 Celkem sk 4

00.10.08. 50 2,0 Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
00.10.21. 50 2,0 Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny ...
00.10.25. 40 2,5 Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této ...
00.10.28. 50 2,0 Nádrže vod pozemní
00.10.29. 50 2,0 Nádrže, jímky
00.10.30. 50 2,0 Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních(kromě budov)
00.10.42. 50 2,0 Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
00.10.50. 30 3,3 Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodář. ...
00.10.55. 30 3,3 Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
00.10.62. 50 2,0 Studny jinde neuvedené a jímání vody
00.10.75. 50 2,0 Vodní stupně, zejm. přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
00.10.76. 50 2,0 Vrty čerpací (studny vrtané)
00.10.77. 50 2,0 Základy technologických výrobních zařízení

30 3,3 Celkem sk 5

Odpisové skupiny byly v roce 2021 upravovány. 

c) Finanční majetek
Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem 

držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouhodobý, fi nanč-

ní majetek s dobou splatnosti nebo se záměrem držby do 

jednoho roku jako krátkodobý.

Ocenění fi nančního majetku při pořízení

Podíly, cenné papíry a deriváty jsou při pořízení oceně-

ny pořizovací cenou, včetně ážia a nákladů s pořízením 

souvisejících.

Ocenění fi nančního majetku ke konci rozvahového dne

Majetkové podíly představující účast s rozhodujícím nebo 

podstatným vlivem se oceňují ke konci rozvahového dne 

pořizovací cenou. Ostatní majetkové podíly se oceňují po-

řizovací cenou sníženou o opravné položky.

Krátkodobý fi nanční majetek tvoří peníze v hotovosti, 

na bankovních účtech. Společnost v roce 2020 pořídila 

dlouhodobý fi nanční majetek nákupem 100 % akcií spo-

lečnosti ŠPVS. Společnost účtuje o majetkové účasti 

s rozhodujícím a podstatným vlivem. 

d) Zásoby
Společnost zásoby nemá.

e) Pohledávky 
Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hod-

notou. Nakoupené pohledávky společnost nemá. O do-

hadných položkách aktivních se účtuje na základě od-

borného odhadu. Společnost vykazuje pouze krátkodobé 

dohadné položky aktivní se splatností do jednoho roku.

f) Deriváty
Deriváty se oceňují reálnou hodnotou k rozvahovému 

dni. Společnost účtuje o derivátech od roku 2021. Spo-

lečnost využívá k zajištění úrokové sazby poskytnutému 

dlouhodobému úvěru úrokový SWAP. Vzhledem k pod-

mínkám zajištění je o změně reálné hodnoty úrokového 

zajištění účtováno prostřednictvím účtu vlastního kapi-

tálu. Vzhledem k tomuto, že zajištění se vztahuje k úvěru, 

jehož úroky nejsou daňovým nákladem, není ve změně 

reálné hodnoty zohledněna odložená daň.

g) Vlastní kapitál  
Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsa-

né v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. 

O zvýšení či snížení základního jmění rozhoduje valná 

hromada. Pokud do doby roční závěrky nedojde k zare-

gistrování změny základního kapitálu, pak se zvýšení 

nebo snížení vykazuje jako změna základního kapitálu.

h) Cizí zdroje
Společnost v roce 2021 nevytvořila zákonnou rezervu ve 

smyslu zákona o rezervách. V roce 2020 byl společnosti 

poskytnut úvěr. Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vy-

kazují ve jmenovité hodnotě. Dlouhodobé a krátkodobé 

úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý 

úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je 

splatná do jednoho roku od rozvahového dne.
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i) Leasing
Společnost neuzavřela v roce 2021 smlouvu na operativ-

ní ani fi nanční leasing.

j) Devizové operace
Společnost nepořizuje majetek a závazky v cizí měně.

k) Použití odhadů
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společ-

nosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na 

vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní 

závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sle-

dované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady 

a předpoklady na základě všech jemu dostupných rele-

vantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty od-

hadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto 

odhadů odlišovat.

Účetní jednotka může používat tyto odhady:

- opravné položky

- rezervy

- dohadné položky

- reálné hodnoty aktiv a závazků

- způsob či doba odpisování dlouhodobých aktiv 

 nebo zbytková hodnota

- výše realizované části odložené daňové pohledávky

l) Účtování nákladů a výnosů
Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, 

s nímž věcně i časově souvisejí.

m) Daň z příjmů
Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňo-

vé sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sníženého o tr-

vale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezda-

ňované výnosy (např. tvorba a účtování ostatních rezerv 

a opravných položek, náklady na reprezentaci). Odložená 

daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných roz-

dílů mezi zůstatkovými hodnotami odpisů. Společnost 

nevytváří rezervu na daň z příjmů.

n) Dotace, investiční pobídky
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dotace 

přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně tech-

nického zhodnocení snižuje pořizovací cenu. 

o) Emisní povolenky
O emisních povolenkách společnost neúčtuje.

p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a 

dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních 

výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující 

informace o skutečnostech, které existovaly k rozvaho-

vému dni. V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem 

sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém 

dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v příloze účet-

ní závěrky, ale nejsou zúčtovány v účetních výkazech.

q) Změny způsobu oceňování, odpisování, srovnatel-
nosti 
Společnost neprovedla reklasifi kaci v účetních výkazech.

r) Oprava chyb minulých let
V roce 2021 nebylo účtováno o chybách minulých let. 

Dlouhodobý majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

DNM 2020 přírůstky úbytky 2021
Licence 273 375 0 648
Jiný NM 5 049 0 0 5 049

OPRÁVKY 2020 přírůstky úbytky 2021
Licence 172 49 0 221
Jiný NM 5 049 0 0 5 049
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b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

c) Dlouhodobý fi nanční majetek (v tis. Kč)

DNM 2020 přírůstky úbytky 2021
Stavby 2 039 370 41 340 1 744 2 078 966
Stroje 223 112 9 291 42 232 361
Pozemky 9 632 66 0 9 698
Umělec-
ká díla 9 385 0 394

Nedokon-
čený DM 79 276 97 261 69 582 106 955

Opravná 
položka k 
DM

0 0 0 0

Oprávky 2020 přírůstky úbytky 2021
Stavby 802 313 41 622 1 744 842 191
Stroje 196 593 6 711 42 203 262
Pozemky 0 0 0 0
Umělec-
ká díla 0 0 0 0

Nedokon-
čený DM 0 0 0 0

Opravná 
položka k 
DM

0 0 0 0

DFM 2020 přírůstky úbytky 2021

Podíly ovlá-
dající osoba 126 772 0 0 126 772

Dceřiná společnost:  Šumperská provozní 

 vodohospodářská společnost, a.s.

IČ: 47674911

Výše podílu: 100%

Stav VK k 31.12.2021: 88 186 tis. Kč

VH za rok 2021: 14 118 tis. Kč

Zásoby
Společnost nemá.

Pohledávky 2020 2021
celkem 2 142 2 112
do 90 dnů 2 142 2 112
do 180 dnů 0 0
do 365 dnů 0 0
nad 1 rok 0 0

(v tis. Kč) 2020 přírůstky úbytky 2021
Deriváty 0 7 719 0 7 719

(v tis. Kč) 2020 přírůstky úbytky 2021
Pokladna 12 121 120 13

Bankovní 
účty 54 058 208 611 212 993 49 676

Deriváty
V roce 2021 začala společnost VHZ účtovat o derivátech, 

které jsou vykazovány v ostatních závazcích a položce 

„A.2.2.-oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závaz-

ků“.

Krátkodobý fi nanční 
majetek

Peněžní prostředky na účtech a v pokladně (v tis. Kč)

Pohledávky
Souhrnná výše pohledávek do lhůty splatnosti (v tis. Kč)

Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především pojištění vo-

zidel, hmotného majetku, manažerů a služby související 

s chodem počítačů. O příjmech příštích období společ-

nost začala účtovat v souvislosti s úrokovým swapem.
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Vlastní kapitál

Nominální hodnota každé akcie je 1.000,- Kč. Jedná se 

o kmenové akcie. Společnost akcie na doručitele nere-

gistrované a se zvláštními právy nemá. V roce 2021 ne-

došlo ke zvýšení základního kapitálu.

Dne 22. 6. 2021 se konala valná hromada, která schváli-

la rozdělení hospodářského výsledku za rok 2020 (ztráta 

ve výši -9.397.175,23,- Kč) následovně: převedení částky 

-9.397.175,23,- Kč na účet nerozděleného zisku minulých 

let.

Ze zisku minulých let byla převedena částka ve výši 

50.000,- Kč na účet sociálního fondu, ze kterého jsou 

hrazeny sportovní, kulturní, rehabilitační a jazykové akce 

zaměstnanců. Společnost v roce 2021 nevyplatila divi-

dendy ani podíly na zisku. 

Rozdělení zisku, 
úhrada ztráty
Hospodářský výsledek za rok 2021 je výnos ve výši 

30.514.139,- Kč. Zisk bude převeden na účet nerozděle-

ného zisku minulých let v plné výši. 

Rezervy 
(v tis. Kč) 2020 2021
Základní kapitál 1 192 763 1 192 763
Ážio 2 234 2 234

Ostatní kapitálo-
vé fondy 27 481 27 481

Ostatní rezervní 
fondy 53 036 53 036

Statutární a 
ostatní fondy 253 235

Nerozdělený zisk 
minulých let 41 018 31 571

Jiný výsledek 
hospodaření 
minulých let

0 0

Výsledek hospo-
daření běžného 
období

-9 397 30 514

(v tis. Kč) 2020 přírůstky úbytky 2021

Ing. Polák – 
platební
rozkaz-VB v 
Loučné

359 0 0 359

(v tis. Kč) 2020 pří-
růstky úbytky 2021

Půjčka ze SFŽP   50 374 0 10 390 39 984
Šumperk – HP II 3 648 1 242 0 4 890
Mohelnice – HP II 16 463 5 606 0 22 069
Loštice – HP II 8 233 2 804 0 11 037
Hanušovice – HP II     3 337 1 137 0 4 474
Sobotín - splaš. 
gravitační kanál          171 2 0 173

Loštice - K Pešti 67 1 0 68
Mohelnice – Kana-
lizace Újezd 0 4 014 0 4 014

Celkem 82 293 14 806 10 390 86 709

Dlouhodobé závazky 
(z výjimkou závazků 
úvěrovým institucím 
a odložené daně)

• HP II – Projekt Zlepšení kvality horního toku řeky 

Moravy – fáze II

  

V roce 2021 proběhly další splátky půjčky vůči Státní-

mu fondu životního prostředí (SFŽP), a to v celkové výši 

10 390 tis. Kč. Za rok 2021 zaplatila společnost na úro-

cích této půjčky částku 465 tis. Kč. Pohledávky fondu 

vzniklé poskytnutím zápůjčky dle smlouvy jsou zajištěny 

ručitelskými prohlášeními měst Hanušovice, Šumperk, 

Mohelnice a Loštice. Zaplacené úroky nevstupovaly do 

pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku.

V roce 2021 byly přijaty platby od Města Šumperka ve výši 

1 197 tis. Kč, od Města Mohelnice 5 400 tis. Kč, od Města 

Loštice 2 700 tis. Kč a od Města Hanušovice 1 094 tis. Kč. 
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2020 2021
Celkem 19 985 17 522
Do 90 dnů 18 417 17 522
Do 180 dnů 0 0
Do 365 dnů 0 0
Nad jeden rok 1 559 0

(v tis. Kč) 2020 zaplaceno 2021

Úvěr ČSOB, 
a.s. akcie 74 000 7 400 66 600

Společnost neeviduje závazky nad jeden rok. Závazky 

s dobou splatnosti delší pěti let nejsou evidovány.

Bankovní úvěry 
a fi nanční výpomoci
V roce 2020 požádala společnost VHZ o poskytnutí no-

vého úvěru v rámci odkupu 100 % kusů akcií společnos-

ti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, 

a.s. Úvěr společnosti byl poskytnut u ČSOB, a.s. ve výši 

74 000 tis. Kč. Splátky jistiny začaly být hrazeny od ledna 

roku 2021. Celková výše splátky činila 7 400 tis. Kč. Na 

úrocích bylo zaplaceno 1 223 tis. Kč, to je o cca 1 060 tis. 

Kč více než v předchozím roce. Na úrokovém swapu bylo 

vráceno 40 tis. Kč.

Dne 8. 10. 2020 byla podepsána Smlouva o zřízení 

zástavního práva k nemovitostem č. 2020014268 a č. 

2020014267. Zástavní právo bylo zřízeno k zajištění dluhů 

vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2020014266 ve zně-

ní případných dodatků, uzavřené dne 8.10.2020 ve výši 

80.000 tis. Kč a jejich příslušenství (,,Finanční dokumen-

tace,,).

Ostatní pasiva

O výnosech příštích období VHZ neúčtovala. Společnost 

v roce 2021 účtovala o výdajích příštích období ve výši 

2 167 tis. Kč. Jednalo se především o investiční akce 

a faktury za vodoměry a materiál za přípojky.

Daň z příjmů

V roce 2021 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů 

a společnost neeviduje daňové nedoplatky. 

Zůstatek odloženého daňového závazku 
je k 31.12.2021 celkem 47 400 tis. Kč.
titul  částka OD

ROZDÍL ÚZC a DZC -58 253

daňová ztráta 10 785

účetní rezervy 68

součet -47 400

Leasing

Operativní ani fi nanční leasing společnost neplatí.

Majetek a závazky
nevykázané v rozvaze

K 31. 12. 2021 souhrnná výše drobného majetku neuve-

deného v rozvaze činí 26 615 tis. Kč. Do drobného ma-

jetku se v roce 2021 zahrnula blankosměnka v hodno-

tě 25 000 tis. Kč. Další položkou, která není uvedena 

v rozvaze je st. 946 a 947 v k. ú. Staré Město - zástavní 

právo z rozhodnutí správního orgánu ke dni 21.9.1998, 

č.j. 54090/00/398940/0321, částka 2.747.742,- Kč, naby-

lo právní moci 14.6.2000 (Česká republika, vykonává Fi-

nanční úřad pro Olomoucký kraj, Lazecká 545/22 Lazce, 

779 00 Olomouc). V roce 2022 bude společnost podnikat 

další kroky k výmazu zástavního práva, který byl vložen 

Finančním úřadem.

Společnost VHZ v 2020 zatížila nemovitosti Úpravny vody 

v Koutech nad Desnou a Dešťové zdrže Šumperk zástav-

ním právem jako zajišťovací instrument pro zajištění spl-

nění splácení akvizičního úvěru ČSOB, a.s. – úvěr ve výši 

74 000 tis. Kč na pořízení 100 % kusů akcií ŠPVS, a.s.
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Krátkodobé závazky

Souhrnná výše závazků z obchodních vztahů do lhůty 

splatnosti v tis. Kč



Výnosy

Převážná část výnosů je tvořena příjmem pachtovného 

od ŠPVS, které společnost VHZ fakturuje za nájem infra-

strukturního vodohospodářského majetku.

  

Tržby z běžné činnosti (v tis. Kč)

Informace 
o spřízněných osobách

V roce 2021 neobdrželi členové statutárních a dozorčích 

orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané zápůjč-

ky, zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti.

Osobní náklady

(v tis. Kč) 2020 2021
Celkem 121 307 140 820
Tržby za prodej 
vlastních služeb 117 478 120 958

Tržby z prodeje 
majetku 322 0

Ostatní provozní 
výnosy 2 994 757

Tržby z prodeje 
cenných papírů 0 0

Výnosy z ostat-
ních fi nančních 
investic

0 0

Výnosové úroky 513 58
Dividenda 0 19 047

(v tis. Kč) 2020 2021
Průměrný počet 
zaměstnanců 11 12

z toho řídící pra-
covníci 1 1

počet členů před-
stavenstva 
a dozorčí rady

9 9

mzdové náklady 
zaměstnanců 6 141 6 426

z toho řídící pra-
covníci 1 032 1 035

mzdové náklady 
představenstva 
a dozorčí rady

1 307 663

Sociální zabez-
pečení a zdravot-
ní pojištění

2 572 2 451

ostatní náklady 169 214

Subjekt Vztah 
ke společnosti

Krátkodobé 
z obchodního 
styku

Ostatní 
krátkodobé

Zápůjčky Ostatní Celkem 

Šumperská 
provozní vodo-
hospodářská 
společnost

Dceřiná 0 0 0 0 0

Celkem 0

Subjekt Vztah 
ke společnosti

Krátkodobé 
z obchodního 
styku

Ostatní 
krátkodobé

Zápůjčky Ostatní Celkem 

Šumperská 
provozní vodo-
hospodářská 
společnost

Dceřiná 2 026 0 0 0 2 026

Celkem 2 026

Pohledávky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2021

 (údaje v tis. Kč)
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Závazky vůči spřízněným subjektům k 31.12.2021

  (údaje v tis. Kč)



Ostatní plnění
Společnost VHZ se podílí v rámci zákonných možností na 

důchodovém připojištění nebo na kapitálovém životním 

pojištění svých zaměstnanců takto: maximální příspěvek 

může činit 12 tis. Kč za rok (příspěvek může být čerpán 

buď pouze na jeden produkt, nebo na oba dva, v součtu 

však max. 12 tis. Kč za rok). Firma poskytla svým za-

městnancům v roce 2021 příspěvek v celkové výši 132 tis 

Kč.

Pronajatý majetek

Společnost VHZ pronajímala v roce 2021 svůj vodohos-

podářský majetek společnosti ŠPVS, a to v souladu s 

uzavřenou Provozní smlouvou č. VHZ – 2020/372, uza-

vřená mezi VHZ a ŠPVS dne 2. 12. 2020. Smlouva nabyla 

účinnosti ke dni 1.1.2021 a je uzavřena do 31. 12. 2026.

Přechod na mezinárodní 
standardy
Společnost nesestavuje účetní závěrku dle mezinárod-

ních standardů.

   

Doplňující informace 
k rozvaze a výkazu zisků 
a ztrát

Rozvaha 

Aktiva B II. 4.

V roce 2021 byl pořízen atmosféricky prvek (socha) jako 

připomínka významné události provedené akvizice VHZ 

a ŠPVS. Atmosférický prvek je umístěn na pozemcích ve 

vlastnictví společnosti ŠPVS před hlavní administrativ-

ní budovou ŠPVS. Autorem atmosférického prvku je pan 

Josef Zlamal. 

Aktiva B II. 5.

V roce 2021 došlo k navýšení nedokončeného majetku z 

důvodu, že stavební akce, které byly započaty v roce 2019 

a 2020, budou zkolaudovány a zařazeny v následujících 

Výnosy z transakcí se spřízněnými subjekty činily v roce 

2021 140 032 tis. Kč (117 238 tis. Kč v roce 2020). Pohle-

dávky z těchto transakcí k 31.12.2021 činily 2 026 tis. Kč

 (1 875 tis. Kč k 31.12. 2020).

Celkové nákupy od spřízněných subjektů činily v roce 

2021 4 301 tis. Kč (3 521 tis. Kč v roce 2020).

Dotace

Společnost v roce 2021 obdržela na bankovní účet VHZ 

dotační prostředky ve výši 18 123 tis. Kč.

Následné události
Ke dni 26.1.2022 byla uhrazena na účet společnosti VHZ 

druhá část fi nančního plnění k realizaci projektu „Mohel-

nice-odkanalizování místní části Újezd“ ve výši 1 138 tis. 
Kč. 

Dne 13. 1. 2022 společnost uhradila závazek ve výši 

1 559 tis. Kč. Jednalo se o pozastávku ve výši 5 % k fak-

turaci za stavební akci výstavby ČOV Kouty nad Desnou. 

Závazky vůči 
státním orgánům
Společnost nemá žádné splatné závazky vůči Okresní 

správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám 

a ve vztahu k Finančnímu úřadu nemá evidované žádné 

daňové nedoplatky.

Dotace na zaměstnance

Společnost v roce 2021 neobdržela dotace od Úřadu prá-

ce v Šumperku.

Specifi kace akce s podporou dotace Dotace (v tis. Kč)
Splašková kanalizace, ČOV a vodo-
vod Václavov část „Vodovod Václa-
vov“ 

8 015

Splašková kanalizace, ČOV a 
vodovod Václavov část „Splašková 
kanalizace a ČOV Václavov“

6 996

Mohelnice – odkanalizování místní 
části Újezd. 3 112
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letech do účetnictví. Jedná se zejména o akce: Splašková 

kanalizace, ČOV a vodovod Václavov, VaK ŠPK – Nemoc-

niční, Luční a B. Němcové. V roce 2021 se zrušila záloha 

na dlouhodobý hmotný majetek odkupem kanalizace od 

města Loštice.

Pasiva   

A.II.2 V roce 2021 začala společnost účtovat o derivá-

tech uzavřených bankou ČSOB, a.s. 

                         

A.IV.1  Na základě rozhodnutí valné hromady, která se 

konala dne 22. 6. 2021, byl výsledek hospodaření 

(ztráta roku 2020) uhrazena z účtu nerozdělené-

ho zisku minulých let, a to v plné výši a tím došlo 

k jeho snížení.

C.I.2. Bankovní úvěr, který byly splácen v roce 2021:
úvěr od ČSOB, a.s. na odkup akcií ŠPVS v částce 

74 000 tis. Kč. Splátky úvěru proběhly ve stano-

vených termínech a dojednané výši. K 31.12. 2021 

VHZ vykazuje zůstatek na tomto účtu 66 600 tis. 

Kč a částka 7 400 tis. Kč byla přeúčtována na 

účet krátkodobého úvěru. 

Vysvětlení významných 
položek výkazu zisku 
a ztrát

Tržby za prodej vlastních služeb

I. V roce 2021 došlo k nárůstu tržeb za služby pro 

ŠPVS, a to o 4 153 tis. Kč.

A.2. V roce 2021 společnost VHZ zařizovala vybavení 

nových a stávajících kanceláří nábytkem a dal-

ším vybavením.

L.1. Za rok 2021 nevznikla daňová povinnost společ-

nosti.

Předpoklad nepřetržitého 
trvání společnosti

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týka-

jící se COVID-19 (koronavirus). V průběhu roku 2020 se 

virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé eko-

nomické škody. V době zveřejnění této účetní závěrky se 

situace neustále mění, a proto nelze předvídat budoucí 

dopady této pandemie na činnost společnosti VHZ. Vede-

ní společnosti VHZ bude pokračovat v monitorování po-

tenciálního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke 

zmírnění jakýchkoliv negativních účinků na společnost 

VHZ a její zaměstnance.

V období sestavení této účetní závěrky se v rámci České 

republiky i celosvětově zavádějí různá sankční opatře-

ní vůči Ruské federaci a jejím představitelům z důvodu 

invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Tato opatření mohou 

mít přímý nebo nepřímý dopad i na budoucí hospodář-

skou situaci Společnosti a související ocenění majetku a 

závazků. Jelikož v současné době nelze odhadnout, jaká 

opatření a po jak dlouhou dobu budou v účinnosti, nelze 

konkrétní dopady v současnosti spolehlivě určit.

Vedení společnosti VHZ zvážilo potenciální dopady CO-

VID-19 a války na Ukrajině na své aktivity a podnikání a 

dospělo k závěru, že nemají významný vliv na předpoklad 

nepřetržitého trvání podniku.  Vzhledem k tomu byla 

účetní závěrka k 31. 12. 2021 zpracována za předpokla-

du, že společnost bude nadále schopna pokračovat ve 

své činnosti.
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Závěrečné prohlášení

Přílohu k účetní závěrce pro rok 2021 zpracovala v Šum-

perku dne 4. 4. 2022. 

Bc. Alexandra Rusňáková    
Účetní/Ekonom

Ing. Veronika Veiserová
Účetní/Ekonom

Schválil: 

JUDr. Martin Budiš, v. r.
Výkonný ředitel společnosti

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Martin Hoždora, v. r.
předseda představenstva 

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

48



Vodovody a kanalizace 
v majetku VHZ Šumperk, a.s.



Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

www.vhz.cz, info@vhz.cz
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