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Úvodní slovo
předsedy
představenstva
Vážení akcionáři, paní starostky, páni starostové, obchodní partneři, zastupitelé měst a obcí,
tímto Vám jménem představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ) předkládám
Výroční zprávu společnosti za rok 2019. Výroční zpráva

mičlenné) a dozorčí rada tříčlenná (původně šestičlenná).

je určena nejen Vám, ale rovněž celé široké odborné, ob-

I přes významnou redukci počtu členů v orgánech spo-

čanské a podnikatelské veřejnosti, přičemž je jejím hlav-

lečnosti bylo dodrženo proporcionální zastoupení jak

ním úkolem informovat Vás o všem podstatném, co se

významných akcionářů společnosti, tak i těch s menším

v roce 2019 událo a předat vám tak ucelený obraz z pod-

obchodním podílem.

nikatelské činnosti naší společnosti.

Nově obsazené statutární orgány začaly pracovat okamži-

Ve výroční zprávě naleznete informace o vývoji cen vod-

tě po svém jmenování. Předsedou představenstva spo-

ného a stočného v naší tarifní oblasti, o hospodaření naší

lečnosti byl zvolen pan Martin Hoždora, který tak nahradil

společnosti, o akcích stavební obnovy majetku společ-

Ing. Petra Suchomela a předsedou dozorčí rady byl zvo-

nosti, o našich rozvojových projektech a záměrech, o pro-

len pan doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., který nahradil

cesu přípravy budoucího provozování naší infrastruktury

pana Martina Janíčka. Ing. Petr Suchomel nastoupil od

a o nově přijatých strategických dokumentech společ-

5. 3. 2019 ve společnosti VHZ na pozici Vedoucího týmu

nosti.

řízení projektů a provozování infrastruktury.

Vlastní průběh roku 2019 se začal psát již na konci roku

Na únorové valné hromadě rozhodla Valná hromada

2018, tedy ihned po komunálních volbách do zastupitel-

rovněž o tom, že společnost VHZ bude ve věci správy a

stev měst a obcí, které proběhly na podzim roku 2018.

provozování vodohospodářské infrastruktury Společnos-

V březnu roku 2019 končilo funkční období stávajících

ti po roce 2020 realizovat variantu označenou jako B1:

členů představenstva a dozorčí rady VHZ, bylo tedy nut-

Koncese. Preferovaná varianta provozování prostřednic-

né provést volbu nových zástupců ve statutárních orgá-

tvím námi vlastněné společnosti Šumperská provozní

nech VHZ, a to v souladu s rozhodnutími nově obsaze-

vodohospodářská společnost, a.s. (ŠPVS) nebyla realizo-

ných zastupitelstev měst a obcí, která se ustavila právě

vatelná, neboť narážela na odpor vlastníka společnosti

po komunálních volbách. Všichni akcionáři si již rovněž

ŠPVS k prodeji celého obchodního podílu této provozní

začali uvědomovat nutnost bezodkladného rozhodnutí

společnosti. Valná hromada tak dala na samotném počát-

o způsobu budoucího provozování naší vodárenské in-

ku funkčního období nově obsazenému představenstvu

frastruktury, neboť stávající provozní smlouvy končí

společnosti jasný pokyn a toto začalo ihned připravovat

k 31. 12. 2020. Vše se rozhodlo na valné hromadě konané

veškeré kroky vedoucí k zahájení přípravy a realizace

dne 22. 2. 2019 v Městském kulturním středisku v Lošti-

koncesního řízení. Administrace koncesního řízení byla

cích. Tato valná hromada se nesla v duchu vzájemného

svěřena společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstav-

konsensu významné většiny akcionářů.

ba, a.s., která vyhrála výběrové řízení. Na začátku května

Akcionáři společnosti rozhodli na této únorové valné

byly zahájeny přípravy na zpracování koncesní zadávací

hromadě společnosti formou změny Stanov společnosti

dokumentace, které byly dokončeny a schváleny ze stra-

o snížení počtu zástupců v představenstvu společnosti

ny Státního fondu životního prostředí (SFŽP) a následně

a dozorčí radě společnosti, současně provedli jmenování

představenstva společnosti v prosinci roku 2019 s tím, že

nových zástupců do statutárních orgánů, a to na základě

v tomto měsíci bylo oficiálně koncesní řízení zveřejněno

pověření jednotlivých zastupitelstev dle předem mezi

a následně zahájeno. Jeho realizace pak v celém trvání

akcionáři projednaného postupu v obsazování jednotli-

probíhá tak, aby mohl být výsledek zadávacího řízení

vých pozic ve statutárních orgánech. Od roku 2019 je tak

předložen k odsouhlasení a ke schválení Valné hromadě,

představenstvo společnosti šestičlenné (původně sed-

která se bude konat v červnu roku 2020.
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Představenstvo vedle svého stěžejního úkolu spočívající-

v místní části Újezd u Mohelnice. Na základě této doho-

ho v zajištění budoucího provozování vodohospodářské

dy odkoupila společnost VHZ projektovou dokumentaci

infrastruktury, plnilo rovněž podstatu hlavního poslání

a veškerá práva k veřejnoprávním rozhodnutím týkajících

společnosti VHZ, a to obnovu a rozvoj svého vodohos-

se povolení této stavby, které zajistilo město Mohelnice,

podářského majetku zajišťující jeho trvalou udržitelnost.

a ve vlastní režii následně připravila a zpracovala žádost

Společnost VHZ v roce 2019 zrealizovala obnovu a roz-

o dotaci na SFŽP. V současné době čekáme na vyhodno-

voj svého majetku v celkové výši cca 49,7 mil. Kč bez

cení dotační výzvy a v případě schválení dotace jsem

DPH (opravy vč. příslušenství) a cca 45,9 mil. Kč bez DPH

připraveni činit další přípravné kroky tak, abychom mohli

(investice vč. příslušenství). V rámci obnovujících oprav

zahájit výstavbu nejpozději na jaře roku 2021.

prováděných přímo prostřednictvím provozovatele byla

Mezi významné projekty, jejichž realizace byla zahájena

infrastruktura obnovena v částce cca 6,9 mil. Kč bez DPH.

projektově v roce 2019, považuji rovněž generální úpra-

Popis věcné stránky a rozsahu jednotlivých stavebních

vu úpravny vody v Moravičanech. Jedná se o druhou fázi

akcí, realizovaných v roce 2019, si jisto jistě zaslouží svou

obnovy tohoto strategického vodárenského objektu, kte-

vlastní kapitolu, proto bych si dovolil téma obnovy zde

rý bude navazovat na první fázi ukončenou v roce 2019.

dále nerozvádět a odkazuji v tomto na speciální pasáž

V rámci první fáze došlo ke kompletní obnově strojní

zařazenou do této Výroční zprávy.

části úpravny vody a místnosti strojovny. V rámci druhé

I přes to bych se rád na tomto místě zmínil, že v roce

fáze plánujeme provést kompletní úpravu a optimaliza-

2019 došlo k dokončení strategické studie obnovy vel-

ci vlastní budovy, vybudování druhé akumulační nádrže

kokapacitního vodovodního přivaděče Kouty nad Desnou

a provedení veškerých venkovních úprav. Zahájení druhé

– Šumperk. Na tuto studii jsme navázali zadáním příprav

fáze obnovy předpokládáme na začátku roku 2021.

projektových prací rozdělených do jednotlivých etap

Za významnou stavební akci, kterou se podařilo zahájit

s tím, že první etapa v délce cca 3 500 m je naplánována

realizačně v roce 2019, a kterou bychom rádi dokončili

pro realizaci projektové části v dubnu 2020 a stavebně

na podzim 2020, považuji rovněž výstavbu nové čistírny

realizačně v červenci až listopadu 2020 a další v letech

odpadních vod v Koutech nad Desnou s Kapacitou 1500

následujících. Společnost VHZ by ráda využila dotačních

EO. Nová ČOV je situována do prostor stávající již nevy-

programů a realizovala obnovu přivaděče za částečně

hovující ČOV.

podpory dotací Ministerstva zemědělství, budou li za

Představenstvo společnosti schválilo na svém jednání

tímto účelem spuštěny dotační programy, v opačném pří-

dne 13. 12. 2019 rovněž provedení dvou hydrogeologic-

padě se využijí vlastní zdroje společnosti.

kých průzkumných vrtů pro zajištění a posilnění zdrojů

Společnost VHZ zajistila v roce 2019 projekční přípravu

pitné vody pro oblast města Zábřeh a oblast Maletína,

velké investiční akce výstavby centrální nízkoteplotní

Svojanova a Studené Loučky. První vrt bude realizován

sušárny čistírenských kalů na ČOV Šumperk, a to v návaz-

u úpravny vody Lesnice u Zábřehu a druhý na pozemcích

nosti na zpřísnění národní legislativy pro nakládání s od-

VHZ na Svojanově. Průzkumné vrty budou spolufinan-

pady. V roce 2019 bylo na tuto stavbu vydáno stavebního

covány s prostředků dotací SFŽP, a to ve výši bezmála

povolení a podána žádost o dotaci z OPŽP. V současné

2,8 mil Kč. Výsledky průzkumných vrtů budou známy na

době očekáváme výsledky hodnocení a v případě schvá-

konci léta 2020.

lení dotace jsme připraveni činit další přípravné kroky

Z hlediska obnovy a rozvoje našeho vodárenského majet-

k realizaci tohoto projektu, kterou předpokládáme v le-

ku se snažíme v maximální možné míře naplňovat střed-

tech 2021 až 2022.

nědobé a dlouhodobé plány a tyto plně aktualizovat dle

V roce 2019 rovněž představenstvo rozhodlo o zahájení

potřeb našich akcionářů a nových poznatků našeho pro-

realizace výstavby nového vodovodu, kanalizace a ČOV

vozovatele ŠPVS, a.s.

ve Václavově u Zábřehu. Staveniště bylo dodavatelům

Představenstvo společnosti vydalo s účinností od

předáno v měsíci prosinec 2019, vlastní zahájení staveb-

1. 11. 2019 nové Technické standardy materiálů a zaří-

ní činnosti je plánováno na jaro roku 2020. Tato zásadní

zení pro kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační

investiční výstavba, která je funkčně propojena s výstav-

a vodovodní přípojky. Účelem Standardů je stanovení

bou kanalizace v obci Svébohov, je finančně podpořena

jednotných požadavků a postupů při výstavbě, rekon-

příspěvky SFŽP (cca 30, 5 mil Kč) a města Zábřeh (cca

strukci a opravách kanalizační a vodovodní infrastruktury,

40, 5 mil Kč).

za účelem dosažení unifikace, optimální kvality a život-

Společnost VHZ se v roce 2019 dohodla s městem

nosti díla. Standardy mají přiblížit administrativní postu-

Mohelnicí na podmínkách realizace výstavby kanalizace

py, které provázejí zásahy do stokové a vodovodní sítě od
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záměru až po předání díla do užívání. Součástí je detailní

chtovného byly v roce 2019 meziročně navýšeny celkem

návrh některých objektů, které se na stokové a vodovod-

o cca 10%, a to z cca 97 mil. Kč na cca 107 mil. Kč pod-

ní síti často opakují a vydávají se za účelem zabezpečení

le závazných podmínek udržitelnosti projektu „Zlepšení

jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských

kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Pro-

staveb v oblasti působnosti VHZ. Standardy jsou závazné

vozní náklady provozovatele byly meziročně navýšeny

jako typový podklad pro všechny zaměstnance společ-

pouze o predikovaný index nárůstu spotřebitelských cen

nosti VHZ, ŠPVS., investory, projektanty a dodavatelské

zveřejněný ČSÚ. Z těchto důvodů došlo pro rok 2019

firmy pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce, opravy ka-

v tarifní oblasti VHZ Šumperk k celkovému meziročnímu

nalizačních a vodovodních přípojek a stokové a vodovod-

nárůstu cen vodného a stočného o cca 3,5%.

ní sítě, které jsou součástí majetku společnosti, či budou

Do navýšení nájemného, resp. cen vodného a stočného,

do tohoto majetku po dokončení vloženy. Standardy byly

se promítla nutnost tvorby finančních zdrojů na obnovu

vydány v návaznosti na provedenou Studii, kterou pro

vodárenské infrastruktury v souvislosti s plněním podmí-

naší společnost připravila odborná společnost Aquatis,

nek poskytnutí dotace z EU na velký vodohospodářský

a.s. Nové Standardy nahradily ty stávající a již zastaralé

projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy

z roku 2012.

– II. fáze“.

Během měsíců září a listopad 2019 jsme nechali dodava-

Celkový roční objem finančních prostředků určených na

telské firmy IMOS Brno, a.s. a OHL ŽS, a.s. vyměnit stovky

správu a obnovu infrastruktury společnosti VHZ Šumperk

kanalizačních rámů a poklopů instalovaných v rámci pro-

bez dotací dosáhl rekordní hodnoty více než 113 milionů

jektu „Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky Moravy

korun, z toho nájemné, resp. pachtovné za pronájem in-

– II. fáze“. Původně dodané poklopy nesplnily deklarova-

frastruktury činila cca 107 mil. Kč a hodnota obnovujících

nou kvalitu, byly hlučné, a proto byly nahrazeny vysoce

oprav vodovodní sítě provedených provozovatelem pře-

kvalitními poklopy určenými do nejzatěžovanějších ko-

sáhla 6 mil. korun.

munikací. Vše na náklady dodavatelských firem. Výměna

Celková výše ceny vodného a stočného v roce 2019

proběhla v Lošticích, Mohelnici, Zábřehu, Hanušovicích

činila celkem 79,71 Kč/m3 bez DPH (V 39,98 S 39,73),

a Šumperku.

tj. 91,67 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH, cena vodného

Naše společnost se v roce 2019 stala členem Asociace

a stočného včetně DPH tak v roce 2019 v tarifní oblasti

vlastníků páteřní vodárenské infrastruktury. Tato aso-

VHZ Šumperk činila cca 9 haléřů za jeden litr. Došlo tak

ciace byla zřízena za účelem hájení zájmů jejich členů,

k meziročnímu cenovému navýšení o 2,69 Kč/m3 (1000

mezi které patří především zajištění dostatečné kapacity

litrů) bez DPH, resp. 3,09 Kč/m3 (1000 litrů) včetně DPH.

páteřní vodárenské infrastruktury a kvality pitné vody,

Cena vodného a stočného na Šumpersku na úrovni

s ohledem na současné a předpokládané budoucí po-

91,67 Kč/m3 zůstala stejně jako v minulých letech hlubo-

třeby obyvatel ČR, - obnova a rozvoj páteřní vodárenské

ko pod hranicí sociálně únosné ceny vodného a stočného

infrastruktury, - zajištění financování rozvoje, výstavby,

v Olomouckém kraji, která v našem regionu pro rok 2019

oprav a obnovy páteřní vodárenské infrastruktury ze

činila 119,23 Kč/m3 včetně DPH. Sociálně únosná cena se

soukromých i veřejných zdrojů, - koncepční a komplexní

stanoví ve výši 2% průměrných ročních čistých příjmů na

řešení (technické, ekonomické atp.) budoucích problémů

člena domácnosti v kraji (180 234 Kč) a průměrné spotře-

spojených s klimatickými změnami (sucho, nedostatek

by 88,7 litrů vody na osobu a den.

pitné vody atp.) a demografickým vývojem, - ochrana

Změna výše základního kapitálu v roce 2019 neproběh-

zdrojů pitné vody a bezpečnost vodárenské infrastruk-

la. Společnost VHZ ukončila účetní rok 2019 se ziskem

tury, - spolupráce a společný postup členů v zájmu ob-

22.677 tis. Kč.

novy a dalšího rozvoje páteřní vodárenské infrastruktury

Závěrem mi prosím dovolte, abych tímto poděkoval všem

ve vztahu k orgánům veřejné moci, ve vztahu orgánům

zaměstnancům, členům představenstva a dozorčí rady

Evropské unie a ve vztahu k dalším subjektům včetně ve-

společnosti VHZ, jakožto všem obchodním partnerům za

řejnosti.

to, že byl rok 2019 po všech směrech pro společnost VHZ

Za výrazný posun vpřed považuji rovněž rozhodnutí

rokem úspěšným.

představenstva společnosti o zřízení vlastního systému
GIS (geografický informační systém). V rámci tohoto systému eviduje společnost nově veškeré prostorové a dato-

Martin Hoždora

vé informace o sítích v našem majetku.

Předseda představenstva

Příjmy společnosti VHZ Šumperk z nájemného, resp. pa-

Vodohospodářská zařízení Šumperk. a. s.
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Základní údaje
o společnosti

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: 1 025 481 000,- Kč, Splaceno: 100%
Akcie: 1 025 481 ks kmenové akcie na jméno v listinné
podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie na jmé-

Obchodní jméno:

no jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ)

hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k

Sídlo: Jílová 6, 787 01 Šumperk

převodu akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena pod-

těchto akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech

le par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem

práv s nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou

společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v

v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo

Praze. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti,

vyšší územně samosprávný celek, jehož jsou tyto obce

které je představováno cenou vkládaného hmotného a

součástí, je valná hromada povinna udělení souhlasu od-

dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Oce-

mítnout.

nění tohoto majetku 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.

Strategické cíle
a poslání VHZ

Právní forma: akciová společnost
Datum vzniku: 1. 1. 1994

Základním a zásadním posláním VHZ je kvalitní správa,

IČ: 47674954

údržba a obnova vlastního majetku (VaK) a zajišťování

Předmět činnosti: výroba, obchod a služby neuvedené v

komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a od-

přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

vádění a čištění odpadních vod, přičemž plnění těchto

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda před-

poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby

stavenstva samostatně nebo v jeho nepřítomnosti dva

občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou

členové představenstva společně.

o udržení dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné
ceny pro vodné a stočné.

27. 9. 2019 – Úpravna vody Moravičany – řešení celkové koncepce čerpadel a strojovny objektu.
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vodovodů a kanalizací na území měst a obcí šumperského okresu. Detailnější informace uvádí tabulka níže.

Popis hodnoty

Hodnota

Jednotka

počet IČME

110,00

ks

Počet obyvatel s trvalým pobytem

79 517,00

obyv.

Počet zásobených obyvatel

76 215,00

obyv.

Počet odkanalizovaných na ČOV

61 874,00

obyv.

Počet odkanalizovaných na VV

0,00

obyv.

Celková délka vod.řadů

585,64

km

Celková přepočtená délka vod.řadů

653,48

km

Celková délka vod.řadů do DN100

235,36

km

Celková délka vod.řadů do DN300

306,52

km

Celková délka vod.řadů do DN500

43,76

km

Celková délka vod.řadů DN větších než 500

0,00

km

Celková délka kovových vod.řadů

185,94

km

Celková délka plastových vod.řadů

373,54

km

Celková délka vod.řadů z jiných materiálů

26,16

km

Celkový počet vodojemů

46,00

ks

Celkový objem vodojemů

36 385,00

m3

Celkový počet přípojek

14 348,00

ks

Celkový počet vodoměrů

14 163,00

ks

Celkový počet čerpacích stanic

53,00

ks

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

364 149,60

tis. Kč

Celková délka kanalizačních stok

334,00

km

Celková délka kanalizačních stok do DN300

214,28

km

Celková délka kanalizačních stok do DN500

57,32

km

Celková délka kanalizačních stok do DN800

32,20

km

Celková délka kanalizačních stok s DN větší než DN800

30,20

km

Celková délka kameninových kanalizačních stok

53,40

km

Celková délka betonových kanalizačních stok

132,76

km

Celková délka plastových kanalizačních stok

142,63

km

Celková délka kanalizačních stok z jiného materiálu

5,22

km

Celkový počet dešťových nádrží

5,00

ks

Celkový objem dešťových nádrží

10 192,00

m3

Celkový počet kanalizačních přípojek

10 272,00

ks

Celkový počet odlehčovacích komor

37,00

ks

Celkový počet čerpacích stanic na stokové síti

30,00

ks

Celková pořizovací cena stokových sítí

2 751 701,76

tis.Kč

Celková projektovaná kapacita ČOV

44 857,00

m3/den

Celková kapacita ČOV v BSK5

7 569,00

kg/den

Celková kapacita ČOV v ekvivalentních obyvatelích

126 485,00

EO

Celková pořizovací cena ČOV

827 953,80

tis.Kč
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Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ dle VÚME (Vybrané údaje majetkové evidence).

Popis
infrastruktury

Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní majetek

6. 5. 2019 a 30. 4. 2019 – Stavební obnova vodovodu a kanalizace v ulici Pionýrů, Příčná a Květná v Mohelnici.

Popis
provozního modelu
infrastruktury
v roce 2019

na provozovatele pro roky 2016 až 2020 v návaznosti
na plnění dotačních podmínek projektu „Zlepšení kvality
vod horního povodí řeky Moravy - fáze II.“ Vítězem koncesního řízení se stal dosavadní provozovatel, společnost
ŠPVS, s níž VHZ v roce 2015 uzavřela novou samostatnou koncesní smlouvu na provozování kanalizační složky
infrastruktury VHZ s účinností od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2020.

Orgány
společnosti

V daném sledovaném hledisku nedošlo oproti předchozímu roku ke změně. Infrastruktura v majetku VHZ byla i v
roce 2019 provozována společností Šumperská provozní
vodohospodářská společnost, a.s. (dále taky jen „ŠPVS“)
v tzv. oddílném modelu, kdy mezi vlastníkem infrastruktury a provozovatelem je uzavřena provozní smlouva, na
jejímž základě provozovatel infrastrukturu užívá a provo-

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy

zuje a poskytuje služby s tím spojené. Provozovatel pře-

orgány společnosti jsou:

bírá veškerá provozní rizika za vlastníka (např. dodržování
legislativních požadavků na kvalitu pitné či vyčištěné

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

odpadní vody, výběr vodného a stočného od konečných

orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do její

odběratelů, rizika vzniku škod při provozování, atd.). Pro-

působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov,

vozovatel hradí vlastníku infrastruktury, tedy naší společ-

pachtu závodu společnosti či jeho části, veškeré úko-

nosti, nájemné, resp. pachtovné, za užívání vodohospo-

ny spojené s členy představenstva a dozorčí rady

dářské infrastruktury.

(volba, odvolání, smlouvy apod.), schvalování účetní
uzávěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku;
b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost

Specifikace
stávajících
provozních smluv

společnosti a zastupuje ji;
c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti
a dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Stav k 1. 1. 2019
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Petr Suchomel, člen představ. od 4. 3. 2015,

Původně byla infrastruktura v majetku VHZ provozová-

předseda představenstva od 6. 3. 2015 do 4. 3. 2019.

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

Jan Konečný, člen představenstva od 4. 3. 2015

vitě „Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací a

do 4. 3. 2019.

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

Jiří Vykydal, člen představenstva od 4. 3. 2015

o podmínkách nájmu vodohospodářských zařízení“ ze dne

do 4. 3. 2019.

30. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků, které jsou uza-

Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva od 29. 6. 2015

vřeny na dobu určitou do 31. 12. 2020. Dodatkem č. 5 (ze

do 4. 3. 2019.

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

Ing. Martin Bilík, člen představenstva od 29. 6. 2015

smlouvy pouze pro kanalizační složku infrastruktury, a to

do 4. 3. 2019.

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

Vladimír Hroch, člen představenstva od 29. 6. 2015

tury nebyla doba trvání nijak omezena, smlouva je platná

do 4. 3. 2019.

a v současnosti má celkem 15 dodatků.

RNDr. Mgr. František John PhD.,
člen představenstva od 4. 3. 2015 do 4. 3. 2019.

V roce 2015 zajistila VHZ výběr provozovatele kanalizační složky své infrastruktury formou koncesního řízení
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Dozorčí rada

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

Martin Janíček, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015,

Předseda představenstva od 18. 3. 2019

předseda dozorčí rady od 27. 3. 2015 do 4. 3.2 019.

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

Ing. Pavel Večerka, člen dozorčí rady od 7. 10. 2015

Ing. Pavel Kuba, člen představenstva od 5. 3. 2019

do 4. 3. 2019.

do 28. 4. 2019 (rezignace ze dne 28. 3. 2019)

Ing. Vladimír Černín, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
do 4. 3. 2019.

Dozorčí rada

Bc. Šárka Havelková Seifertová, č

Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., člen dozorčí rady

len dozorčí rady od 4. 3. 2015 do 4. 3. 2019.

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

Mgr. Antonín Kapl, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015

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

do 4. 3. 2019.

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

Tomáš Krobot, člen dozorčí rady od 27. 6. 2016
Výkonný ředitel společnosti

do 4. 3. 2019.

JUDr. Martin Budiš
Výkonný ředitel společnosti
JUDr. Martin Budiš
Dne 22. 2. 2019 proběhla Valná hromada společnosti,
která s účinností ode dne 5. 3. 2019 formou změny Stanov snížila počet členů představenstva společnosti na
šest členů (původně sedm členů) a počet členů dozorčí
rady na tři členy (původně šest členů). Tato valná hromada současně jmenovala nové obsazení představenstva a
dozorčí rady společnosti.

Další průběžné
změny obsazení
orgánů VHZ během
roku 2019

Stav k 5. 3. 2019
Statutární orgán - představenstvo

V roce 2019 byly provedeny další změny v zápisech

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva

obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Os-

od 5. 3. 2019.

travě, a to tak, že od 21. 6. 2019 vykonává funkci člena

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

představenstva pan Mgr. Jan Špička, který nahradil člena

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

Ing. Pavla Kubu – tento dne 28. 3. 2019 rezignoval na

od 5. 3. 2019.

funkci člena představenstva s účinností od 28. 4. 2019.

22. 7. – Vodovod v ulici Strejcova – řešení přepojení
vodovodů.
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Vodné a stočné
v roce 2019
Proces cenotvorby vodného a stočného je detailně upra-

stvem společnosti dne 29. 11. 2018. Pro rok 2019 došlo
v tarifní oblasti VHZ Šumperk k celkovému meziročnímu
nárůstu cen vodného a stočného průměrně o cca 3,5%.
Od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 platily tyto ceny vodného
a stočného:

ven provozní smlouvou na vodovodní infrastrukturu
a koncesní smlouvou na kanalizační infrastrukturu v sou-

Pitná voda dodávaná přímým dodavatelům (vodné)

ladu s podmínkami a metodikou Státního fondu životního

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

prostředí pro příjemce dotací z fondů EU. Výše vodného

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

a stočného pro rok 2019 byla schválena představen-

DPH, tj. 45,69 Kč/m3

Meziroční porovnání výše vodného a stočného
Rok

2018

2019

Rozdíl

%

Vodné bez DPH

39,06 Kč

39,98 Kč

0,92 Kč

2,355350742

Stočné bez DPH

37,96 Kč

39,73 Kč

1,77 Kč

4,66280295

V+S bez DPH

77,02 Kč

79,71 Kč

2,69 Kč

3,492599325

Vodné včetně DPH (15%)

44,92 Kč

45,98 Kč

1,06 Kč

2,353072128

Stočné včetně DPH (15%)

43,66 Kč

45,69 Kč

2,03 Kč

4,648419606

V+S včetně DPH

88,58 Kč

91,67 Kč

3,09 Kč

3,484420862

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

1996

Výše sazby vodného v Kč
včetně DPH/m3
9,45

Výše sazby stočného v Kč
včetně DPH/m3
7,98

Celkem V + S v Kč včetně
DPH/m3
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

Kalendářní rok

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

45.69

91,67
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Vývoj cen vodného a stočného od roku 1996 do roku 2019 v Kč vč. DPH/m3
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Hospodaření
společnosti

a pachtu vodohospodářského majetku společnosti, který
je pronajímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS.
Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury činila v roce 2019 celkem 68 816 450,43 Kč bez DPH.
Výše nájemného za pronájem vodovodní infrastruktury
činila v roce 2018 celkem 38 121 217,03 Kč bez DPH.

Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zaří-

Celková výše výnosů z nájemného a pachtovného činila

zení Šumperk, a.s. v roce 2019 tvořily výnosy z pronájmu

v roce 2019 částku 106 937 667,46 Kč bez DPH.

Meziroční porovnání výše pachtovného
Rok

2018

2019

Rozdíl

%

Pachtovné vodovod

33 266 518,49 Kč

38 121 217,03 Kč

4 854 698,54 Kč

14,59334719

Pachtovné kanalizace

64 015 732,28 Kč

68 816 450,43 Kč

4 800 718,15 Kč

7,49927866

Vývoj výše pachtovného v letech 2008 až 2020 je zobrazen na následujícím grafu, přičemž zobrazuje odděleně složku
za pitnou a odpadní vodu. V současnosti má společnost VHZ minimální výši pachtovného zasmluvněnu až do roku
2020 v návaznosti na plnění dotačních podmínek OPŽP.
113
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10

2020**

0

Pitná voda

Další část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v roce 2019 tvořily výnosy z nájemného od obcí
s individuální kalkulací ceny vodného a stočného. V roce 2019 činil výnos z tohoto nájemného částku 1 849 966,39 Kč
bez DPH, což představuje meziroční nárůst o 129 899 Kč bez DPH.
Výnosy z další činnosti jsou ve výši cca 1,551 mil. Kč (jiné pronájmy, výnosy z úroků…). Celkové výnosy v roce 2019
činily 110 339 tis. Kč.

Vlastní kapitál (v tis. Kč)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

938 639

1 024 816

1 029 261

1 049 228

1 126 945

1 139 705

Základní kapitál (v tis. Kč)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

853 215

934 715

934 715

934 183

1 025 481

1 025 481

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) za účetní období
2014

2015

2016

2017

2018

2019

9 540

-7

4 014

20 025

- 13 523

22.677

Společnost VHZ ukončila hospodářský rok 2019 se ziskem + 22.676.731,79 Kč

Opravy a investice
vodohospodářského
majetku

provozovatele ŠPVS v režimu tzv. obnovujících oprav vodovodní infrastruktury.
V rámci následujících tabulek je přiblížen seznam oprav
a investic, které se podařilo v roce 2019 dokončit a současně akce, které v roce 2019 dosáhly vysokého stupně
rozpracovanosti s tím, že jejich následné dokončení bude
provedeno v roce 2020 nebo 2021.
Následuje: Seznam oprav a investic na majetku VHZ re-

Opravy a investice prováděné v roce 2019 byly realizo-

alizovaných v roce 2019 a Seznam oprav provedených

vány buď přímo společností VHZ v rámci schváleného

v režimu obnovujících oprav vodovodní infrastruktury.

Věcného plánu oprav a investic nebo prostřednictvím

16. 10. 2019 - Obnova vodovodu v ulici Jesenická
v Šumperku. Obnova metodou bezvýkopu – berstlining.
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Seznam oprav a investic na majetku VHZ realizovaných v roce 2019 – Stavební práce
Délka realizace inženýrské sítě (m)

Cena dle SOD/
dodatku celkem
bez DPH

Popis akce dle VP VHZ
2019

Název akce dle smluv o dílo s
dodavateli

ČOV Kouty nad Desnou
/ SO 02-dešťová kanalizace u ČOV Kouty nad
Desnou

Intenzifikace a rozšíření ČOV
Kouty
Kouty nad Desnou / SO 02-dešnad
ťová kanalizace u ČOV Kouty
Desnou
nad Desnou

***

***

ÚV Kouty - kotelna

Rekonstrukce kotelny na ÚV
Koury n.D. - realizace

Kouty
nad
Desnou

***

***

ČOV Šumperk - mecha- ČOV Šumperk, řešení mechanicŠumperk ***
nické předčištění - česle kého předčištění - česle II.

***

Šumperk-Šumavská
vodovod a kanalizace
IV. etapa

Šumperk 93,80

157,40

***

21.03.2019 30.08.2019

Šumperk 159,27

***

***

23.9.2019

Staré
Město

***

***

Přeložky vodovodních přípojek Staré
sídliště 1. Máje, Staré Město
Město

***

***

Obnova zemních souprav
vodovodních přípojek sídliště
1. Máje, Staré Město

***

***

obnova zemních souprav

21.10.2019 09.12.2019

VK AQUA Olomouc,
spol. s r.o.

330 288 Kč

***

***

dokončení
povrchů

17.05.2018 30.06.2019

VK AQUA Olomouc,
spol. s r.o.

13 382 578 Kč

1 559,29 ***

***

Jesenická vodohos20.03.2019 29.11.2019 podářská společnost,
spol. s r.o.

11 952 601 Kč

***

606,91

***

16.08.2018 22.10.2019 EKOZIS spol. s r.o.

6 640 653 Kč

Zábřeh

266,50

202,54

***
31.5.2019

30.10.2020 JR stavby CZ, s.r.o.

14 983 684 Kč

Zábřeh

***

102,70

***

***

172,80

***

29.4.2019

31.10.2019 EKOZIS spol. s r. o.

3 344 687 Kč

34,70

***

***

24.4.2019

18.10.2019 ŠPVS, a.s.

2 080 785 Kč
86 137 956 Kč

1 712 444 Kč

Lokalita

KanaliVodovod
zace

Jiné

Datum
zahájení

Datum
dokončení

24.6.2019
/ SO 02 9.8.2019

Společnost Kouty nad
Desnou 2019
16.11.2020 - LB 2000,s.r.o.
31 457 599 Kč
+ VHZ-DIS, spol. s r.o./
SO 02 - LB 2000

Zhotovitel

Stavební práce

Šumperk - Jesenická
vodovod u AN
Staré Město - VDJ
Květná - I. a II. fáze
Vodovodní přípojky
sídliště 1. Máje, Staré
Město - přeložky
Vodovodní přípojky
sídliště 1. Máje, Staré
Město - obnova zemních
souprav

Stavební úprava vodovodu
a kanalizace ul. Šumavská,
Šumperk - IV. Etapa
Stavební úprava vodovodu
ul. Jesenická u AN, Šumperk bezvýkopově
Stavební úprava VDJ Květná
Staré Město III.

"Stavební úprava vodovodu ul.
Ruda n/M - ul. Linharto9. května a Linhartova,
va 9. května vodovod
Ruda nad Moravou ll"
Olšany - vodovod

Stavební úprava vodovodu
Olšany

Ruda
n/M
Olšany

1 ČOV

kompletní
výměna elektro- 11.9.2019 11.11.2019 FIS Instalace s.r.o.
801 981 Kč
kotlů ÚV
kompletní
výměna česlí s 11.05.2018 14.02.2019 K&K TECHNOLOGY a.s. 4 422 600 Kč
příslušenstvím
Jesenická vodohospodářská společnost

15.11.2019 IMOS Brno, a.s.

kompletní obJesenická vodohospo03.08.2018 30.06.2020
nova vodojemu
dářská společnost
36 ks přepojení
vodovodních
20.03.2019 28.06.2019 JR stavby CZ, s.r.o.
přípojek

Zábřeh - Smetanova
kanalizace
Zábřeh - Boženy
Němcové vodovod a
kanalizace
Zábřeh - kanalizace a
přepojení vodovodních
přípojek Sokolská
Zábřeh - Na Hejtmance
kanalizace
Zábřeh - Strejcova
vodovody

Stavební úprava kanalizace v ul.
Zábřeh
Smetanova, Zábřeh

Václavov - vodovod,
kanalizace, ČOV

Splašková kanalizace, ČOV a
vodovod Václavov

Zábřeh

***

***

***

730 dní od „Sdružení Václavov“19.12.2019 započetí
EVT Stavby s.r.o.+
prací
RI-STAV s.r.o.

Zábřeh - Boženy
Němcové kanalizace v
zahradě sanace

"Kanalizace v zahradách - z ul.
Boženy Němcové, Zábřeh
- oprava bezvýkopovou
metodou"

Zábřeh

***

132,90

***

12.10.2018 29.03.2019 BMH spol. s r.o.

ÚV Moravičany - čerpadla, přeřešení

ÚV Moravičany - řešení celkové Moravičany
koncepce čerpadel

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

Stavební úprava kanalizace ul.
Zábřeh
Na Hejtmance, Zábřeh
Vodovody ul. Strejcova - řešení
Zábřeh
přepojení, Zábřeh

ČOV Mohelnice, elektro- Rekonstrukce kotelny na ČOV
kotelna
Mohelnice – realizace
Mohelnice - Příčná, Pionýrů a Květná vodovod
a kanalizace
Mohelnice, ul 1. Máje kanalizace II. etapa
Mohelnice - Sadová
vodovod
Mohelnice - Sadová
kanalizace sanace
Mohelnice - náměstí
Kosmonautů - zhlaví
kanalizačních šachet

Mohelnice

Stavební úprava vodovodu a
Mohelkanalizace ul. Příčná, Pionýrů a
nice
Květná, Mohelnice
Stavební úprava kanalizace 1.
MohelMáje II. etapa, Mohelnice
nice
Stavební úprava vodovodu ul. MohelSadová II. etapa, Mohelnice
nice
Kanalizace ul. Sadová, MohelMohelnice - oprava bezvýkopovou
nice
metodou
Obnova zhlaví kanalizačních
Mohelšachet - 19 ks lokalita Náměstí
nice
Kosmonautů Mohelnice

***

***

***

***

***

3 091 295 Kč
1 431 859 Kč
8 245 095 Kč
1 668 583 Kč

kompletní opra9.10.2018
va strojovny ÚV

13.09.2019 KUNST, spol. s r.o.

10 625 065 Kč

***

kompletní
výměna elektro- 11.9.2019
kotlů ČOV

11.11.2019 FIS Instalace s.r.o.

1 140 100 Kč

39,51

749,92

***

6.3.2019

18.10.2019

VK-AQUA Olomouc,
spol. s.r.o.

9 727 991 Kč

***

296,76

***

20.2.2019

15.7.2019

EKOZIS spol. s r.o.

2 733 104 Kč

162,29

***

***

7.3.2019

19.07.2019 AVJ-STAVBY s.r.o.

1 467 030 Kč

***

261,42

***

20.5.2019

20.9.2019

TRASKO BVT, s.r.o.

2 682 850 Kč

***

***

19 ks zhlaví
šachet

29.7.2019

5.9.2019

ŠPVS, a.s.

480 158 Kč

Technologie a zařízení
SRO Rapotín - UTP

Šumperk ***

***

ČOV Zábřeh - dosazova- Kompletní dodávka systému
cí nádrže - 3 ks
měření výšky kalu

Zábřeh

***

***

ČOV Mohelnice - denitrifikace, míchadla

Mohelnice

***

***

ČOV Zábřeh - čerpadlo
plovoucího kalu DN1
ČOV Sumperk - míchadlo homogenizace

SRO Rapotín - UTP II.

Nákup, doprava a montáž
čerpadla plovoucího kalu
Zábřeh
***
dosazovací nádrže DN1 na ČOV
Zábřeh
Nákup a dodání nového
míchadla a uvedení do provo- Šumperk ***
zuschopného stavu

řídící systém a
09.12.2019 01.06.2020 ELZACO spol. s r.o.
elektro
systém měření
výšky kalu tří
10.12.2018 26.03.2019 ŠPVS, a.s.
mostů DN
výměna
systému kotvení 18.10.2019 31.10.2019 LK Pumpservice, s.r.o.
míchadel

595 174 Kč
411 982 Kč
15 453 Kč

***

1 čepadlo

7.3.2019

30.4.2019

LK Pumpservice

53 900 Kč

***

1 míchadlo

18.7.2019

29.8.2019

PAMALU group s.r.o.
Senice na Hané

199 874 Kč
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Seznam oprav provedených v režimu obnovujících oprav vodovodní infrastruktury
prostřednictvím provozovatele.
Provoz

Poř.
č.
ev.l.

Obec, ulice, objekt

Stávající
materiál

mm

m

SU

3

Ocel
LTH"

80
125"

112,6
78,3"

Výměna za LT DN
80, resp. DN 125

30.11.2018

13.05.2019

2020

Stavba
dokončena

1 086 119 Kč

01/2020

MO

5

Litina

80

181,9

"Výměna za nové,
LT DN 80
před opravou
povrchů"

30.11.2018

11.05.2019

11.07.2019

Stavba
dokončena

1 091 265 Kč

31.10.2019

MO

46

Výměna uzavíracích armatur a
hydrantů

30.11.2018

15.03.2019

31.05.2019

Stavba
dokončena

829 901 Kč

30.07.2019

ZA

30.11.2018

15.03.2019

30.04.2019

Stavba
dokončena

334 487 Kč

30.07.2019

ZA
A
Z

15

30.11.2018

12.08.2019

2020

Stavba
dokončena

1 315 637 Kč

01/2020

14

30.11.2018

13.05.2019

02.12.2019

Stavba
dokončena

1 991 410 Kč

20.12.2019

HA

19.12.2019

Stavba
dokončena

238 672 Kč

01/2020

AZC

80
150"

AZC

80

Popis stavby

Datum zahájení prací

Datum ukončení prací

Stav realizace

Upřesněno Předány VHZ
po realizaci podklady pro
dle dod.č.15
evidenci

Délka
skuteč.

r. 2019
Stavební úprava
vodovodu,
ul. B.Václavka,
Šumperk
Stavební úprava
vodovodu,
ul. Nádražní,
Mohelnice
Výměna uzavíracích
armatur,
ul. Gen. Svobody,
Mohelnice
Přepojení vodovodních přípojek,
ul. Na Hejtmance,
Zábřeh
Stavební úprava vodovodu ul.Rybářská,
Zábřeh
Stavební úprava
vodovodu
ul. Sázavská, Zábřeh
Stavební úprava
vodovodu,
ul. Nová Čtvrť, Ruda
n.M.

Schváleno
VHZ k realizaci

DN
skuteč.

Kč bez DPH

Výměna za LT DN
197,35
80, dokončení vý30,36"
měn v této čtvrti
251,5
Dokončení opravy
z roku 2017 - dokončení povrchů

CELKEM

6 887 491 Kč
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30. 7. 2019 - Obnova vodovodu v obci Olšany

30. 7. 2019 – Obnova kanalizace v ulici Smetanova
v Zábřehu

2. 10. 2019 – Obnova kanalizace a vodovodu
v ulici B. Němcové a Sokolské v Zábřehu

17. 5. 2019 – Obnova kanalizace v ulici Na Hejtmance
v Zábřehu

Specifikace
strategických
poradců společnosti
v roce 2019

Informace
o aktivitách
v oblasti výzkumu
a vývoje

Pro oblast právní:

Společnost VHZ nezaznamenala v roce 2019 žádné

TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.

aktivity oblasti výzkumu a vývoje.

Benediktská 690/7
110 00 Praha 1 - Staré Město

110 00 Praha 1

Informace o nabytí
vlastních akcií nebo
vlastních podílů

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

Společnost VHZ nenabyla v roce 2019 žádné vlastní

Nábřežní 4,

akcie nebo vlastní podíly.

Česká Republika
Pro oblast vodohospodářskou:
Grant Thornton Advisory s.r.o.
Žatecká 14

150 56 Praha 5 - Smíchov
Pro oblast daňovou a auditní:
AUDIT AK CONSULT, s.r.o.
Masarykovo náměstí 47/33
682 01 Vyškov.

21. 3. 2019 – Obnova kanalizace v ulici 1. Máje
v Mohelnici – fáze II.
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Informace
o aktivitách
v oblasti ochrany
životního prostředí
a pracovněprávních
vztazích

Ostatní významné
skutečnosti.

Společnost VHZ v rámci svého poslání vyvíjí činnost

účelem dosažení unifikace, optimální kvality a životnos-

v oblasti ochrany životního prostředí na úseku zajišťování

ti díla. Standardy mají přiblížit administrativní postupy,

správy a rozvoje infrastruktury zajišťující čištění odpad-

které provázejí zásahy do stokové a vodovodní sítě od

ních vod v souladu s vodním a jinými zákony.

záměru až po předání díla do užívání. Součástí je detailní

Společnost VHZ aktualizovala v roce 2019 Technické
standardy
Představenstvo společnosti VHZ vydalo s účinností od
1. 11. 2019 Technické standardy materiálů a zařízení pro
kanalizační stoky, vodovodní řady a kanalizační a vodovodní přípojky. Účelem Standardu je stanovení jednotných požadavků a postupů při výstavbě, rekonstrukci
a opravách kanalizační a vodovodní infrastruktury, za

návrh některých objektů, které se na stokové a vodovodV rámci aktivit pracovně právních vztahů společnost VHZ

ní síti často opakují a vydávají se za účelem zabezpečení

vytváří podmínky pro všestranný osobnostní růst svých

jednotného konstrukčního řešení vodohospodářských

zaměstnanců. K tomu využívá prostředky systematické-

staveb v oblasti působnosti VHZ. Standardy jsou závazné

ho školení zaměstnanců s odkazem na pracovní zařazení

jako typový podklad pro všechny zaměstnance společ-

zaměstnanců, systém nadstandardních benefitů zaměst-

nosti VHZ, ŠPVS, investory, projektanty a dodavatelské

nanců jako jsou jeden týden dovolené navíc, příspěvek

firmy pro navrhování, výstavbu, rekonstrukce, opravy

na volnočasové aktivity zaměstnanců, příspěvek zaměst-

kanalizačních a vodovodních přípojek a stokové a vodo-

navatele na penzijní připojištění a závodní stravování.

vodní sítě, které jsou součástí majetku společnosti, či budou do tohoto majetku po dokončení vloženy. Technické
standardy jsou ke stálé dispozici na webových stránkách
společnosti VHZ.

16. 5. 2019 - Obnova vodovodu a kanalizace v ulici
Sadová v Mohelnici.
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Seznam akcionářů k 31. 12. 2019

Seznam akcionářů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, IČO: 47674954
Pořadové číslo
akcionáře

Název akcionáře

Počet kusů
akcií

Číselné označení akcií

č. 000 002 až č. 014 111
26 118 č. 827 350 až č. 833 304
č. 934 184 až č. 940 236
č. 014 112 až č. 038 524
26 626
č. 940 237 až č. 942 449

1.

Obec Bludov

2.

Město Hanušovice

3.

Obec Hraběšice

759 č. 038 525 až č. 039 283

4.

Obec Chroměč

5.
6.

Jmenovitá hodnota
každé akcie

Výše obchodního podílu
(zaokrouhleno na 3
desetinná místa)

012018

1 000

2,547%

022018

1 000

2,596%

032018

1 000

0,074%

656 č. 039 284 až č. 039 939

042018

1 000

0,064%

Obec Jestřebí

1 074 č. 039 940 až č. 041 013

052018

1 000

0,105%

Obec Krchleby

2 367 č. 041 014 až č. 043 380

062018

1 000

0,231%

č. 043 381 až č. 080 001
66 919 č. 782 637 až č. 803 796
č. 942 450 až č. 951 587

072018

1 000

6,526%

6 312 č. 080 002 až č. 086 313

082018

1 000

0,616%

092018

1 000

0,675%

102018

1 000

0,481%

112018

1 000

16,617%

122018

1 000

0,890%

7.

Město Loštice

8.

Obec Loučná nad Desnou

9.

Číslo hromadné listiny

Obec Maletín

6 921

10.

Obec Mírov

4 935

11.

Město Mohelnice

170 408

12.

Obec Moravičany

9 130

č. 086 630 až č. 093 542
č. 750 386 až č. 750 393
č. 093 543 až č. 098 019
č. 951 588 až č. 952 045
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
č. 248 884 až č. 257 300
č. 751 245 až č. 751 897
č. 803 797 až č. 803 856

13.

Obec Nemile

2 116 č. 257 301 až č. 259 416

132018

1 000

0,206%

14.

Obec Olšany

3 092

č. 259 417 až č. 262 376
č. 833 305 až č. 833 436

142018

1 000

0,302%

15.

Obec Postřelmůvek

2 804 č. 262 377 až č. 265 180

152018

1 000

0,273%

958 č. 265 181 až č. 266 138

162018

1 000

0,093%

172018

1 000

1,010%

182018

1 000

0,540%

192018

1 000

3,414%

202018

1 000

2,805%

16.

Obec Rájec

17.

Obec Rapotín

18.

Obec Ruda nad Moravou

19.

Obec Sobotín

20.

Město Staré Město

21.

Obec Stavenice

22.

Město Šumperk

23.

Obec Třeština

č. 266 139 až č. 273 306
č. 751 898 až č. 755 082
č. 273 307 až č. 276 136
5 533 č. 755 083 až č. 757 517
č. 833 437 až č. 833 704
č. 283 752 až č. 303 806
č. 757 518 až č. 759 578
35 015 č. 803 857 až č. 805 962
č. 833 705 až č. 837 843
č. 969 606 až č. 976 259
č. 303 807 až č. 320 291
č. 759 579 až č. 761 154
28 769 č. 805 963 až č. 808 050
č. 837 844 až č. 839 963
č. 853 216 až č. 859 715
10 353

296 č. 320 292 až č. 320 587

212018

1 000

0,029%

č. 320 588 až č. 589 247
č. 761 155 až č. 780 526
359 926 č. 808 051 až č. 826 740
č. 839 964 až č. 846 932
č. 976 260 až č. 1 022 494

222018

1 000

35,098%

2 001 č. 589 248 až č. 591 248

232018

1 000

0,195%

242018

1 000

1,345%

252018

1 000

2,516%

č. 591 249 až č. 599 369
č. 749 360 až č. 749 668
13 795 č. 749 869 až č. 749 993
č. 826 741 až č. 827 349
č. 846 933 až č. 851 563
č. 599 370 až č. 622 093
č. 749 669 až č. 749 868
25 799 č. 749 994 až č. 750 163
č. 780 527 až č. 781 579
č. 851 564 až č. 853 215

24.

Obec Velké Losiny

25.

Obec Vikýřovice

26.

Obec Vyšehoří

1 196 č. 622 094 až č. 623 289

262018

1 000

0,117%

27.

Město Zábřeh

č. 086 314 až č. 086 629
č. 623 290 až č. 748 359
č. 750 164 až č. 750 379
203 988
č. 781 580 až č. 782 510
č. 859 716 až č. 934 183
č. 1 022 495 až č. 1 025 481

272018

1 000

19,892%

28.

Obec Petrov nad Desnou

7 615 č. 276 137 až č. 283 751

282018

1 000

0,743%
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Zpráva o vztazích
dle § 82 z. č. 90/2012
Sb., o obchodních
korporacích.
Představenstvo společnosti VHZ Šumperk, a.s. tímto prostřednictvím svého předsedy ve vztahu k ustanovení
§ 82 z. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích prohlašuje, že:
1.

Společnost nemá jakýkoliv podíl na jiné právnické osobě, tedy není společníkem v jiné právnické osobě,
která by byla současně podnikatelem;

2.

Společnost není u jiné osoby ovládající osobou;

3.

Společnost nejedná s jinou osobou 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.

Mu není známo, že by společnost byla řízenou osobou;

6.

Mu není známo, že by společnost byla ovládanou osobou.

Vzhledem k výše uvedenému, společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. nevznikla povinnost uzavřít
ovládací smlouvu ani vypracovat písemnou 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 17. 4. 2020

Martin Hoždora
Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
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V následujícím
bloku jsou vloženy:

Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019.
Účetní závěrka pro rok 2019.
Rozvaha
Výkaz zisku a ztráty
Přehled o peněžních tocích
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Výrok auditora.
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Určeno pro: Valnou hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.
Účetní období:
1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
Datum:
24. 4. 2020
Zapsal:
Doc. JUDr. Michael Kohajda, předseda dozorčí rady VHZ Šumperk a.s.

1. Obecné
Dozorčí rada Vodohospodářských zařízení Šumperk, a.s., (dále jen „Společnost“) na svých
zasedáních v průběhu roku 2019 v souladu s jejími pravomocemi, které vyplývají ze zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon“) a Stanov společnosti, dohlížela na
výkon působnosti Představenstva společnosti a na vykonávanou činnost společnosti.
Dozorčí rada byla od 1. 1. 2019 do 4. 3. 2019 zastoupena panem Martinem Janíčkem,
předsedou dozorčí rady, a dále řadovými členy, panem Ing. Pavlem Večerkou, Ing.
Vladimírem Černínem, paní Bc. Šárkou Havelkovou Seifertovou, panem Mgr. Antonínem
Kaplem a Tomášem Krobotem. V tomto složení zasedala dozorčí rady ve dvou termínech, a
to ve dnech 18. 1. 2019 a 15. 2. 2019.
Akcionáři společnosti rozhodli na valné hromadě společnosti konané dne 22. 2. 2019 formou
změny Stanov společnosti o snížení počtu zástupců v dozorčí radě společnosti, současně
provedli jmenování nových zástupců do statutárních orgánů, a to na základě pověření
jednotlivých zastupitelstev dle předem mezi akcionáři projednaného postupu v obsazování
jednotlivých pozic ve statutárních orgánech. Od 5. 3. 2019 je dozorčí rada tříčlenná.
S účinností ode dne 5. 3. 2019 zasedá v dozorčí radě pan Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.
D., pan Vladimír Hroch a pan Mgr. Bohuslav Hudec. Dne 18. 3. 2019 byl předsedou dozorčí
rady jmenován pan Michael Kohajda.
Dozorčí rada v novém obsazení se v účetním období roku 2019 sešla na svých dalších
jednáních dne 18. 3. 2019, 5. 4. 2019, 29. 4. 2019, 7. 6. 2019, 1. 8. 2019, 29. 8. 2019, 10. 10.
2019, 25. 10. 2019 a 28. 11. 2019.
Dozorčí rada konstatuje, že Představenstvo společnosti prostřednictvím svého Předsedy
představenstva, pana Ing. Petra Suchomela (ve funkci do 4. 3. 2019) a pana Martina Hoždory
(ve funkci předsedy představenstva od 5. 3. 2019), nebo v jeho nepřítomnosti prostřednictvím
Výkonného ředitele společnosti, panem JUDr. Martinem Budišem, pravidelně na jednáních
Dozorčí rady předkládalo Dozorčí radě veškeré podstatné informace o činnosti Společnosti.
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Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady v roce 2019.

Zpráva z kontrolní činnosti Dozorčí rady a z provedení
přezkumu účetní závěrky společnosti Vodohospodářská
zařízení Šumperk, a.s. za rok 2018.

2. Kontrolní činnost
Dozorčí rada se na svých jednáních pravidelně zabývala kontrolou nákladů Společnosti,
přičemž ve všech případech kontroly neshledala jakoukoliv výhradu. Dozorčí rada konstatuje,
že ji byly předkládány veškeré podstatné podklady, na základě kterých činila svá stanoviska a
vyjádření požadovaná jak Zákonem, tak Stanovami společnosti.
Dozorčí rada na svém jednání dne 5. 4. 2019 zahájila kontrolu interních postupů ve
společnosti VHZ, v rámci které byla provedena u vytipovaných akcí kontrola způsobu
uzavření smlouvy, uveřejnění smlouvy na registru smluv, likvidace faktur, proplácení faktur
aj. Dne 7. 6. 2019 rozhodla Dozorčí rada o provedení kontroly výdajů týkajících se služeb
realizovaných v roce 2016, 2017 a 2018 ve spolupráci s externími subjekty, a to společností
GTA, AK TEMPUS a Ing. Aleš Novák. DR pověřila výkonného ředitele přípravou veškerých
podkladů. Dozorčí rada na svém jednání dne 1. 8. 2019 konstatovala, že ji byly ze strany
vedení společnosti předány veškeré podklady, které si vyžádala k provedení předmětné
kontroly. Dozorčí rada společnosti VHZ následně provedla kontrolu smluvní dokumentace a
účetních dokladů vztahujících se ke spolupráci společnosti VHZ se společností TEMPUS,
advokátní kancelář, s.r.o., IČO: 03546195, se sídlem Praha 1, Benediktská 690/7, dále ke
spolupráci společnosti VHZ se společností Grant Thornton Advisory s.r.o., IČO: 26513960,
se sídlem Praha 1, Jindřišská 937/16 a ke spolupráci společnosti VHZ s podnikající fyzickou
osobou Ing. Aleš Novák, IČO: 86904370, se místem podnikání Pyšely, Řehenice 7.
Dozorčí rada dokončila kontrolu na svém jednání dne 29. 8. 2019, kde svoje závěry
zohlednila v rámci přijatého usnesení 8-29.8.2019/4. Představenstvo bylo o výsledku kontroly
informováno na nejbližším jednání představenstva, které proběhlo dne 27. 9. 2019.
3. Přezkum účetní závěrky, výroční zprávy a návrhu na rozdělení zisku
Dozorčí rada konstatuje, že auditorské ověření účetní závěrky provedené k 17. 4. 2020 bylo
provedeno v souladu se zákonem o auditorech č. 254/2000 Sb., mezinárodními auditorskými
standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, a to auditorem Ing.
Karlem Psohlavcem, auditorské oprávnění č. 1175, AUDIT AK CONSULT, s.r.o.
Dozorčí rada konstatuje, že podle jejího názoru a názoru auditora účetní závěrka podává
věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. k 31.
12. 2019 a poctivý obraz nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za
rok končící 31. prosince 2019 v souladu s českými účetními předpisy.
Dozorčí rada konstatuje, že jak vyplývá z jí dostupných záznamů, tak společnost nemá
jakýkoliv podíl na jiné společnosti nebo družstvu, tedy není společníkem v jiné právnické
osobě, která je podnikatelem, společnost není u jiné osoby ovládající osobou, společnost
nejedná s jinou osobou ve shodě, společnost nemá většinového vlastníka. Dozorčí radě není
současně známo, že by společnost byla řízenou osobou a že by společnost byla ovládanou
osobou.
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Vzhledem k výše uvedenému, společnosti nevznikla povinnost uzavřít ovládací smlouvu ani
vypracovat písemnou zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi
ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládací osobou (zprávu o
vztazích mezi propojenými osobami).
Dozorčí rada na svém jednání dne 24. 4. 2020 přezkoumala řádnou účetní závěrku a výroční
zprávu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. za rok 2019 a návrh na
vypořádání hospodářského výsledku – zisku za rok 2019 ve výši + 22.676.731,79 Kč. Na
základě provedeného přezkumu dozorčí rada doporučuje Valné hromadě schválit:
1. Roční účetní závěrku, včetně Výroční zprávy společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. za rok 2019.
2. Projednat a schválit výsledek hospodaření běžného účetního období tj. zisk ve výši
22.676.731,79 Kč.
3. Projednat a schválit, aby ze zisku roku 2019 byla převedena částka ve výši 100.000,Kč na účet sociálního fondu, ze kterého jsou hrazeny sportovní, kulturní, rehabilitační
a jazykové akce zaměstnanců.
4. Projednat a schválit, aby zisk hospodaření společnosti byl ve zbylé částce
22.576.731,79 Kč převeden na účet nerozděleného zisku minulých let.

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

se Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo vyšší

Popis společnosti

Orgány
společnosti

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

Obchodní jméno:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Sídlo:
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy

Údaje o zřízení:

orgány společnosti jsou:

Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je

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

Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel

orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do její

splatil celé základní jmění společnosti, které je předsta-

působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov,

vováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku

pachtu závodu společnosti či jeho části, veškeré úko-

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ma-

ny spojené s členy představenstva a dozorčí rady

jetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu

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

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,

uzávěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku;
b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost
společnosti a zastupuje ji;
c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti

vložka 714
Právní forma:

a dohlíží na výkon působnosti představenstva a usku-

akciová společnost

tečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Datum vzniku:
1. 1. 1994

Stav k 1. 1. 2019

IČO:
47674954

Statutární orgán - představenstvo

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

IIng. Petr Suchomel, člen představ. od 4. 3. 2015,

živnostenského zákona.

předseda představenstva od 6. 3. 2015 do 4. 3. 2019.

Způsob jednání:

Jan Konečný, člen představenstva od 4. 3. 2015

Společnost zastupuje předseda představenstva samo-

do 4. 3. 2019.

statně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové předsta-

Jiří Vykydal, člen představenstva od 4. 3. 2015

venstva společně.

do 4. 3. 2019.

Ostatní skutečnosti:

Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva od 29. 6. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku po-

do 4. 3. 2019.

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

Ing. Martin Bilík, člen představenstva od 29. 6. 2015

chodních společnostech a družstvech.

do 4. 3. 2019.

Základní kapitál:

Vladimír Hroch, člen představenstva od 29. 6. 2015

1 025 481 000,- Kč, Splaceno: 100%

do 4. 3. 2019.

Akcie:

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva

1 025 481ks kmenové akcie na jméno v listinné podo-

od 4. 3. 2015 do 4. 3. 2019

bě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie na jméno jsou
převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hroma-

Dozorčí rada

dy. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převo-

Martin Janíček, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015,

du akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto

předseda dozorčí rady od 27. 3. 2015 do 4. 3.2 019.

akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv s

Ing. Pavel Večerka, člen dozorčí rady od 7. 10. 2015

nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou v okre-

do 4. 3. 2019.
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do 4. 3. 2019.

Další průběžné
změny obsazení
orgánů VHZ během
roku 2019

Výkonný ředitel společnosti

V roce 2019 byly provedeny další změny v zápisech ob-

JUDr. Martin Budiš

chodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Ing. Vladimír Černín, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
do 4. 3. 2019.
Bc. Šárka Havelková Seifertová, člen dozorčí rady
od 4. 3. 2015 do 4. 3. 2019.
Mgr. Antonín Kapl, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
do 4. 3. 2019.
Tomáš Krobot, člen dozorčí rady od 27. 6. 2016

a to tak, že od 21. 6. 2019 vykonává funkci člena předDne 22. 2. 2019 proběhla Valná hromada společnosti,

stavenstva pan Mgr. Jan Špička, který nahradil člena Ing.

která s účinností ode dne 5. 3. 2019 formou změny Sta-

Pavla Kubu – tento dne 28. 3. 2019 rezignoval na funkci

nov snížila počet členů představenstva společnosti na

člena představenstva s účinností od 28. 4. 2019.

šest členů (původně sedm členů) a počet členů dozorčí
rady na tři členy (původně šest členů). Tato valná hromada současně jmenovala nové obsazení představenstva a
dozorčí rady společnosti.

Stav k 5. 3. 2019
Statutární orgán - představenstvo
RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva
od 5. 3. 2019.
Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva od 5. 3. 2019.

Osoby
podílející se 10
a více procenty na
základním kapitálu
Jméno osoby

rok 2018

rok 2019

Ing. Radim Sršeň, Ph. D., člen představenstva
od 5. 3. 2019.

Město Šumperk

33,56%

35,098%

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

Město Mohelnice

16,617%

16,617%

Předseda představenstva od 18. 3. 2019

Město Zábřeh

19,892%

19,892%

Jan Konečný, člen představenstva od 5. 3. 2019.
Ing. Pavel Kuba, člen představenstva od 5. 3. 2019

VHZ nemá mateřskou společnost, současně nemá organi-

do 28. 4. 2019 (rezignace ze dne 28. 3. 2019)

zační složku v zahraničí. Společnost v roce 2019 nevstou-

Dozorčí rada

rozdělení ani přeměny.

pila do insolvenčního řízení, konkurzu, sloučení, splynutí,
Doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph. D., člen dozorčí rady
od 5. 3. 2019. Předseda DR od 18. 3. 2019.
Mgr. Bohuslav Hudec, člen dozorčí rady od 5. 3. 2019.
Vladimír Hroch, člen dozorčí rady od 5. 3. 2019.
Výkonný ředitel společnosti
JUDr. Martin Budiš – ve funkci od 1. 10. 2015

Základní
východiska pro
sestavení účetní
závěrky
Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a navazujících předpisů pro účetnictví podnika-
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telů. Společnost nevydává konsolidovanou roční závěrku.

b) Dlouhodobý hmotný majetek

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem

Dlouhodobý majetek převzatý po privatizaci je oce-

je datum 31. 12. 2019. Okamžik sestavení účetní závěrky

něn v historických cenách (původní pořizovací ceny

je 15. 4. 2019.

+ oprávky). Nově pořízený majetek je oceňován skutečnými pořizovacími cenami včetně výdajů s jeho
pořízením související. Úroky z úvěru jsou součástí

Účetní metody

pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený vlastní činností společnost nemá. Dlouhodobý
hmotný movitý majetek nad 40.000,- Kč se odepisuje

Způsoby oceňování, odepisování a účetní metody, které

po dobu ekonomické životnosti.

společnost VHZ používala při sestavení roční závěrky,
jsou následující:

Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho

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

pořizovací cenu, opravy se účtují do nákladů.

v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení a
náklady s pořízením související.

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku společnost
nevykazuje a o opravných položkách společnost ne-

a.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

účtovala. V roce 2019 společnost neúčtovala o majet-

Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní

ku získaném bezplatně.

činností společnost nemá. Goodwill, ocenitelná práva
a patenty společnost nevykazuje, taktéž společnost
neúčtuje výdaje na vývoj. Drobný nehmotný majetek
společnost nemá. Odpisy jsou vypočteny na základě
pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti.

Odpisování
Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a před-

K 31. 12. 2019 je nehmotný majetek v plné výši ode-

pokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpo-

psán. Nový majetek pořízen nebyl.

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

a.2 Licence
V roce 2018 nebyla pořízena nová licence. Stávající
licence bude do tří let odepsána od data zařazení.

SKP

Roky

Odpis

Název skupiny

26.20. .
26.30.2 .
26.51. .
28.23. .

4
4
4
4
4
6
6
10
6
6
6
6
6
8
6
8

25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
16,6
16,6
10,0
16,6
16,6
16,6
16,6
16,6
12,5
16,6
12,5

Počítače a periferní zařízení
Elektr.přístroje pro telefony a telegrafy; videotelef. vč. mobil ...
Měřicí, kontrolní, zkušební, navigační a jiné přístroje a zařízení ...
Kancelářské stroje a zařízení kromě počítačů a periferních zařízení
Celkem sk 1
Koberce a kobercové předložky
Ostatní plastové výrobky pokud nejsou uvedeny v jiné položce ...
Rozvaděče a rozvodné panely pro napětí 1000 V a nižší ...
Elektrické spotřebiče převážně pro domácnost
Poplach.zařízení na ochranu proti krádeži nebo požáru a pod.přístroje
Spotřební elektronika
Optické a fotografické přístroje a zařízení
Ostatní elektrická zařízení pokud nejsou uvedena v jiné položce ...
Čerpadla na kapaliny; zdviže na kapaliny
Odstředivky jinde neuvedené
Ostatní stroje pro speciální účely pokud nejsou uvedeny v jiné ...

13.93.1 .
22.29. .
27.12.31.
27.51. .
26.30.5 .
26.40. .
26.70. .
27.90. .
28.13.1 .
28.29.41.
28.9 . .
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SKP

Roky

Odpis

Název skupiny

29.10.2 .
29.20.2 .
31.0 . .

6
10
10
6
20
12
20
12
20
20
12
12
20
13
12
12
12
12
12
12
20
20
50
10
20
20
50
50
40
50
50
50
50
30
30
50
50
50
50

16,6
10,0
10,0
16,6
5,0
8,3
5,0
8,3
5,0
5,0
8,3
8,3
5,0
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
5,0
5,0
2,0
10,0
5,0
5,0
2,0
2,0
2,5
2,0
2,0
2,0
2,0
3,3
3,3
2,0
2,0
2,0
2,0

Osobní automobily
Přívěsy, návěsy, kontejnery
Nábytek
Celkem sk 2
Mosty a jejich díly ze železa nebo oceli
Kotle k ústřednímu topení, schopné dodávat jak teplou vodu, tak i ...
Ostatní kovové nádrže, zásobníky a podobné nádoby
Elektrické motory, generátory a transformátory pokud nejsou ...
Elektrická rozvodná a kontrolní zařízení kromě rozvaděčů a rozvod ...
Turbíny
Vzduchová čerpadla nebo vývěvy; kompresory na vzduch nebo jiný plyn
Pece a hořáky pro topeniště
Kladkostroje a zdvihací zařízení jinde neuvedená
Pneumatické a ostatní výtahy a dopravníky pro plynulé přemísťování ...
Ostatní zdvihací, manipulační, nakládací nebo vykládací zařízení
Výměníky tepla, přístroje a zařízení na zkapalňování vzduchu nebo ...
Klimatizační zařízení
Ventilátory (kromě stolních, podlahových, nástěnných, okenních, ...
Plynové generátory, destilační a filtrační přístroje pokud nejsou ...
Celkem sk 3
Osvětlení budov a staveb vnější (jen)
Oplocení (jen)
Vedení místní trubní, elektrická a telekomunikační pokud nejsou ...
Kanalizační přípojky - bezúplatný převod
Věže,stožáry,věžové zásobníky v CZ-CC 230141, 230341, 230441 (jen)...
Celkem sk 4
Budovy, pokud nejsou uvedeny v jiné položce této přílohy
Dálnice, silnice, místní a účelové komunikace pokud nejsou uvedeny ...
Mosty a visuté dálnice pokud nejsou uvedeny v jiné položce této ...
Nádrže vod pozemní
Nádrže, jímky
Nádrže, jímky, objekty čistíren odpadních vod - pozemních(kromě budov)
Podzemní stavby vodního hospodářství jinde neuvedené
Související čerpací stanice, úpravny vod, stavby vodního hospodář. ...
Stavby místních čistíren a úpraven odpadních vod (kromě budov)
Studny jinde neuvedené a jímání vody
Vodní stupně, zejm. přehrady, hráze, spodní stavba vodních elektráren
Vrty čerpací (studny vrtané)
Základy technologických výrobních zařízení
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3,3

Celkem sk 5

25.11.21.
25.21.12.
25.29.1 .
27.11. .
27.12. .
28.11.2 .
28.13.2 .
28.21.1 .
28.22.11.
28.22.17.
28.22.18.
28.25.11.
28.25.12.
28.25.20.
28.29.1 .
00.10.04.
00.10.34.
00.10.72.
00.10.72.
00.10.73.
00.10.08.
00.10.21.
00.10.25.
00.10.28.
00.10.29.
00.10.30.
00.10.42.
00.10.50.
00.10.55.
00.10.62.
00.10.75.
00.10.76.
00.10.77.

Odpisové skupiny nebyly v roce 2019 upravovány.

d) Zásoby
Společnost zásoby nemá.

c) Finanční majetek
Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti,

e) Pohledávky

na bankovních účtech. Cenné papíry k obchodování

Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou

společnost nemá, taktéž nemá dlouhodobý finanční

hodnotou. Nakoupené pohledávky společnost nemá.

majetek. Společnost neúčtuje o majetkové účasti s

O dohadných položkách aktivních se účtuje na zákla-

rozhodujícím a podstatným vlivem.

dě odborného odhadu. Společnost vykazuje pouze
krátkodobé dohadné položky aktivní se splatností do
jednoho roku.
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daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo sní-

f) Deriváty
Deriváty společnost nemá.

ženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné
náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba a účtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na

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

reprezentaci).

psané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ost-

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad

ravě. O zvýšení či snížení základního jmění rozhoduje

přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami

valná hromada. Pokud do doby roční závěrky nedojde

odpisů. Společnost nevytváří rezervu na daň z příjmů.

k zaregistrování změny základního kapitálu, pak se
zvýšení nebo snížení vykazuje jako změna základního
kapitálu.

n) Dotace, investiční pobídky
Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně
technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu.

h) Cizí zdroje
Společnost v roce 2019 nevytvořila rezervní položku.

o) Emisní povolenky
i) Leasing

O emisních povolenkách společnost neúčtuje.

Společnost neuzavřela v roce 2019 smlouvu na operativní ani finanční leasing.

p) Následné události
Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem
a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účet-

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

ních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které existovaly k
rozvahovému dni.

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

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sesta-

lečnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají

vení účetní závěrky došlo k významným událostem

vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvaho-

účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a ná-

vém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány v pří-

kladů za sledované období. Vedení společnosti sta-

loze účetní závěrky, ale nejsou zúčtovány v účetních

novilo tyto odhady a předpoklady na základě všech

výkazech.

jemu dostupných relevantních informací. Nicméně,
jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné hodnoty v
budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

q) Změny způsobu oceňování, odpisování,
srovnatelnosti
Společnost neprovedla reklasifikaci v účetních výka-

Účetní jednotka může používat tyto odhady:

zech.

-

opravné položky

-

rezervy

-

dohadné položky

-

reálné hodnoty aktiv a závazků

-

způsob či doba odpisování dlouhodobých aktiv nebo

r) Oprava chyb minulých let
V roce 2019 nebylo účtováno o chybách minulých let.

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

k 31. 12. 2018

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2019

licence

128

-

-

128

jiný NM

5.049

-

-

5.049

oprávky

k 31. 12. 2018

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2019

licence

115

13

-

128

jiný NM

5.049

-

-

5.049

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)
Pořizovací cena
v tis. Kč

stav k 31. 12. 2018

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2019

stavby

1.886.645

13.730

330

1.900.045

stroje

214.768

11.577

2.957

223.388

pozemky

9.310

304

-

9.614

umělecká díla

9

-

-

9

8.276

45.909

25.784

28.401

-

-

-

-

Stavby

727.200

37.413

-

764.613

Stroje

187.428

7.589

2.956

192.061

pozemky

-

-

-

-

umělecká díla

-

-

-

-

ned.dlouh.maj.

-

-

-

-

opr.položka

-

-

-

-

nedokončený
dlouhodobý majetek
opr. položka
k nabyt. majetku
Oprávky

Zásoby
Společnost nemá.

Pohledávky
Souhrnná výše pohledávek do lhůty splatnosti v tis. Kč
rok 2018

rok 2019

9.634

1.938

- do 90 dnů

8.244

1.938

-do 180 dnů

0

0

-do 365 dnů

1.390

0

-nad jeden rok

0

0

celkem
z toho:

Pohledávky se splatností delší pěti let společnost neeviduje.

45

Opravné položky

30. 6. 2019. Společnost VHZ v současné době čeká na
závěry insolventního řízení vůči společnosti HOPR – pohledávka ve 2.450 Kč byla řádně přihlášena do insolvent-

V roce 2016 vytvořila VHZ opravnou položku na po-

ního řízení vedeného proti společnosti HOPR TRADE CZ

hledávku za firmou HOPR (za odběr kovového odpadu)

s.r.o. Pohledávka byla v roce 2019 odepsána a opravná

ve výši celé pohledávky, tj. 2.450,- Kč. Společnost obdr-

položka rozpuštěna.

žela rozhodnutí KS v Ostravě, ve kterém se píše, že má
HOPR povinnost vyrovnat své závazky nejpozději do

Krátkodobý
finanční majetek
v tis. Kč

stav k 31. 12. 2018

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2019

pokladna

7

244

230

21

bankovní účty

130.283

252.926

278.066

105.143

Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především pojištění vo-

K 31. 12. 2019 společnost neeviduje vlastní akcie.

zidel, hmotného majetku, manažerů a služby související s
chodem počítačů. O příjmech příštích období společnost

Dne 21. 6. 2019 se konala valná hromada, která schválila

neúčtuje.

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2018 (ztráta ve
výši -13,523.310,39 Kč) následovně:

Vlastní kapitál

- došlo k úhradě ztráty Společnosti ve výši
13,523.310,39 Kč z účtu nerozděleného zisku minulých
let.

stav v tis. Kč

k 31. 12. 2018

k 31. 12. 2019

základní kapitál

1,025.481

1,025.481

Společnost v roce 2019 nevyplatila dividendy ani podíly
na zisku.

ážio

2.232

2.232

ost.kap.fondy

27.481

27.481

ost.rezervní fondy

53.036

53.036

statut.a ost.fondy

214

211

nerozděl.zisk min.let

32.024

18.441

Rozdělení zisku,
úhrada ztráty

jiný výsledek hospodaření
minulých let

0

0

-13 523

22.677

výsledek hospodaření
běžného období

Vytvořený zisk za rok 2019 (22.676.731,79 Kč) bude přeNominální hodnota každé akcie je 1.000,- Kč. Jedná se o

veden na účet nerozděleného zisku minulých let ve výši

kmenové akcie. Společnost akcie na doručitele neregis-

22.576.731,79 Kč a zbylá část 100.000 Kč bude převede-

trované a se zvláštními právy nemá. V roce 2019 nedošlo

na na sociální fond.

ke zvýšení základního kapitálu.
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Rezervy
v tis. Kč

stav k 31.12.2018

netto změna

zůstatek k 31.12.2019

359

0

359

Ing. Polák – platební
rozkaz-VB v Loučné

Dlouhodobé závazky
v tis. Kč

stav k 31.12.2018

nárůst

pokles

zůstatek k 31.12.2019

vydané dluhopisy

0

-

-

0

k úhradě

0

-

-

0

půjčka ze SFŽP

71.154

-

10.390

60.764

Šumperk-HPII

1.203

1.216

0

2.419

Mohelnice-HPII

5.429

5.487

0

10.916

Loštice-HPII

2.714

2.745

0

5.459

Hanušovice-HPII

1.101

1.111

0

2.212

gravitační kaná

0

169

0

169

Loštice-K Pešti

66

0

0

66

Voda, ČOV

0

522

122

400

Loštice-Ztracená

0

1.561

0

1.561

celkem

81.667

12.811

10.512

83.966

dlouhodobé směnky

Sobotín-splaško

Václavov kanál,

V roce 2019 proběhly další splátky půjčky vůči SFŽP a to

vstupovaly do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného

v celkové výši 10.390 tis. Kč. Za rok 2019 zaplatila spo-

majetku.

lečnost na úrocích této půjčky částku 672 tis. Kč. Pohle-

V roce 2019 byly přijaty platby od Města Šumperka ve

dávky fondu vzniklé poskytnutím zápůjčky dle smlouvy

výši 1.197 tis. Kč, od Města Mohelnice 5.400 tis. Kč, od

jsou zajištěny ručitelskými prohlášeními měst Hanušovi-

Města Loštice 2.700 tis. Kč a od Města Hanušovice 1.094

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

tis. Kč.

Krátkodobé
závazky

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší
pěti let.

Souhrnná výše závazků z obchodních vztahů do lhůty
splatnosti v tis. Kč

celkem

rok 2018

rok 2019

15.968

8.840

Bankovní úvěry
a finanční výpomoci
VV roce 2019 proběhly splátky úvěru poskytnutého
ČSOB ve stanoveném termínu a v požadované výši. Cel-

z toho:

ková výše splátky činila 30.476 tis. Kč. Na úrocích zapla-

- do 90 dnů

15.968

8.840

- do 180 dnů

-

-

tila VHZ 447 tis. Kč, to je o cca 275 tis. Kč méně než v

- do 365 dnů

-

-

předchozím roce.

- nad jeden rok

-

-
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Dne 12. 12. 2014 byla podepsána Smlouva o zříze-

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

ní zástavního práva k pohledávkám č. 2633/14/5633.

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

Zástavní právo bylo zřízeno k zajištění dluhů vyplývají-

kde dluhy zástavce, které již vznikly nebo vzniknou,

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

se zajišťují do částky 240.000 tis. Kč.

padných dodatků, uzavřené mezi zástavním věřitelem
a zástavcem dne 30. 11. 2011 ve výši 160.000 tis. Kč

V roce 2020 splatí společnost poslední část úvěru a to ve

a jejich příslušenství a dluhů vyplývajících ze Smlouvy

výši 30.477 tis. Kč.

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. Smluvní strany se dohodly, že dluhy zástavce,
které již vznikly nebo vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do 12. 12. 2034 se zajišťují do částky 200.000 tis. Kč.

v tis. Kč

stav k 31.12.2018

zaplaceno

stav k 31.12.2019

úvěr ČSOB

60.953

30.476

30.477

z toho krátkodobý splatný
v roce 2020

30.477

Ostatní pasiva

Daň z příjmů

O výnosech příštích období VHZ neúčtovala. Společnost
v roce 2019 účtovala o výdajích příštích období ve výši

V roce 2019 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů

3.432 tis. Kč. Výdaje narostly o částku 2.538 tis. Kč. Jed-

a společnost neeviduje daňové nedoplatky.

nalo se především o poradenské služby, které byly vyfakturovány v prosinci 2019 a faktury za vodoměry a mate-

Zůstatek odloženého daňového závazku

riál za přípojky.

je k 31.12.2019 celkem 36.360 tis. Kč.
titul

Deriváty

částka OD

ROZDÍL ÚZC a DZC
využitelná daňová ztráta
účetní rezervy

Společnost nemá.

celkem

-48 672
11 974
68
-36 630

Leasing
Operativní ani finanční leasing společnost neplatí.
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Majetek a závazky
nevykázané
v rozvaze

Informace
o spřízněných
osobách

K 31. 12. 2019 souhrnná výše drobného majetku neuve-

V roce 2019 neobdrželi členové statutárních a dozorčích

deného v rozvaze činí 1.091 tis. Kč. Další položkou, která

orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané zápůjč-

není uvedena v rozvaze je vznik zástavního práva na st.

ky, zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti.

946 a 947 v k. ú. Staré Město (usnesení soudu o nařízení
výkonu rozhodnutí zřízením soudního zástavního práva
v Šumperku čj. – E 5355/2000-28 ze dne 6. 9. 2002). V
roce 2020 bude společnost podnikat další kroky k výmazu zástavního práva, který byl vložen finančním úřadem.

Dotace
Společnost v roce 2019 obdržela na bankovní účet zbylou část dotace od SFŽP ve výši 153 tis. Kč na akci Lesnice

Výnosy

I. – vodní zdroj pro skupinový vodovod Zábřeh. Tato dotace byla ke dni 31.3.2019 zúčtována.

Převážná část výnosů je tvořena příjmem od ŠPVS, a.s.,
které naše společnost fakturuje za nájem infrastrukturního vodovodního a kanalizačního majetku.
Tržby z běžné činnosti (v tis. Kč)
celkem:

rok 2018

rok 2019

100.140

110.339

Následné
události
Dne 24.3.2020 přišla na účet společnosti částka 40.503

tržby za prodej vl. služeb

99.208

109.033

tis. Kč od Města Zábřeh. Město poskytuje finanční plnění

tržby z prodeje majetku

4

6

za účelem spolufinancování nákladů na projekt ,,Splaško-

ostatní provozní výnosy

763

469

vá kanalizace, ČOV a vodovod Václavov”.

tržby z prodeje cen. papírů

0

0

výnosy z ost. fin. Investic

0

0

výnosové úroky

165

831

Osobní náklady
rok 2018

rok 2019

průměrný počet

Závazky vůči
státním orgánům
Společnost nemá žádné splatné závazky vůči Okresní
správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám
a u finančního úřadu nemá evidované žádné daňové ne-

zaměstnanců

9

12

z toho řídící pracovníci

1

1

doplatky.

počet členů
představenstva+DR

13

13

mzdové náklady zam.

4.150

5.176

z toho řídící pracovníci

739

847

mzdové náklady PŘ+DR

1.296

1.082

+zdrav.pojištění

1.912

2.179

ostatní náklady

150

169

soc.zabezpečení
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Dotace
na zaměstnance
Společnost v roce 2019 neobdržela dotace od Úřadu práce v Šumperku.

Ostatní plnění

Doplňující
informace k rozvaze
a výkazu zisků
a ztrát
Rozvaha
Aktiva B II. V roce 2019 došlo k poklesu nedokončeného majetku z důvodu, že stavební akce, které byly

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

započaty v roce 2018, byly zkolaudovány v roce

možností na důchodovém připojištění nebo na kapitálo-

2019 a zařazeny do účetnictví.

vém životním pojištění svých zaměstnanců takto: maxi-

Pasiva

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

A.I.1

může být čerpán buď pouze na jeden produkt, nebo na

V roce 2019 nedošlo k navýšení základního kapitálu společnosti

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

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

skytla svým zaměstnancům v roce 2019 příspěvek v cel-

konala dne 21. 6. 2019, byl výsledek hospodaře-

kové výši 108.000 Kč.

ní (ztráta roku 2018) rozdělen následovně:
-ztráta byla v plné výši uhrazena z účtu nerozděleného zisku minulých let.

Pronajatý majetek

C.I.9

Společnost VHZ Šumperk, a.s. pronajímala v roce 2019

C.I.8

pitál společnosti (finanční vklady obcí a měst),
proto nedošlo k poklesu ostatních závazků.

svůj vodohospodářský majetek společnosti ŠPVS a.s. a to
v souladu s uzavřenou koncesní a provozní smlouvou.

Společnost v roce 2019 nenavýšila základní ka-

Odložený daňový závazek za rok 2019 se snížil
na hodnotu 36.630 tis. Kč.

C.II.4

Závazky z obchodních vztahů se oproti roku 2018
snížily o 7.128 tis. Kč. Důvodem jsou zaplacené
pozastávky dle uzavřených smluv. Faktury jsou

Přechod
na mezinárodní
standardy

splatné v roce 2020. I fakturace jiných dodavatelských firem, která proběhla v prosinci 2019, má
splatnost dle uzavřených smluv v roce 2020.
C.I.2.

Bankovní úvěry, které byly VHZ spláceny v roce
2019:
- úvěr ČSOB na financování projektu „Zlepšení
kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze

Společnost nesestavuje účetní závěrku dle mezinárodních standardů.

(v částce 160.000 tis. Kč) Splátky úvěru proběhly
ve stanovených termínech a dojednané výši.
K 31. 12. 2019 VHZ vykazuje zůstatek na tomto
účtu částku 30.477 tis. Kč. Jiné úvěry společnost
nemá. Částka ve výši 30.476 tis. Kč byla přeúčtována na účet krátkodobého úvěru.
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Vysvětlení
významných položek
výkazu zisku
a ztrát

nitorování potenciálního dopadu a podnikne veškeré

Tržby za prodej vlastních služeb

schopna pokračovat ve své činnosti.

I.

možné kroky ke zmírnění 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 podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2019
zpracována za předpokladu, že Společnost bude nadále

V roce 2019 došlo k mírnému nárůstu tržeb za
služby. Navýšila se roční fakturace v oblasti od-

Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč)

padní vody o cca 1.473 tis. Kč a roční fakturace
pitné vody vzrostla o 765 tis. Kč. Současně se na-

rok 2018

rok 2019

výšila fakturace pitné vody neakcionářům na cca

-11.584

17.001

1.720 tis. Kč.
A.3

Služby se zvýšily o částku cca 1.885 tis. Kč přede-

Největší opravy byly provedeny např. na:

Závěrečné
prohlášení

Vodovod Olšany v částce 11.958 tis. Kč

Přílohu k účetní závěrce pro rok 2019 zpracovala v Šum-

VaK Mohelnice-Příčná,Pionýrů,Květná v částce

perku dne 17. 4. 2020.

vším v důsledku zvýšeného objemu oprav vodohospodářské infrastruktury.

6.361 tis. Kč

F.4

ÚV Moravičany v částce 3.719 tis. Kč

Bc. Alexandra Protopapasová

Kanál Zábřeh na Hejtmance v částce 3.344 tis. Kč

Účetní/Ekonom

V roce 2019 byla zrušena daňová rezerva na

Schválil:

opravu HM v Olšanech.
JUDr. Martin Budiš, v. r.
L.1.

Za rok 2019 nevznikla daňová povinnost společ-

Výkonný ředitel společnosti

nosti.

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
Martin Hoždora, v. r.

Předpoklad
nepřetržitého trvání
společnosti

předseda představenstva

Koncem roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku
2020 se virus rozšířil do celého světa a způsobil rozsáhlé
ekonomické škody. I když v době zveřejnění této účetní
závěrky vedení Společnosti nezaznamenalo významný
pokles prodeje, situace se neustále mění, a proto nelze
předvídat budoucí dopady této pandemie na činnost
Společnosti. Vedení Společnosti bude pokračovat v mo-
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Vodovody
a kanalizace
v majetku
VHZ Šumperk, a.s.

VDJ KVĚTNÁ
ST. MĚSTO
PRAMENIŠTĚ NAD KOUPALIŠTĚM

VRT HV-6 + ČS ST. MĚSTO
VDJ HTP
ST. MĚSTO

VDJ U KOUPALIŠTĚ
ST. MĚSTO

Staré Město
ČOV STARÉ MĚSTO

JÍMÁNÍ HUČIVÁ DESNÁ

VDJ HOTELOVÝ
VDJ PROVOZNÍ

ÚV KOUTY NAD DESNOU

VDJ HANUŠOVICE č. I Statky

HORNÍ PRAMENIŠTĚ

PRAMENIŠTĚ LOUKA

VDJ HANUŠOVICE č. II

Kouty nad Desnou
VDJ III HANUŠOVICE RYCHTA

ČOV KOUTY NAD DESNOU

PRAMENIŠTĚ CIKRYT

VDJ LOUČNÁ obecní

NOVÁ PRAMENIŠTĚ

HANUŠOVICE

VDJ LOUČNÁ NAD DESNOU

Kociánov

Bukovice

Hynčice nad Moravou
VDJ HYNČICE

Loučná nad Desnou

ČS HYNČICE
PRAMENIŠTĚ NAD HŘBITOVEM
VDJ HANUŠOVICE ZETOR

PRAMENIŠTĚ NAD RYCHTOU

ČOV HANUŠOVICE
PRAMENIŠTĚ ZETOR

VDJ VELKÉ LOSINY PŘERUŠOVACÍ
VDJ VELKÉ LOSINY

Velké Losiny

ZČS Sobotín 1

ÚV+ČS RAPOTÍN
Rapotín

ZČS Sobotín 2

VDJ
PETROV

PRAMENIŠTĚ
Rapotín

Bohdíkov

RŠ RAPOTÍN U TRATI
RŠ RAPOTÍN ULIČKA

VDJ STP 1
SOBOTÍN

Petrov nad Desnou

VDJ STP 2 SOBOTÍN

Sobotín
ZČS Sobotín 3

RŠ RAPOTÍN SOUTOK

ŠUMPERK

VDJ HTP + ATS SOBOTÍN

SRO RAPOTÍN

Hostice
VDJ Ruda nad Moravou

VDJ SKALKA
ŠUMPERK
VDJ HTP
ŠUMPERK

VDJ HRABĚŠICE

Hraběšice
VDJ HÁJ
ŠUMPERK

VRT HV 211
VRT HV 212

VRT HR - 1

Vikýřovice
KUŽELOVÉ
UZÁVĚRY

Ruda nad Moravou

VDJ DTP
ŠUMPERK

Bartoňov
Radomilov
VDJ HRADISKO
ŠUMPERK

Olšany

VDJ OLŠANY

PRAMENIŠTĚ LUŽE

ZČS BLUDOV

VDJ BLUDOV

RŠ BOHUTÍN

Směr Nový Malín

ČOV ŠUMPERK

Nový Malín

Bludov
Vyšehoří
JEDLÍ

Králec

ČS CHROMEČ

Chromeč
VDJ POSTŘELMŮVEK

Dolní Studénky

VDJ SVÉBOHOV

VDJ JEDLÍ

Postřelmůvek
Svébohov
Postřelmov

Rovensko

VDJ ROVENSKO

ČS ROVENSKO

VDJ DVORSKÁ
ZÁBŘEH

ZÁBŘEH

VDJ KRUMPACH
ZÁBŘEH
VODNÍ ZDROJE
RŮŽOVÉ ÚDOLÍ

VDJ RAČICE
ZÁBŘEH

PRAMENIŠTĚ LESNICE

ÚV LESNICE

ČS ZÁBŘEH
VDJ U HŘBITOVA
ZÁBŘEH

PRAMENIŠTĚ LESNICE

Nemile

Leština

ČOV ZÁBŘEH
Skalička

Hněvkov
VDJ+ČS SKALIČKA
ZÁBŘEH

VDJ HNĚVKOV

VDJ+ČS
RÁJEČEK ZÁBŘEH

ČS HNĚVKOV
VDJ JESTŘEBÍ

Rájec
Jestřebí
ZČS JESTŘEBÍ
(POUZE TECHNOLOGIE)

Pobučí
VDJ+ČS POBUČÍ

Dubicko
VDJ DUBICKO

LEGENDA:
VDJ+ČS KRCHLEBY

Krchleby

ATS ŘEPOVÁ

Řepová
VDJ JAVOŘÍ

Vodojem

Květín

VDJ + ČS ŘEPOVÁ

Javoří

Libivá

Starý Maletín
VDJ MÍROV

Vodojem věžový

Háj

Mírov

Třeština

ZČS KŘEMAČOV

ČOV MÍROV

Křemačov

MOHELNICE
ČOV MOHELNICE

VDJ+ČS PODOLÍ

Svojanov

Úpravna vody
Stavenice

VDJ

Podolí

PRAMENIŠTĚ
SVOJANOV

VDJ STUDENÁ LOUČKA
PRAMENIŠTĚ MORAVIČANY

ČS SVOJANOV

Újezd

Prameny
Objekty podzemních vod (studny, vrty..)

ČS MORAVIČANY

Studená Loučka

ÚV MORAVIČANY

Loštice

Čerpací stanice PV

2x VDJ MORAVIČANY

Moravičany

Žádlovice

Doubravice

Čistírna odpadních vod

ČOV LOŠTICE
Mitrovice

Vodovod
Vlčice

VDJ LOŠTICE

ČOV VLČICE

Kanalizace
V odov od

Cizí sítě
K analizace

Vodovod

Kanalizace

Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk
www.vhz.cz, info@vhz.cz
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