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Úvodní slovo
předsedy
představenstva
Vážení akcionáři, paní starostky, páni starostové,
obchodní partneři, vážení občané,
dostáváte do rukou výroční zprávu naší společnosti
za rok 2018 určenou pro Vás a pro širokou odbornou,
občanskou a podnikatelskou veřejnost. Na následujících
stranách Vám předkládáme podrobné informace o všem
důležitém, co se v minulém roce v naší společnosti událo.
Naleznete zde informace o vývoji cen vodného a stočného v naší tarifní oblasti, o hospodaření naší společnosti,
o akcích stavební obnovy majetku společnosti, o našich
rozvojových projektech a záměrech, o procesu přípravy
podkladů pro strategické rozhodnutí, o budoucím pro-

oprav a dalších služeb, zejména projekčních, a důsled-

vozování naší infrastruktury, o významném navýšení

kem nárůstu nákladové položky odpisy, vykázaná účetní

základního kapitálu naší společnosti, o nových strategic-

ztráta za rok 2018 ve výši cca 13,5 mil. Kč. Tato účetní
ztráta bude pokryta z účtu nerozděleného zisku minulých

kých dokumentech, atd.

let, jehož aktuální zůstatek činí cca 32 mil. Kč.
V roce 2018 se představenstvu společnosti podařilo navázat na předchozí úspěšná období a zajistit významnou

V cenové kalkulaci vodného a stočného na rok 2018

akceleraci tempa obnovy infrastrukturního majetku spo-

došlo k meziročnímu nárůstu o necelých 6%, a to v dů-

lečnosti. V předchozích letech byla postupným navýše-

sledku poskytovatelem dotace předepsaného povinného

ním nájemného zajištěna finanční stabilita společnosti

nárůstu nájemného v rámci období udržitelnosti velkého

a posílením rozsahu projektové přípravy byly vytvořeny

vodohospodářského projektu „Horní Pomoraví II.“, jednak

předpoklady pro významný nárůst rozsahu obnovy ma-

v důsledku promítnutí míry inflace do provozních nákla-

jetku a to jak formou oprav, tak investic, k němuž došlo

dů provozovatele. V návaznosti na tento trend předsta-

v roce 2018. Finanční objem obnovy infrastruktury for-

venstvo přistoupilo k dalšímu adekvátnímu navyšování

mou oprav vzrostl meziročně cca o 51 mil. korun, z toho

počtu a finančních objemů plánovaných oprav a obnovy

oprav o 38,6 mil. korun a investic o 12,5 mil. korun. Kro-

naší infrastruktury, která tyto zvýšené investice nutně po-

mě toho opět investovala provozní společnost ŠPVS,

třebuje.

a.s. více než 6 mil. Kč do oprav vodovodní infrastruktury
společnosti VHZ podle schváleného plánu obnovujících

V minulém roce se společnosti VHZ podařilo splnit řádně

oprav. Meziroční přírůstek dlouhodobého hmotného ma-

a včas požadavky našich akcionářů na zajištění obnovy

jetku společnosti činí u staveb více než 88 mil. Kč. V dů-

vodohospodářského majetku v souvislosti s jejich inves-

sledku toho došlo k nárůstu nákladové položky odpisy.

tičními záměry, a to včetně zajištění projektové přípravy

Při mírném meziročním nárůstu tržeb společnosti, které

akcí plánovaných do budoucna. Vedle toho společnost

již přesáhly hranici 100 mil. Kč, při zachování ostatních

VHZ realizovala akce obnovy infrastruktury podle poža-

nákladových položek včetně mezd na úrovni předchozích

davků provozovatele. Na jednotlivých akcích obnovy se

let, je důsledkem strmého nárůstu nákladové položky

trvale dařilo dosahovat úspor až 40 % oproti finančním
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předpokladům zpracovatelů projektů, a to díky důsled-

V důsledku stávající zpřísněné legislativy v oblasti odpa-

né aplikaci kvalitně zpracovaných procesů zadávání ve-

dů pro nakládání s čistírenskými kaly přistoupilo před-

řejných zakázek a konkurenčnímu soutěžnímu prostředí.

stavenstvo a vedení společnosti na doporučení odborné

Detailní přehled oprav a akcí obnovy je uveden v samo-

studie z roku 2017 k zadání zpracování projektu na vy-

statné části výroční zprávy.

budování nízkoteplotní regionální sušárny čistírenských
kalů k zajištění jejich hygienizace. Na tento investiční zá-

V oblasti rozvojových projektů se představenstvu spo-

měr v předpokládaném objemu cca 100 mil. Kč je možno

lečnosti podařilo ve smluvním termínu zajistit dokončení

požádat o dotaci z Operačního programu Životní prostře-

stavební realizace projektu „Sobotín – rozšíření gravitační

dí, prioritní osy 3, a to do výše 25% způsobilých výda-

splaškové kanalizace“, který byl spolufinancován s pod-

jů projektu. Výzva k předkládání projektů je plánována

porou fondů EU z Operačního programu Životní prostředí

na říjen 2019. Předpokládaný termín stavební realizace

2014 – 2020 ve výši cca 15 mil. Kč. Na financování stavby

je rok 2021.

se podílela obec Sobotín částkou cca 6,7 mil. Kč, investiční výdaje společnosti VHZ v souvislosti s tímto projektem

V roce 2018 pokračoval dlouhodobý proces přípravy

činily cca 2,2 mil. Kč. Tato stavba byla zkolaudována v lis-

podkladů pro rozhodnutí akcionářů o budoucím provozo-

topadu 2018, dotace byla v plné výši připsána na účet

vání infrastruktury společnosti VHZ po roce 2020, který

společnosti do konce listopadu 2018.

byl zahájen již v polovině roku 2016. Po odmítnutí odprodeje všech akcií společnosti ŠPVS, a.s. ze strany jejího

V oblasti posílení vodovodní infrastruktury a zdrojů vody

majoritního vlastníka, skupiny SUEZ, na podzim 2017,

zajistila společnost VHZ v roce 2018 komplexní stavební

svolalo představenstvo společnosti na 28. 2. 2018 val-

realizaci průzkumného vrtu u Lesnice spolufinancova-

nou hromadu s návrhem na rozhodnutí o jednom ze čtyř

ného z dotace z Národního programu Životní prostředí

způsobů budoucího provozování. Akcionáři však na této

v celkové výši cca 2,6 mil. Kč. Stavební realizace spočívající

valné hromadě nerozhodli o žádné ze zbývajících pro-

ve vybudování 200 metrů hlubokého vrtu byla zahájena

veditelných variant budoucího provozování. Vyžádali si

na jaře 2018 a dokončena na podzim čerpacími zkouš-

usnesením zpracování dalších podkladů, analýz a auditů,

kami. Podařilo se zajistit zdroj vody o silné vydatnosti

které představenstvo zajistilo v plném rozsahu do čer-

cca 20 l/s, avšak výsledky opakovaných laboratorních

vence 2018, a v srpnu 2018 je po projednání kompletně

zkoušek čerpané vody bohužel vyloučily možnost její

rozeslalo všem akcionářům společnosti. Po vyhotovení

standardní úpravy na vodu pitnou a napojení tohoto

a rozeslání všech požadovaných analýz, studií a auditů

zdroje vody do vodovodní soustavy. Tento výsledek však

všem akcionářům svolalo představenstvo společnosti na

není důvodem pro vrácení prostředků dotace, jednalo

19. 9. 2018 další valnou hromadu, která měla rozhodnout

se podle dotačního programu pouze o průzkumný vrt.

o způsobu budoucího provozování na základě výše uve-

Vedení společnosti aktuálně připravuje v návaznosti na

dených dalších doplňujících podrobných podkladů. Tato

kontinuální možnost čerpání dotací další projekt prů-

valná hromada však musela být předčasně ukončena

zkumného vrtu pro lokalitu Zábřežska.

z důvodu ztráty usnášeníschopnosti. Z tohoto důvodu
stále nebylo o způsobu budoucího provozování rozhodnuto. Z důvodu následného konání říjnových komunál-

V roce 2018 byla dokončena projektová příprava komplexní rekonstrukce ČOV v Koutech nad Desnou, stavební

ních voleb již nebylo ze strany představenstva společ-

realizace proběhne v letech 2019 - 2020. Tato akce bude

nosti VHZ administrativně možné do konce roku 2018

plně financována z prostředků společnosti VHZ.

zajistit konání další valné hromady.
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Valná hromada konaná dne 22. 2. 2019 v Lošticích roz-

Závěrem bych rád vyjádřil své poděkování všem, kte-

hodla velkou většinou o tom, že budoucí provozovatel

ří mají zásluhu na tom, že rok 2018 byl pro společnost

majetku společnosti VHZ vzejde z otevřeného výběro-

VHZ rokem úspěšným. Děkuji bývalému představenstvu,

vého řízení, tzv. koncesního řízení. V návaznosti na toto

zaměstnancům, provozovateli a všem dalším spolupracu-

rozhodnutí valné hromady zahájilo vedení společnosti

jícím partnerům.

VHZ administrativní přípravu tohoto koncesního řízení
a koncesní dokumentace.
Do konce září 2018 byla ukončena administrace peně-

Martin Hoždora

žitých i nepeněžitých vkladů akcionářů do společnosti

Předseda představenstva

v celkovém objemu více než 90 mil. Kč, a to na základě
jejich schválení usneseními valné hromady společnosti
VHZ z června 2018.
V závěru roku 2018 byla uzavřena kupní smlouva o odkoupení tzv. unikátních technických prostředků od provozní společnosti ŠPVS za cenu stanovenou znaleckým
posudkem.
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Základní údaje
o společnosti

Akcie:
1 025 481 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie na jméno jsou
převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převo-

Obchodní jméno:

du akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. (VHZ)

akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv

Sídlo:

s nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou

Jílová 6, 787 01 Šumperk,

v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo

Údaje o zřízení:

vyšší územně samosprávný celek, jehož jsou tyto obce

Akciová společnost byla založena podle par. 172 ob-

součástí, je valná hromada povinna udělení souhlasu od-

chodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je

mítnout.

Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel
splatil celé základní jmění společnosti, které je předsta-

Základní údaje
o společnosti

vováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku
uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu
státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová
2, 787 01 Šumperk.

Základním a zásadním posláním VHZ je kvalitní správa,
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného

údržba a obnova vlastního majetku (VaK) a zajišťování

u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 714.

komplexních služeb v oblasti dodávek pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, přičemž plnění těchto

Právní forma:

poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby

akciová společnost

občanů a firem šumperského okresu a zároveň se snahou

Datum vzniku:

o udržení dlouhodobě jednotné solidární a udržitelné

1. 1. 1994

ceny pro vodné a stočné.

IČ:
47674954

Popis infrastruktury

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

Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní majetek

Způsob jednání:

vodovodů a kanalizací na území měst a obcí šumperské-

Společnost zastupuje předseda představenstva samo-

ho okresu. Detailnější informace uvádí tabulka níže.

statně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové představenstva společně.

Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ dle VÚME

Ostatní skutečnosti:

(Vybrané údaje majetkové evidence).

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%
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Popis hodnoty

Hodnota

Jednotka

počet IČME

110

ks

Počet obyvatel s trvalým pobytem

76 778

obyvatel

Počet zásobených obyvatel

75 883

obyvatel

Počet odkanalizovaných na ČOV

62 274

obyvatel

Celková délka vodovodních řadů

584,492

km

Celková přepočtená délka vodovodních řadů

651,542

km

Celková délka vodovodních řadů do DN100

236,072

km

Celková délka vodovodních řadů do DN300

304,612

km

Celková délka vodovodních řadů do DN500

43,808

km

Celková délka vodovodních řadů DN větších než 500

0

km

Celková délka kovových vodovodních řadů

185,438

km

Celková délka plastových vodovodních řadů

372,865

km

Celková délka vodovodních řadů z jiných materiálů

26,189

km

Celkový počet vodojemů

46

ks

Celkový objem vodojemů

36 385

m3

Celkový počet přípojek

14 205

ks

Celkový počet vodoměrů

14 021

ks

Celkový počet čerpacích stanic

53

ks

Celková projektovaná kapacita úpraven vod

250

l/s

Celková využitelná kapacita úpraven vod

150

l/s

Celková kapacita úpraven z podzemní vody

150

l/s

Celková délka kanalizačních stok

332,167

km

Celková délka kanalizačních stok do DN300

212,333

km

Celková délka kanalizačních stok do DN500

57,418

km

Celková délka kanalizačních stok do DN800

32,204

km

Celková délka kanalizačních stok s DN větší než DN800

30,212

km

Celková délka kameninových kanalizačních stok

52,981

km

Celková délka betonových kanalizačních stok

133,27

km

Celková délka plastových kanalizačních stok

140,752

km

Celková délka kanalizačních stok z jiného materiálu

5,164

km

Celkový počet dešťových nádrží

5

ks

Celkový objem dešťových nádrží

10 192

m3

Celkový počet kanalizačních přípojek

10 051

ks

Celkový počet odlehčovacích komor

37

ks

Celkový počet čerpacích stanic na stokové síti

30

ks

Celková projektovaná kapacita ČOV

44 857

m3/den

Celková kapacita ČOV v BSK5

7 569

kg/den

Celková kapacita ČOV v ekvivalentních obyvatelích

126 485

EO
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do 31. 12. 2015. Pro oblast vodovodní složky infrastruktury nebyla doba trvání nijak omezena, smlouva je platná
a v současnosti má celkem 15 dodatků.
V roce 2015 zajistila VHZ výběr provozovatele kanalizační 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-

Popis
provozního modelu
infrastruktury
v roce 2018

cesního 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

Infrastruktura v majetku VHZ je provozována společností Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
(dále taky jen „ŠPVS“) v tzv. oddílném modelu, kdy mezi

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy

vlastníkem infrastruktury a provozovatelem je uzavřena

orgány společnosti jsou:

provozní smlouva, na jejímž základě provozovatel ina) valná hromada (dále také „VH VHZ“) – je nejvyšším or-

frastrukturu užívá a provozuje a poskytuje služby s tím
spojené. Provozovatel přebírá veškerá provozní rizika za

gánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do její pů-

vlastníka (např. dodržování legislativních požadavků na

sobnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov, pa-

kvalitu pitné či vyčištěné odpadní vody, výběr vodného

chtu závodu společnosti či jeho části, veškeré úkony

a stočného od konečných odběratelů, rizika vzniku škod

spojené s členy představenstva a dozorčí rady (volba,

při provozování, atd.). Provozovatel hradí vlastníku infra-

odvolání, smlouvy apod.), schvalování účetní uzávěr-

struktury, tedy naší společnosti, nájemné, resp. pachtov-

ky či rozhodnutí o rozdělení zisku;
b) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost

né, za užívání vodohospodářské infrastruktury.

společnosti a zastupuje ji;
c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti
a dohlíží na výkon působnosti představenstva a usku-

Specifikace
stávajících
provozních smluv

tečňování podnikatelské činnosti společnosti.
Stav k 1. 1. 2018
Statutární orgán - představenstvo
Ing. Petr Suchomel, člen představenstva od 4. 3. 2015,
předseda představenstva od 6. 3. 2015

Původně byla infrastruktura v majetku VHZ provozována

Jan Konečný, člen představenstva od 4. 3. 2015

na základě dvou smluv, provozní a nájemní (jmenovi-

Jiří Vykydal, člen představenstva od 4. 3. 2015

tě „Smlouva o provozování vodovodů a kanalizací a o

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

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

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

o podmínkách nájmu vodohospodářských zařízení“ ze

Vladimír Hroch, člen představenstva od 29. 6. 2015

dne 30. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků, které jsou

RNDr. Mgr. František John PhD.,

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

člen představenstva od 4. 3. 2015

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

smlouvy pouze pro kanalizační složku infrastruktury, a to

Martin Janíček, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015,
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předseda dozorčí rady od 27. 3. 2015

ladu s podmínkami a metodikou Státního fondu životního

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

prostředí pro příjemce dotací z fondů EU. Výše vodného

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

a stočného pro rok 2018 byla schválena představen-

Bc. Šárka Havelková Seifertová,

stvem společnosti dne 6. 11. 2017. V meziročním porov-

člen dozorčí rady od 4. 3. 2015

nání s rokem 2017 došlo v tarifní oblasti VHZ k nárůstu

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

sazby vodného a stočného o bezmála 5,9 %.

Tomáš Krobot, člen dozorčí rady od 27. 6. 2016
Meziroční nárůst tarifu vodného a stočného byl zapříčiVýkonný ředitel společnosti

něn nárůstem inflace, resp. meziročním nárůstem indexů

JUDr. Martin Budiš

spotřebitelských cen (nárůst z 0,5% na 2%) a dále odstraněním kladného vlivu větších fakturovaných objemů
v letech 2015 a 2016. Pro rok 2018 byla ze strany VHZ

Průběžné změny
obsazení orgánů
VHZ během roku
2018

zachována identická výše nájemného v cenové úrovni

V roce 2018 nebyly provedeny změny v zápisech ob-

vu infrastruktury umožnil naší společnosti splácet vysoké

chodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě.

úvěrové závazky z minulosti a realizovat ve větším rozsa-

roku 2015 jako pro rok 2017, k meziročnímu nárůstu
nominální hodnoty nájemného tedy došlo pouze vlivem
nárůstu inflace. Při navýšení sazeb vodného a stočného
o 5, 9% došlo k navýšení nájemného za pronájem infrastruktury VHZ o cca 2,35 %, což činí 2 238 901, 33 Kč
bez DPH.
Celkový roční objem finančních prostředků ve výši
97 282 250, 77,- Kč bez DPH určených na správu a obno-

Stav obsazení orgánů ke dni 31. 12. 2018 odpovídá stavu

hu než doposud jak obnovu, tak i rozvoj naší infrastruk-

k 1. 1. 2018.

tury podle plánu obnovy a požadavků našich akcionářů
– měst a obcí.
Detailněji informace viz níže uvedená tabulka Meziroč-

Vodné a stočné
v roce 2018

ního porovnání výše pachtovného, vodného a stočného.

Proces cenotvorby vodného a stočného je detailně upraven provozní smlouvou na vodovodní infrastrukturu
a koncesní smlouvou na kanalizační infrastrukturu v sou-

Meziroční porovnání výše pachtovného, vodného a stočného
Rok

2017

2018

Rozdíl

%

Pachtovné vodné

32 500 906,55 Kč

33 266518,49 Kč

765 611,94 Kč

2,355663338

Pachtovné kanalizace

62 542 442,89 Kč

64 015 732,28 Kč

1 473 289,39 Kč

2,355663325

Vodné bez DPH

36, 13 Kč

39,06 Kč

2,93 Kč

8,109604207

Stočné bez DPH

36,59 Kč

37,96 Kč

1,37 Kč

3,744192402

V + S bez DPH

72,72 Kč

77,02 Kč

4,30 Kč

5,913091309

Vodné včetně DPH 15%

41,55 Kč

44,92 Kč

3,37 Kč

8,110709988

Stočné včetně DPH 15%

42,08 Kč

43,66 Kč

1,58 Kč

3,754752852

V + S včetně DPH

86,63 Kč

88,58 Kč

4,95 Kč

5,918928614

Výše obnovujících oprav

6 181 706,90 Kč
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Vývoj cen vodného a stočného od roku 1996 do roku 2018 v Kč vč. DPH/m3
Výše sazby stočného v Kč
včetně DPH/m3
7,98

Celkem V + S v Kč včetně
DPH/m3
17,43

1996

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

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

Vývoj cen vodného a stočného od roku 1996 do roku
2018 v Kč vč. DPH/m3
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Hospodaření
společnosti
Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v roce 2018 tvořily výnosy z pronájmu
a pachtu vodohospodářského majetku společnosti, který
je pronajímán nájemci a provozovateli, společnosti ŠPVS.
Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury činila v roce 2018 celkem 64 015 732,28 Kč bez DPH.
Výše nájemného za pronájem vodovodní infrastruktury
činila v roce 2018 celkem 33 266 518,49 Kč bez DPH.
Celková výše výnosů z nájemného a pachtovného činila
v roce 2018 částku 97 282 250,77 Kč bez DPH.
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.
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Další část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení
Šumperk, a.s. v roce 2018 tvořily výnosy z nájemného od
obcí s individuální kalkulací ceny vodného a stočného.
V roce 2018 činil výnos z tohoto nájemného částku
1 720 067,40 Kč bez DPH, což představuje meziroční nárůst o 377 820,95 Kč bez DPH.
Celkové výnosy v roce 2018 činily v tis. Kč 100 140.

Vlastní kapitál (v tis. Kč)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

929 109

938 639

1 024 816

1 029 261

1 049 228

1 126 945

Základní kapitál (v tis. Kč)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

853 215

853 215

934 715

934 715

934 183

1 025 481

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) za účetní období
2013

2014

2015

2016

2017

2018

7 334

9 540

-7

4 014

20 025

- 13 523

Společnost VHZ ukončila hospodářský rok 2018 se ztrá-

nosti reagovalo v předchozích letech na dotacemi vyvo-

tou - 13 523 (v tis. Kč). Tento hospodářský výsledek je

laný a tedy nutný významný nárůst objemu nájemného,

zapříčiněn velmi výrazným meziročním nárůstem nákla-

resp. pachtovného, a to intenzívní přípravou projekto-

dů na služby, a to zejména finančního objemu nákladů

vých podkladů pro zajištění zrychleného tempa obnovy

na realizaci stavebních oprav a akcí obnovy infrastruktur-

majetku společnosti, který byl v minulosti dlouhodobě

ního majetku VHZ. Meziroční nárůst objemu stavebních

podfinancován. V roce 2018 již došlo ke stavební realiza-

oprav na akcích obnovy majetku společnosti činí více než

ci připravených akcí, což s sebou přineslo významný ná-

35 mil. Kč a dosáhl v roce 2018 celkového objemu více

růst nákladů na opravy, které jsou obecně součástí účetní

než 43 mil. Kč bez DPH. Představenstvo a vedení společ-

položky služby. Bližší informace jsou obsaženy v části
účetní závěrka a v příloze účetní závěrky.
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Opravy a investice
vodohospodářského
majetku
Opravy a investice prováděné v roce 2018 byly realizo-

Následuje: Seznam oprav a investic na majetku VHZ re-

vány buď přímo společností VHZ v rámci schváleného

alizovaných v roce 2018 a Seznam oprav provedených

Věcného plánu oprav a investic nebo prostřednictvím

v režimu obnovujících oprav vodovodní infrastruktury.

provozovatele ŠPVS v režimu tzv. obnovujících oprav vodovodní infrastruktury.
V rámci následujících tabulek je přiblížen seznam oprav
a investic, které se podařilo v roce 2018 dokončit a sou-

19. 7. 2018 Kontrolní den průběhu prací realizace

časně akce, které v roce 2018 dosáhly vysokého stupně

průzkumného geologického vrtu Lesnice.

rozpracovanosti s tím, že jejich následné dokončení bude
provedeno v roce 2019.

11

Seznam oprav a investic na majetku VHZ realizovaných
v roce 2018 – stavební práce

12

Seznam oprav a investic na majetku VHZ realizovaných
v roce 2018 – technologie a zařízení.

Seznam oprav provedených v roce 2018 v režimu obnovujících oprav vodovodní infrastruktury.

13

16. 11. 2018 Kontrolní den generální opravy Vodojemu

22. 6. 2018 Kontrolní den výstavby kanalizace v ulici

Květná Staré Město

Wolkerově v Šumperku

Nová strojní technologie hrubého předčištění na ČOV
Šumperk.

14
15

11. 10. 2018 Kontrolní den výstavby kanalizace v ulici Kranichova v Šumperku.

1. 11. 2018 Kontrolní den výstavby vodovodu a kanalizace na sídlišti Severovýchod v Zábřehu.

31. 5. 2018 Kontrolní den výstavby nového vodovodu
a kanalizace v lokalitě K Pešti v Lošticích.

18

1. 8. 2018 Kontrolní den výstavby kanalizace v lokalitě
bytových domů Kolonka Mírov.

4. 10. 2018 Kontrolní den výstavby kanalizace v ulici
Staškova v Mohelnici.

19

Informace
o aktivitách
v oblasti výzkumu
a vývoje
Společnost VHZ nezaznamenala v roce 2018 žádné

Specifikace
strategických
poradců společnosti Informace o nabytí
v roce 2018
vlastních akcií nebo
vlastních podílů
aktivity v oblasti výzkumu a vývoje

Pro oblast právní:

TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.
Benediktská 690/7

Společnost VHZ nenabyla v roce 2018 žádné vlastní

110 00 Praha 1 - Staré Město

akcie nebo vlastní podíly.

Česká Republika
Pro oblast vodohospodářskou:

Informace
o aktivitách
v oblasti ochrany
životního prostředí
a pracovněprávních
vztazích

Grant Thornton Advisory s.r.o.
Žatecká 14
110 00 Praha 1
Pro oblast finanční a ekonomickou:
Choices – temporary management resource
Ing. Aleš Novák
Pro oblast daňovou a auditní:
AUDIT AK CONSULT, s.r.o.
Masarykovo náměstí 47/33
682 01 Vyškov.

Společnost VHZ v rámci svého poslání vyvíjí činnost
v oblasti ochrany životního prostředí na úseku zajišťování
správy a rozvoje infrastruktury zajišťující čištění odpadních 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 systematického školení zaměstnanců s odkazem na pracovní zařazení
zaměstnanců, systém nadstandardních benefitů zaměstnanců jako jsou jeden týden dovolené navíc, příspěvek
na volnočasové aktivity zaměstnanců, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a závodní stravování.
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Ostatní významné
skutečnosti
Pokračování příprav podkladů pro rozhodnutí valné

valné hromadě dne 28. 2. 2018 schválit tuto variantu

hromady společnosti o variantě provozování infra-

budoucího provozování. Na základě protinávrhu obce

struktury po roce 2020.

Třeština však tato valná hromada uložila představenstvu
zajistit vypracování hlubšího ekonomického vyhodnoce-

V roce 2018 pokračoval důležitý proces příprav podkla-

ní všech čtyř realizovatelných variant, dále zajistit zpra-

dů pro rozhodnutí valné hromady společnosti o varian-

cování technického auditu provozní společnosti ŠPVS,

tě provozování vodohospodářské infrastruktury po roce

provedení právního auditu s cílem zjistit, nakolik provoz-

2020.

ní společnost ŠPVS plní svoje povinnosti a zajistit zakotvení systému sdílení dat vložených v GIS.

Představenstvo společnosti VHZ zajistilo v souladu
s usnesením valné hromady společnosti VHZ z června

Představenstvo toto usnesení ještě v roce 2018 splnilo

2016 vypracování studie variant správy a provozová-

a všechny výstupy předložilo akcionářům. Ekonomické

ní vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ po

vyhodnocení jednotlivých variant bylo provedeno for-

roce 2020. Tato studie byla zadána za účelem zajištění

mou finančního modelu zahrnujícího předpoklad hos-

kvalitního expertního podkladu pro doporučení a rozho-

podaření společností v rámci jednotlivých variant. I tato

dování všech orgánů společnosti VHZ – představenstva,

hlubší ekonomická analýza potvrdila pořadí výhodnosti

dozorčí rady a zejména valné hromady - o způsobu sprá-

jednotlivých variant, jak je stanovila studie GTA.

vy a provozování vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ po roce 2020. Poradenská společnost Grant

Technický audit zpracovaný za období 2015 – 2017 navíc

Thornton Advisory, s.r.o., která vzešla z výběrového říze-

ověřil oprávněnost provozních nákladů ŠPVS zahrnova-

ní, při zpracování studie úzce spolupracovala s předsta-

ných do kalkulací cen vodného a stočného, které byly po-

venstvem, dozorčí radou i s akcionáři VHZ na pracovních

užity i ve finančním modelu. Od únorové valné hromady

jednáních, tzv. aktivech akcionářů, i na dalších pracovních

v roce 2018 se dále výrazně zvýšila některá rizika spoje-

jednáních se zastupiteli akcionářů. V dubnu 2017 byla

ná s realizací ostatních variant, a to v souvislosti se zkrá-

studie dokončena, prezentována na jednání představen-

cením doby k jejich realizaci.

stva a dozorčí rady a rozeslána všem akcionářům. Valná
hromada Společnosti potom v červnu 2017 svým usne-

Ihned po vyhotovení všech požadovaných analýz, studií

sením vzala studii na vědomí a na návrh zpracovatele

a auditů představenstvo společnosti VHZ svolalo na ter-

studie a představenstva rozhodla o vyloučení neprove-

mín 19. 9. 2018 další valnou hromadu, která měla roz-

ditelných variant.

hodnout o způsobu budoucího provozování na základě
doplněných podkladů. Tato valná hromada byla ovšem

Výstupem studie je posouzení a hodnocení jednotlivých

předčasně ukončena z důvodu neusnášení schopnosti.

variant budoucího provozování. Jako nejvýhodnější vari-

Z tohoto důvodu zůstávala otázka budoucího provozová-

anty byly vyhodnoceny varianty C1: Odkup 100% podílu

ní v roce 2018 nerozhodnuta.

v ŠPVS + In-house a B1: Koncese. Jako nejméně výhodné, nejnákladnější a nejrizikovější byly vyhodnoceny va-

Poznámka ke dni zpracování této Výroční zprávy - Valná

rianty C2: Nová provozní společnost (na tzv. zelené louce)

hromada konaná dne 22. 2. 2019 v Lošticích rozhodla

+ In-house a D2: Nová provozní divize uvnitř VHZ (na tzv.

o tom, že společnost VHZ bude ve věci správy a provo-

zelené louce).

zování vodohospodářské infrastruktury společnosti VHZ
po roce 2020 realizovat variantu Koncese. V návaznos-

Po odmítnutí odprodeje celého obchodního podílu ve

ti na toto rozhodnutí valné hromady zahájila společnost

společnosti ŠPVS, a.s. ze strany jejího majoritního vlast-

VHZ první úkony vedoucí k zahájení přípravy realizační

níka je podle studie nejvýhodnější varianta B1: Koncese.

koncesní dokumentace.

Představenstvo proto s plnou odpovědností a v souladu se závěry expertní studie doporučilo akcionářům na
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Navýšení základního kapitálu společnosti

4. stávajícím akcionářem městem Zábřeh, a to o částku

o 91 298 000 Kč.

ve výši 2.322.000,- Kč,
5. stávajícím akcionářem městem Loštice, a to o částku

Společnost VHZ navýšila v roce 2018 hodnotu základní-

ve výši 804.000,- Kč,

ho kapitálu společnosti o 91 298 000 Kč. Zvýšení základ-

6. stávajícím akcionářem obcí Mírov, a to o částku

ního kapitálu společnosti VHZ bylo provedeno

ve výši 458.000,- Kč

a) úpisem nových akcií, jejichž emisní kurs byl splacen

b) upsáním nových akcií ve výši 32 612 000 Kč, jejichž

nepeněžitým majetkovým vkladem:

emisní kurz byl splacen započtením pohledávek akcionářů Šumperk, Loštice, Sobotín, Mohelnice, Hanušovice a Zábřeh vůči společnosti VHZ (peněžité majet-

1. stávajícím akcionářem městem Šumperk, a to o část-

kové vklady).

ku ve výši 42.404.000,- Kč,
2. stávajícím akcionářem městem Mohelnice, a to

V souvislosti s navýšením základního kapitálu, který měl

o částku ve výši 6.645.000,- Kč,

vliv na změnu majetkových poměrů obchodních podílů

3. stávajícím akcionářem obcí Bludov, a to o částku

akcionářů společnosti, provedla společnost VHZ v roce

ve výši 6.053.000,- Kč,

Aktuální podoba Hromadné listiny společnosti VHZ

22

2018 aktualizaci seznamu akcionářů společnosti VHZ,

vestic) a dlouhodobý výhled oprav a investic majetku

tisk nových hromadných listin nahrazujících akcie spo-

společnosti VHZ (desetiletý výhled). Jedná se o strategic-

lečnosti VHZ a jejich distribuci na všechny akcionáře

ké koncepční dokumenty. Oba dokumenty budou do bu-

společnosti. V roce 2018 tak společnost VHZ provedla ve

doucna aktualizovány podle vývoje priorit předložených

spolupráci s akcionáři společnosti veškeré proveditelné

akcionáři společnosti a provozovatelem ŠPVS. Oba doku-

vklady vodohospodářského majetku měst a obcí do ma-

menty byly zaslány v rámci informovanosti v roce 2018

jetku VHZ a provedla vyrovnání veškerých finančních zá-

akcionářům společnosti VHZ.

vazků vyplývajících z uzavřených smluv mezi společností
VHZ a jednotlivými akcionáři.
Střednědobý plán oprav a investic (pětiletý plán oprav
a investic) a dlouhodobý výhled oprav a investic majetku VHZ Šumperk, a.s. (desetiletý výhled)
Představenstvo společnosti v roce 2018 schválilo Střednědobý plán oprav a investic (pětiletý plán oprav a in-

Výstavba vodovodu Leštinská v Zábřehu – koordinace

25. 9. 2018 Kontrolní den stavby vodovodu v ulici

s výstavbou cyklostezky – 1416 m obnoveného

9. Května v Rudě nad Moravou – 1663 m obnoveného

vodovodu.

vodovodu.
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13 11. 9. 2018 Bezvýkopová obnova kanalizačního
potrubí v ulici Vrchlického v Mohelnici – UV LINER
Technologie.

9. 8. 2018 Kontrolní den. Výstavba kanalizace a vodovodu v ulici Školní v Šumperku – berstlining vodovodu.
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V následujícím
bloku jsou vloženy:
Zpráva o propojených osobách
Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady
Výrok auditora
Účetní závěrka
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Základní kapitál:
1 025 481 000,- Kč, Splaceno: 100%
Akcie:
1 025 481ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000,- Kč. Akcie na jméno jsou
převoditelné jen s předchozím souhlasem valné hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou hromadou, je smlouva o převodu těchto

Příloha
účetní závěrky

akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv

Popis společnosti

mítnout.

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-

Obchodní jméno:
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Orgány společnosti

Sídlo:
Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,
Údaje o zřízení:

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy

Akciová společnost byla založena podle par. 172 ob-

orgány společnosti jsou:

chodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je
Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. Zakladatel

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

splatil celé základní jmění společnosti, které je předsta-

orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do její

vováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku

působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov,

uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto ma-

pachtu závodu společnosti či jeho části, veškeré úko-

jetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu

ny spojené s členy představenstva a dozorčí rady

státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová

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

2, 787 01 Šumperk. Společnost je zapsána v obchodním

uzávěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku;
e) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost

rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,

společnosti a zastupuje ji;

vložka 714.

f) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti

Právní forma:
akciová společnost

a dohlíží na výkon působnosti představenstva a usku-

Datum vzniku:

tečňování podnikatelské činnosti společnosti.

1. 1. 1994
Stav k 1. 1. 2018

IČO:
47674954

Statutární orgán - představenstvo

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

Ing. Petr Suchomel, člen představenstva od 4. 3. 2015,

Způsob jednání:

předseda představenstva od 6. 3. 2015

Společnost zastupuje předseda představenstva samo-

Jan Konečný, člen představenstva od 4. 3. 2015

statně nebo v jeho nepřítomnosti dva členové předsta-

Jiří Vykydal, člen představenstva od 4. 3. 2015

venstva společně.

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

Ostatní skutečnosti:

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

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku po-

Vladimír Hroch, člen představenstva od 29. 6. 2015

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

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

chodních společnostech a družstvech.

od 4. 3. 2015
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Dozorčí rada
Martin Janíček, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015, předseda
dozorčí rady od 27. 3. 2015
Ing. Pavel Večerka, člen dozorčí rady od 7. 10. 2015
Ing. Vladimír Černín, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
Bc. Šárka Havelková Seifertová, člen dozorčí rady

Osoby podílející se
10 a více procenty
na základním
kapitálu

od 4. 3. 2015
Mgr. Antonín Kapl, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
Tomáš Krobot, člen dozorčí rady od 27. 6. 2016
Výkonný ředitel společnosti
JUDr. Martin Budiš

Jméno osoby

Průběžné změny
během roku 2018

rok 2017

rok 2018

Město Šumperk

33,56%

35,098%

Město Mohelnice

16,35%

16,617%

Město Zábřeh

21,50%

19,892%

V roce 2018 nebyly provedeny změny v zápisech obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě

VHZ nemá mateřskou společnost, současně nemá organi-

kromě navýšení základního kapitálu.

zační složku v zahraničí. Společnost v roce 2018 nevstoupila do insolvenčního řízení, konkurzu, sloučení, splynutí,

Stav k 31. 12. 2018

rozdělení ani přeměny.

Představenstvo společnosti

Základní východiska
pro sestavení účetní
závěrky

Ing. Petr Suchomel, člen představenstva od 4. 3. 2015,
předseda představenstva od 6. 3. 2015
Jan Konečný, člen představenstva od 4. 3. 2015
Jiří Vykydal, člen představenstva od 4. 3. 2015
Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva od 29. 6. 2015
Ing. Martin Bilík, člen představenstva od 29. 6. 2015
Vladimír Hroch, člen představenstva od 29. 6. 2015

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zá-

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

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

4. 3. 2015

předpisů a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů. Společnost nevydává konsolidovanou roční závěrku.

Dozorčí rada

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem

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

je datum 31. 12. 2018. Okamžik sestavení účetní závěrky

dozorčí rady od 27. 3. 2015

je 31. 3. 2019.

Ing. Pavel Večerka, člen dozorčí rady od 7. 10. 2015
Ing. Vladimír Černín, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
Bc. Šárka Havelková Seifertová, člen dozorčí rady od
4. 3. 2015
Mgr. Antonín Kapl, člen dozorčí rady od 4. 3. 2015
Tomáš Krobot, člen dozorčí rady od 27. 6. 2016
Výkonný ředitel společnosti
JUDr. Martin Budiš – ve funkci od 1. 10. 2015
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Účetní metody

b) Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý majetek převzatý po privatizaci je oceněn
v historických cenách (původní pořizovací ceny + opráv-

Způsoby oceňování, odepisování a účetní metody, které

ky). Nově pořízený majetek je oceňován skutečnými

společnost VHZ používala při sestavení roční závěrky,

pořizovacími cenami včetně výdajů s jeho pořízením

jsou následující:

související. Úroky z úvěru jsou součástí pořizovací ceny.
Dlouhodobý hmotný majetek vyrobený vlastní činností
společnost nemá. Dlouhodobý hmotný movitý majetek

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

nad 40.000,- Kč se odepisuje po dobu ekonomické život-

v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení

nosti.

a náklady s pořízením související.

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

a.1 Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní

vací cenu, opravy se účtují do nákladů.

činností společnost nemá. Goodwill, ocenitelná práva

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku společnost nevy-

a patenty společnost nevykazuje, taktéž společnost

kazuje a o opravných položkách společnost neúčtovala.

neúčtuje výdaje na vývoj. Drobný nehmotný majetek

V roce 2018 společnost neúčtovala o majetku získaném

společnost nemá. Odpisy jsou vypočteny na základě

bezplatně.

pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti.
K 31. 12. 2018 je nehmotný majetek v plné výši ode-

Odpisování

psán. Nový majetek pořízen nebyl.

Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a před-

a.2 Licence
V roce 2018 nebyla pořízena nová licence. Stávající

pokládané doby životnosti příslušného majetku. Předpo-

licence bude do tří let odepsána od data zařazení.

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

SKP

Roky

Odpis

Název skupiny

2 6.20. .
26.30.2 .
26.51. .
28.23. .

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

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

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 ...
Osobní automobily
Přívěsy, návěsy, kontejnery
Nábytek
Celkem sk 2

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 . .
29.10.2 .
29.20.2 .
31.0 . .
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SKP

Roky

Odpis

Název skupiny

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 .

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

5
8,3
5
8,3
5
5
8,3
8,3
5
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
8,3
5
5
2
10
5
5
2
2
2,5
2
2
2
2
3,3
3,3
2
2
2
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

30

3,3

Celkem sk 5

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 byly doplněny o položku SKP 00.10.72.

d) Zásoby

Jedná se kanalizační přípojky, které jsou předmětem

Společnost zásoby nemá.

bezúplatného převodu na fyzické osoby (platnost od prosince 2018). Doba odepisování byla stanovena na 10 let.

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

c) Finanční majetek

notou. Nakoupené pohledávky společnost nemá. O do-

Krátkodobý finanční majetek tvoří peníze v hotovosti, na

hadných položkách aktivních se účtuje na základě od-

bankovních účtech. Cenné papíry k obchodování společ-

borného odhadu. Společnost vykazuje pouze krátkodobé

nost nemá, taktéž nemá dlouhodobý finanční majetek.

dohadné položky aktivní se splatností do jednoho roku.

Společnost neúčtuje o majetkové účasti s rozhodujícím
a podstatným vlivem.
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-

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.
f) Deriváty
Deriváty společnost nemá.

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

g) Vlastní kapitál

ňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo snížené-

Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsa-

ho o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady

né v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě.

a nezdaňované výnosy (např. tvorba a účtování ostatních

O zvýšení či snížení základního jmění rozhoduje valná

rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci).

hromada. Pokud do doby roční závěrky nedojde k zaregis-

Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad pře-

trování změny základního kapitálu, pak se zvýšení nebo

chodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami odpisů.

snížení vykazuje jako změna základního kapitálu.

Společnost nevytváří rezervu na daň z příjmů.

h) Cizí zdroje

n) Dotace, investiční pobídky

Společnost v roce 2018 vytvořila zákonnou rezervu ve

Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dotace

smyslu zákona o rezervách. Dlouhodobé i krátkodobé

přijatá na pořízení dlouhodobého majetku včetně tech-

závazky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Dlouhodobé

nického zhodnocení snižuje pořizovací cenu.

a krátkodobé úvěry se vykazují ve jmenovité hodnotě. Za
krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů,

o) Emisní povolenky

která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne.

O emisních povolenkách společnost neúčtuje.

i) Leasing

p) Následné události

Společnost neuzavřela v roce 2018 smlouvu na operativ-

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem

ní ani finanční leasing.

a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen v účetních
výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující

j) Devizové operace

informace o skutečnostech, které existovaly k rozvaho-

Společnost nepořizuje majetek a závazky v cizí měně.

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

k) Použití odhadů

účetní závěrky došlo k významným událostem zohledňu-

Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společ-

jícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou

nosti používalo odhady a předpoklady, jež mají vliv na

důsledky těchto událostí popsány v příloze účetní závěr-

vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní zá-

ky, ale nejsou zúčtovány v účetních výkazech.

věrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady

q) Změny způsobu oceňování, odpisování, srovnatel-

a předpoklady na základě všech jemu dostupných rele-

nosti

vantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty od-

Společnost neprovedla deklasifikaci v účetních výkazech.

hadu, skutečné hodnoty v budoucnu se mohou od těchto
odhadů odlišovat.

r) Oprava chyb minulých let

Účetní jednotka může používat tyto odhady:

V roce 2018 nebylo účtováno o chybách minulých let.

-

opravné položky

-

rezervy

-

dohadné položky
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Dlouhodobý
majetek
a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)
pořiz. cena k 31. 12. 2017

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2018

licence

128

-

-

128

jiný NM

5.049

-

-

5.049

oprávky k 31. 12. 2017

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2018

licence

85

30

-

115

jiný NM

5.049

-

-

5.049

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2018

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

stav k 31. 12. 2017

stavby

1.797.951

88.694

0

1.886.645

stroje

207.957

7.301

490

214.768

pozemky

9.186

124

0

9.310

umělecká díla

9

-

-

9

13.423

101.941

107.088

8.276

-

-

-

-

Stavby

690.904

36.296

-

727.200

Stroje

182.682

5.236

490

187.428

pozemky

-

-

-

-

umělecká díla

-

-

-

-

ned.dlouh.maj.

-

-

-

-

opr.položka

-

-

-

-

nedokončený
dlouhodobý majetek
opr. položka
k nabyt. majetku
Oprávky
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Pohledávky se splatností nad jeden rok se týkají společ-

Zásoby

nosti ŠPVS, která dle Dodatku č. 14 ze dne 21. 12. 2016

Společnost nemá.

se splatností delší pěti let společnost neeviduje.

zaplatí v roce 2019 částku 1.390 tis. Kč. Pohledávky

Pohledávky

Opravné položky

Souhrnná výše pohledávek do lhůty splatnosti v tis. Kč
celkem

rok 2017

rok 2018

V roce 2016 vytvořila VHZ opravnou položku na po-

3.935

9.634

hledávku za firmou HOPR (za odběr kovového odpadu)

z toho:

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

- do 90 dnů

1.155

8.244

žela rozhodnutí KS v Ostravě, ve kterém se píše, že má

-do 180 dnů

0

0

HOPR povinnost vyrovnat své závazky nejpozději do

-do 365 dnů

1.390

1.390

30. 6. 2019.

-nad jeden rok

1.390

0

Krátkodobý
finanční majetek
v tis. Kč

stav k 31. 12. 2017

přírůstky

úbytky

stav k 31. 12. 2018

pokladna

10

137

140

7

bankovní účty

148.502

144.601

162.820

130.283

Ostatní aktiva
Náklady příštích období zahrnují především pojištění vo-

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

zidel, hmotného majetku, manažerů a služby související

o kmenové akcie. Společnost akcie na doručitele neregis-

s chodem počítačů. O příjmech příštích období společ-

trované a se zvláštními právy nemá. V roce 2018 došlo

nost neúčtuje.

ke zvýšení základního kapitálu a to ve výši 58.686 tis. Kč
jako nepeněžitý vklad a ve výši 32.612 tis. Kč. Kč jako peněžitý vklad.

Vlastní kapitál
stav v tis. Kč

k 31. 12. 2017

Nepeněžitý vklad se týká následujících akcionářů, kteří
vložili majetek obce do společnosti VHZ v této částce
k 31. 12. 2018

(v tis. Kč):

základní kapitál

934.183

1,025.481

ážio

2.228

2.232

Město Šumperk

42.404

ost.kap.fondy

27.482

27.481

Město Mohelnice

6.645

ost.rezervní fondy

53.036

53.036

Obec Bludov

6.053

statut.a ost.fondy

174

214

Město Zábřeh

2.322

nerozděl.zisk min.let

12.100

32.024

Město Loštice

804

Obec Mírov

458

Celkem

58.686

jiný výsledek hospodaření
minulých let

0

0

výsledek hospodaření
běžného období

20.025

-13 523
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Vklad peněžitý se týká těchto akcionářů a této výše (v tis.
Kč):
Město Šumperk
1.413 (Smlouva o zápůjčce uzavřené dle ustanovení
§ 2390 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku)
a 2.418 (Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality Horního povodí řeky Moravy – II. fáze)
Město Hanušovice
2.213 (Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky Moravy – II. fáze)
Dne 29. 6. 2018 se konala valná hromada, která schválila
Město Mohelnice

rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 (zisk ve

10.915 (Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlep-

výši 20.024.933,34 Kč) následovně:

šení kvality vod Horního povodí řeky Moravy – II. fáze)
- převedení částky 100.000,- Kč na účet sociálního fondu
Město Loštice

- převedení částky ve výši 19.924.933,34 Kč na nerozdě-

5.458 (Smlouva o podmínkách realizace projektu „Zlep-

lený zisk minulých let

šení kvality vod Horního povodí řeky Moravy – II. fáze)
Společnost v roce 2018 nevyplatila dividendy ani podíly

a 2.876 (Smlouva o podmínkách realizace projektu pří-

na zisku. Přehled o změnách vlastního kapitálu je zařazen

pojky RD města Loštice – lokalita K Pešti)

samostatně za rozvahou a výsledovkou.
Obec Sobotín
6.654 (projekt Sobotín – rozšíření gravitační splaškové
kanalizace)

Rozdělení zisku,
úhrada ztráty

Město Zábřeh
665 (Smlouva o podmínkách realizace projektu „Kanalizace 2. část Zábřeh

Hospodářský výsledek za rok 2018 (ztráta ve výši
Celkem

-13,523.310,39 Kč) bude pokryta z účtu nerozděleného

32.612

zisku minulých let v plné výši. Současně z nerozděleK 31. 12. 2018 společnost neeviduje vlastní akcie. Pře-

ného zisku minulých let bude převedena částka ve výši

hled o změnách vlastního kapitálu je uveden v samostat-

60.000,- Kč na krytí kulturních, sportovních a rehabilitač-

né tabulce, která je součástí této „Přílohy.“

ních akcí zaměstnanců společnosti.

Rezervy
v tis. Kč

stav k 31.12.2017

nettozměna

zůstatek k 31.12.2018

odměny PŘ+DR

670

-148

522

úrok Města Šumperka

31

-31

0

0

359

359

8.000

8.000

16.000

Ing. Polák – platební
rozkaz-VB v Loučné
rezerva na opravu
hmotného majetku
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Dlouhodobé závazky
v tis. Kč

stav k 31.12.2017

nárůst

pokles

zůstatek k 31.12.2018

vydané dluhopisy

0

-

-

0

k úhradě

0

-

-

0

Město Zábřeh

665

0

665

0

půjčka ze SFŽP

81.545

-

10.391

71.154

Město Šumperk

1.413

-

1.413

0

Šumperk-HPII

2.419

1.203

2.419

1.203

Mohelnice-HPII

10.915

5.429

10.915

5.429

Loštice-HPII

5.459

2.714

5.459

2.714

Hanušovice-HPII

2.213

1.101

2.213

1.101

dlouhodobé směnky

Sobotín-splaškový
gravitační kaná

6.622

32

6.654

0

Loštice-K Pešti

0

66

-

66

celkem

111.251

10.545

mínus splátka v následujícím roce

40.129

81.667

10.390

71.277

Ze strany MŽP byla poskytnuta během roku 2018 část

91.298 tis. Kč, z toho nepeněžité vklady činily 58,686 tis.

dotace ve výši 8.377 tis. Kč na akci Sobotín-splašková

Kč a finanční vklady 32.612 tis. Kč.

gravitační kanalizace. Tato stavební akce byla dokončena
a předána naší společnosti dne 31. 10. 2018 a zařazena
do majetku v prosinci 2018 po doručení kolaudačního

Krátkodobé závazky

souhlasu Města Šumperk, vodoprávního úřadu.
V roce 2018 proběhly další splátky půjčky vůči SFŽP a to

Souhrnná výše závazků z obchodních vztahů do lhůty

v celkové výši 10.390 tis. Kč. Za rok 2018 zaplatila spo-

splatnosti v tis. Kč

lečnost na úrocích této půjčky částku 776 tis. Kč. Pohledávky fondu vzniklé poskytnutím zápůjčky dle smlouvy
jsou zajištěny ručitelskými prohlášeními měst Hanušovi-

celkem

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

z toho:

rok 2017

rok 2018

7.895

15.968

vstupovaly do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného

- do 90 dnů

7.895

15.968

majetku.

- do 180 dnů

-

-

- do 365 dnů

-

-

- nad jeden rok

-

-

V roce 2018 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

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší

tis. Kč.

pěti let.

Dle smluv o podmínkách realizace projektu „Zlepšení kvality vod Horního Pomoraví řeky Moravy - II. fáze“

Bankovní úvěry
a finanční výpomoci

podepsané v červnu 2014 a jejich Dodatků č. 1 podepsané v listopadu a prosinci roku 2015 se VHZ zavazuje,
že umožní městům nabýt akcie za finanční plnění včetně
sjednaného úroku a tím tak dojde k navýšení základního
kapitálu společnosti. Na základě rozhodnutí valné hro-

V roce 2018 proběhly splátky úvěru poskytnutého ČSOB

mady, která se konala dne 29. 6. 2018 bylo schváleno

ve stanoveném termínu a v požadované výši. Celková

navýšení základního kapitálu společnosti v celkové výši

výše splátky činila 30.476 tis. Kč. Na úrocích zaplatila
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VHZ 722 tis. Kč, to je o cca 275 tis. Kč méně než v před-

-né mezi zástavním věřitelem a zástavcem dne 12. 12.

chozím roce.

2014 ve výši jistiny 40.000 tis. Kč a jejich příslušenství.
Smluvní strany se dohodly, že dluhy zástavce, které již

Dne 12. 12. 2014 byla podepsána Smlouva o zřízení

vznikly nebo vzniknou ode dne uzavření Smlouvy do

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

12. 12. 2034 se zajišťují do částky 200.000 tis. Kč.

stavní právo bylo zřízeno k zajištění dluhů vyplývajících
ze Smlouvy o úvěru č. 0999/11/5633 ve znění případ-

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

ných dodatků, uzavřené mezi zástavním věřitelem a zá-

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

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

kde dluhy zástavce, které již vznikly nebo vzniknou,

příslušenství a dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru

se zajišťují do částky 240.000 tis. Kč.

č. 2632/14/5633 ve znění případných dodatků, uzavře-

V roce 2020 splatí společnost poslední část úvěru a to ve výši 30.477 tis. Kč.
v tis. Kč

stav k 31.12.2017

zaplaceno

stav k 31.12.2018

úvěr ČSOB

91.429

30.476

60.953

z toho krátkodobý splatný
v roce 2019

30.476

Ostatní pasiva

Deriváty

O výnosech příštích období VHZ neúčtovala. Společnost

Společnost nemá.

v roce 2018 účtovala o výdajích příštích období ve výši
894 tis. Kč. Výdaje narostly o částku 552 tis. Kč. Jednalo
se především o poradenské služby, které byly vyfakturo-

Daň z příjmů

vány v prosinci 2018 a faktury za vodoměry a materiál
za přípojky.

V roce 2018 nebyla společnosti doměřena daň z příjmů
a společnost neeviduje daňové nedoplatky. Odložená
daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných
rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami odpisů. Ke dni
31. 12. 2018 se zvýšil odložený závazek o 1.940 tis. Kč.
Celková výše odloženého závazku tak činí 42.306 tis. Kč.
Odložená daň k 31. 12. 2018 v tis. Kč
k 31. 12. 2017

odlož. daň

odlož. pohledávka

k 31. 12. 2018

40.366

1.940

-

42.306

základ pro daň.pohled.

základ pro daň.závazek

rozdíl

Výpočet odložené daně:
rozdíl ZC DHM

223.547

účetní rezervy

881

celkem

881

-223.547
881

223.547

sazba daně= 19%
výsledná odložená daň činí 42.306 tis. Kč
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-222.666

Leasing

Výnosy

Operativní ani finanční leasing společnost neplatí.

Převážná část výnosů je tvořena příjmem od ŠPVS, a.s.,
které naše společnost fakturuje za nájem infrastrukturního vodovodního a kanalizačního majetku.

Majetek a závazky
nevykázané
v rozvaze

Tržby z běžné činnosti (v tis. Kč)
rok 2017

rok 2018

celkem:

98.556

100.140

tržby za prodej vl. služeb

96.674

99.208

K 31. 12. 2018 souhrnná výše drobného majetku neuve-

tržby z prodeje majetku

684

4

deného v rozvaze činí 1.118 tis. Kč. Další položkou, která

ostatní provozní výnosy

1.057

763

není uvedena v rozvaze je vznik zástavního práva na st.

tržby z prodeje cen. papírů

0

0

946 a 947 v k. ú. Staré Město (usnesení soudu o nařízení

výnosy z ost. fin. Investic

0

0

výkonu rozhodnutí zřízením soudního zástavního práva

výnosové úroky

141

165

v Šumperku čj. – E 5355/2000-28 ze dne 6. 9. 2002). VHZ
obdržela v měsíci prosinci 2018 zprávu od VZP, která dne

Do ostatních provozních výnosů za rok 2018 je zapo-

13. 12. 2018 provedla zrušení zástavního práva k oběma

čten výnos za odběr kovového odpadu ve výši 38 tis. Kč.

pozemkům. Vklad nabyl právní moci dne 21. 11. 2018.
V roce 2019 bude společnost podnikat další kroky k výmazu zástavního práva, který byl vložen finančním úřa-

Osobní náklady

dem.

rok 2017

rok 2018

počet zaměstnanců

9

9

z toho řídící pracovníci

1

1

představenstva+DR

13

13

mzdové náklady zam.

4.147

4.150

z toho řídící pracovníci

728

739

mzdové náklady PŘ+DR

1.144

1.296

+zdrav.pojištění

1.860

1.912

ostatní náklady

142

150

průměrný

počet členů

soc.zabezpečení
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Informace
o spřízněných
osobách

RNDr. Mgr. František John, Ph.D., člen představenstva
Mgr. Pavel Doubrava, člen představenstva
Ing. Pavel Kuba, člen představenstva
Ing. Radim Sršeň, Ph.D., člen představenstva
Ke dni 28. 4. 2019 odstoupil z funkce člena představen-

V roce 2018 neobdrželi členové statutárních a dozorčích

stva Ing. Pavel Kuba.

orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané zápůjčky, zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti.

Ke dni 4. 3. 2019 ukončili svou činnost v dozorčí radě tito
členové:

Dotace

Martin Janíček, předseda dozorčí rady

V roce 2018 obdržela VHZ na bankovní účet dotaci

Bc. Šárka Havelková Seifertová, člen dozorčí rady

z OPŽP/MŽP ve výši 8.377 tis. Kč. Dotace je určena pro

Mgr. Antonín Kapl, člen dozorčí rady

majetek budovaný v rámci stavební akce „Sobotín – roz-

Tomáš Krobot, člen dozorčí rady

Ing. Pavel Večerka, člen dozorčí rady
Ing. Vladimír Černín, člen dozorčí rady

šíření gravitační splaškové kanalizace. Dotace byla ke dni
31. 12. 2018 zúčtována.

Ke dni 5. 3. 2019 jsou novými členy dozorčí rady:

Společnost v roce 2018 obdržela na bankovní účet dotaci
od SFŽP ve výši 2.479 tis. Kč na akci Lesnice – vodní zdroj

doc. JUDr. Michael Kohajda Ph.D., předseda dozorčí rady

pro skupinový vodovod Zábřeh. I tato dotace byla ke dni

Mgr. Bohuslav Hudec, člen dozorčí rady

31. 12. 2018 zúčtována.

Vladimír Hroch, člen dozorčí rady
Dne 28. 3. 2019 přišla na účet společnosti poslední část
dotace ze SFŽP na akci vodní zdroj pro skupinový vodo-

Následné
události

Závazky vůči státním orgánům

Dne 27. 2. 2019 byla převedena částka 8.000 tis. Kč na

správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám

speciální účet, ze kterého budou postupně čerpány pro-

a u finančního úřadu nemá evidované žádné daňové ne-

středky na opravu dlouhodobého majetku (oprava vodo-

doplatky.

vod Zábřeh – vrt Lesnice ve výši 153 tis. Kč.

Společnost nemá žádné splatné závazky vůči Okresní

vodu Olšany), na který byla vytvořena daňová rezerva.
Celková výše prostředků na tomto účtu činí k dnešnímu

Dotace na zaměstnance

dni 16.000 tis. Kč.

Společnost v roce 2018 neobdržela dotace od Úřadu práce v Šumperku.

Ke dni 4. 3. 2019 ukončili svou činnost v představenstvu
společnosti tito členové:

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

Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva

možností na důchodovém připojištění nebo na kapitálo-

Jiří Vykydal, člen představenstva

vém životním pojištění svých zaměstnanců takto: maxi-

Ing. Martin Bilík, člen představenstva

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

Vladimír Hroch, člen představenstva

může být čerpán buď pouze na jeden produkt, nebo na
oba dva, v součtu však max. 12.000 Kč za rok). Firma po-

Ke dni 5. 3. 2019 jsou členy představenstva:

skytla svým zaměstnancům v roce 2018 příspěvek v celkové výši 96.000 Kč.

Martin Hoždora, předseda představenstva
Jan Konečný, člen představenstva
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Pasiva
A.I.1

Pronajatý majetek

V roce 2018 došlo k navýšení základního kapitálu

Společnost VHZ Šumperk, a.s. pronajímala v roce 2018

společnosti ve výši 91.298 tis. Kč, z toho nepe-

svůj majetek společnosti ŠPVS a.s. v pořizovací ceně

něžitý vklad činil 58.686 tis. Kč a vklad peněžitý
32.612 tis. Kč.

2,000.533 tis Kč. Z toho nemovitosti činí 1,795.112 tis.

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

Kč a movitý majetek 205.421 tis. Kč.

konala dne 29. 6. 2018, byl výsledek hospodaPřechod na mezinárodní standardy

ření (zisk roku 2017) částečně převeden na účet

Společnost nesestavuje účetní závěrku dle mezinárod-

nerozděleného zisku minulých let a to ve výši

ních standardů.

19.924 tis. Kč a tím došlo k jeho navýšení.
C.I.9

Společnost v roce 2018 navýšila základní kapitál
společnosti (finanční vklady obcí a měst), proto
došlo k poklesu ostatních závazků.

Doplňující
informace
k rozvaze a výkazu
zisků a ztrát

C.I.8

Odložený daňový závazek za rok 2018 vzrostl
o 1.940 tis. Kč, tedy na částku 42.306 tis. Kč.

C.II.4

Závazky z obchodních vztahů vzrostly oproti roku
2017 o 8.073 tis. Kč. Důvodem jsou pozastávky
dle uzavřených smluv. Faktury jsou splatné v roce
2019. I fakturace jiných dodavatelských firem,
která proběhla v prosinci 2018, má splatnost dle
uzavřených smluv v roce 2019.

Rozvaha

C.II.8.6 Dohadné účty pasivní se navýšily o částku cca

Aktiva B II. V roce 2018 došlo k poklesu nedokončené-

143 tis. Kč, tj. na 554 tis. Kč. Jedná se o úhradu

ho majetku z důvodu, že stavební akce, které

úroků, které VHZ platí Městu Zábřeh za úvěr, který

byly započaty v roce 2017, byly zkolaudová-

město uzavřelo s ČSOB na akci Zlepšení kvality

ny v roce 2018 a zařazeny do účetnictví.

vod horního povodí řeky Moravy – II.fáze:“.
C.I.2.

Bankovní úvěry, které byly VHZ spláceny v roce
2018:
- úvěr ČSOB na financování projektu „Zlepšení
kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze
(v částce 160.000 tis. Kč) Splátky úvěru proběhly
ve stanovených termínech a dojednané výši.
K 31. 12. 2018 VHZ vykazuje zůstatek na tomto
účtu částku 60.953 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

Předpoklad
nepřetržitého trvání
společnosti

Tržby za prodej vlastních služeb

Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy,

I.

které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Účetní závěrka k 31. 12. 2018 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

V roce 2018 došlo k mírnému nárůstu tržeb za služby. Navýšila se roční fakturace v oblasti odpadní vody
o cca 1.473 tis. Kč a roční fakturace pitné vody vzrost-

Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč)

la o 765 tis. Kč. Současně se navýšila fakturace pitné
vody neakcionářům na cca 1.720 tis. Kč.

rok 2017

rok 2018

24.486

-11.584

A.3 Služby se zvýšily o částku cca 30.083 tis. Kč především v důsledku zvýšeného objemu oprav vodohospodářské infrastruktury.

Závěrečné
prohlášení

Největší opravy byly provedeny např. na:
kanalizaci Mírov-Kolonka v částce 1.289 tis. Kč
VaK Šumperk Školní ulice v částce 4.197 tis. Kč
kanalizaci Šumperk, ulice Kranichova ve výši
3.288 tis. Kč

Přílohu k účetní závěrce pro rok 2018 zpracovala v Šum-

VaK Mohelnice,Staškova ulice ve výši 2.689 tis. Kč

perku dne 31. 3. 2019.

kanalizaci v Mohelnici, ulici Vrchlického ve výši
2.976 tis. Kč

Ing. Miloslava Hanělová

kanalizaci Šumperk, Wolkerova ulice v částce

vedoucí týmu Ekonomika a správa majetku

2.395 tis. Kč
Schválil:

vodovodu Ruda, Linhartova ulice v částce
13.142 tis. Kč
kanalizaci Zábřeh, Smetanova ulice ve výši

JUDr. Martin Budiš, v. r.

4.444 tis. Kč

Výkonný ředitel společnosti

VaK Zábřeh – SV ve výši 4.346 tis. Kč

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

vodovodu Leštinská v Zábřehu v částce 2.584 tis. Kč
kanalizaci Zábřeh, ulice B. Němcové v částce
996 tis. Kč

Martin Hoždora, v. r.

kanalizaci Šumperk, ulici Bludovské ve výši 688 tis. Kč

předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

F.4 V roce 2018 byla zaúčtována daňová rezerva na opravu HM ve výši 8.000 tis. Kč. Je určena na opravu vodovodu v Olšanech a bude realizována v roce 2019.
L.1 Za rok 2018 nevznikla daňová povinnost společnosti.
L.2 Ponížila se odložená daň z příjmů o 2.140 tis. Kč
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VDJ KVĚTNÁ
ST. MĚSTO
PRAMENIŠTĚ NAD KOUPALIŠTĚM

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

VDJ U KOUPALIŠTĚ
ST. MĚSTO

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

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

ČOV KOUTY NAD DESNOU

Kouty nad Desnou
VDJ III HANUŠOVICE RYCHTA

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

VODNÍ ZDROJE
Rapotín

Bohdíkov

RŠ RAPOTÍN U TRATI
RŠ RAPOTÍN ULIČKA

VDJ STP 2 SOBOTÍN

VDJ STP 1
SOBOTÍN

Petrov nad Desnou

Sobotín
ZČS Sobotín 3

RŠ RAPOTÍN SOUTOK

VDJ HTP + ATS SOBOTÍN

SRO RAPOTÍN

ŠUMPERK

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

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
Rovensko
Postřelmov
VDJ ROVENSKO

ČS ROVENSKO

VDJ DVORSKÁ
ZÁBŘEH

ZÁBŘEH

VDJ KRUMPACH
ZÁBŘEH
VODNÍ ZDROJE
RŮŽOVÉ ÚDOLÍ

VDJ RAČICE
ZÁBŘEH

ÚV LESNICE

PRAMENIŠTĚ LESNICE

ČS ZÁBŘEH
VDJ U HŘBITOVA
ZÁBŘEH

PRAMENIŠTĚ LESNICE

Nemile
ČOV ZÁBŘEH

LEGENDA:

Leština

Vodojem

Skalička

Hněvkov
Ráječek

VDJ+ČS SKALIČKA
ZÁBŘEH

VDJ HNĚVKOV

Vodojem věžový

VDJ+ČS
RÁJEČEK ZÁBŘEH

ČS HNĚVKOV
VDJ JESTŘEBÍ

Úpravna vody
Jestřebí

Prameny
ZČS JESTŘEBÍ

Objekty podzemních vod (studny, vrty..)

Pobučí
VDJ POBUČÍ
ČS JESTŘEBÍ

Čerpací stanice PV
Čistírna odpadních vod

Dubicko
VDJ DUBICKO

Vodovod
Kanalizace

VDJ+ČS KRCHLEBY

Krchleby

ATS ŘEPOVÁ

V odovod

Řepová

Cizí sítě

Květín

Kana ilza ce

VDJ + ČS ŘEPOVÁ
VDJ JAVOŘÍ

Vodovod

Háj

Javoří

Starý Maletín

Libivá
VDJ MÍROV

Kanalizace

Mírov

Třeština

ZČS KŘEMAČOV

ČOV MÍROV

Křemačov

Svojanov

MOHELNICE

Stavenice

ČOV MOHELNICE

VDJ+ČS PODOLÍ

VDJ

PRAMENIŠTĚ
SVOJANOV

Podolí
VDJ STUDENÁ LOUČKA
ČS SVOJANOV

PRAMENIŠTĚ MORAVIČANY

Újezd
Studená Loučka

ČS MORAVIČANY

ÚV MORAVIČANY

2x VDJ MORAVIČANY

Moravičany

Loštice
Doubravice

Žádlovice
ČOV LOŠTICE

Mitrovice
Vlčice

VDJ LOŠTICE

ČOV VLČICE
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