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Výroční zpráva 

za rok 2017





Vážení akcionáři,

dostáváte do rukou výroční zprávu naší společnosti za rok 2017, která obsahuje podrobné informace o všem 

důležitém, co se v minulém roce v naší společnosti událo. Najdete v ní informace o vývoji cen vodného a stočného 

v naší tarifní oblasti, o hospodaření naší společnosti, o rozvojových projektech a akcích stavební obnovy majetku 

společnosti, o procesu přípravy podkladů pro strategické rozhodnutí o budoucím provozování naší infrastruktury, 

atd.

V roce 2017 se nám podařilo navázat na předchozí úspěšná období a dosáhnout historicky nejlepšího výsledku 

hospodaření společnosti. Zisk ve výši cca 20 mil. Kč naše společnost dosáhla díky meziročnímu nárůstu tržeb 

z nájemného o více než 30%, a to s minimálním dopadem do cen vodného a stočného, které narostly pouze 

o 3,2%. V cenové kalkulaci na rok 2017 se tak plně projevily dva důležité vlivy. Jednak významné snížení provozních 

nákladů, které společnost ŠPVS uplatnila v koncesním řízení na provozovatele kanalizační infrastruktury do roku 

2020, jednak důsledné uplatňování finančních nástrojů OPŽP při cenotvorbě. Výsledkem je meziroční navýšení 

tržeb naší společnosti z nájemného o více než 25 mil. Kč na celkových cca 96 mil. Kč, což znamená významné 

posílení vlastních finančních zdrojů na správu, obnovu a rozvoj majetku společnosti. Kromě toho opět investovala 

provozní společnost ŠPVS více než 6 mil. Kč do oprav naší vodovodní infrastruktury podle schváleného plánu 

obnovujících oprav. Celková výše prostředků určených na správu, obnovu a rozvoj majetku naší společnosti bez 

dotací tak v roce 2017 poprvé přesáhla hranici 100 mil. Kč. V dalších letech by se tato částka měla každoročně 

mírně navyšovat v návaznosti na závazný meziroční nárůst cen vodného a stočného nejméně o 2% nad inflaci 

z titulu dodržení podmínek udržitelnosti projektu Horní Pomoraví II. V návaznosti na tento trend přistupujeme 

k adekvátnímu navyšování počtu a finančních objemů plánovaných oprav a obnovy naší infrastruktury, která 

tyto zvýšené investice nutně potřebuje.

S potěšením konstatuji, že se nám i v minulém roce podařilo splnit řádně a včas požadavky našich akcionářů 

na zajištění obnovy vodohospodářského majetku v souvislosti s jejich investičními záměry, a to včetně zajištění 

projektové přípravy akcí plánovaných do budoucna. Vedle toho jsme realizovali akce obnovy infrastruktury podle 

požadavků provozovatele. Na jednotlivých akcích obnovy trvale dosahujeme úspor až 40% oproti finančním 

předpokladům zpracovatelů projektů, a to díky důsledné aplikaci kvalitně zpracovaných procesů zadávání 

veřejných zakázek a konkurenčnímu soutěžnímu prostředí. Detailní přehled oprav a akcí obnovy je uveden 

v samostatné části této zprávy.

Úvodní slovo 
předsedy 

představenstva 
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V oblasti rozvojových projektů jsme od 1. dubna 2017 zahájili stavební realizaci projektu „Sobotín – rozšíření 

gravitační splaškové kanalizace“, který je financován s podporou fondů EU z Operačního programu Životní 

prostředí 2014 – 2020 ve výši cca 15 mil. Kč. Na financování stavby se podílí obec Sobotín částkou cca 6,5 mil. Kč, 

předpokládané výdaje naší společnosti činí 2,2 mil. Kč. Tato akce bude dokončena letos na podzim. V oblasti 

posílení vodovodní infrastruktury a zdrojů vody se nám v roce 2017 podařilo komplexně připravit projekt 

průzkumného vrtu u Lesnice včetně zajištění spolufinancování z dotace ve výši cca 2,6 mil. Kč z Národního programu 

Životní prostředí. Stavební realizace spočívající ve vybudování 200 metrů hlubokého vrtu bude zahájena na jaře 

2018. V roce 2017 jsme dále zahájili projektovou přípravu komplexní rekonstrukce ČOV v Koutech nad Desnou, 

stavební realizace je plánována na rok 2019. V důsledku stávajícího a očekávaného vývoje legislativy a možností 

využití čistírenských kalů jsme v roce 2017 zadali odbornou studii pro návrh řešení nakládání s čistírenskými kaly 

na našich ČOV po roce 2019. Tento koncepční dokument bude sloužit jako podklad pro rozhodovací procesy 

naší společnosti jako investora v roce 2018 a pro racionální vynaložení investičních prostředků na projektovou 

přípravu a stavební realizaci v budoucích letech.

V dubnu 2017 byla dokončena „Studie variant správy a provozování VaK v majetku VHZ po roce 2020“ 

a rozeslána akcionářům. Následně jsme počátkem května uspořádali k vysvětlení výstupů studie pracovní 

aktiv akcionářů v Lošticích a na přelomu května a června celkem tři pracovní jednání pro zastupitele našich 

akcionářů. Valná hromada pak v červnu vzala tento odborný podklad pro rozhodování orgánů naší společnosti 

na vědomí a rozhodla o vyloučení neproveditelných variant. V následném období členové představenstva 

společně se zástupcem dozorčí rady a s poradci jednali se zástupci vlastníka provozní společnosti o odkoupení 

celého obchodního podílu v provozní společnosti ŠPVS, rozpracovávali další proveditelné varianty a ověřovali 

výstupy odborné studie. V prosinci 2017 po obdržení písemného odmítnutí odprodeje celého obchodního 

podílu od současného vlastníka provozní společnosti jsme uspořádali v Zábřehu další pracovní aktiv 

akcionářů, na němž byli zástupci měst a obcí seznámeni s výsledky jednání a s rozpracováním zbývajících 

variant včetně jejich předpokládaného dopadu do cen vodného a stočného. Akcionáři zde byli informováni 

o záměru představenstva uspořádat do konce února 2018 valnou hromadu s cílem přijmout strategické rozhodnutí 

o způsobu budoucího provozování majetku naší společnosti. Tato valná hromada se uskutečnila 28. 2. 2018, 

ale akcionáři na ní nerozhodli o žádné ze zbývajících proveditelných variant budoucího provozování. Vyžádali 

si zpracování dalších podkladů, které představenstvo zajišťuje tak, aby byly k dispozici do konce června 2018 

a následně bylo možno svolat další valnou hromadu a rozhodnout o způsobu provozování majetku naší 

společnosti po roce 2020.

V roce 2017 jsme zahájili proces přípravy realizace majetkových vkladů našich akcionářů do společnosti. Oslovili 

jsme akcionáře s nabídkou zajištění vkladů vodohospodářského majetku, který v minulosti pořídili vlastní činností 

a doposud jej mají ve svém vlastnictví. V současné době zajišťujeme podklady pro vložení těchto majetků do naší 

společnosti.
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Závěrem bych rád vyjádřil své poděkování všem, kteří mají zásluhu na tom, že rok 2017 byl pro naši společnost 

úspěšným. Děkuji za spolupráci Vám, našim akcionářům, děkuji svým kolegům v představenstvu za věcné, 

korektní a zodpovědné jednání a rozhodování, členům dozorčí rady za naši dlouhodobě velmi dobrou komunikaci 

a spolupráci, děkuji našim obchodním partnerům, provozovateli naší infrastruktury, celému týmu poradců 

a našim zaměstnancům za jejich zodpovědnou, profesionální a dobře odvedenou práci, které si velmi vážím 

a kterou vysoce oceňuji, protože bez ní by naše společnost nemohla dosáhnout uvedených velmi pozitivních 

výsledků.

Ing. Petr Suchomel, v. r.

Předseda představenstva 

VHZ Šumperk, a.s.
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Základní údaje 
o společnosti

Strategické cíle 
a poslání VHZ
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Obchodní jméno: Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

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

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

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

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

privatizačním projektu státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová 2, 787 01 

Šumperk.

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

oddíl B, vložka 714

Právní forma:  akciová společnost

Datum vzniku: 1. 1. 1994

IČ: 47674954

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

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

členové představenstva společně.

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

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

Základní kapitál: 934 183 000,- Kč, Splaceno: 100%

Akcie: 934 183 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. 

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

splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou hromadou, je smlouva 

o převodu těchto akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno a všech práv s nimi spojených 

na jiné osoby než obce, které jsou v okrese Šumperk ke dni schválení těchto stanov, nebo 

vyšší územně samosprávný celek, jehož jsou tyto obce součástí, je valná hromada povinna 

udělení souhlasu odmítnout.

Základním a zásadním posláním VHZ je kvalitní správa, údržba a obnova vlastního majetku (VaK) a zajišťování 

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

poslání je prováděno s maximálním ohledem na potřeby občanů a fi rem šumperského okresu a zároveň se 

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

Společnost VHZ vlastní a spravuje infrastrukturní majetek vodovodů a kanalizací na území měst a obcí 

šumperského okresu. Detailnější informace uvádí tabulka níže. 

Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ – vodovod. 

Přehled infrastruktury VaK v majetku VHZ – kanalizace 

Údaj Hodnota

Počet trvale bydlících obyvatel 77  047

Počet připojených obyvatel 76 114 

Celková délka sítě (km) 581 

- z toho přiváděcích řadů (km) 128 

Počet přípojek 14 032

Počet vodoměrů 13 830 

Počet čerpacích stanic (ČS) 53 

Počet úpraven vody (ÚV) 4 

Počet vodojemů 46 

Hodnota vodovodní sítě dle VÚME (mil. Kč) 2 531 

Hodnota ÚV dle VÚME (mil. Kč) 364 

Údaj Hodnota

Počet trvale bydlících obyvatel 63 071

Počet připojených obyvatel 62 099

Celková délka sítě (km) 329,34 

Počet přípojek 9 842

Počet odlehčovacích komor (OK) 37 

Počet čerpacích stanic (ČS) 30 

Počet retenčních nádrží 5 

Počet čistíren odpadních vod (ČOV) 8 

Hodnota stokové sítě dle VÚME (mil. Kč) 2 726 

Hodnota ČOV dle VÚME (mil. Kč) 828

Popis 
infrastruktury 3
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5
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Popis současného 
provozního 
modelu

Stávající 
provozní 
smlouvy 

Orgány 
společnosti

Infrastruktura v majetku VHZ je provozována společností ŠPVS, a.s. v tzv. oddílném modelu, kdy mezi vlastníkem 

a provozovatelem je uzavřena provozní smlouva, na jejímž základě provozovatel infrastrukturu užívá a provozuje 

a poskytuje služby s tím spojené. Provozovatel přebírá veškerá provozní rizika za vlastníka (např. dodržování 

legislativních požadavků na kvalitu pitné či vyčištěné odpadní vody, výběr vodného a stočného od konečných 

odběratelů, rizika vzniku škod při provozování, atd.). Provozovatel hradí vlastníku infrastruktury, tedy naší 

společnosti, nájemné, resp. pachtovné, za užívání vodohospodářské infrastruktury.

Původně byla infrastruktura v majetku VHZ provozována na základě dvou smluv, provozní a nájemní (jmenovitě 

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

podmínkách nájmu vodohospodářských zařízení“ ze dne 30. 12. 1996 ve znění pozdějších dodatků, které jsou 

uzavřeny na dobu určitou do 31. 12. 2020. Dodatkem č. 5 (ze dne 2. 7. 2009) došlo ke zkrácení doby trvání 

provozní smlouvy pouze pro kanalizační složku infrastruktury, a to do 31. 12. 2015. Pro oblast vodovodní složky 

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 „Horní Pomo-

raví II.“ Vítězem koncesního řízení se stal dosavadní provozovatel, společnost ŠPVS, a.s., 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. 

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy orgány společnosti jsou: 

 a) valná hromada (dále také „VH VHZ“) – je nejvyšším orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. Do 

její působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov, pachtu závodu společnosti či jeho části, veškeré 

úkony spojené s členy představenstva a dozorčí rady (volba, odvolání, smlouvy apod.), schvalování 

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

 c) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti.

Stav k 1. 1. 2017 

Statutární orgán – představenstvo

IIng. 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

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

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 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

Průběžné změny během roku 2017

V roce 2017 nebyly provedeny změny v zápisech obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě

Stav k 31. 12. 2017 

Představenstvo společnosti

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

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva 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 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

7 Vodné a stočné 
v roce 2017

Proces cenotvorby vodného a stočného je detailně upraven provozní smlouvou na vodovodní infrastrukturu 

a koncesní smlouvou na kanalizační infrastrukturu v souladu s podmínkami a metodikou Státního fondu životního 

prostředí pro příjemce dotací z fondů EU. Při dodržení závazné podmínky minimálního meziročního cenového 

nárůstu cen vodného a stočného o dvě procenta nad infl aci došlo v roce 2017 k velmi výraznému nárůstu 

příjmů naší společnosti z nájemného, resp. pachtovného, a to celkem o více než 32 procent. Do navýšení cen 

vodného a stočného se promítla nutnost tvorby fi nančních zdrojů na obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury 

a také nutnost plnit fi nanční kritéria v souvislosti s čerpáním dotace z fondů EU na velký vodohospodářský 

projekt „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze“. Celkový roční objem fi nančních prostředků 

určených na správu a obnovu infrastruktury umožnil naší společnosti splácet vysoké úvěrové závazky z minulosti 

a realizovat ve větším rozsahu než doposud jak obnovu, tak i rozvoj naší infrastruktury podle plánu obnovy 

a požadavků našich akcionářů – měst a obcí. 

Ceny vodného i stočného v naší tarifní oblasti v roce 2017 stouply oproti roku 2016 v souladu s podmínkami 

pro příjemce dotací z fondů EU na vodohospodářské projekty o minimální povolenou hodnotu dvě procenta 

nad infl aci, tj. o 3,2 procenta. Cena vodného se tak dostala na částku 36,13 Kč/m3 bez DPH, resp. 41,55 Kč/m3 

včetně DPH, cena stočného na 36,59 Kč/m3 bez DPH, resp. 42,08 Kč/m3 včetně DPH.  Celková výše cen vodného 

a stočného v roce 2017 činila celkem 72,72 Kč/m3 bez DPH, resp. 83,63 Kč/m3 včetně DPH, což znamená meziroční 

navýšení o 2,29 Kč/m3 bez DPH, resp. 2,64 Kč/m3 včetně DPH. Ceny vodného a stočného v naší oblasti zůstala 

v roce 2017 pod celostátním průměrem. 
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Zásadní část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v roce 2017 tvořily výnosy z pronájmu, 

resp. pachtu, vodohospodářského majetku společnosti od provozovatele, společnosti Šumperská provozní 

vodohospodářská společnost, a.s. Výše pachtovného za pronájem kanalizační infrastruktury činila v roce 2017 

celkem 62.542.443 Kč bez DPH. Výše nájemného za pronájem vodovodní infrastruktury činila v roce 2017 

celkem 32.500.906 Kč bez DPH. Celková výše výnosů z nájemného a pachtovného činila v roce 2017 částku 

95 043 349 Kč bez DPH. 

Vývoj výše pachtovného v letech 2008 až 2020 je zobrazen na následujícím grafu, přičemž zobrazuje odděleně 

pachtovné za vodovodní a kanalizační infrastrukturu. Naše společnost má minimální výši pachtovného stanovenu 

do roku 2020 v návaznosti na plnění dotačních podmínek OPŽP k velkému projektu Horní Pomoraví II.

Hospodaření 
společnosti 8
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Další část výnosů společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. v roce 2017 tvořily výnosy z nájemného 

od obcí s individuální kalkulací ceny vodného a stočného. V roce 2017 činil výnos z tohoto nájemného částku 

1 342 246 Kč. Čistý obrat společnosti dosáhl hodnoty 98 556 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 

27 mil. Kč.

V oblasti nákladů došlo v roce 2017 k meziročnímu poklesu nákladů na služby z důvodu poklesu objemu 

poradenských služeb a oprav. Osobní náklady prakticky zůstaly na úrovni roku 2016, když došlo k meziročnímu 

poklesu osobních nákladů členů orgánů společnosti a naopak k nárůstu osobních nákladů zaměstnanců 

společnosti. Meziročně došlo k nárůstu hodnoty dlouhodobého majetku společnosti. Vzhledem k objemu 

plánovaných oprav do budoucna byla v roce 2017 vytvořena rezerva na opravy hmotného majetku ve výši cca 

8 mil. Kč.

Společnost dosáhla v roce 2017 zisku ve výši 20 025 tis. Kč, což představuje meziroční nárůst o více než 

16 mil. Kč. Stavy peněžních prostředků ke konci roku 2017 meziročně narostly o více než 35 mil. Kč 

na cca 148, 5 mil. Kč.

Účetní závěrka byla ověřena auditorem, který ve své zprávě konstatuje, že účetní závěrka podává věrný 

a poctivý obraz aktiv a pasiv naší společnosti, jejích nákladů a výnosů, výsledků hospodaření a peněžních toků 

k 31. 12. 2017 a je v souladu s českými účetními předpisy.
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Vlastní kapitál (v tis. Kč)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

922 315 929 109 938 639 1 024 816 1 029 261 1 049 228

Základní kapitál (v tis. Kč)

2012 2013 2014 2015 2016 2017

853 215 853 215 853 215 934 715 934 715 934 183

Hospodářský výsledek (v tis. Kč) za účetní období

2012 2013 2014 2015 2016 2017

10 418 7 334 9 540 - 7 4 014 20 025

Podrobnější informace jsou obsaženy v kapitolách účetní závěrka a příloha účetní závěrky této výroční zprávy. 



9 Opravy a investice 
vodohospodářského 
majetku

Opravy a investice prováděné v roce 2017 byly realizovány buď přímo společností Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. v rámci schváleného Věcného plánu oprav a investic nebo prostřednictvím provozovatele Šumperská 

provozní vodohospodářská společnost, a.s. v režimu tzv. obnovujících oprav vodovodní infrastruktury. 

V rámci následujících tabulek je přiblížen seznam oprav a investic, které se podařilo v roce 2017 dokončit 

a současně akce, které v roce 2017 dosáhly vysokého stupně rozpracovanosti s tím, že jejich následné dokončení 

bude provedeno v roce 2018.

Seznam oprav a investic na majetku VHZ ŠUMPERK, a.s. realizovaných v roce 2017 

12



Hanušovice – vodovod ulice Hynčická

V Hanušovicích v ulici Hynčická byl vybudován nový vodovodní řad PE DN 80 v délce 388 metrů. Vodovod byl 

navržen z polyetylenového potrubí PE 100 Safe Tech RC SDR 11 D 90. PE potrubí bylo spojováno výhradně 

svařováním elektrotvarovkami ve stejné pevnostní třídě, stejně jako tvarovky. Vodovodní řad byl ukončen 

hydrantem, který nebude sloužit jako požární odběrné místo. Stávající hydrant H60 byl ze zahrady přesunut 

na veřejné prostranství do lomového bodu v km 0,035. V prostředku vodovodního řadu byl navíc osazen 

na žádost investora doplňkový podzemní hydrant. V místě napojení na stávající řad bylo na novém vodovodním 

řadu osazeno šoupě typ F4 PN 16 se zemní soupravou.

Seznam oprav provedených v režimu obnovujících oprav vodovodní infrastruktury. 

13
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Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace

Stavba Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace je situována v zastavěném území obce Sobotín. Jedná 

se o rozšíření stávající splaškové kanalizace, která je součástí kanalizačního systému Šumperk – Vikýřovice – 

Rapotín – Terezín – Petrov nad Desnou – Sobotín. Tato stavba navazuje v obci Sobotín na první etapu výstavby 

kanalizace v této obci, která proběhla v letech 2004 v rámci projektu Zlepšení kvality vod Horního povodí řeky 

Moravy realizovaného s fi nanční podporou fondů EU a státního rozpočtu, a jejímž investorem byla společnost 

Vodohospodářská zařízení Šumperk. Odpadní vody z tohoto kanalizačního systému jsou čištěny na čistírně 

odpadních vod v Šumperku.

Účelem stavby je nové odkanalizování dalších částí zastavěného území v obci Sobotín. Odkanalizování bylo 

navrženo vybudováním oddílného kanalizačního systému. Předmětem projektu je pouze vybudování splaškové 

kanalizace. Vybudováním nové kanalizace se zabrání odtoku odpadních vod (z přepadů septiků a netěsných 

jímek) do vodoteče, vsakům do půdy a dalším negativním vlivům na životní prostředí. Součástí stavby kanalizace 

jsou i odbočení a domovní kanalizační přípojky splaškových odpadních vod. U každé napojované nemovitosti musí 

být důsledně odděleny vody splaškové (odpady z WC, umyvadel, dřezů, praček, myček apod.) od vod dešťových 

(střešní svody, dvorní vpusti). V žádném případě nesmí být splaškové vody odváděné na ČOV nařeďovány vodami 

dešťovými, aby nebyl ohrožen provoz splaškové kanalizace překročením průtočné kapacity.

Akce je realizována s fi nanční podporou fondů EU z Operačního programu Životní prostředí 2014 -2020 

a spolufi nancována obcí Sobotín.

Rozsah objektů stavby:

Navržené stoky splaškové kanalizace DN 250:       celková délka stok: 4000,82 m

Kanalizační odbočky pro domovní přípojky:            112 ks v celkové délce 402,10 m

Kanalizační přípojky:                                                    112 ks v celkové délce 3002,70 m

Kanalizační vstupní a revizní šachty:                         139 ks

Přeložka STL plynovodu:                                             celková délka 67 m
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Stavební úprava kanalizace, ul. Vančurova část k ul. Havlíčkově v k. ú. Šumperk

Realizace této stavební úpravy spočívala ve vybourání stávající kanalizace včetně šachet a v uložení nového 

kanalizačního potrubí do připravené rýhy. Trasa uložení nového potrubí je vedena v trase stávajícího kanalizačního 

potrubí. Stavební úprava kanalizační stoky představuje výměnu stávajícího gravitačního betonového vejčitého 

kanalizačního potrubí TBM DN 750/500 mm a TBP DN 300 mm za nové gravitační kruhové hrdlové kameninové 

kanalizační potrubí KH DN 500 mm (délka 150,0 m) a KH DN 300 mm (délka 6,5 m). Celková délka stavební 

úpravy je 156,5 m.



ČOV Zábřeh – Vyhnívací nádrž č. 1

Naše společnost začala v roce 2017 realizovat velkou investiční akci na ČOV v Zábřehu. Stávající vyhnívací nádrž 

č. 1 stavebně i technologicky dosloužila a vyžadovala celkovou obnovu. Proto bylo rozhodnuto o likvidaci staré 

nádrže a o výstavbě nové. Stavba byla zahájena na podzim roku 2017 a její realizace bude pokračovat v roce 

2018. Celková doba výstavby je 10 měsíců. Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala společnost 

POHL CZ, a.s. odštěpný závod Opava. V roce 2017 byly dokončeny přípravné a demoliční práce. V roce 2018 

na ně naváže výstavba nové nádrže a montáž moderních technologií. Celkové realizační náklady stavby činí cca 

14 mil. Kč, v roce 2017 byly provedeny práce za cca 2,5 mil. Kč. 

16
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Zábřeh – ulice V opravě – rekonstrukce kanalizace

Předmětem stavby byla rekonstrukce kanalizace v ulici V opravě v Zábřehu v délce 165 m. Důvodem rekonstrukce 

kanalizace byl nevyhovující stavebně technický stav stoky jako ocelku. Rekonstrukcí kanalizace se zabezpečilo 

bezpečné odvádění odpadních vod z této lokality. 

Pro kanalizační stoky kruhových profi lů DN 300 a DN 400 bylo navrženo potrubí z tvárné litiny v souladu s 

ČSN EN 598+A1 s vnější ochrannou vrstvou ze žárově nanášené slitina Zn/Al (400 g/m2 + červenohnědý epoxid) 

a vnitřní ochrannou vrstvou z odstředivě nanesené hlinitanové cementové malty. Přepojení stávajících domovních 

přípojek bylo realizováno z trub a tvarovek z plnostěnného PP, SN 10.

Mohelnice – 1. Máje západ – vodovod a kanalizace

Nový vodovod a kanalizace byly navrženy v trasách stávajících inženýrských sítí. Obě sítě respektují stávající 

dimenze potrubí, vodovod DN 80, materiál tvárná litina, kanalizace DN 250, materiál kamenina.  Začátek 

rekonstruovaného úseku vodovodu byl za křižovatkou ulic Spartakiádní a 1. Máje, rekonstrukce pokračovala 

na konec ul. 1. Máje po křižovatku s ulicí Staškova. Délka rekonstruovaného řadu činila 160,19 metrů. V ulici 

Spartakiádní byla provedena výměna potrubí v délce 6,5 metrů po stávající podzemní hydrant. Rekonstruované 

úseky vodovodu byly vedeny ve stávající trase původního potrubí. Začátek rekonstruovaného úseku kanalizace 

byl za křižovatkou ulic Spartakiádní a 1. Máje, rekonstrukce pokračovala na konec ul. 1. Máje po křižovatku 

s ulicí Staškova. Délka rekonstruovaného řadu činila 168,24 metrů. Rekonstrukce kanalizace byla navržena ve 

stávající trase a ve shodné dimenzi DN 250 jako původní stoka. Projektová dokumentace řešila rekonstrukci 

kanalizace (výměnu potrubí a šachet) a přepojení stávajících kanalizačních přípojek. Celkem byly zrekonstruovány 

4 ks kanalizačních šachet, pro jejich rekonstrukci byly použity prefabrikované betonové šachetní dílce DN 1000 

s tloušťkou stěny 120 mm.
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Mohelnice, Mlýnská – vodovod a kanalizace

V Mohelnici v ulici Mlýnská byla v roce 2017 prováděna stavební úprava vodovodu z potrubí TVL DN 80 v celkové 

délce 141,30 m včetně výměny všech armatur a přepojení devíti vodovodních přípojek. Dále byla provedena 

stavební úprava kanalizace z kameninových trub DN 300 v délce 95,80 m, včetně výměny kanalizačních šachet 

a přepojení šestnácti kanalizačních přípojek z důvodu plánované následné rekonstrukce komunikace v ulici 

Mlýnské. Současně bylo odstraněno 38,50 m stávající stoky DN 1500 bez náhrady. Zbytek stávající stoky v profi lu 

DN 350 v délce 20 m v místě těsného souběhu s vysokonapěťovými vývody z trafostanice byl zaplněn suchou 

betonovou směsí.
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Mohelnice – stoka H4

V rámci předmětné stavební akce bylo navrženo doplnění kanalizace z plastového potrubí DN 250 mm v celkové 

délce 68,67 m spolu s dvěma novými revizními kanalizačními prefabrikovanými šachtami vnitřního ø 1,0 m a s 

jedním napojením do stávající šachty realizované v rámci stavby Horní Pomoraví II. 

Kanalizační šachty byly umístěny v lomových bodech kanalizace a po úsecích dlouhých 50 m. Jedná se o typové 

betonové prefabrikované šachty kruhového průřezu DN 1000 mm tloušťky stěny 120 mm pro potrubí DN 250 

mm.

Horní Pomoraví II – vyvolaná přepojení a připojení

Společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. realizovala v roce 2017 přepojení na novou kanalizaci 

v lokalitě Skalička, Ráječek a Rudolfov v Zábřehu. Jedná se o provedení 147 ks přepojení kanalizace ze 

stávajících domů plátců stočného 

na nově vybudovanou kanalizaci 

společnosti VHZ, které nebylo 

provedeno v rámci stavby ZLEPŠENÍ 

KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ 

ŘEKY MORAVY – II. FÁZE v délce 

cca 900 m. Tvarovky byly použity 

vstřikované PP kruhové tuhosti min. 

SN 10 – součást potrubního systému 

stejného výrobce. 



Stavební úprava vodovodu oblast ul. Smetanova, Mohelnice

Projekt řešil návrh stavebních úprav stávajících vodovodů v ulicích Smetanova a Hřebikářská. Nové potrubí bylo 

uloženo ve shodné trase, niveletě a dimenzích, jako jsou stávající vodovody. Celková délka vodovodních řadů 

je 347,04 metrů, na vodovodní řady byly instalovány 3 ks podzemních hydrantů, které budou sloužit pro provozní 

účely (odvzdušnění a od-

kalení). 

Součástí stavby bylo i pře-

pojení 19 ks stávajících 

vodovodních přípojek na 

rekonstruovaný řad.

Akce byla koordinována 

s investiční akcí města 

Mohelnice s názvem 

„Stavební úprava ulic 

Smetanova, Robotnická, 

Lékárnická v Mohelnici“.

20

Mohelnice – napojení kanalizace z ulice Luční

V roce 2017 proběhla realizace 8 m propojení kanalizace z ulice Luční v Mohelnici na nově vybudovanou 

kanalizaci v Mohelnici. Součástí akce byla rovněž likvidace stávající nevyužité kanalizace v délce cca 80 m. 
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Společnost VHZ nezaznamenala v roce 2017 žádné aktivity oblasti výzkumu a vývoje. 

Společnost VHZ nenabyla v roce 2017 žádné vlastní akcie nebo vlastní podíly. K 31. 12. 2016 společnost VHZ 

vlastnila 532 ks vlastních akcií, které nabyla v již předchozích účetních obdobích. Na základě rozhodnutí valné 

hromady z roku 2016 provedla společnost po uplynutí nutných administrativních lhůt na počátku roku 2017 

snížení základního kapitálu společnosti, a to tak, že základní kapitál byl snížen o částku odpovídající nominální 

hodnotě vlastních akcií, které byly zničeny. 

Specifikace současných 
strategických poradců 

společnosti

Informace o aktivitách 
v oblasti výzkumu 

a vývoje

Informace o nabytí vlastních 
akcií nebo vlastních 

podílů

Informace o aktivitách 
v oblasti ochrany životního prostředí 

a pracovněprávních vztazích.

10

11

12

13

Pro oblast právní: 

TEMPUS, advokátní kancelář, s.r.o.

Benediktská 690/7

110 00 Praha 1 - Staré Město

Česká Republika

Pro oblast vodohospodářskou:

Grant Thornton Advisory s.r.o. 

Žatecká 14

110 00 Praha 1 

Pro oblast fi nanční a ekonomickou:

Choices – temporary management resource

Ing. Aleš Novák

Pro oblast daňovou:

Daňové poradenství Tomáš Paclík, a.s. 

náměstí Osvobození 277/18

Zábřeh 789 01

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 
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14 Ostatní 
významné 
skutečnosti

zaměstnanců, systém nadstandardních benefi tů zaměstnanců jako jsou jeden týden dovolené navíc, příspěvek 

na volnočasové aktivity zaměstnanců, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a závodní stravování.

Příprava podkladů pro rozhodování valné hromady a budoucím způsobu provozování

Představenstvo Společnosti zajistilo v roce 2017 v souladu s usnesením valné hromady Společnosti ze dne 

27. června 2016 vypracování studie variant správy a provozování vodohospodářské infrastruktury Společnosti 

(dále jen „studie“), pro účely zabezpečení nejvhodnější správy a provozování vodohospodářské infrastruktury 

Společnosti po roce 2020. Jako dodavatel Posouzení byla vybrána společnost Grant Thornton Advisory s.r.o., 

se sídlem Jindřišská 937/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 26513960 (dále jen „společnost 

GTA“). 

Pro představenstvo společnosti byla od počátku prioritou maximální transparentnost s cílem učinit akcionáře 

společnosti součástí vzniku tohoto důležitého podkladu pro jejich rozhodování. Na aktivech akcionářů byly 

nejdříve připomínkovány návrhy možných variant a později způsob jejich hodnocení. 

Společně se zpracovateli studie absolvovalo vedení společnosti mnoho pracovních jednání se zastupiteli 

akcionářů společnosti VHZ. V dubnu 2017 byla studie v rozsahu 150 stran dokončena, rozeslána všem akcionářům 

a projednána opět na aktivu akcionářů. Poté bylo v květnu a červnu 2017 uspořádáno pro zastupitele našich 

akcionářů pracovní jednání v Rapotíně, Zábřehu a v Mohelnici. 

Valná hromada naší společnosti konaná v červnu 2017 byla formálním ukončením první etapy. Svým usnesením 

vzala na vědomí výstupy studie a vyloučila celkem šest neproveditelných variant z důvodu jejich kolize se 

strategickými cíli společnosti, právními předpisy či dotačními podmínkami.

Tato valná hromada však měla být současně zahájením druhé etapy celého procesu. Bohužel se tak nestalo. 

Nebyl schválen návrh usnesení předložený představenstvem společnosti o vytvoření pracovní skupiny pro 

rozpracování proveditelných variant a pro vyjednávání s vlastníkem majoritního podílu v provozní společnosti 

ŠPVS, a.s. o odkoupení akcií této společnosti. Nebyl schválen ani protinávrh akcionáře obce Rapotín, který 

navrhoval rozhodnout o budoucím provozování, a to výhradně variantami označenými ve studii jako D – smíšený 

model (provozní divize VHZ). Představenstvo tedy na této valné hromadě nedostalo ani potřebný silný mandát 

k vyjednávání, ani jiné konkrétní zadání pro práci na tomto důležitém úkolu do příštího období.
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Představenstvo z titulu své odpovědnosti za obchodní vedení společnosti a z titulu povinnosti jednat s péčí 

řádného hospodáře po dohodě s významnými akcionáři a s dozorčí radou po této valné hromadě přistoupilo 

k vytvoření pracovního vyjednávacího týmu. Tým byl složen ze všech členů představenstva, zástupce dozorčí rady 

Ing. Pavla Večerky, poradců společnosti ing. Aleše Nováka a RNDr. Pavla Policara a zástupce opozice největšího 

akcionáře společnosti pana Martina Hoždory.

Vyjednávací tým usiloval hlavně o zajištění realizace nejvýhodnější varianty ze studie – získání dohody 

o odkoupení všech akcií skupiny SUEZ (cca 99%) v současném provozovateli ŠPVS, a.s., a dále o dosažení dohody 

o získání všech tzv. unikátních technických prostředků od ŠPVS. Členové týmu se scházeli před každým jednáním, 

aby dohodli strategii vyjednávání a určili zástupce týmu, kteří se jednání osobně zúčastní. Podobně se scházeli 

i po jednáních, z jednání byly pořizovány zápisy. Jednání byla vedena transparentně, korektně a profesionálně. 

Nikdo ze členů týmu nikdy neuplatnil k činnosti týmu jakoukoli námitku či připomínku.

Dohody o odkoupení všech akcií ŠPVS se však nepodařilo dosáhnout. Výsledkem těchto jednání bylo písemné 

sdělení ze dne 4. 12. 2017 od odpovědného zástupce skupiny SUEZ, v němž je uvedeno, že SUEZ GROUPE 

v současné době nehodlá odprodat celý svůj majetkový podíl ve společnosti ŠPVS, a.s. Podařilo se však dosáhnout 

příslibu převodu tzv. unikátních technických prostředků ze ŠPVS na VHZ. V současné době probíhá jejich 

identifi kace.

Na základě sdělení o odmítnutí odprodeje akcií ŠPVS, a.s., musely být vyřazeny z dalšího posuzování další čtyři 

možné varianty budoucího provozování, které byly vázány na jejich odkoupení. K rozhodnutí tak zbyly celkem 

čtyři varianty, které byly předloženy k hlasování valné hromadě konané v únoru 2018 (B1 Koncese, D2 zelená 

louka - nová provozní divize VHZ, C2 Zelená louka – nová provozní společnost + In-house a E1 Servisní smlouva 

se zadávacím řízením). Tato valná hromada se uskutečnila 28. 2. 2018, ale akcionáři na ní nerozhodli o žádné 

ze zbývajících proveditelných variant budoucího provozování. Vyžádali si zpracování dalších podkladů, které 

představenstvo zajišťuje tak, aby byly k dispozici do konce června 2018 a následně bylo možno svolat další valnou 

hromadu a rozhodnout o způsobu provozování majetku naší společnosti po roce 2020.

Čtvrtletní zpravodaj

Představenstvo společnosti přistoupilo od začátku roku 2017 k vydávání čtvrtletního informačního zpravodaje 

určeného pro města a obce, které jsou našimi akcionáři. Zpravodaj je periodikem vydávaným výlučně pro vnitřní 

potřeby vydavatele společnosti VHZ a nevztahuje se něj zákon č. 46/2000 Sb., zákon o právech a povinnostech při 

vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon). Vydávání a obsahovou náplň 

Zpravodaje řídí redakční rada, která je tříčlenná a tvoří ji výkonný ředitel společnosti jako koordinátor, výkonný 

předseda představenstva a administrativní pracovník sekretariátu společnosti. Zpravodaj vychází výhradně 

v elektronické podobě a je vydáván s cílem poskytnout akcionářům společnosti pravidelně objektivní informace, 

které se týkají činnosti společnosti a jejích orgánů.  
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Dotace na vybudování hloubkového vrtu v Lesnici

V roce 2016 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o poskytnutí fi nanční podpory v rámci Národního 

programu Životního prostředí. Cílem výzvy bylo podpořit zajištění průzkumu, navržení a realizace technických 

prací (např. vrtů) pro rozšíření možnosti zásobování obyvatelstva pitnou vodou z podzemních zdrojů, a tím 

zajištění dodávek pitné vody v odpovídající jakosti a množství. Vedení společnosti se rozhodlo této možnosti 

využít k řešení dlouhodobého problému se zdroji pitné vody u Lesnice, které nebylo možno využívat. Již v roce 

1998 byl u lesnických vrtů v rámci pravidelného monitoringu kvality vody poprvé zjištěn nárůst koncentrací 

dusičnanů. V následujících letech tyto koncentrace kolísaly, celkový trend zhoršování kvality podzemní vody 

však i nadále pokračoval. I přes nápravná opatření, realizovaná tehdy na základě odborných hydrogeologických 

posudků, se kvalita podzemní vody zhoršovala a postupně bylo nutné ukončit čerpání podzemní vody ze všech 

těchto jímacích vrtů. Za hlavní důvod zhoršování kvality podzemní vody, především koncentrací dusičnanů, 

hodnot CHSK-Mn  a mineralizace, byla označena intenzivní zemědělská činnost v širším okolí vrtů Lesnice 

(hnojení, skládky, chlévské mrvy, chov dobytka apod.). V současné době je  celé Zábřežsko napojeno na olšanské 

vrty, z nichž je zajišťováno plnohodnotné zásobování pitnou vodou. Tato situace však není optimální, proto jsme 

hledali možnosti obnovení dodávek pitné vody ze zdrojů u Lesnice. 

Zajistili jsme zpracování hydrogeologické studie pod označením „Lesnice – jímací území vodní zdroj pro skupinový 

vodovod Zábřeh – řešení havarijní situace v zásobování vodou“, která doporučuje realizovat 200 metrů hluboký 

průzkumný vrt. Podle studie by tento vrt mohl zajišťovat jímání kvalitní podzemní vody v množství 30 l/s. 

Po následném zpracování projektu jsme podali žádost o dotaci s pozitivním výsledkem. V rámci dotace 

je přislíbeno cca 2,6 milionů korun, celkové náklady jsou předpokládány ve výši cca 3,7 milionů korun bez DPH 

za vrt. Ke dni zpracování této Výroční zprávy již probíhají přípravné stavební práce na realizaci vrtu. Stavební 

práce provádí na základě výsledku výběrového řízení společnost EKODRILL s.r.o. 
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Popis společnosti

Obchodní jméno:  Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo: Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk,

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

zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze. 

Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou 

vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. 

Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu 

státního podniku Vodovody a kanalizace Šumperk, Jílová 2, 787 01 Šumperk.

                                                   Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného u Krajského

                                               soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 714.

Právní forma:  akciová společnost

Datum vzniku: 1. 1. 1994

IČ:  47674954

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

Způsob jednání: Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo v jeho

nepřítomnosti dva členové představenstva společně.

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

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

Základní kapitál: 934 183 000,- Kč, Splaceno: 100%

Akcie: 934 183 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 

1 000,- Kč. Akcie na jméno jsou převoditelné jen s předchozím souhlasem valné 

hromady. Není-li splněna podmínka udělení souhlasu k převodu akcií valnou 

hromadou, je smlouva o převodu těchto akcií neplatná. Při převodu akcií na jméno 

a všech práv s nimi spojených na jiné osoby než obce, které jsou v okrese Šumperk 

ke dni schválení těchto stanov, nebo vyšší územně samosprávný celek, jehož jsou 

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

Orgány společnosti

Společnost má dualistický systém vnitřní struktury, kdy orgány společnosti jsou: 

d) valná hromada (dále také „VH VHZ“) – je nejvyšším orgánem a tvoří ji všichni přítomní akcionáři. 

Do její působnosti mj. spadá rozhodování o změně stanov, pachtu závodu společnosti či jeho části, 

veškeré úkony spojené s členy představenstva a dozorčí rady (volba, odvolání, smlouvy apod.), 

schvalování účetní uzávěrky či rozhodnutí o rozdělení zisku; 

e) představenstvo – je statutárním orgánem, řídí činnost společnosti a zastupuje ji; 

f) dozorčí rada – je kontrolním orgánem společnosti a dohlíží na výkon působnosti představenstva 

a uskutečňování podnikatelské činnosti společnosti. 

19 Příloha 
účetní 
závěrky
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Stav k 1. 1. 2017 

Statutární orgán - představenstvo

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

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

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 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

Průběžné změny během roku 2017

V roce 2017 nebyly provedeny změny v zápisech obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě. 

Stav k 31. 12. 2017 

Představenstvo společnosti

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

RNDr. Mgr. František John PhD., člen představenstva 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 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

Osoby podílející se 10 a více procenty na základním kapitálu

Jméno osoby                 rok 2016                  rok 2017

Město Šumperk  33,56%                     33,56%

Město Mohelnice  16,35%                    16,35%

Město Zábřeh 21,50%                     21,50%

VHZ nemá mateřskou společnost, současně nemá organizační složku v zahraničí. Společnost v roce 2017 

nevstoupila do insolvenčního řízení, konkurzu, sloučení, splynutí, rozdělení ani přeměny.

Základní východiska pro sestavení účetní závěrky

Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

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

Účetním obdobím je kalendářní rok. Rozvahovým dnem je datum 31. 12. 2017. Okamžik sestavení účetní závěrky 

je 19. 3. 2018. 

Účetní metody

Způsoby oceňování, odepisování a účetní metody, které společnost VHZ používala při sestavení roční závěrky, 

jsou následující:

a) Dlouhodobý nehmotný majetek a licence

 Dlouhodobý nehmotný majetek a licence se oceňují v pořizovacích cenách, které obsahují cenu pořízení 

a náklady s pořízením související. 

a.1 Dlouhodobý nehmotný majetek

 Dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností společnost nemá. Goodwill, ocenitelná 

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. 

 K 31. 12. 2017 je nehmotný majetek v plné výši odepsán. Nový majetek pořízen nebyl. 



a.2 Licence

 V roce 2017 nebyla pořízena nová licence. Stávající licence bude do tří let odepsána od data zařazení.

b)  Dlouhodobý hmotný majetek

 Dlouhodobý majetek převzatý po privatizaci je oceněn v historických cenách (původní pořizovací 

ceny + oprávky). Nově pořízený majetek je oceňován skutečnými pořizovacími cenami včetně výdajů 

s jeho pořízením související. Úroky z úvěru jsou součástí pořizovací ceny. Dlouhodobý hmotný majetek 

vyrobený vlastní činností společnost nemá. Dlouhodobý hmotný movitý majetek nad 40.000,- Kč 

se odepisuje po dobu ekonomické životnosti.

 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku se snižuje o dotace ze státního rozpočtu. Náklady 

na technické zhodnocení dlouhodobého majetku zvyšují jeho pořizovací cenu, opravy se účtují do 

nákladů.

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

neúčtovala. V roce 2017 společnost neúčtovala o majetku získaném bezplatně.

Odpisování 

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

Předpokládaná životnost je od 1. 1. 2016 stanovena takto:
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c) Finanční majetek

 Krátkodobý fi nanční majetek tvoří peníze v hotovosti, na bankovních účtech a vlastní akcie. Cenné 

papíry k obchodování společnost nemá, taktéž nemá dlouhodobý fi nanční majetek. Společnost 

neúčtuje o majetkové účasti s rozhodujícím a podstatným vlivem.

d) Zásoby

 Společnost zásoby nemá.

e) Pohledávky 

 Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Nakoupené pohledávky společnost 

nemá. O dohadných položkách aktivních se účtuje na základě odborného odhadu. Společnost vykazuje 

pouze krátkodobé dohadné položky aktivní se splatností do jednoho roku.

f) Deriváty

 Deriváty společnost nemá.

g) Vlastní kapitál  

 Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu 

v Ostravě. O zvýšení či snížení základního jmění rozhoduje valná hromada. Pokud do doby roční 

závěrky nedojde k zaregistrování změny základního kapitálu, pak se zvýšení nebo snížení vykazuje 

jako změna základního kapitálu.

h) Cizí zdroje

 Společnost v roce 2017vytvořila zákonnou rezervu ve smyslu zákona o rezervách. Dlouhodobé 

i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovité hodnotě. Dlouhodobé a krátkodobé úvěry se vykazují 

ve jmenovité hodnotě. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobých úvěrů, která je splatná 

do jednoho roku od rozvahového dne. 

i) Leasing

 Dne 23. 11. 2015 byla podepsána smlouva č. 945510 o operativním leasingu na automobil zn. Škoda 

Yeti. Poslední splátka proběhla dne 4. 12. 2017.

j) Devizové operace

 Společnost nepořizuje majetek a závazky v cizí měně.
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k) Použití odhadů

 Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti používalo odhady a předpoklady, jež mají 

vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů 

a nákladů za sledované období. Vedení společnosti stanovilo tyto odhady a předpoklady na základě 

všech jemu dostupných relevantních informací. Nicméně, jak vyplývá z podstaty odhadu, skutečné 

hodnoty v budoucnu se mohou od těchto odhadů odlišovat.

 Účetní jednotka může používat tyto odhady:

 - opravné položky

 - rezervy

 - dohadné položky

 - reálné hodnoty aktiv a závazků

 - způsob či doba odpisování dlouhodobých aktiv nebo zbytková hodnota

 - výše realizované části odložené daňové pohledávky

l) Účtování nákladů a výnosů

 Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí.

m) Daň z příjmů

 Náklad na daň z příjmů se počítá za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného nebo 

sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy (např. tvorba 

a účtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci).

 Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami 

odpisů. Společnost nevytváří rezervu na daň z příjmů.

n) Dotace, investiční pobídky

 Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku 

včetně technického zhodnocení snižuje pořizovací cenu. 

o) Emisní povolenky

 O emisních povolenkách společnost neúčtuje.

p) Následné události

 Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je zachycen 

v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytly doplňující informace o skutečnostech, které 

existovaly k rozvahovému dni.

 V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným událostem 

zohledňujícím skutečnosti, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto událostí popsány 

v příloze účetní závěrky, ale nejsou zúčtovány v účetních výkazech.
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q) Změny způsobu oceňování, odpisování, srovnatelnosti 

 Společnost neprovedla deklasifi kaci v účetních výkazech.

r) Oprava chyb minulých let

 V roce 2017 nebylo účtováno o chybách minulých let. 

Dlouhodobý majetek

a) Dlouhodobý nehmotný majetek (v tis. Kč)

pořiz. cena k 31. 12. 2016  přírůstky úbytky stav k 31. 12. 2017

licence 128 - - 128       

jiný NM 5.049 - - 5.049       

oprávky k 31. 12. 2016 přírůstky úbytky stav k 31. 12. 2017

licence 55 30  - 85      

jiný NM  5.049  -  - 5.049      

b) Dlouhodobý hmotný majetek (v tis. Kč)

Pořizovací cena

v tis. Kč stav k 31. 12. 2016 přírůstky úbytky stav k 31. 12. 2017

stavby 1.784.877 15.102 2.028 1.797.951  

stroje 207.969 1.943 1.955 207.957  

pozemky 8.552 694 60 9.186  

umělecká díla 9 - -  9  

nedokončený

dlouhodobý majetek 8.097 30.528 25.202 13.423 

opr. položka

k nabyt. majetku  -  - - -

Oprávky

Stavby 656.262 36.670 2.028 690.904  

Stroje 177.753 6.883 1.954 182.682   

pozemky - - - -

umělecká díla - - - -

ned.dlouh.maj. - - - -

opr.položka - - - -
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Zásoby

Společnost nemá.

Pohledávky

Souhrnná výše pohledávek do lhůty splatnosti v tis. Kč

 rok 2016 rok 2017

celkem 5.010 3.935   

z toho:            

- do 90 dnů  840 1.155 

-do 180 dnů 0 0

-do 365 dnů 1.390 1.390

-nad jeden rok 2.780 1.390

-do 31.12.1994 0 0

Pohledávky se splatností nad jeden rok se týkají společnosti ŠPVS, která dle Dodatku č. 14 ze dne 21. 12. 2016 

zaplatí v roce 2018 částku 1.390 tis. Kč a v roce 2019 1.390 tis. Kč. 

Pohledávky se splatností delší pěti let společnost neeviduje.

Opravné položky

V roce 2016 vytvořila VHZ opravnou položku na pohledávku za fi rmou HOPR (za odběr kovového odpadu) ve výši 

celé pohledávky, tj. 2.450,- Kč. Společnost doposud nemá k dispozici rozhodnutí KS v Ostravě.

Krátkodobý fi nanční majetek

v tis. Kč stav k 31. 12. 2016 přírůstky úbytky stav k 31. 12. 2017         

pokladna 5 225 220 10   

bankovní účty 113.217 196.613 161.328 148.502   

Ostatní aktiva

Náklady příštích období zahrnují především pojištění vozidel, hmotného majetku, manažerů a služby související 

s chodem počítačů. O příjmech příštích období společnost neúčtuje.

Vlastní kapitál

stav v tis. Kč k 31. 12. 2016 k 31. 12. 2017

základní kapitál 934.715 934.183     

ážio 2.228 2.228      
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ost.kap.fondy 27.481 27.481      

ost.rezervní fondy 53.036 53.036    

 statut.a ost.fondy 173 175   

nerozděl.zisk min.let 7.662 12.100

jiný výsledek hospodaření

minulých let 484 0    

výsledek hospodaření

běžného období 4.014 20.025

Nominální hodnota každé akcie je 1.000,- Kč. Jedná se o kmenové akcie. Společnost akcie na doručitele 

neregistrované a se zvláštními právy nemá. V roce 2017 nedošlo ke zvýšení základního kapitálu. K 31. 12. 2017 

společnost neeviduje vlastní akcie. K jejich znehodnocení došlo v lednu 2017. Přehled o změnách vlastního 

kapitálu je uveden v samostatné tabulce, která je součástí této „Přílohy.“

Dne 26. 6. 2017 se konala valná hromada, která schválila rozdělení hospodářského výsledku (zisku ve výši 

4.013.832,89 Kč) následovně:

- převedení částky 60.000,- Kč na účet sociálního fondu

- převedení částky ve výši 3.953.832,89 Kč na nerozdělený zisk minulých let

VH dále schválila jiný výsledek hospodaření ve výši 483.617,62 Kč a jeho převedení na účet

nerozděleného zisku minulých let.

Společnost v roce 2017 nevyplatila dividendy ani podíly na zisku. Přehled o změnách vlastního kapitálu je zařazen 

samostatně za rozvahou a výsledovkou.

Rozdělení zisku

Vytvořený zisk za rok 2017 (ve výši 20.025 tis. Kč) bude převeden částečně na nerozdělený zisk minulých let 

a částečně do sociálního fondu. 

Rezervy 

v tis. Kč stav k 31.12.2016 netto změna zůstatek k 31.12.2017

odměny PŘ+DR 509 161 670   

úrok Města Šumperka 16 15 31

rezerva na opravu

hmotného majetku 0 8.000  8.000     
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Dlouhodobé závazky

v tis. Kč stav k 31.12.2016 nárůst pokles zůstatek k 31.12.2017

vydané dluhopisy 0  -  - 0

dlouhodobé směnky

k úhradě 0  -  - 0

Město Zábřeh 593 72 - 665

půjčka ze SFŽP 91.935 - 10.390 81.545

Město Šumperk 1.413 - - 1.413

Šumperk-HPI 1.203 .216 - 2.419

Mohelnice-HPII 5.427 5.488 - 10.915

Loštice-HPII 2.714 2.744 - 5.458

Hanušovice-HPII 1.100 1.113 - 2.213

Sobotín-spl.gr.kanál 0 6.622 -  6.622

celkem 104.385 17.255 10.390 111.250

mínus splátka 

v následujícím roce   10.390 100.860   

minus kapitalizace závazků  29.705 71.155 

Ze strany MŽP byla poskytnuta během roku 2017 část dotace ve výši 6.871 tis. Kč na akci Sobotín-splašková 

gravitační kanalizace. Tato stavební akce má být dle smlouvy dokončena do 30.9.2018, z důvodu objektivních 

příčin lze termín realizace posunout, nejpozději však do 31.12.2018 a to na základě písemného dodatku 

odsouhlaseného a podepsaného oběma smluvními stranami. 

V roce 2017 proběhly další splátky půjčky vůči SFŽP a to v celkové výši 10.390 tis. Kč. Za rok 2017 zaplatila 

společnost na úrocích této půjčky částku 880 tis. Kč. Pohledávky fondu vzniklé poskytnutím zápůjčky dle smlouvy 

jsou zajištěny ručitelskými prohlášeními měst Hanušovice, Šumperk, Mohelnice a Loštice. Zaplacené úroky 

nevstupovaly do pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku.

V roce 2017 byly přijaty platby od Města Šumperka ve výši 1.197 tis. Kč, od Města Mohelnice 5.400 tis. Kč, 

od Města Loštice 2.700 tis. Kč a od Města Hanušovice 1.094 tis. Kč.  

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

fáze“podepsané v červnu 2014 a jejich Dodatků č. 1 podepsané v listopadu a prosinci roku 2015se VHZ zavazuje, 

že umožní městům nabýt akcie za fi nanční plnění včetně sjednaného úroku a tím tak dojde k navýšení základního 

kapitálu společnosti. K první vlně kapitalizace závazků dojde nejpozději do 30.9.2018.  

Na základě Smlouvy o podmínkách realizace projektu „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace“ 

podepsané dne 15.2.2017  Obec Sobotín poskytla jednorázově fi nanční plnění VHZ ve výši 6.566 tis. Kč. Smluvní 
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strany se dohodly, že fi nanční plnění poskytuje obec s fi xním úrokem ve výši 1% p.a. a VHZ se touto smlouvou 

zavázala, že nejpozději do 31.12.2018 vrátí fi nanční plnění včetně příslušenství nebo předloží ve stejné lhůtě 

usnesení valné hromady VHZ o zvýšení základního kapitálu, návrh na zápis usnesení do obchodního rejstříku, 

opatřený podpisem osoby oprávněné jednat za VHZ a podacím razítkem příslušného rejstříkového soudu.

Na základě Smlouvy o zápůjčce uzavřené dne 18.12.2015 mezi Městem Šumperk a VHZ město poskytlo peněžitou 

zápůjčku společnosti ve výši 1.413 tis. Kč v rámci realizace přeložky vodovodu na Okružní křižovatce Temenická. 

VHZ se zavázala, že nejpozději do 30. září 2018 vrátí městu zápůjčku v plné výši nebo umožní zapůjčiteli nabýt 

akcie vydržitele vydané ke zvýšení základního kapitálu.

Krátkodobé závazky

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

 ok 2016 rok 2017

celkem 2.668 7.895    

z toho:

-do 90 dnů 2.668 7.895

-do 180 dnů - -

-do 365 dnů - -

-nad jeden rok - -

Společnost neeviduje závazky s dobou splatnosti delší pěti let.

Bankovní úvěry a fi nanční výpomoci

V roce 2017 proběhly splátky úvěru poskytnutého ČSOB ve stanoveném termínu a v požadované výši. Celková 

výše splátky činila 30.476 tis. Kč. Na úrocích zaplatila VHZ 997 tis. Kč, to je o cca 264 tis. Kč méně než v předchozím 

roce.

Dne 12. 12. 2014 byla podepsána Smlouva o zřízení zástavního práva k pohledávkám č. 2633/14/5633. Zástavní 

právo bylo zřízeno k zajištění dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 0999/11/5633 ve znění případných dodatků, 

uzavřené mezi zástavním věřitelem a zástavcem dne 30. 11. 2011 ve výši 160.000 tis. Kč a jejich příslušenství 

a dluhů vyplývajících ze Smlouvy o úvěru č. 2632/14/5633 ve znění případných dodatků, uzavřené mezi zástavním 

věřitelem a zástavcem dne 12. 12. 2014 ve výši jistiny 40.000 tis. Kč a jejich příslušenství. 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.
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Dne 17. 12. 2015 byl podepsán dodatek ke Smlouvě o zřízení zástavního práva k pohledávkám č.2633/14/5633, 

kde dluhy zástavce, které již vznikly nebo vzniknou, se zajišťují do částky 240.000 tis. Kč.

V roce 2018 splatí společnost další část úvěru ve výši 30.476 tis. Kč.

v tis. Kč stav k 31.12.2016 zaplaceno stav k 31.12.2017

úvěr ČSOB 121.905 30.476 91.429   

z toho krátkodobý splatný

v roce 2018    30.476    

 

Ostatní pasiva

O výnosech příštích období VHZ neúčtovala. Společnost v roce 2017 účtovala o výdajích příštích období ve výši 

342 tis. Kč. Výdaje klesly o částku 1.047 tis. Kč. Jednalo se především o poradenské služby a faktury za vodoměry 

a materiál za přípojky.

Deriváty

Společnost nemá.

Daň z příjmů

V roce 2017 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. 2017 se zvýšil odložený závazek o 4.079 tis. Kč. Celková výše odloženého závazku tak činí 40.366 tis. Kč.

Odložená daň k 31. 12. 2017 v tis. Kč 

k 31. 12. 2016  odlož. daň odlož. pohledávka  k 31. 12. 2017

36.287 4.079 - 40.366 

Výpočet odložené daně:

 základ pro daň.pohled. základ pro daň.závazek  rozdíl

rozdíl ZC DHM 213.156 -213.156

účetní rezervy 701  701

celkem 701 213.156  -212.455

sazba daně= 19%

výsledná odlož.daň= 40.366 tis. Kč                                     
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Leasing

Společnost od ledna 2016 platí měsíčně nájemné fi rmě ŠkoFin s.r.o. ve výši 6.640,53 Kč vč. DPH, za rok 2017 

společnost zaplatila 80 tis. Kč. Operativní leasing byl sjednán na dobu 24 měsíců a poslední splátka proběhla dne 

1. 12. 2017. 

Majetek a závazky nevykázané v rozvaze                             

K 31.12.2017 souhrnná výše drobného majetku neuvedeného v rozvaze činí 1.036 tis. Kč. Další položkou, která 

není uvedena v rozvaze je vznik zástavního práva na st. 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). VHZ 

jedná o jeho případném výmazu. 

Výnosy

Převážná část výnosů je tvořena příjmem od ŠPVS, a.s., které VHZ Šumperk, a.s. fakturuje za nájem infrastrukturního 

vodovodního a kanalizačního majetku.

 

Tržby z běžné činnosti (v tis. Kč)

  rok 2016 rok 2017

celkem:  71.232 98.556       

tržby za prodej vl. služeb 71.066 96.674    

tržby z prodeje majetku 0 684

ostatní provozní výnosy 152 1.057    

tržby z prodeje cen. papírů 0 0

výnosy z ost. fi n. Investic 0 0

výnosové úroky 14 141

Do ostatních provozních výnosů za rok 2017 je započten výnos za odběr kovového odpadu ve výši 33 tis. Kč.

Osobní náklady

  rok 2016 rok 2017

průměrný počet zaměstnanců 8 9

z toho řídící pracovníci 1 1

počet členů představenstva+DR 13 13

mzdové náklady zam. 3.218 4.147    

z toho řídící pracovníci 657 728  

mzdové náklady PŘ+DR 2.030 1.144    

soc.zabezpečení+zdrav.pojištění 1.847 1.860    

ostatní náklady 132 142    
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Informace o spřízněných osobách

V roce 2017 neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů a řídící pracovníci žádné půjčky, přiznané 

zápůjčky, zálohy a nevlastní žádné akcie společnosti.

Dotace

V roce 2017 obdržela VHZ na bankovní účet dotaci z OPŽP/MŽP ve výši 6.871tis. Kč. Dotace je určena pro majetek 

budovaný v rámci stavební akce „Sobotín – rozšíření gravitační splaškové kanalizace. Dotace byla ke dni 31. 12. 

2017 zúčtována. 

Následné události

Ke dni 4.1.2018 bylo auto značky Škoda Yeti vráceno leasingové společnosti a dne 19.3.2018 pořídila společnost 

nový vůz zn. Dacia Duster.  

Dne 22.3.2018 byla převedena částka 8.000 tis. Kč na speciální účet, ze kterého budou postupně čerpány 

prostředky na opravu dlouhodobého majetku (oprava vodovodu Olšany) na který byla vytvořena daňová rezerva.

Závazky vůči státním orgánům

Společnost nemá žádné splatné závazky vůči Okresní správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám a 

u fi nančního úřadu nemá evidované žádné daňové nedoplatky.

Dotace na zaměstnance

Společnost v roce 2017 neobdržela dotace od Úřadu práce v Šumperku.

Ostatní plnění

Obchodní společnost VHZ Šumperk, a.s. se podílí v rámci zákonných možností na důchodovém připojištění nebo 

na kapitálovém životním pojištění svých zaměstnanců takto: maximální příspěvek může činit 12.000,- Kč za rok 

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

Firma poskytla svým zaměstnancům v roce 2017 příspěvek v celkové výši 84.000 Kč.

Pronajatý majetek

Obchodní společnost VHZ Šumperk, a.s. pronajímala v roce 2017 svůj majetek společnosti ŠPVS a.s. v pořizovací 

ceně 1,987.471 tis Kč. Z toho nemovitosti činí 1,782.039 tis. Kč a movitý majetek 205.432 tis. Kč.

Přechod na mezinárodní standardy

Společnost nesestavuje účetní závěrku dle mezinárodních standardů.
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát

Rozvaha 

Aktiva B II.  

V roce 2017 došlo k mírnému nárůstu nedokončeného majetku z důvodu, že stavební akce byly započaty v roce 

2017 a datum předání je v roce 2018.     

Pasiva      

A.IV.1 Na základě rozhodnutí valné hromady, konané dne 26. 6. 2017, byl převeden jiný výsledek hospodaření 

minulých let na účet nerozděleného zisku minulých let. Současně část zisku vytvořeného za rok 2016 

byla také převedena na již zmíněný účet, proto došlo k jeho navýšení.

C.I.9 Společnost v roce 2017 obdržela na bankovní účet jednorázově fi nanční plnění ve výši 6.566 tis. Kč 

od Obce Sobotín a tím se zavázala, že nejpozději do 31. 12. 2018 dojde k upsání nových akcií a tím tak 

k navýšení základního kapitálu společnosti.

 Dále tato položka rozvahy obsahuje závazky VHZ k Městu Šumperk na úpis akcií v celkové výši 

1.413 tis. Kč.

C.I.8 Odložený daňový závazek za rok 2017 vzrostl o 4.079 tis. Kč, tedy na částku 40.366 tis. Kč.

C.II.4 Závazky z obchodních vztahů vzrostly o 5.227 tis. Kč oproti roku 2016.

C.II.8.5 Za rok 2017 narostly závazky vůči státu o částku 1.544 tis. Kč. Jedná se o DPH, které bylo odvedeno 

v lednu 2018.

C.II.8.6   Dohadné účty pasivní klesly o částku 29 tis. Kč, tj. na 411 tis. Kč.  Jedná se o úhradu úroků, které VHZ 

platí Městu Zábřeh za úvěr, který město uzavřelo s ČSOB na akci Zlepšení kvality vod horního povodí 

řeky Moravy – II.fáze:“.

C.I.2.  Bankovní úvěry, které byly VHZ spláceny v roce 2017:

 - úvěr ČSOB na fi nancování projektu „Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze 

(v částce 160.000 tis. Kč) Splátky úvěru proběhly ve stanovených termínech a dojednané výši.

 K 31. 12. 2017 VHZ vykazuje zůstatek na tomto účtu částku 91.429 tis. Kč. Jiné úvěry společnost nemá. 

Částka ve výši 30.476 tis. Kč byla přeúčtována na účet krátkodobého úvěru.

C.II.8.7. Na tento účet byla přeúčtována poměrná část splátky vůči SFŽP ve výši 10.390 tis. Kč. Bude splacena 

během roku 2018. Firmě AVJ STAVBY byla v lednu 2018 vrácena jistota ve výši 500 tis. Kč.         



Vysvětlení významných položek výkazu zisku a ztrát

Tržby za prodej vlastních služeb

I. V roce 2017 došlo k podstatnému nárůstu tržeb za služby. Navýšila se roční fakturace v oblasti odpadní 

vody o 10.152 tis. Kč a roční fakturace pitné vody vzrostla o 14.039 tis. Kč. Současně se navýšila fakturace 

pitné vody neakcionářům na cca 1.342 tis. Kč

A.3 Služby poklesly o částku cca 1.786 tis. Kč především v důsledku sníženého objemu oprav vodohospodářské 

infrastruktury a snížené fakturace za služby v oblasti poradenství ( ta klesla o částku cca 1.100 tis. Kč).

 

 Největší opravy byly provedeny např. na kanalizaci Vančurova v Šumperku za cca 2.307 tis. Kč, na 

vodovodu Smetanova v Mohelnici  za cca 1.778 tis. Kč a opravil se VaK v Mohelnici na ulici 1. Máje za 

2.024 tis. Kč. Dále  se připravily PD na opravy hmotného majetku, které proběhnou v roce 2018. Jedná 

se např. o opravy kanalizace v Mohelnici na ulici Zámecká, VaK Šumperk na ulici Školní a vodovod 

Ruda na ulici Linhartova.

F.4 V roce 2017 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.             

III.3. Zvýšily se jiné provozní výnosy o cca 900 tis. Kč. Nárůst byl ovlivněn především vratkou poměrné části 

úroku z prodlení z dodatečných daňových přiznání, které se týkaly zaúčtování Dodatku č.11/2014 k 

provozní smlouvě s provozovatelem naší infrastruktury a ZP Pražské znalecké kanceláře, s.r.o.

Předpoklad nepřetržitého trvání společnosti

Účetní závěrka k 31. 12. 2017 byla sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.

Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by mohly z této nejistoty vyplývat.

Hospodářský výsledek před zdaněním (v tis. Kč)

  rok 2016 rok 2017

  7.150 24.486 

Celkové náklady na odměny statutárnímu auditorovi (v tis. Kč)

 a)      náklady na povinný audit účetní závěrky  38

 b)      účetní poradenství 0

 c)      daňové poradenství 0  

 d)      právní činnost 0                 
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Závěrečné prohlášení

Přílohu k účetní závěrce pro rok 2017 zpracovala v Šumperku dne 19. 3. 2018

Ing. Miloslava Hanělová

vedoucí týmu Ekonomika a správa majetku

Schválil:  Ing. Petr Suchomel

předseda představenstva Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
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