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 Vážení akcionáři, paní starostky, páni starostové, ob-

chodní partneři, zastupitelé měst a obcí,

tímto Vám jménem představenstva společnosti Vodohos-

podářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) předkládám Výroč-

ní zprávu společnosti za rok 2020. Výroční zpráva, která 

je poprvé v tomto roce zpracovaná rovněž i v konsolido-

vané podobě, je určena nejen Vám, ale rovněž celé široké 

odborné, občanské a podnikatelské veřejnosti, přičemž 

je jejím hlavním úkolem informovat Vás o všem podstat-

ném, co se v roce 2020 událo a předat vám tak ucelený 

obraz z podnikatelské činnosti nejen naší společnosti, 

ale rovněž dceřiné společnosti Šumperské provozní vo-

dohospodářské společnosti, a.s. (ŠPVS). 

 V jednotlivých pasážích této Výroční zprávy podá-

váme podrobné informace o podstatných momentech 

roku 2020. Mezi ty řadíme především záležitosti týkající 

se vlastního hospodaření společnosti, investiční činnosti 

společnosti, provozování vodohospodářské infrastruktu-

ry společnosti, nových vkladů vodohospodářského ma-

jetku od našich akcionářů do majetku VHZ, podstatného 

zvýšení základního kapitálu společnosti, kalkulací vod-

ného a stočného, prací na obnově, správě a rozvoji veš-

kerého našeho vodohospodářského majetku. Z hlediska 

charakteru pracovních úkolů, jejich složitosti a obecného 

významu se jednalo o rok z našeho pohledu výjimečný. 

 Protiepidemická opatření spojená s šířením viru 

SARS-CoV-2 přinesla v roce 2020 nejen v České republice 

zásadní restrikce a omezení. Jsem rád, že mohu konstato-

vat, že tato opatření neměla zásadní vliv na plnění naše-

ho základního poslání, tj. realizaci obnovy a rozvoje vo-

dohospodářského majetku. To mohu potvrdit především 

čísly. Společnost v roce 2020 zrealizovala obnovu a rozvoj 

svého majetku v celkové výši oprav cca 58. 825 tis. Kč bez 

DPH a investic ve výši cca 86.157 tis. Kč bez DPH. V rámci 

obnovujících oprav prováděných prostřednictvím našeho 

provozovatele byla infrastruktura obnovena v částce dal-

ších cca 7.202 tis. Kč bez DPH. V meziročním porovnání 

s rokem 2019 pak jde o navýšení v celku o cca 49.700 

tis. Kč.  Příjmy společnosti VHZ z nájemného, resp. Pach-

tovného aj. byly v roce 2020 meziročně navýšeny celkem 

o 8.445 tis. Kč, tj. z 109. 033 tis. Kč (2019) na 117.478 tis. 

Kč (2020). 

 Významným počinem společnosti v roce 2020 se 

bezesporu stala zrealizovaná akvizice společnosti VHZ se 

společností ŠPVS, při které došlo ze strany VHZ k odkupu 

100 % akcií společnosti ŠPVS od francouzské společ-

nosti SUEZ Groupe, S.A.S.  Spojením naší vlastnické spo-

lečnosti s provozní společností ŠPVS došlo po více jak 

dvaceti pěti letech ke změně provozního modelu, kdy byl 

stávající oddílný model provozování nahrazen provozním 

modelem vlastnickým. Od listopadu 2020 je tak náš vo-

dohospodářský majetek provozován dceřinou společnos-

tí ŠPVS bez přítomnosti zahraničního kapitálu. Ostatně 

kapitálový vstup VHZ do společnosti ŠPSV je důvodem, 

proč je letošní Výroční zpráva předkládána poprvé rov-

něž i v konsolidované podobě. 

 V návaznosti na zvýšenou míru zrealizovaných oprav 

a investic ukončila společnost VHZ účetní rok 2020 se 

ztrátou ve výši 9. 397 tis. Kč.

 Závěrem mi prosím dovolte, abych tímto poděkoval 

všem zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí 

rady společnosti, akcionářům společnosti, jakožto všem 

obchodním partnerům za to, že byl rok 2020 i přes jeho 

výjimečnost ve všech směrech pro společnost rokem 

úspěšným. Přeji vám příjemné chvíle při pročítání Výroč-

ní zprávy VHZ pro rok 2020.

S pozdravem 

Martin Hoždora

Předseda představenstva

Úvodní slovo 
předsedy 
představenstva
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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 následují-

cích strategických cílů: zajištění provozování vodovodů 

a kanalizací v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy; zajištění vysokých standardů pro kvalitu a služ-

by ve vazbě na dodávky pitné vody a odvádění a čištění 

odpadních vod; zajištění dostatečných prostředků na 

obnovu majetku vodovodů a kanalizací a kvalitní péče 

o vodovody a kanalizace; efektivní správa a rozvoj infra-

struktury; 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 podmínek dle pra-

videl OPŽP; zajišťování možnosti dalšího využití dotač-

ních programů; zajištění efektivního provozování vodo-

vodů a kanalizací po roce 2020.

Popis 
provozního modelu 
infrastruktury 
v roce 2020 
V daném sledovaném hledisku došlo oproti předchozí-

mu roku ke změně. Infrastruktura v majetku VHZ byla i v 

roce 2020 provozována společností ŠPVS v tzv. oddílném 

modelu, kdy mezi vlastníkem infrastruktury a provozova-

telem je uzavřena provozní smlouva, na jejímž základě 

provozovatel infrastrukturu užívá a provozuje a poskytu-

je služby s tím spojené. Provozování v oddílném modelu 

bylo v roce 2020 realizováno od 1.1.2020 do 2.11.2020. 

Od 2.11.2020 do 31.12.2020 byla pak infrastruktura pro-

vozována v rámci vlastnického modelu. Změna provozní-

ho modelu byla způsobena odkupem 100 % kusů akcií 

(70 806 ks) společnosti ŠPVS od francouzského vlastníka 

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 pod-

le 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. Oce-

nění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privati-

začním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace 

Šumperk, Jílová 2, 787 01 Šumperk. Společnost je zapsá-

na 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 před-

stavenstva 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 jmé-

no jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné 

hromady. Není-li splněna podmínka 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 od-

mítnout.

Dceřiné organizace: Šumperská provozní vodohospodář-

ská společnost, a.s. – vlastnictví 100 %.
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akcií společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. Vypořádání převo-

du akcií mezi SUEZ Groupe, S.A.S. a VHZ na základě jejich 

odkupu bylo provedeno dne 2.11.2020. V tento den se 

stala společnost ŠPVS dceřinou společností společnosti 

VHZ. Stávající provozní smlouvy platné až do 31.12.2020 

zůstaly v platnosti. 

Jak při oddílném modelu provozování, tak i při vlastnic-

kém modelu provozování provozovatel přebírá veškerá 

provozní rizika za vlastníka (např. dodržování legislativ-

ních požadavků na kvalitu pitné či vyčištěné odpadní 

vody, výběr vodného a stočného od konečných odběra-

telů, rizika vzniku škod při provozování, atd.). Provozova-

tel hradí vlastníku infrastruktury, tedy společnosti VHZ, 

nájemné, resp. pachtovné, za užívání vodohospodářské 

infrastruktury.

Akvizice 
VHZ a ŠPVS
Jedním z velkých počinů společnosti VHZ, které byly pro-

vedeny v roce 2020, patří bezesporu akvizice společnosti 

VHZ a ŠPVS. Valná hromada společnosti VHZ na základě 

požadavku Představenstva společnosti VHZ dle ustano-

vení § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korpo-

racích), v platném znění, udělila dne 27.7.2020 pokyn 

k obchodnímu vedení Představenstvu společnosti VHZ. 

Obchodní pokyn se týkal způsobu zajištění provozní 

činnosti od roku 2021. Na základě vydaného obchod-

ního pokynu ve znění „Provozování vodohospodářské 

infrastruktury Společnosti bude s účinností od 1. ledna 

2021 provozována prostřednictvím české akciové společ-

nosti 100% vlastněné Společností VHZ, a to společnosti 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., se 

sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, Česká republika 

IČO: 47674911, jejíchž 100 % akcií bude za tímto účelem 

zakoupeno Společností, jako kupující, od společnosti SUEZ 

Groupe, S.A.S., se sídlem 92040 Paris la Défense CEDEX, 16 

Place de l‘Iris Tour CB21, Francouzská republika, registrační 

číslo: 410 118 608 R.C.S. Nanterre, jako prodávající, na zá-

kladě akceptace návrhu společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. na 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o prodeji a koupi akcií 

společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společ-

nost, a.s.“ zajistilo představenstvo společnosti odkup 100 

% kusů akcií (70 806 ks) společnosti ŠPVS od francouz-

ského vlastníka akcií společnosti SUEZ Groupe, S.A.S. 

Kupní smlouva mezi společností VHZ a SUEZ GROU-

PE, S.A.S. byla podepsána dne 16.10.2020. Vypořádání 

převodu akcií mezi SUEZ Groupe, S.A.S. a VHZ na zákla-

dě jejich odkupu bylo provedeno dne 2.11.2020 v síd-

le Československé obchodní banky, a.s. v Praze. V tento 

den se stala společnost ŠPVS dceřinou společností spo-

lečnosti VHZ. V návaznosti na vydaný obchodní pokyn 

valné hromady VHZ Představenstvo společnosti rozhodlo 

o zrušení vypsaného koncesního řízení s názvem „Správa 

a provozování vodohospodářské infrastruktury v majet-

ku společnosti VHZ Šumperk a.s.“ zahájeného odesláním 

oznámení o zahájení koncesního řízení k uveřejnění ve 

Věstníku veřejných zakázek dne 30. prosince 2019 pod 

č. VZ: Z2019-046180.

Kupní cena za 100 %, tj. 70 806 kusů akcií činila 124.000 

tis. Kč s tím, že ke dni převzetí společnosti ŠPVS byl na 

účtech společnosti ŠPVS provozní kapitál ve výši 30.009 

tis. Kč. Inventura stavu fi nančních prostředků v ŠPVS byla 

provedena auditem ke dni 2.11.2020 v 16:00 hod. Fi-

nancování odkupu akcií bylo částečně zajištěno externí-

mi zdroji, a to akvizičním úvěrem ve výši 74. 000 tis. Kč, 

které poskytla Československá obchodní banka, a.s. Spo-

lečnost VHZ bude tento úvěr se zafi xovaných úrokem ve 

výši 1,69 % „p.a.“ splácet v následujících 10 letech. Zbylá 

částka kupní ceny ve výši 50.000 tis. Kč byla uhrazena 

z vlastních zdrojů společnosti VHZ. 

V souladu s transakční dokumentací uzavřenou mezi VHZ 

a SUEZ GROUPE, S.A.S. byli ke dni 2.11.2020 ve společ-

nosti ŠPVS odvoláni všichni stávající členové předsta-

venstva a dva členové dozorčí rady, přičemž s účinností 

od 3.11.2020 byli do vedení společnosti ŠPVS, konkrétně 

na pozice členů představenstva a dozorčí rady jmenováni 

tito zástupci – do představenstva ŠPVS pan Ing. Roman 

Macek, Ing. Pavel Večerka, MBA, Mgr. Martin Čank, RNDr. 

František John, Ph. D. a Ing. Radim Jirout, MBA, LLM. Do 

dozorčí rady pak pánové JUDr. Martin Budiš, Ing. Petr 

Suchomel a třetím členem byl ponechán zástupce za-

městnanců ŠPVS pan Miloš Hecl. Veškeré nominace byly 

schváleny představenstvem společnosti VHZ, tj. zástupci 

vlastníka společnosti ŠPVS. Předsedou představenstva 

ŠPVS byl následnou volbou zvolen pan Ing. Roman Macek, 

předsedou dozorčí rady ŠPVS pak pan JUDr. Martin Budiš. 

Od 3.11.2020 vykonává společnost VHZ plnou kontrolu 

nad společností ŠPVS prostřednictvím svých zástupců. 
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Specifi kace 
stávajících 
provozních smluv
Původně byla infrastruktura v majetku VHZ provozová-

na na základě dvou smluv, provozní a nájemní (jmeno-

vitě „Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací a o 

jejich obnově a rozvoji“ ze dne 21. 6. 2002 a „Smlouva o 

podmínkách nájmu vodohospodářských zařízení“ ze dne 

30. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků), které byly 

uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2020. Dodatkem č. 5 

(ze dne 2. 7. 2009) došlo ke zkrácení doby trvání provozní 

smlouvy pouze pro kanalizační složku infrastruktury, a to 

do 31. 12. 2015. Pro oblast vodovodní složky infrastruk-

tury nebyla doba trvání nijak zkrácena, smlouva včetně 

15 dodatků byla platná do 21. 12. 2020. 

V roce 2015 zajistila VHZ výběr provozovatele kanalizač-

ní složky své infrastruktury formou koncesního řízení na 

provozovatele pro roky 2016 až 2020 v návaznosti na 

plnění dotačních podmínek projektu „Zlepšení kvality 

vod horního povodí řeky Moravy - fáze II.“ Vítězem kon-

cesního řízení se stal dosavadní provozovatel, společnost 

ŠPVS, s níž VHZ v roce 2015 uzavřela novou samostat-

nou koncesní smlouvu na provozování kanalizační složky 

infrastruktury VHZ s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12. 

2020. 

Uzavření 
provozní smlouvy 
na období let 2021 
až 2025.
Jedním z nejdůležitějších úkolů roku 2020 bylo uzavření 

nové provozní smlouvy na provozování vodohospodář-

ského majetku pro období po uplynutí platnosti stávají-

cích provozních smluv, tedy po datu 31.12.2020. Vzhle-

dem k provedené akvizici společnosti VHZ a ŠPVS vznikla 

objektivní možnost uzavřít novou Provozní smlouvu v 

souladu s § 11 zákona o zadávání veřejných zakázek pří-

mo s dceřinou společností ŠPVS, která je 100 % vlast-

něna společností VHZ a je osobou ovládanou (uzavření 

smlouvy mimo zadávací řízení v rámci vertikální spolu-

práce). Nová provozní smlouva na zajištění provozní čin-

nosti od 1.1.2021 do 31. 12. 2025 byla mezi společností 

VHZ a ŠPVS podepsána dne 2.12.2020. K tomuto dni tak 

došlo k naplnění dlouhodobého úkolu v podobě zajiště-

ní kontinuálního provozování vodohospodářského ma-

jetku VHZ. Po dvaceti pěti letech přešla společnost VHZ 

z oddílného modelu provozování na model vlastnický, 

přičemž v současné době využívá k provozní činnosti 

svoji dceřinou společnost ŠPVS. Provozní smlouva mezi 

VHZ a ŠPVS účinná od 1.1.2021 stojí na nových provoz-

ních nákladech, které byly oproti dosavadnímu stavu sní-

ženy o cca 24 mil Kč ročně. 

Za tohoto stavu mohlo dojít k tomu, že cena vodného 

a stočného pro rok 2021 klesne oproti cenám tarifu 

v roce 2020 o cca 1,50 Kč za m3. To vše za podmínek 

zvýšení příjmů VHZ meziročně o 4,1 mil Kč v nájemném 

(v roce 2021 tak bude činit nájemné 118 786 000 Kč) 

a za současného 100 % navýšení objemu obnovujících 

oprav prováděných na našem majetku přímo společností 

ŠPVS, tj. z 6. 000 tis. Kč na 12. 000 tis. Kč. Sazba vodné-

ho a stočného v roce 2021 bude činit v celku 92,23 Kč 

včetně DPH. 

Popis 
infrastruktury
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 Desnou, 

Maletín, Mírov, Mohelnice, Moravičany, Nemile, Olšany, 

Petrov nad Desnou, Postřelmůvek, Rájec, Rapotín, Ruda 

nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Stavenice, Šumperk, 

Třeština, Velké Losiny, Vikýřovice, Vyšehoří a Zábřeh. De-

tailnější informace o aktuálním stavu majetku uvádí Ta-

bulka 1. Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ dle 

VÚME (Vybrané údaje majetkové evidence). 



Popis hodnoty Hodnota Jednotka

počet IČME 109 ks

Počet obyvatel s trvalým pobytem 76 649 obyv

Počet zásobených obyvatel 75 937 obyv

Počet odkanalizovaných na ČOV 62 837 obyv

Počet odkanalizovaných na VV 0 obyv

Celková délka vod.řadů 588,639 km

Celková přepočtená délka vod.řadů 657,041 km

Celková délka vod.řadů do DN100 236,286 km

Celková délka vod.řadů do DN300 308,346 km

Celková délka vod.řadů do DN500 44,007 km

Celková délka vod.řadů DN větších než 500 0,000 km

Celková délka kovových vod.řadů 185,553 km

Celková délka plastových vod.řadů 375,719 km

Celková délka vod.řadů z jiných materiálů 27,367 km

Celkový počet vodojemů 46 ks

Celkový objem vodojemů 36 385 m3

Celkový počet přípojek 14 524 ks

Celkový počet vodoměrů 14 359 ks

Celkový počet čerpacích stanic 53 ks

Celková pořizovací cena vodovodních řadů 2 871 917,90 tis.Kč

Celková projektovaná kapacita úpraven 250,00 l/s

Celková využitelná kapacita úpraven 150,00 l/s

Celková kapacita úpraven z podzemní vody 150,00 l/s

Celková pořizovací cena úpraven 423 898,08 tis.Kč

Celková délka kanalizačních stok 333,591 km

Celková délka kanalizačních stok do DN300 214,259 km

Celková délka kanalizačních stok do DN500 57,431 km

Celková délka kanalizačních stok do DN800 31,897 km

Celková délka kanalizačních stok s DN větší než DN800 30,004 km

Celková délka kameninových kanalizačních stok 54,263 km

Celková délka betonových kanalizačních stok 131,238 km

Celková délka plastových kanalizačních stok 142,917 km

Celková délka kanalizačních stok z jiného materiálu 5,173 km

Celkový počet dešťových nádrží 5 ks

Celkový objem dešťových nádrží 10 192 m3

Celkový počet kanalizačních přípojek 10 398 ks

Celkový počet odlehčovacích komor 37 ks

Celkový počet čerpacích stanic na stokové síti 30 ks

Celková pořizovací cena stokových sítí 3 362 216,74 tis.Kč

Celková projektovaná kapacita ČOV 44 857,00 m3/den

Celková kapacita ČOV v BSK5 7 589,10 kg/den

Celková kapacita ČOV v ekvivalentních obyvatelích 126 485 EO

Celková pořizovací cena ČOV 908 974,40 tis.Kč

Celková pořizovací cena všeho 7 567 007,11 tis.Kč
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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 úko-

ny spojené s členy představenstva a dozorčí rady 

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

závěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku; 

b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost 

společnosti a zastupuje ji; 

c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti 

a dohlíží na výkon působnosti představenstva a usku-

tečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Personální obsazení funkcí od 1.1.2020 do 31.12.2020

Statutární orgán - představenstvo

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva 

 od 5. 3. 2019. 

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

Ing. Radim Sršeň, Ph. D., člen představenstva 

 od 5. 3. 2019. 

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

 Předseda představenstva od 18. 3. 2019

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

Další průběžné 
změny obsazení 
orgánů VHZ během 
roku 2020
Ing. Radim Sršeň, člen představenstva společnosti od-

stoupil z funkce člena představenstva společnosti VHZ 

s účinností ke dni 31. prosince 2020 a jeho výkon funk-

ce člena představenstva Společnosti tak byl k tomuto dni 

ukončen. Valná hromada společnosti zvolila s účinností 

od 1.1.2021 novým členem představenstva pana Ing. Pe-

tra Novotného. 

Vodné a stočné 
v roce 2020 
Proces cenotvorby vodného a stočného je detailně upra-

ven provozní smlouvou na vodovodní infrastrukturu 

a koncesní smlouvou na kanalizační infrastrukturu v sou-

ladu s podmínkami a metodikou Státního fondu životního 

prostředí pro příjemce dotací z fondů EU. Výše vodného 

a stočného pro rok 2020 byla schválena představenstvem 

společnosti dne 28. 11. 2019. Pro období roku 1.1.2020 

až 30.4.2020 došlo v tarifní oblasti VHZ Šumperk k cel-

kovému meziročnímu nárůstu cen vodného a stočného 

průměrně o cca 6,9 %, od 1.5.2020 do 31.12.2020 pak 

vlivem úpravy sazby DPH k meziročnímu nárustu 2,24 %. 

Od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2020 platily tyto ceny vodného 

a stočného:

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné) 

39,98 Kč + 15 % sazba DPH, tj. 45,98 Kč/m3.

Voda odpadní odváděná (stočné) 39,73 Kč + 15 % sazba 

DPH, tj. 45,69 Kč/m3.

V návaznosti na platné znění zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, kdy od 1.5.2020 bylo vodné 

a stočné zařazeno do skupiny se sníženou sazbou DPH 

ve výši 10 %, bylo po 1.5.2020 účtováno vodné a stočné 

v následující výši:
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Pitná voda dodávána přímým odběratelům (vodné) 

42,84 Kč + 10 % DPH, tj. 47,12 Kč/m3

Voda odpadní odváděná (stočné) 42,37 Kč + 10 % DPH, 

tj. 46,61 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 2020 v Kč vč. DPH/ m3 vyjadřuje Tabulka 3 - Vývoj cen vodného 

a stočného od roku 1996 do roku 2019 v Kč vč. DPH/m3 – číselně a grafi cky. 

Meziroční porovnání výše vodného a stočného

Rok 2019 2020 Rozdíl %

Vodné bez DPH 39,98 Kč 42,84 Kč 2,86 Kč 7,15

Stočné bez DPH 39,73 Kč 42,37 Kč 2,64 Kč 6,64

V+S bez DPH 79,71 Kč 85,21 Kč 5,50 Kč 6,90

Vodné včetně DPH (15%) 45,98 Kč 49,27 Kč 3,29 Kč 7,15

Stočné včetně DPH (15%) 45,69 Kč 48,73 Kč 3,04 Kč 6,65

V+S včetně DPH (15%) 91,67 Kč 98,00 Kč 6,33 Kč 6,90

Vodné včetně DPH (10%) 47,12 Kč 1,14 Kč 2,47

Stočné včetně DPH (10%) 46,61 Kč 0,92 Kč 2,01

V+S včetně DPH (10%) 93,73 Kč 2,06 Kč 2,24

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
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Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury 

činila v roce 2020 celkem 73 476 736 Kč bez DPH. Výše 

nájemného za pronájem vodovodní infrastruktury činila 

v roce 2020 celkem 41 156 621 Kč bez DPH. Celková výše 

výnosů z nájemného a pachtovného činila v roce 2020 

8

Vývoj cen vodného a stočného od roku 1996 do roku 2020 v Kč vč. DPH/m3
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Hospodaření 
společnosti 
Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zaří-

zení Šumperk, a.s. v roce 2020 tvořily výnosy z pronájmu 

a pachtu vodohospodářského majetku společnosti, který 

je pronajímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS. 

Meziroční porovnání výše pachtovného

Rok 2019 2020 Rozdíl %

Pachtovné vodovod 38 121 217 Kč 41 156 621 Kč 3 035 404 Kč 7,96

Pachtovné kanalizace 68 816 450 Kč 73 476 736 Kč 4 660 286 Kč 6,77

částku 114 633 357 Kč bez DPH. Meziroční porovnání 

výše pachtovného a nájemného je vyjádřena v Tabulce 4 

–  Meziroční porovnání výše pachtovného a nájemného:

Další část výnosů společnosti VHZ v roce 2020 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, Leština, 

Dolní Studénky, Rájec a Mírov. V roce 2020 činil výnos 

z tohoto nájemného částku 2 048 818,04 Kč bez DPH, což 

představuje meziroční nárůst o 198 851, 65 Kč bez DPH.  

Výnosy z další činnosti jsou ve výši cca 0,83 mil. Kč (jiné 

pronájmy, výnosy z úroků…). Celkové výnosy v roce 2020 

činily Kč 117 478 tis. Kč. 
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Společnost VHZ ukončila hospodářský rok 2020 se ztrá-

tou 9.397 tis. Kč. Vývoj ukazatelů pohybu vlastního 

kapitálu, základního kapitálu a hospodářského výsled-

ku společnosti VHZ vyjadřuje níže uvedená Tabulka 5 

– Vlastní kapitál, základní kapitál, hospodářský výsle-

dek – vývoj 2015 – 2020.

Opravy a investice 
vodohospodářského 
majetku 
Opravy a investice prováděné v roce 2020 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-

dovodní infrastruktury. 

V rámci následujících tabulek je přiblížen seznam oprav 

a investic, které se podařilo v roce 2020 dokončit a sou-

časně akce, které v roce 2020 dosáhly vysokého stupně 

rozpracovanosti s tím, že jejich následné dokončení bude 

provedeno v roce 2021 nebo 2022.

Seznam oprav a investic na majetku VHZ realizovaných 

v roce 2020 je vyjádřen v rámci Tabulky 6 – Seznam 

oprav a investic na majetku VHZ realizovaných v roce 

2020. 

Vlastní kapitál (v tis. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 024 816 1 029 261 1 049 228 1 126 945 1 139 705 1 307 388

Základní kapitál (v tis. Kč)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

934 715 934 715 934 183 1 025 481 1 025 481 1 192 763

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) za účetní období

2015 2016 2017 2018 2019 2020

- 7 4 014 20 025 - 13 523 22 677 - 9 397

Číslo akce

Projekt / stavba 
/ technologie

Popis akce 

Název akce dle 
sm

luv o dílo s 
dodavateli

Lokalita

"Typ 
infrastruktury"

Délka realizace inženýrské 
sítě (m)

Celkové 
vysoutěžené 
náklady bez DPH 
dle SOD

Zhotovitel díla

"Term
ín 

zahájení díla dle 
SOD/realizace"

"Term
ín 

předání díla dle 
SOD/realizace"

Stav k 
31.12.2020

Vodo-
vod

Kanali-
zace Jiné

01.20 Stavba
ČOV Kouty nad Desnou Intenzifi kace a rozšíření ČOV Kouty nad 

Desnou
Kouty nad 
Desnou Kanalizace 1 ČOV 31 185 519,80

Společnost Kouty 
nad Desnou 2019-LB 
2000,s.r.o.+VHZ-DIS, 
spol. s r.o.

24.06.2020 27.10.2020 Dokončeno

SO 02-dešťová kanalizace u ČOV 
Kouty nad Desnou

SO 02 – Dešťová kanalizace u ČOV Kouty 
nad Desnou

Kouty nad 
Desnou Kanalizace 7,40 1 782 588,87 LB 2000 9.8.2019 27.10.2020 Dokončeno

02.20 Projekt Šumperk - přivaděč z Koutů + AŠ 
Rapotín - VDJ Skalka + Šumperk

Obnova přiváděcích vodovodních řádů 
Kouty n. D. - Šumperk

Kouty nad 
Desnou, 
Rapotín, 
Šumperk

Vodovod 4 488 000,00 VODING HRANICE, 
spol. s r.o. 14.11.2019 31.12.2022

Zahájeno a 
pokračuje v roce 
2021

05.20
Tech-
nolo-
gie

SRO Rapotín - UTP SRO Rapotín - UTP II Šumperk Vodovod 595 174,00 ELZACO spol. s r.o. 09.12.2019 01.06.2020 Dokončeno

08.20 Projekt ČOV Šumperk -plynovod ve 
vyhnívací věži

ČOV Šumperk – plynovod ve výstupní 
věži VN Šumperk Kanalizace 129 000,00 AQUA PROCON s.r.o. 07.11.2019 07.03.2020 Dokončeno

09.20 Stavba ČOV Šumperk -plynovod ve 
vyhnívací věži

ČOV Šumperk – plynovod ve výstupní 
věži VN Šumperk Kanalizace

plyno-
vod ve 
VN

689 522,00 K&K TECHNOLOGY a.s. 25.05.2020 31.08.2020 Dokončeno

19.20 Stavba
Šumperk, ul. B. Němcové, 
Nemocniční, Luční - 1. část-ul. 
Nemocniční a Luční

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. B. 
Němcové, Nemocniční a Luční, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 362,14 482,14 48 294 078,02 INSTA CZ s.r.o. 27.04.2020 30.11.2021
Zahájeno a 
pokračuje v roce 
2021

20.20 Projekt Šumperk - ul. Čajkovského 
vodovod a kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace 
Čajkovského, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 237 000,00 Ing. Šlesinger 24.07.2019 21.02.2020 Dokončeno

21.20 Stavba Šumperk - ul. Čajkovského 
vodovod a kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace 
Čajkovského, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 364,33 520,93 8 913 466,00 VK-Aqua Olomouc, 
spol. s.r.o. 15.05.2020 16.11.2020 Dokončeno

22.20 Stavba Šumperk, ul. ČSA - vodovod a 
kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 
Čsl. armády, Šumperk Šumperk Kanalizace 77,84 132,66 3 315 355,64 AVJ-STAVBY s.r.o. 03.03.2020 29.07.2020 Dokončeno

23.20 Projekt Šumperk, ul. Janošíkova vodovod 
a kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 
Janošíkova, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 338 000,00 Ing. Šlesinger 14.06.2019 20.01.2020,         
ÚR 17.4.2020 Dokončeno

24.20 Stavba Šumperk, ul. Janošíkova vodovod 
a kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 
Janošíkova, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 300,8 563,9 16 385 276,42
Jesenická vodohos-
podářská společnost, 
spol. s r.o.

30.03.2020 09.06.2021
Zahájeno a 
pokračuje v roce 
2021

25.20 Projekt Šumperk, ul. Gagarinova vodo-
vod a kanalizace

Stavební úprava vdovodu a kanalizace 
Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 122 000,00 Ing. Šlesinger 24.07.2019 07.02.2020 Dokončeno

26.20 Stavba Šumperk, oblast ul. Gagarinova 
vodovod a kanalizace

Stavební úprava vdovodu a kanalizace 
Gagarinova a Bratrušovská, Šumperk Šumperk Kanalizace/

vodovod 239,49 260,17 4 086 877,35 EKOZIS spol. s r.o. 15.04.2020 30.09.2020 Dokončeno

27.20 Projekt
Šumperk, ul. Šumavská/Sever 
vodovod a kanalizace - další 
etapa

Šumperk Kanalizace/
vodovod

Přesunuto na rok 
2021
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Číslo akce

Projekt / stavba 
/ technologie

Popis akce 

Název akce dle 
sm

luv o dílo s 
dodavateli

Lokalita

"Typ 
infrastruktury"

Délka realizace inženýrské 
sítě (m)

Celkové 
vysoutěžené 
náklady bez DPH 
dle SOD

Zhotovitel díla

"Term
ín 

zahájení díla dle 
SOD/realizace"

"Term
ín 

předání díla dle 
SOD/realizace"

Stav k 
31.12.2020

Vodo-
vod

Kanali-
zace Jiné

80.20 Stavba
Šumperk - Vřesová - oprava 
kanalizace v režimu havárie 
technickým zhodnocením

Oprava havarijního stavu kanalizace na ul. 
Vřesová v Šumperku Šumperk Kanalizace 26,60 521 591,99 ŠPVS, a.s. 04/2020 25.09.2020 Dokončeno

29.20 Stavba Staré Město - VDJ Květná - I. 
a II. fáze

Stavební úprava VDJ Květná Staré 
Město III.

Staré 
Město Vodovod 1VDJ 8 501 486,00 Jesenická vodohospo-

dářská společnost 03.08.2018 30.09.2020 Dokončeno

30.20 Stavba Hanušovice VDJ I - ul.Habartická, 
zářez

Oprava prameniště VDJ I. ul. Habartická, 
Hanušovice Hanušovice Vodovod 56,14 1 140 744,04 VAKSTAV spol. s r.o. 

Jablonné n. Orlicí 09.04.2020 04.12.2020 Dokončeno

31.20 Projekt

Hanušovice - vodovod ul. 
Hlavní - od viaduktu po koleje 
u Krovstavu + u Krovstavu (dle 
povrchů)

Stavební úprava vodovodu ul. Hlavní, 
Hanušovice; Propoje vodovodu ul. Hlavní, 
Hanušovice

Hanušovice Vodovod 385 000,00 AQOL s.r.o. 03.06.2020 21.1.2021, 
30.4.2021

Zahájeno a 
pokračuje v roce 
2021

35.20
Tech-
nolo-
gie

ČOV Zábřeh - kalová čerpárna,  
čerpadlo vratného kalu

Nákup, doprava a montáž čerpadla 
vratného kalu do kalové čerpárny na 
ČOV Zábřeh

Zábřeh Kanalizace 255 500,00 LK Pump Service, s.r.o. 05.11.2020 29.12.2020 Dokončeno

40.20
Stavba Zábřeh - Boženy Němcové 

vodovod a kanalizace Stavební úprava vodovodu a kanalizace ul. 
Boženy Němcové a Sokolská, Zábřeh

Zábřeh Kanalizace/
vodovod 48,74 137,95 8 426 320,83 JR stavby CZ, s.r.o. 31.5.2019 30.10.2020 Dokončeno

Stavba Zábřeh - kanalizace a přepojení 
vodovodních přípojek Sokolská Zábřeh Kanalizace/

vodovod 202,14 5 641 800,58

41.20 Projekt Zábřeh - sídliště Severovýchod 
etapa 2 vodovod a kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace 
Severovýchod etapa 2, Zábřeh Zábřeh Kanalizace/

vodovod 156 000,00 Ing. Šlesinger 24.07.2019 14.02.2020 Dokončeno

42.20 Stavba Zábřeh - sídliště Severovýchod 
etapa 2 vodovod a kanalizace

Stavební úprava vodovodu a kanalizace 
Severovýchod etapa 2, Zábřeh Zábřeh Kanalizace/

vodovod 286,00 187,05 5 112 998,00 AVJ-STAVBY s.r.o. 10.06.2020 27.11.2020 Dokončeno

81.20 Projekt Zábřeh - vodovod Na Výsluní a 
M. Vizovské

Stavební úprava vodovodu Na Výsluní a M. 
Vizovské, Zábřeh Zábřeh Vodovod 212 000,00 ŠPVS, a.s. 20.07.2020 15.2.2021 a 

12.5.2021

"Zahájeno 
a pokračuje v 
roce 2021"

45.20 Projekt VDJ Ráječek - armaturní komora
VDJ Ráječek – výměny potrubí, armatur, 
zámečnických výrobků, vzduchotechniky, 
zakrytování komor

Zábřeh Vodovod 195 000,00 AQUA PROCON s.r.o. 07.11.2019 07.03.2020 Dokončeno

46.20 Stavba VDJ Ráječek - armaturní komora
VDJ Ráječek - výměna potrubí, armatur, 
zámečnických výrobků, vzduchotechniky, 
zakrytování komor

Zábřeh Vodovod
vystro-
jení 
VDJ

3 582 774,40 K&K TECHNOLOGY a.s. 25.05.2020 18.12.2020
"Zahájeno 
a pokračuje v 
roce 2021"

47.20 Stavba Lesnice - nové HG průzkumné 
vrty

Lesnice – jímací území, vodní zdroj pro 
skupinový vodovod Zábřeh II. Lesnice Vodovod 1 HG 

vrt 4 114 015,00 EKODRILL, s.r.o. 10.03.2020 27.10.2020 Dokončeno

48.20

Projekt ÚV Lesnická - elektrorozvaděče Prameniště Lesnická - výměna 
elektrorozvaděčů a ovládacích kabelů a 
elektroinstalace armaturních komor vrtů 
č. 2 až 4, výměna NN mezi trafostanicí a 
ÚV – projekt

Lesnice Vodovod 112 100,00 ELRAM JS s.r.o. 20.09.2019 20.03.2020 a do 
15.5.2020 Dokončeno

Projekt ÚV Lesnická - ovládací kabely

49.20

Stavba ÚV Lesnická - elektrorozvaděče Prameniště Lesnická - výměna elektroroz-
vaděčů a ovládacích kabelů a elektroin-
stalace armaturních komor vrtů č. 2 až 4, 
výměna NN mezi trafostanicí a ÚV

Zábřeh Vodovod

1105 
m ovlá-
dacího 
kabelu

2 758 465,23 ELRAM JS s.r.o. 14.8.2020 11.11.2020 Dokončeno
Stavba ÚV Lesnická - ovládací kabely

52.20 Projekt Maletín - vodovod ML3-ML14, 
ML14-ML16

Stavební úprava a přeložky vodovodu 
Maletín Zábřeh Vodovod 216 000,00 Ing. Šlesinger 25.06.2020 05.02.2021

"Zahájeno
a pokračuje v 
roce 2021."

53.20 Stavba Václavov - vodovod, kanalizace, 
ČOV

Splašková kanalizace, ČOV a vodovod 
Václavov Zábřeh Kanalizace/

vodovod 2 493,20 1 934,90 86 137 956,00 EVT Stavby s.r.o. + 
RI-STAV s.r.o. 19.12.2019 14.04.2022 Pokračuje v roce 

2021

82.20 Stavba ČOV Mohelnice - kotelna 
úprava řízení

ČOV 
Mohelnice Kanalizace 20 650 Kč FIS Instalace s.r.o. 20.03.2020 25.05.2020 Dokončeno

60.20 Stavba Mohelnice - Zámecká II. 
kanalizace

Stavební úprava kanalizace Zámecká II., 
Mohelnice Mohelnice Kanalizace 98,29 1 587 626,45 VK-Aqua Olomouc, 

spol. s.r.o. 10.03.2020 30.09.2020 Dokončeno

83.20 Stavba Mohelnice - Pod Luštěm dešťová 
kanalizace

Stavební úprava dešťové kanalizace ulice 
Pod Luštěm, Loštice Mohelnice Kanalizace 62,49 388 354,00 KARETA s.r.o. 10.09.2020 16.10.2020 Dokončeno

63.20 Stavba
Mohelnice, ul. Vodní Ztracená- 
oprava zhlaví kanalizačních 
šachet

Oprava 2ks kanalizačních šachet Mohelni-
ce, ulice Ztracená Mohelnice Kanalizace

2 ks 
zhlaví 
šachet

32 000,00 ŠPVS, a.s. 01.04.2020 09.04.2020 Dokončeno

64.20 Stavba Mohelnice, ul. Vodní - přeložka 
vodovodu mimo hřiště Přeložka vodovodu ul. Vodní, Mohelnice Mohelnice Vodovod 125,50 976 467,70 AVJ-STAVBY s.r.o. 30.03.2020 13.05.2020 Dokončeno

66.20 Projekt ÚV Moravičany - dostavba AN, 
rekonstrukce

ÚV Moravičany – dostavba AN, rekon-
strukce objektu Mohelnice Vodovod 1 686 700,00 Sweco Hydroprojekt 

a.s. 01.08.2019
"Zahájeno 
a pokračuje v 
roce 2021"

67.20 Projekt Újezd u Mohelnice - kanalizace Odkanalizování místní části Újezd Újezd u 
Mohelnice Kanalizace 222 000,00 VZ PROJEKT s.r.o. 22.05.2020 22.10.2020 Dokončeno

68.20 Stavba Maletín, Studená Loučka - nový 
zdroj - hydrogeologický průzkum

Nový Maletín – vodní zdroj pro oblast 
Maletín a Studená Loučka Maletín Vodovod 1 HG 

vrt 527 600,00 EKODRILL, s.r.o. 10.03.2020 17.07.2020 Dokončeno

84.20 Projekt Vrt HNM1 - Nový Maletín – vodní 
zdroj vystrojení, povolení

Vrt HNM1 - Nový Maletín – vodní zdroj pro 
oblast Maletín a Studená Loučka Maletín Vodovod 111 500,00 ŠPVS, a.s. 15.10.2020 23.3.2021, 

16.6.2021

"Zahájeno 
a pokračuje v 
roce 2021"

75.20 Stavba Loštice - Malé náměstí 
kanalizace

Stavební úprava kanalizace oblast Malé 
náměstí, Loštice Loštice Kanalizace 64,27 1 048 689,64 MODOS spol. s r.o. 07.04.2020 27.07.2020 Dokončeno

77.20 Stavba Loštice, ul. Sokolská - oprava 
zhlaví kanalizačních šachet

Oprava zhlaví 5ks kanalizačních šachet ul. 
Sokolská, Loštice Loštice Kanalizace

5ks 
zhlaví 
šachet

140 953,40 ŠPVS, a.s. 05.06.2020 25.06.2020 Dokončeno

79.-1.20
Tech-
nolo-
gie

ČOV Loštice - vzorkovací systém 
odběru vzorku

Dodávka, instalace a zprovoznění stacio-
nárního měřícího přístroje do venkovního 
odtoku z ČOV

Loštice Kanalizace
1 vzor-
kovací 
systém

107 705,90 Endress+Hauser 
Czech s.r.o. 03.02.2020 09.03.2020 Dokončeno

79.-2.20
Tech-
nolo-
gie

ČOV Zábřeh-dmýchadlo
Dodávka, instalace, úprava potrubí pro 
připojení výtlaku a zprovoznění soustrojí 
rotačního pístového dmychadla

Zábřeh Kanalizace 1 dmy-
chadlo 325 468,00 Kubíček VHS, s.r.o. 20.02.2020 15.06.2020 Dokončeno

79.-3.20 Tech-
nolo-
gie

ČOV Zábřeh - míchadla kalová 
jímka, denitrifi kace

Dodávka, montáž a uvedení do provozu 
1ks míchadla v denitrifi kaci

Zábřeh Kanalizace 1 mí-
chadlo

241 325,00 Grundfos Sale Czechia 
and Slovakia s.r.o.

11.05.2020 01.06.2020 Dokončeno

79.-4.20 Tech-
nolo-
gie

ČOV Šumperk - čerpadlo síranu 
železitého

Dodávka, montáž a uvedení do provozu 1 
ks dávkovacího membránového čerpadla

Šumperk Kanalizace 1 čer-
padlo

30 143,00 ProMinent Dosiertech-
nik CZ spol s r.o.

19.05.2020 11.08.2020 Dokončeno

79.-5.20 Tech-
nolo-
gie

ČS Loštice ul. Pivovarská Výměna 2 ks kalových čerpadel Loštice Kanalizace 2 čer-
padla

90 000,00 LK Pump Service 08.09.2020 09.10.2020 Dokončeno



Seznam oprav provedených v režimu obnovujících oprav vodovodní infrastruktury je vyjádřen v rámci Tabulky 7 – 
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Plnění plánu obnovujících oprav na majetku VHZ Šumperk, a.s. v roce 2020

Provoz 

 Poř. č. ev.l. 

 O
bec, ulice, 

objekt 

Stávající m
ateriál 

 D
N

 

D
élka dle skut.

 O
dhad nákladů  

 Schváleno VH
Z k 

realizaci 

 Výše nákladů - 
rozpočet stavby 
dle dod.č.15 

 Rozpočet schvá-
len VH

Z  

 D
atum

 zahájení 
prací 

 D
atum

 ukončení 
prací 

 Stav realizace 

 U
přesněno po 

realizaci dle 
dod.č.15 

r. 2020  mm  m  Kč bez DPH  Kč bez DPH 

Dokončení z roku 2019

SU 3 Stavební úprava vo-
dovodu ul.B.Václavka, 
Šumperk

Ocel 80 77 332 000 
Kč

30.11.2018 332 000 Kč 25.04.2019 13.05.2019 16.01.2020 Stavba 
dokon-
čena

303 397 Kč

ZA 15 Stavební úprava 
vodovodu,ul.Rybář-
ská,Zábřeh

AZC 100 198 496 000 
Kč

30.11.2018 496 000 Kč 25.04.2019 12.08.2019 16.01.2020 Stavba 
dokon-
čena

470 244 Kč

Nové pro rok 2020

SU 3 Stavební úprava 
vodovodu ul. B.Vác-
lavka, Šumperk - II. 
etapa

Ocel 80 67,6 700 000 
Kč

02.12.2019 744 058 Kč 19.03.2020 20.04.2020 31.08.2020 Stavba 
dokon-
čena

780 133 Kč

ZA 23 Stavební úprava 
vodovodu, oblast 
ul. Ladislava Fialy, 
Zábřeh

LT 80 320 1 900 
000 Kč

02.12.2019 2 342 001 
Kč

19.03.2020 20.05.2020 12.10.2020 Stavba 
dokon-
čena

2 213 557 
Kč

ZA 11 Výměna uzavíracích 
armatur, ul.Leštinská, 
Zábřeh

 -  -  - 420 000 
Kč

02.12.2019 672 961 Kč 19.03.2020 16.03.2020 30.04.2020 Stavba 
dokon-
čena

707 886 Kč

MO 10 Stavební úprava vo-
dovodu ul.Staškova, 
Mohelnice

Liti-
na

80 151 760 000 
Kč

02.12.2019 1 077 283 
Kč

19.03.2020 04.05.2020 31.08.2020 Stavba 
dokon-
čena

1 063 548 
Kč

MO 13 Stavební úprava 
vodovodu ul. 1. máje, 
Mohelnice

Liti-
na

80 248 1 150 
000 Kč

02.12.2019 1 647 240 
Kč

19.03.2020 04.05.2020 31.08.2020 Stavba 
dokon-
čena

1 663 616 
Kč

CELKEM 5 758 000 Kč 7 311 543 Kč 7 202 380 Kč

Zvýšení základního 
kapitálu společnosti 
VHZ v roce 2020
V roce 2020 došlo na základě rozhodnutí valné hromady 

společnosti VHZ ke zvýšení základního kapitálu společ-

nosti ze stávající hodnoty 1 025 481 000,- Kč na novou 

celkovou hodnotu 1 192 763 000,- Kč.

Zvýšení základního kapitálu společnosti VHZ vklady vo-

dohospodářského majetku. 

Základní kapitál společnosti VHZ se zvýšil o částku ve výši 

3.230.000,- Kč upsáním nových akcií společnosti VHZ 

v celkovém počtu 3.230 kusů kmenových akcií společ-

nosti VHZ na jméno v listinné podobě každá ve jmenovi-

té hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem společnosti 

VHZ městem Šumperk, IČO: 003 03 461, se sídlem nám. 

Míru 364/1, 787 01 Šumperk, (dále jen „město Šum-

perk“). Emisní kurs město Šumperk splatilo nepeněžitým 

vkladem vodovodního řadu a splaškové kanalizace v lo-

kalitě ul. Za Hniličkou v k. ú. Horní Temenice, obec Šum-

perk, do základního kapitálu společnosti VHZ.  

Základní kapitál společnosti VHZ se zvýšil o částku ve 

výši 856.000,- Kč upsáním nových akcií společnosti VHZ 

v celkovém počtu 856 kusů kmenových akcií společnos-

ti VHZ na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité 

hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem společnosti 

VHZ obcí Bludov, IČO: 003 02 368, se sídlem Jana Žižky 

195, 789 61 Bludov, (dále jen „obec Bludov“). Emisní kurs 

obec Bludov splatila nepeněžitým vkladem do základ-

ního kapitálu společnosti VHZ, a to vodovodním řadem 

v lokalitě Ke Hřišti, v sousedství areálu zámeckého parku 

a fotbalového hřiště v k.ú Bludov, obec Bludov.
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Základní kapitál Společnosti se zvýšil o částku ve výši 

20.484.000,- Kč upsáním nových akcií společnosti VHZ 

v celkovém počtu 20.484 kusů kmenových akcií společ-

nosti VHZ na jméno v listinné podobě každá ve jmenovi-

té hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem společnosti 

VHZ městem Loštice, IČO: 003 02 945, se sídlem nám. 

Míru 66/1, 789 83 Loštice, (dále jen „město Loštice“). 

Emisní kurs město Loštice splatilo nepeněžitým vkladem 

vodovodních řadů v lokalitách s novou zástavbou v za-

stavěné části města Loštice (jedná se o napojení severní 

a západní části města tj. ulic Sokolská, Palackého, K Peš-

ti, Kašparova, Ztracená, Žadlovická, U rybníků, nám. Míru, 

Komenského a části ulic Olomoucká a Moravičanská), do 

základního kapitálu Společnosti VHZ. 

Základní kapitál společnosti VHZ se zvyšil o částku ve 

výši 94.971.000,- Kč upsáním nových akcií společnos-

ti VHZ v celkovém počtu 94.971 kusů kmenových akcií 

společnosti VHZ na jméno v listinné podobě každá ve 

jmenovité hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem 

společnosti VHZ obcí Rapotín, IČO: 006 35 901, se síd-

lem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, (dále jen „obec 

Rapotín“), Emisní kurs obec Rapotín splatila nepeněžitým 

vkladem vodovodních a kanalizačních řadů v lokalitách 

s novou zástavbou v zastavěné části obce Rapotín, k. ú. 

Rapotín, do základního kapitálu společnosti VHZ. 

Základní kapitál Společnosti se zvýšil o částku ve výši 

5.537.000,- Kč upsáním nových akcií společnosti VHZ v 

celkovém počtu 5.537 kusů kmenových akcií společnos-

ti VHZ na jméno v listinné podobě každá ve jmenovité 

hodnotě 1.000,- Kč stávajícím akcionářem společnosti 

VHZ obcí Petrov nad Desnou, IČO: 720 54 433, se síd-

lem Petrov nad Desnou 156, 788 16 Petrov nad Desnou, 

(dále jen „obec Petrov nad Desnou“). Emisní kurs obec 

Petrov nad Desnou splatila nepeněžitým vkladem vodo-

vodních řadů v lokalitách s novou zástavbou v zastavěné 

části obce Petrov nad Desnou, k. ú. Petrov nad Desnou, do 

základního kapitálu společnosti VHZ. 

Zvýšení základního kapitálu Společnosti VHZ o částku 

ve výši 42. 204. 000,- Kč upsáním nových akcií společ-

nosti VHZ s připuštěním možnosti započtení pohle-

dávek upisovatele vůči společnosti VHZ proti pohle-

dávkám společnosti VHZ za upisovatelem na splacení 

emisního kursu upsaných akcií společnosti VHZ. 

Základní kapitál společnosti se v roce 2020 zvýšil o část-

ku 42. 204. 000, Kč, a to na základě úpisu nových akcií 

akcionářem Loštice a Zábřeh, kdy město Loštice upsalo 

1 301 ks nových kusů akcií společnosti VHZ a město Zá-

břeh 40 903 ks nových kusů akcií společnosti VHZ. Emis-

ní kurzy nově upsaných akcií byly splaceny započtením 

níže uvedených pohledávek upisovatelů: 

Pohledávka města Loštice za společností VHZ na zapla-

cení části Náhrady ve výši 1.301.144,25 Kč, vyplývající 

ze Smlouvy o narovnání, která byla uzavřena dne 21. září 

2020; 

Pohledávka města Zábřeh za společností VHZ ve výši 

400.000,- Kč na zaplacení části kupní ceny Projektové 

dokumentace a veškerých práv a veškerých povinností, 

které souvisejí se stavbou vodovodu, splaškové kana-

lizace a ČOV Václavov, která vznikla na základě článku 

2.3 Smlouvy o převodu projektové dokumentace – kup-

ní smlouva, číslo_VHZ_2019/272 (označená také jako 

Smlouva o převodu Projektové dokumentace ke Stavbě 

„Vodovod Václavov“, „Splašková kanalizace Václavov“, 

„ČOV Václavov“, na pozemcích v k.ú. Václavov u Zábřeha 

a k.ú. Svébohov) uzavřené mezi městem Zábřeh a Společ-

ností dne 27. března 2019. 

Pohledávka města Zábřeh za společností VHZ ve výši 

40.503.000,- Kč na zaplacení fi nančního plnění, kte-

rá vznikla na základě článku 3.2 SMLOUVY O PODMÍN-

KÁCH REALIZACE PROJEKTU „SPLAŠKOVÁ KANALIZACE 

A ČOV VÁCLAVOV A VODOVOD VÁCLAVOV“ VHZ_2020/12 

uzavřené mezi městem Zábřeh a společností VHZ dne 

24. ledna 2020. 

Specifi kace 
strategických 
poradců společnosti 
v roce 2020
TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.

Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Dentons Europe CS LLP

AUDIT AK CONSULT, s.r.o.

NEXIA AP, a.s.

PRAGUE ACCOUTING SERVICES s.r.o.

Grant Thornton Tax a Accouting s.r.o.

PRAGUE TAX SERVICES,a.s.

ČSOB, a.s. 



Informace 
o aktivitách 
v oblasti výzkumu 
a vývoje
Společnost VHZ nezaznamenala v roce 2020 žádné akti-

vity  oblasti výzkumu a vývoje.

Informace o nabytí 
vlastních akcií nebo 
vlastních podílů
Společnost VHZ nenabyla v roce 2020 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 

zaměstnanců, systém nadstandardních benefi tů zaměst-

nanců jako jsou jeden týden dovolené navíc, příspěvek 

na volnočasové aktivity zaměstnanců, příspěvek zaměst-

navatele na penzijní připojištění a závodní stravování.

Ostatní významné 
skutečnosti.
Nové hromadné listiny VHZ a aktualizace seznamu ak-

cionářů VHZ

Společnost VHZ v roce 2020 v návaznosti na zvýšení 

základního kapitálu vydala svým akcionářům nové hro-

madné listiny nahrazující akcie společnosti VHZ. Nově 

vydaná řada hromadných listin je označena čísly 012020 

až 282020. Nahrazená řada hromadných listin 012018 

až 282018 byla od akcionářů společnosti stáhnuta 

a hromadné listiny byly skartovány. Představenstvo 

společnosti v návaznosti na změnu základního kapitá-

lu a úpisy nových akcií provedlo aktualizaci seznamu 

akcionářů společnosti VHZ. Aktuální seznam akcionářů 

s vyjádřením jednotlivých obchodních podílů je vyjádřen 

v rámci Tabulky č. 8 – Seznam akcionářů. 

Schválení nových stanov společnosti VHZ

S ohledem na zákon č. 33/2020 Sb., kterým se změ-

nil zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve zně-

ní zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony 

a zrealizovaný odkup 100 % akcií společnosti ŠPVS spo-

lečností VHZ, na základě kterého se společnost VHZ stala 

jediným akcionářem společnosti ŠPVS, prostřednictvím 

které bude společnost VHZ provozovat vodohospodář-

skou infrastrukturu společnosti VHZ ve vlastnickém mo-

delu, rozhodla valná hromada společnosti o změně sta-

nov společnosti VHZ, jelikož takovou změnu vyžadoval 

novelizovaný zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních spo-

lečnostech a družstvech (zákon o obchodních korpora-

cích), ve znění od 1. ledna 2021, a zájmy společnosti VHZ 

chránit svůj majetek (akcie společnosti ŠPVS) před jeho 

převodem či zatížením bez souhlasu valné hromady spo-

lečnosti VHZ. Nové úplné znění stanov Společnosti pro 

období od 1. ledna 2021 je dostupné na internetových 

stránkách Společnosti www.vhz.cz. 
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Pořadové číslo akcionáře

N
ázev akcionáře

Počet kusů akcií

Číselné označení akcií

Číslo hrom
adné listiny

Jm
enovitá hodnota každé 

akcie

D
ruh akcie a popis akcie

Výše obchodního podílu 
(zaokrouhleno na 3 dese-
tinná m

ísta)

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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Prohlášení předsta-
venstva společnosti 
Vodohospodářská 
zařízení Šumperk, a.s. 
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 osoba je obchodní korporace ovlá-

daná ovládající 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 stanovením 

nejvyššího počtu hlasů, který činní 39,5 % z celkového 

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.

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 21. 4. 2021

Martin Hoždora 

Předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. 
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V následujícím 
bloku jsou vloženy: 

Fotodokumentace významných staveb

Na následujících stranách bude vložena fotodokumen-

tace. 

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady. 

Na následujících stranách je vložena zpráva o kontrolní 

činnosti dozorčí rady společnosti v roce 2020.

Účetní závěrka. 

Na následujících stranách je vložena účetní závěrka roku 

2020.

Rozvaha

Výkaz zisku a ztráty

Přehled o peněžních tocích

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Výrok auditora.

Na následujících stranách je vložen Výrok auditora 

k Výroční zprávě a účetní závěrce pro rok 2020.

16



Dokončení nové čistírny odpadních vod Kouty nad Desnou

17



Průběh výstavby kanalizace v ulici Nemocniční v Šumperku



Obnova vodovodu a kanaliazce v ulici Čajkovského v Šumperku

Obnova vodovodu a kanalizace v ulici ČSA v Šumperku



Obnova vodovodu a kanalizace v ulici Jánošíkova v Šumperku



Generální obnova vodojemu Květná ve Starém Městě



Obnova zářezů na vodním zdroji Habartická v Hanušovicích



Obnova vodovodu a kanalizace v ulici B. Němcové a Sokolské v Zábřehu

Obnova vodovodu a kanalizace na sídlišti Severovýchod v Zábřehu - etapa II



Obnova armaturní komory vodojemu Ráječek v Zábřehu

Realizace průzkumného vrtu Lesnice u Zábřeha



Výstavba nové kanalizace, vodovodu a čistírny odpadních vod v obci Václavov



Obnova a vymístění velkokapacitního vodovodu v ulici Vodní v Mohelnici

Realizace průzkumného vrtu v obci Svojanov u Maletína



Obnova kanalizace na Malém náměstí v Lošticích
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Ro
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ah
a

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

k datu Jílová 2769/6

31.12.2020 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01

31.12.2019

Brutto Korekce Netto Netto

AKTIVA CELKEM 2 544 368 1 004 128 1 540 240 1 316 321

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

B. Stálá aktiva 2 487 754 1 004 128 1 483 626 1 209 043

I.       Dlouhodobý nehmotný majetek 5 322 5 221 101

1.       Nehmotné výsledky vývoje

2.       Ocenitelná práva 273 172 101

2.1.    Software 273 172 101

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 2 355 660 998 907 1 356 753 1 209 043

1.       Pozemky a stavby 2 049 002 802 313 1 246 689 1 145 045

1.1.    Pozemky 9 632 9 632 9 613

1.2.    Stavby 2 039 370 802 313 1 237 057 1 135 432

2.       Hmotné movité věci a jejich soubory 223 112 196 594 26 518 31 327

3.       Oceňovací rozdíl k nabytému majetku

4.       Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 9 9 9

4.1.    Pěstitelské celky trvalých porostů

4.2.    Dospělá zvířata a jejich skupiny

4.3.    Jiný  dlouhodobý hmotný majetek 9 9 9

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

83 537 83 537 32 662

5.1.    Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 4 261 4 261 4 261

5.2.    Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 79 276 79 276 28 401

III.       Dlouhodobý finanční majetek 126 772 126 772

1.       Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba 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 56 440 56 440 107 102

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 2 370 2 370 1 938

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

31.12.2020
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31.12.2019

Brutto Korekce Netto Netto

31.12.2020

2.       Krátkodobé pohledávky 2 370 2 370 1 938

2.1.    Pohledávky z obchodních vztahů 2 149 2 149 1 731

2.2.    Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba

2.3.    Pohledávky - podstatný vliv

2.4.    Pohledávky - ostatní 221 221 207

2.4.1. Pohledávky za společníky

2.4.2. Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

2.4.3. Stát - daňové pohledávky 191 191 197

2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 24 24 10

2.4.5. Dohadné účty aktivní

2.4.6. Jiné pohledávky 6 6

III.       Krátkodobý finanční majetek

1.      Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.      Ostatní krátkodobý finanční majetek

IV.       Peněžní prostředky 54 070 54 070 105 164

1.      Peněžní prostředky v pokladně 12 12 21

2.      Peněžní prostředky na účtech 54 058 54 058 105 143

D. Časové rozlišení 174 174 176

1.      Náklady příštích období 174 174 176

2.      Komplexní náklady příštích období

3.      Příjmy příštích období
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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:

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání: pronájem vodohospodářské infrastruktury

31.12.2020 31.12.2019
1 540 240 1 316 321
1 307 388 1 149 559

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

akciová společnost

1 192 763 1 025 481

29 715 29 713

53 289 53 247

1 192 763 1 025 481

2 234 2 232

359 359

41 018 18 441

-9 397 22 677

226 122 163 330

53 036 53 036
253 211

41 018 18 441

41 318 52 766

6 730 3 432

27 481 27 481

71 903 73 575

15 501 13 449

27 481 27 481

359 359

225 763 162 971
184 445 110 205

1 559

66 600

71 903 73 575

44 383 36 630

18 417 8 840

7 400 30 477

382 468
241 292

6 730 3 432

21.04.2021

1 887 1 828
2 601 471

10 390 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

31.12.2020 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01

období do období do
31.12.2020 31.12.2019

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 117 478 109 033
II. Tržby za prodej zboží

A. Výkonová spotřeba 62 615 53 043
1. Náklady vynaložené na prodané zboží
2. Spotřeba materiálu a energie 285 387
3. Služby 62 330 52 656

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)
C. Aktivace (-)
D. Osobní náklady 10 189 8 606

1. Mzdové náklady 7 448 6 258

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

2 741 2 348

2.1 Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 572 2 179
2.2 Ostatní náklady 169 169

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 45 013 45 310

1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

45 013 45 312

1.1
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
trvalé 45 013 45 312

1.2
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - 
dočasné

2. Úpravy hodnot zásob
3. Úpravy hodnot pohledávek -2

III. Ostatní provozní výnosy 3 316 475
1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 322 6
2. Tržby z prodaného materiálu
3. Jiné provozní výnosy 2 994 469

F. Ostatní provozní náklady 3 536 -15 384
1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 169
2. Prodaný materiál
3. Daně a poplatky 183 176

4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady přístích období

-16 522
5. Jiné provozní náklady 3 184 962
* Provozní výsledek hospodaření (+/-) -559 17 933

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly
1. Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba
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 513 831

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

2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 513 831
I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti
J. Nákladové úroky a podobné náklady 1 583 1 758

1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba

2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 1 583 1 758
VII. Ostatní finanční výnosy

K. Ostatní finanční náklady 15 5
* Finanční výsledek hospodaření (+/-) -1 085 -932

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) -1 644 17 001
L. Daň z příjmů 7 753 -5 676

1. Daň z příjmů splatná
2. Daň z příjmů odložená (+/-) 7 753 -5 676

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) -9 397 22 677
M. Převod podílu na  výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** Výsledek  hospodaření za účetní období (+/-) -9 397 22 677
* Čistý obrat za účetní období 121 307 110 339

Datum sestavení účetní závěrky:

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání:

21.04.2021
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo fyzické 
osoby, která je účetní jednotkou:

akciová společnost

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

k datu Jílová 2769/6
31.12.2020 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 31.12.2018 1 025 481 29 713 53 251 32 024 -13 523 1 126 946
Rozdělení výsledku hospodaření -13 523 13 523
Změna základního kapitálu 60 -60
Vyplacené podíly na zisku
Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku
Výdaje z kapitálových fondů -64 -64
Výsledek hospodaření za běžné období
Ostatní 22 677 22 677
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

Datum sestavení účetní závěrky: 21.04.2021

Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Předmět podnikání:

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

pronájem vodohospodářské 
infrastruktury
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
TOCÍCH (CASH FLOW) IČ: 47674954

období končící k Jílová 2769/6
31.12.2020 Šumperk

(v tisících Kč) 787 01

období do období do
31.12.2020 31.12.2019

P.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku 
účetního období 105 164 130 290
Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním -1 644 17 001

A.1. Úpravy o nepeněžní operace 45 930 29 709

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv, a dále umořování opravné položky k nabytému majetku 
(+/-) 45 013 45 312

A.1.2. Změna stavu opravných položek a rezerv -16 524
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) -153 -6
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-)

A.1.5.
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizovaných úroků 
a vyúčtované výnosové úroky (-) 1 070 927

A.1.6. Případné opravy a ostatní nepeněžní operace

A.*
Čistý peněžní tok  z provozní činnosti před zdaněním, změnami 
pracovního kapitálu a mimořádnými položkami 44 286 46 710

A.2. Změna stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu 14 497 3 049

A.2.1.
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktiv -430 7 696

A.2.2.
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasiv 14 927 -4 647

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 58 783 49 759

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) -1 583 -1 758
A.4. Přijaté úroky  (+) 513 831

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 57 713 48 832
Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv (-) -194 685 -45 701

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv (+) 322 6

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám (-/+)
B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti -194 363 -45 695

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 43 410 -28 200

C.2.
Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 42 146 -63

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 (-) -58 -63

C.2.6.
daně vztahující se k těmto nárokům a včetně finančního vypořádání 
se společníky veřejné obchodní společnosti a komplementáři u 

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti 85 556 -28 263
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků -51 094 -25 126

R.
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci  
období 54 070 105 164

Datum sestavení účetní závěrky:

Právní forma účetní jednotky: 

Předmět podnikání:

21.04.2021
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo 
fyzické osoby, která je účetní jednotkou:

akciová společnost

pronájem vodohospodářské infrastruktury
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Příloha účetní závěrky

Popis společnosti
Obchodní jméno:     

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo:

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,

Údaje o zřízení:

Akciová společnost byla založena podle par. 172 ob-

chodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je 

Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel 

splatil celé základní jmění společnosti, které je předsta-

vováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku 

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ma-

jetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu 

státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová 

2, 787 01 Šumperk. 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

IČO:

47674954

Předmět činnosti:

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 

živnostenského zákona. 

Způsob jednání:

Společnost zastupuje předseda představenstva samo-

statně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové předsta-

venstva společně.

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku po-

stupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o ob-

chodních společnostech a družstvech.

Základní kapitál:

1 192 763 000,- Kč, Splaceno: 100%

Akcie:

1 192 763 ks kmenové akcie na jméno v listinné po-

době ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie na jméno 

jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné 

hromady. Není-li splněna podmínka 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 od-

mítnout..

Struktura konsolidačního celku: 

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. je 

konsolidující účetní jednotkou společnosti Vodohospo-

dářská zařízení Šumperk, a.s a Šumperská provozní vodo-

hospodářská společnost, a.s.

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 úko-

ny 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 činnost 

společnosti a zastupuje ji; 

c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti 

a dohlíží na výkon působnosti představenstva a usku-

tečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

Stav k 1. 1. 2020 

Statutární orgán - představenstvo

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva 

 od 5. 3. 2019. 

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

Ing. Radim Sršeň, Ph. D., člen představenstva 

 od 5. 3. 2019. 

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

 Předseda představenstva od 18. 3. 2019

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

Mgr. Jan Špička, člen představenstva od 21.6.2019. 
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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 

činností společnost nemá. Goodwill, ocenitelná prá-

va a patenty společnost nevykazuje, taktéž společ-

nost neúčtuje výdaje na vývoj. Drobný nehmotný 

majetek společnost nemá. Odpisy jsou vypočteny 

na základě pořizovací ceny a předpokládané doby 

životnosti. 

 K 31. 12. 2020 je nehmotný majetek v plné výši 

odepsán. Nový majetek pořízen nebyl. 

VHZ nemá mateřskou společnost, současně nemá organi-

zační složku v zahraničí. Společnost v roce 2020 nevstou-

pila do insolvenčního řízení, konkurzu, sloučení, splynutí, 

rozdělení ani přeměny.

Základní výcho-
diska pro sestavení 
účetní závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zá-

konem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů a navazujících předpisů pro účetnictví podnika-

telů. Společnost vydává konsolidovanou roční závěrku. 

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem 

je datum 31. 12. 2020. Okamžik sestavení účetní závěrky 

je 21. 4. 2021. 

Jméno osoby Rok 2019 Rok 2020

Město Šumperk 35,098 % 30,447 %

Město Zábřeh 19,892 % 20,531 %

Město Mohelnice 16,617 % 14,287 %
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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

Osoby podílející se 
10 a více procenty 
na základním 
kapitálu



a.2 Licence

 V roce 2020 byla pořízena nová licence na systém 

GIS. Stávající licence bude do tří let odepsána od 

data zařazení.

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 související. Úroky z úvěru jsou součástí 

pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyro-

bený vlastní činností společnost nemá. Dlouhodobý 

hmotný movitý majetek nad 40.000,- Kč se odepisu-

je po dobu ekonomické životnosti.

 

 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se sni-

žuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na tech-

nické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují 

jeho pořizovací cenu, opravy se účtují do nákladů.

 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku společnost 

nevykazuje a o opravných položkách společnost 

neúčtovala. V roce 2020 společnost neúčtovala 

o majetku získaném bezplatně.

Odpisování 
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a před-

pokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpo-

kládaná životnost je od 1. 1. 2016 stanovena takto:

SKP Roky Odpis Název skupiny

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

43



44

SKP Roky Odpis Název skupiny

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)...
 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 nebyly v roce 2020 upravovány. 

c) Finanční majetek

 Finanční majetek s dobou splatnosti nebo se zámě-

rem držby nad jeden rok se vykazuje jako dlouho-

dobý, fi nanční 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 oceněny 

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 

pořizovací 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-

lečnost účtuje o majetkové účasti s rozhodujícím a pod-

statným vlivem. 

d) Zásoby

 Společnost zásoby nemá.

e) Pohledávky 

 Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovi-

tou hodnotou. Nakoupené pohledávky společnost 

nemá. O dohadných položkách aktivních se účtuje 

na základě odborného odhadu. Společnost vykazuje 

pouze krátkodobé dohadné položky aktivní se splat-

ností do jednoho roku.

f) Deriváty

 Deriváty společnost nemá.

g) Vlastní kapitál  

 Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši 

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě. O zvýšení či snížení základního jmění roz-

hoduje valná hromada. Pokud do doby roční závěrky 

nedojde k zaregistrování změny základního kapitá-

lu, pak se zvýšení nebo snížení vykazuje jako změna 

základního kapitálu.

h) Cizí zdroje

 Společnost v roce 2020 nevytvořila zákonnou rezer-

vu ve smyslu zákona o rezervách. V roce 2020 byl 
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společnosti poskytnut úvěr. Dlouhodobé i krátkodo-

bé závazky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Dlou-

hodobé a krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovi-

té hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část 

dlouhodobých úvěrů, která je splatná do jednoho 

roku od rozvahového dne.

i) Leasing

 Společnost neuzavřela v roce 2020 smlouvu na 

operativní ani fi nanční leasing.

j) Devizové operace

 Společnost nepořizuje majetek a závazky v cizí 

měně.

k) Použití odhadů

 Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení spo-

lečnosti 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 sledované období. Vedení společnos-

ti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 

všech jemu dostupných relevantních informací. 

Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, 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 

daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sní-

ženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné 

náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a účto-

vání ostatních rezerv a opravných položek, náklady 

na reprezentaci).

 Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad 

přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 

odpisů. Společnost nevytváří rezervu na daň z pří-

jmů.

n) Dotace, investiční pobídky

 Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dota-

ce přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně 

technického 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 po-

skytly doplňující informace o skutečnostech, které 

existovaly k rozvahovému dni.

 V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sesta-

vení účetní závěrky došlo k významným událostem 

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozva-

hovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 

v příloze účetní závěrky, ale nejsou zúčtovány v 

účetních výkazech.

q) Změny způsobu oceňování, odpisování, 

 srovnatelnosti 

 Společnost neprovedla reklasifi kaci v účetních výka-

zech.

r) Oprava chyb minulých let

 V roce 2020 nebylo účtováno o chybách minulých 

let. 



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

Zásoby
Společnost nemá.

Pohledávky
 

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

Krátkodobý 
fi nanční majetek

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 neúčtuje.

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

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

Dceřinná společnost: 

Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.

IČ:  47674911

Výše podílu:  100%

Stav VK k 31.12.2020:  93.758 tis. Kč

VH za rok 2020:  22.877 tis. Kč
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DNM 2019 přírůstky úbytky 2020

Licence 128 145 0 273

Jiný NM 5.049 0 0 5.049

OPRÁVKY 2019 přírůstky úbytky 2020

Licence 128 44 0 172

Jiný NM 5.049 0 0 5.049

Pohledávky 2019 2020

celkem 1.938 2.142

do 90 dnů 1.930 2.142

do 180 dnů 0 0

do 365 dnů 0 0

nad 1 rok 0 0

(v tis. Kč) 2019 přírůstky úbytky 2020 2020

Pokladna 21 146 155 12 2.142

Bankovní 
účty 105.143 374.605 425.690 54.058 2.142

DNFM 2019 přírůstky úbytky 2020

Podíly 
ovládající 
osoba

0 126.772 0 126.772

DNM 2019 přírůstky úbytky 2020

Stavby 1.900.045 143.266 3.941 2.039.370

Stroje 223.388 1.811 2.087 223.112

Pozemky 9.614 86 68 9.632

Umělecká 
díla 9 0 0 9

Nedokon-
čený DM 28.401 211.314 160.439 79.276

Opravná 
položka k 
DM

0 0 0 0

OPRÁVKY 2019 přírůstky úbytky 2020

Stavby 764.613 38.583 883 802.313

Stroje 192.061 6.620 2.088 196.593

Pozemky 0 0 0 0

Umělecká 
díla 0 0 0 0

Nedokon-
čený DM 0 0 0 0

Opravná 
položka k 
DM

0 0 0 0



-  částka ve výši 100.000,- Kč bude převedena na účet 

sociálního fondu 

-  částka ve výši 22.576.731,79,- Kč bude převedena 

na účet nerozděleného zisku z minulých let

Společnost v roce 2020 nevyplatila dividendy ani podíly 

na zisku. 

Rozdělení zisku, 
úhrada ztráty
Hospodářský výsledek za rok 2020 je ztráta ve výši 

-9.397.175,23,- Kč. Ztráta bude pokryta z účtu nerozdě-

leného zisku minulých let v plné výši. Z nerozděleného 

zisku minulých let bude převedena i částka 50.000 Kč 

na krytí kulturních, sportovních a rehabilitačních akcí za-

městnanců společnosti. 

Rezervy 

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

o kmenové akcie. Společnost akcie na doručitele neregis-

trované a se zvláštními právy nemá. V roce 2020 došlo 

ke zvýšení základního kapitálu a to ve výši 125.078 tis. 

Kč jako nepeněžitý vklad a ve výši 42.204 tis. Kč jako pe-

něžitý vklad.

Nepeněžitý vklad se týká následujících akcionářů, kteří 

vložili majetek obce do společnosti Vodohospodářská za-

řízení Šumperk, a.s. v této částce (v tis. Kč):

Peněžitý vklad se týká těchto akcionářů a této výše (v tis. 

Kč):

Dne 29. 6. 2020 se konala valná hromada, která schválila 

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019 (zisk ve 

výši 22.676.731,79,- Kč) následovně:

Vlastní kapitál

Dlouhodobé 
závazky
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(v tis. Kč) 2019 přírůst-
ky úbytky 2020

půjčka ze SFŽP   60.764 0 10.390 50.374

Šumperk-HPII 2.419 1.229 0 3.648

Mohelnice-HPII 10.916 5.547 0 16.463

Loštice-HPII 5.459 2.774 0 8.233

Hanušovice-HPII     2.212 1.125 0 3.337

Sobotín-splaš.

gravitační kanál          169 2 0 171 

Loštice-K Pešti 66 1 0 67

Václavov kanál + 
ČOV        

 a Voda 400 0 400 0

Loštice-Ztracená 1.561 0 1.561 0

Celkem 83.966 10.678 12.351 82.293

(v tis. Kč) 2019 přírůst-
ky úbytky 2020

Ing. Polák – platební
rozkaz-VB v Loučné 128 145 0 273

Obec Peněžitý vklad Na základě

Město Zábřeh 400
Smlouva o převodu projektové doku-
mentace – kupní smlouva ,,Vodovod, 
splašková kanalizace a ČOV Václavov,,

Město Zábřeh 40.503
Smlouva o podmínkách realizace 
projektu ,,Splašková kanalizace a ČOV 
Václavov a vodovod Václavov,,

Město Loštice 1.301
Dohoda o narovnání uzavřená dle 
§1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

Celkem 42.204

Obec Nepeněžitý vklad

Město Šumperk 3.230

Obec Bludov 856

Město Loštice 20.484

Obec Rapotín 94.971

Obec Petrov nad Desnou 5.537

Celkem 125.078

(v tis. Kč) 2019 2020

Základní kapitál 1.025.481 1.192.763

Ážio 2.232 2.234

Ostatní kapitálové fondy 27.481 27.481

Ostatní rezervní fondy 53.036 53.036

Statutární a ostatní fondy 211 253

Nerozdělený zisk minulých let 18.441 41.018

Jiný výsledek hospodaření minulých let 0 0

Výsledek hospodaření běžného období 22.677 -9.397
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V roce 2020 proběhly další splátky půjčky vůči SFŽP a to 

v celkové výši 10.390 tis. Kč. Za rok 2020 zaplatila spo-

lečnost na úrocích této půjčky částku 567 tis. Kč. Pohle-

dávky fondu vzniklé poskytnutím zápůjčky dle smlouvy 

jsou zajištěny ručitelskými prohlášeními měst Hanušovi-

ce, Šumperk, Mohelnice a Loštice. Zaplacené úroky ne-

vstupovaly do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného 

majetku.

V roce 2020 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.  

Krátkodobé 
závazky
Souhrnná výše závazků z obchodních vztahů do lhůty 

splatnosti v tis. Kč

Společnost eviduje závazky nad jeden rok. Jedná se 

o akci ČOV Kouty nad Desnou, kde projekt běží ve zku-

šebním provozu a je na něm pozastávka 5%.

Závazky s dobou splatnosti delší pěti let nejsou evido-

vány.

Bankovní úvěry a 
fi nanční výpomoci
1) V roce 2020 proběhly splátky úvěru poskytnutého 

ČSOB ve stanoveném termínu a v požadované výši. Cel-

ková výše splátky činila 30.447 tis. Kč. Na úrocích za-

platila VHZ 173 tis. Kč, to je o cca 274 tis. Kč méně než 

v předchozím roce. Úvěr poskytnutý od ČSOB splatila 

společnost v prosinci 2020 v plné výši. 

Dne 12. 12. 2014 byla podepsána Smlouva o zřízení 

zástavního práva k pohledávkám č. 2633/14/5633. Zá-

stavní právo bylo zřízeno k zajištění dluhů vyplývajících 

ze Smlouvy o úvěru č. 0999/11/5633 ve znění případ-

ných dodatků, uzavřené mezi zástavním věřitelem a zá-

stavcem dne 30. 11. 2011 ve výši 160.000 tis. Kč a jejich 

příslušenství a dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru 

č. 2632/14/5633 ve znění případných dodatků, uzavřené 

mezi zástavním věřitelem a zástavcem dne 12. 12. 2014 

ve výši jistiny 40.000 tis. Kč a jejich příslušenství. Smluv-

ní strany se dohodly, že dluhy zástavce, které již vznik-

ly nebo vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do 12. 12. 

2034 se zajišťují do částky 200.000 tis. Kč.

Dne 17. 12. 2015 byl podepsán dodatek ke Smlouvě o zří-

zení zástavního práva k pohledávkám č.2633/14/5633, 

kde dluhy zástavce, které již vznikly nebo vzniknou, se 

zajišťují do částky 240.000 tis. Kč.

2)V roce 2020 požádala společnost Vodohospodářské 

zařízení Šumperk, a.s. o poskytnutí nového úvěru v rámci 

odkupu 100% kusů akcií společnosti Šumperská provoz-

ní vodohospodářská společnost, a.s.. Úvěr společnosti byl 

poskytnut u ČSOB ve výši 74.000 tis. Kč. Splátky jistiny 

začnou být hrazeny až od ledna roku 2021. Na úrocích 

bylo zaplaceno 163 tis. Kč a na úrokovém swapu 1 tis. Kč.

Dne 8. 10. 2020 byla podepsána Smlouva o zřízení zá-

stavního práva k nemovitostem č. 2020014268 a č. 

2020014267. Zástavní právo bylo zřízeno k zajištění dlu-

hů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2020014266 ve 

znění případných dodatků, uzavřené dne 8.10.2020 ve 

výši 80.000 tis. Kč a jejich příslušenství (,,Finanční do-

kumentace,,).

Ostatní pasiva
O výnosech příštích období VHZ neúčtovala. Společnost 

v roce 2020 účtovala o výdajích příštích období ve výši 

6.730 tis. Kč. Jednalo se především o investiční akce 

a faktury za vodoměry a materiál za přípojky.

2019 2020

Celkem 8.840 19.985

Do 90 dnů 8.840 18.417

Do 180 dnů 0 0

Do 365 dnů 0 0

Nad jeden rok 0 1.559

(v tis. Kč) 2019 zaplaceno 2020

Úvěr ČSOB   30.477 30.477 0

Úvěr ČSOB akcie 74.000 0 74.000
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Deriváty
Společnost nemá.

Daň z příjmů
V roce 2020 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů 

a společnost neeviduje daňové nedoplatky. 

Zůstatek odloženého daňového závazku je k 31.12.2020 

celkem 44.383 tis. Kč.

titul částka OD

ROZDÍL ÚZC a DZC 281  016

daňová ztráta -47 064

účetní rezervy -359

součet 233 593

Leasing
Operativní ani fi nanční leasing společnost neplatí.

Majetek a závazky 
nevykázané 
v rozvaze
K 31. 12. 2020 souhrnná výše drobného majetku neu-

vedeného v rozvaze činí 1.139 tis. Kč. Další položkou, 

která není uvedena v rozvaze je st. 946 a 947  v k. ú. Sta-

ré Město. Zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu 

ke dni 21.9.1998, č.j. 54090/00/398940/0321, částka 

2.747.742,- Kč, nabylo právní moci 14.6.2000 (Česká 

republika, vykonává Finanční úřad pro Olomoucký kraj, 

Lazecká 545/22 Lazce, 779 00 Olomouc). V roce 2021 

bude společnost podnikat další kroky k výmazu zástavní-

ho práva, který byl vložen fi nančním úřadem.

Společnost Vodohospodářská zařízení, a.s. nově zatížila 

nemovitosti Úpravny vody v Koutech nad Desnou a Deš-

ťové zdrže šumperk zástavním právem jako zajišťovací in-

strument pro zajištění splněnísplácení akvizičního úvěru 

ČSOB, a.s. – úvěr ve výsi 74.000.000,- Kč na pořízení 100 

% kusů akcií ŠPVS, a.s.

 

Výnosy
Převážná část výnosů je tvořena příjmem od ŠPVS, a.s., 

které naše společnost fakturuje za nájem infrastrukturní-

ho vodovodního a kanalizačního majetku.

  

Tržby z běžné činnosti (v tis. Kč)

Osobní náklady

2019 2020

Celkem 110.339 121.307

Tržby za prodej vlastních služeb 109.033    117.478

Tržby z prodeje majetku 6 322

Ostatní provozní výnosy 469 2.994

Tržby z prodeje cenných papírů 0 0

Výnosy z ostatních fi nančních investic 0 0

Výnosové úroky 831 513

2019 2020

průměrný počet zaměstnanců 12 11

z toho řídící pracovníci 1 1

počet členů představenstva a dozorčí 
rady 14 9

mzdové náklady zaměstnanců 5.176 6.141

z toho řídící pracovníci 847 1032

mzdové náklady představenstva a 
dozorčí rady 1.082 1.307

Sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 2.179 2.572

ostatní náklady 169 169



Dotace na 
zaměstnance
Společnost v roce 2020 neobdržela dotace od Úřadu prá-

ce v Šumperku.

Ostatní plnění
Společnost VHZ Šumperk, a.s. se podílí v rámci zákonných 

možností na důchodovém připojištění nebo na kapitálo-

vém životním pojištění svých zaměstnanců takto: maxi-

mální příspěvek může činit 12.000,- Kč za rok (příspěvek 

může být čerpán buď pouze na jeden produkt, nebo na 

oba dva, v součtu však max. 12.000 Kč za rok). Firma po-

skytla svým zaměstnancům v roce 2020 příspěvek v cel-

kové výši 120.000 Kč.

Pronajatý majetek
Společnost VHZ Šumperk, a.s. pronajímala v roce 2020 

svůj vodohospodářský majetek společnosti ŠPVS a.s. a to 

v souladu s uzavřenou koncesní a provozní smlouvou.

Přechod 
na mezinárodní 
standardy
Společnost nesestavuje účetní závěrku dle mezinárod-

ních standardů.
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Informace 
o spřízněných 
osobách
V roce 2020 neobdrželi členové statutárních a dozorčích 

orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané zápůjč-

ky, zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti.

Dotace
Společnost v roce 2020 obdržela na bankovní účet dota-

ce ve výši 15.275 tis. Kč.

Akce Dotace (v tis. Kč)

Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov 
část “Vodovod Václavov“ 3.928

Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov 
část “Splašková kanalizace a ČOV Václavov“ 8.549

Nový Maletín – vodní zdroj pro oblast Maletín a 
St. Loučku- řešení havarijní situace v zásobování 
vodou okres šumperk

320

Lesnice – Jímací území, vodní zdroj pro skupinový 
vodovod Zábřeh II 2.478

Následné události
Ke dni 31.12.2020 ukončil svou činnost v představenstvu 

Ing. Radim Sršeň. V roce 2021 bude nahrazen Ing. Petrem 

Novotným.

Závazky vůči 
státním orgánům
Společnost nemá žádné splatné závazky vůči Okresní 

správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám 

a u fi nančního úřadu nemá evidované žádné daňové ne-

doplatky.



Doplňující 
informace k rozvaze 
a výkazu zisků a ztrát
Rozvaha 

Aktiva B II. 5.

V roce 2020 došlo k navýšení nedokončeného majetku 

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

2019, budou zkolaudovány v roce 2021 a zařazeny do 

účetnictví. Jedná se zejména o akce:

• Splašková kanalizace, ČOV a vodovod Václavov

• ČOV Kouty nad Desnou

Aktiva B III. 1.

Dne  2.11.2020 došlo k vytvoření dlouhodobého fi nanč-

ního majetku a to tím, že společnost VHZ, a.s. odkoupila 

100% kusů akcií společnosti ŠPVS, a.s. Celková výše ak-

cií a vedlejších nákladů spojených s jejich odkupem je 

126.772 tic. Kč.

Pasiva   

A.I.1 V roce 2020 došlo k navýšení základního kapitálu

společnosti ve výši 167.282 tis. Kč, z toho nepe-

něžitý vklad činil 125.080 tis. Kč a vklad peněžitý 

42.204 tis. Kč.

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

nala dne 29. 6. 2020, byl výsledek hospodaření (zisk 

roku 2019) částečně převeden na účet nerozdělené-

ho zisku minulých let a to ve výši 22.577 tis. Kč a tím 

došlo k jeho navýšení.

C.I.9 Společnost v roce 2020 navýšila základní kapitál 

společnosti (fi nanční vklady obcí a měst), proto do-

šlo k poklesu ostatních závazků.

C.I.8 Odložený daňový závazek za rok 2020 vzrostl 

o 7.753 tis. Kč, tedy na částku 44.383 tis. Kč a to 

zejména z důvodu vkladu majetku v souvislosti se 

zvýšením základního kapitálu a odlišné daňové zů-

statkové hodnoty a hodnoty pro účely vkladu.

C.II.4 Závazky z obchodních vztahů se oproti roku 2019 

navýšily. Důvodem jsou pozastávky dle uzavřených 

smluv. Faktury jsou splatné v roce 2021. 
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C.I.2. Bankovní úvěry, které byly VHZ spláceny v roce 

2020:

 - úvěr ČSOB na fi nancování projektu „Zlepšení kvality 

vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze (v částce 

160.000 tis. Kč) Splátky úvěru proběhly ve stanove-

ných termínech a dojednané výši.

  - k 31. 12. 2020 VHZ nevykazuje zůstatek na tom-

to účtu. Dne 21.12.2020 byla zaplacena poslední 

splátka ve výši 7.620 tis. Kč.

 - V roce 2020 společnost zažádala o nový úvěr ve výši 

74.000 tis. Kč. Částka ve výši 7.400 tis. Kč byla pře-

účtována na účet krátkodobého úvěru. 

C.II.8.6 Dohadné účty pasivní se navýšily o fi nanční mo-

del koncese (2.210 tis. Kč.)

Vysvětlení
významných položek 
výkazu zisku a ztrát
Tržby za prodej vlastních služeb

I. V roce 2020 došlo k mírnému nárůstu tržeb za služby. 

Navýšila se roční fakturace v oblasti odpadní vody 

o cca 4.660 tis. Kč a roční fakturace pitné vody 

vzrostla o 3.035 tis. Kč. Současně se navýšila faktu-

race pitné vody neakcionářům na cca 2.049 tis. Kč.

A.3  Služby se zvýšily o částku cca 9.674 tis. Kč přede-

vším v důsledku zvýšeného objemu oprav vodohos-

podářské infrastruktury. 

Největší opravy v roce 2020 proběhly:

• B. Němcové a Sokolské, Zábřeh

• Ulice Janošíkova, Šumperk

• Zámecká II, Mohelnice

• Severovýchod, Zábřeh

L.1  Za rok 2020 nevznikla daňová povinnost společnos-

ti.



Předpoklad 
nepřetržitého trvání 
společnosti
Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny tý-

kající 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. Vedení 

Společnosti bude pokračovat v monitorování potenciál-

ního dopadu a podnikne veškeré možné kroky ke zmír-

nění jakýchkoliv negativních účinků na Společnost a její 

zaměstnance.

Vedení Společnosti zvážilo potenciální dopady COVID-19 

na své aktivity a podnikání a dospělo k závěru, že nemají 

významný vliv na předpoklad nepřetržitého trvání podni-

ku.  Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 

zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále 

schopna pokračovat ve své činnosti.

Hospodářský 
výsledek před 
zdaněním (v tis. Kč)
rok 2019 rok 2020

 17.001                  -1.644

Závěrečné 
prohlášení
Přílohu k účetní závěrce pro rok 2020 zpracovala 

v Šumperku dne 21. 4. 2021. 

Bc. Alexandra Rusňáková

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.
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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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