
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • Královéhradecká provozní, a.s.

1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
Královéhradecká provozní, a.s.



22

Obsah

3 - ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4 - ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5 - KLÍČOVÉ ÚDAJE

6 - EDITORIAL PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA

7 - ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

8 - NAŠE SLUŽBY
Výroba vody, Havárie na vodovodní sítě, Ztráty vody

Odpadové hospodářství, Monitoring a čištění kanalizací
Kontrola producentů, kteří překračují kanalizační řády

Odvádění a čištění odpadních vod, Kontrola kvality pitné a odpadní vody
Ochrana životního prostředí, Zákazníci, Společnost má spokojené zákazníky, Služby

17 - INOVACE
Úprava pitné vody HK, Rekonstrukce ČOV Černilov

Výstavba kanalizace Předměřice n. L., Výstavba retenční stoky na kmenové stoce B

20 - ODPOVĚDNOST
Bezpečnost práce, Kontrolní činnost v rámci BOZP

Cíle a úkoly v oblasti BOZP, Vzdělávání, Interní komunikace
Společenská odpovědnost, Osvěta a vzdělávání

26 - ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

27 - FINANČNÍ ČÁST - ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2015

37 - ZPRÁVA O VZTAZÍCH

43 - ZPRÁVA AUDITORA



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • Královéhradecká provozní, a.s.

3

Základní údaje

OBCHODNÍ JMÉNO:
Královéhradecká provozní, a.s. (KHP)

DATUM VZNIKU:
6. 9. 2004

VZNIK:
Společnost Královéhradecká provozní, a.s. provozuje od  30.9.2005 převážně vodárenskou infrastrukturu, kterou tvoří majetek pronajatý 

od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

PRÁVNÍ FORMA:
Akciová společnost

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:
274 61 211

ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:
250 000 000 Kč

AKCIONÁŘ:
VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. (66 %)

Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s. (34 %)

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
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Philippe Guitard

Ing. Martin Bernard MBA
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PaedDr. Mgr. Jindřich Vedlich, Ph.D.

Ing. Jakub Hanzl

Ing. Pavel Lipovský

Ing. Jiří Šolc    

DOZORČÍ RADA
MUDr. Zdeněk Fink  

Ing. Lucie Králová 

Ing. Stanislav Máslo 

Ing. Jiří Pirner  

Ing. Stanislav Javůrek

Petr Luska

Zdeněk Krafka 

Ing. Václav Hošek

Josef Marek

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Jakub Hanzl generální ředitel

Ing. Tomáš Hosa provozní ředitel

Ing. Lucie Králová finanční ředitelka

Ing. Jiří Šolc technický ředitel
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Klíčové údaje

Obrat společnosti:  643 526 tis. Kč   

Hospodářský výsledek:  40 468 tis. Kč

Počet zaměstnanců:  205
  

Voda k realizaci:  8 380 tis.m3   

Ztráty v trubní síti:  15,89 %  

Množství vyčištěné vody:  14 640 tis. m3  

Počet havárií na vodovodní síti:  339 

Počet havárií na kanalizační síti:  150 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje.

K datu sestavení výroční zprávy nejsou vedení společnosti známy 

žádné významné následné události, které by ovlivnily  výroční zprávu 

k 31. prosinci 2015.

(Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2015) 
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Editorial předsedy představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

pokaždé v tomto období v duchu 

rekapituluji významné události 

uplynulého roku, abych se s nimi 

mohl podělit a připomenout si 

je na stránkách výroční zprávy 

společnosti. Dovolte mi tedy 

vrátit se alespoň k několika z nich.

Velmi zásadní provozní událostí roku 2015 byl, po letech 

rekonstrukcí a zkušebních provozů, trvalejší a stabilní 

provoz úpravny vody Hradec Králové – Orlice. Úpravna 

vody byla v provozu celkem sedm měsíců a dodávala 

tak poměrně velkou část pitné vody do části vodárenské 

soustavy východní Čechy. Po celou dobu provozu 

prokazovala, že je schopna stabilních dodávek kvalitní 

pitné vody a to i navzdory nestabilitě vodního zdroje – 

řeky Orlice.

Naše společnost se podílela i na dalších významných 

investičních akcích – byla započata rekonstrukce 

čistírny odpadních vod v Černilově, ukončena výstavba 

kanalizace v Předměřicích nad Labem, zahájena další 

etapa výstavby retenční stoky na kmenové stoce B, která 

umožní zadržet srážkové vody z přívalových dešťů 

a zvýší tak kapacitu kanalizační sítě.

Na rok 2015 budeme nesjpíše vzpomínat jako na rok 

dlouhotrvajícího sucha a bezdeštného období v letních 

měsících. I přes některá opatření při nedostatku vody, 

ke kterým byly nuceny přistoupit místní samosprávy, 

zásobování pitnou vodou zajišťované naší společností 

nebylo nikterak omezeno.

Prioritou naší společnosti jsou zaměstnanci, snažíme 

se, abychom jejich prostřednictvím poskytovali 

svým zákazníkům kvalitní služby, i proto je pro nás 

tak důležitá podpora profesního rozvoje našich 

zaměstnanců. Naší prioritou zůstává i nadále BOZP 

a výsledky loňského roku naši snahu potvrdily.

Na závěr musím připomenout asi nejvýznamnější 

společenskou událost roku 2015, kterou byla 

bezpochyby oslava 10 let vzniku společnosti 

a spolupráce se společností Vodovody a kanalizace 

Hradec Králové, a.s. 

Už během těchto oslav jsme děkovali všem, kteří 

se na dobrém, bezproblémovém a úspěšném chodu 

naší společnosti podílejí. Dovolte mi to udělat 

ještě jednou a zároveň popřát všem mnoho dalších 

úspěšných let.

S úctou

Rostislav Čáp

předseda představenstva Královéhradecké provozní, a.s.
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Organizační  struktura  k  31. 12. 2015

Výhled hospodaření společnosti do roku 2016

Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2016. Výsledky hospodaření za rok 2015 i schválený finanční a obchodní 

plán jsou základem pro stabilní a spolehlivé fungování společnosti v následujícím období. Investiční plán zajišťuje nutnou obnovu i rozvoj 

majetku potřebného pro bezproblémové provozování pronajaté infrastruktury. Výhled na rok 2016 je stabilní.
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Výroba vody
Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro více než 150 tis. obyvatel okresu 

Hradec Králové a částí okresů Jičín, Kolín a Náchod. Voda připravená k realizaci je dopravována 

Vodárenskou soustavou východní Čechy (VSVČ), která tvoří páteř zásobního systému 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

KHP využívá k výrobě pitné vody tyto nejvýznamnější zdroje a úpravny vody:

Zdrojová oblast Litá – nejvýznamnější prameniště v regionu Hradec Králové, vysoce kvalitní 

surová voda je částečně upravovaná a po hygienickém zajištění je dodávaná do VSVČ. 

Zdroje Třebechovice – Bědovice – zdroj s omezenou možností jeho využití z důvodů 

kontaminace. V průběhu roku zde pod vedením vodoprávního úřadu Kostelec nad Orlicí 

probíhal rozsáhlý průzkum s cílem lokalizovat zdroj znečištění a navrhnout způsob sanace. 

ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z mělkých horizontů s vyšším obsahem železa 

a manganu. Surová voda je dvoustupňově upravovaná a doplňuje VSVČ při zásobování 

Bydžovska pitnou vodou.

ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda povrchová z řeky Orlice. V roce 2015 byla 

úpravna Hradec Králové – Orlice poprvé po letech rekonstrukcí a zkušebních a garančních 

provozů provozována v trvalejším stabilním provozu a dodávala tak poměrně významnou část 

vody do části vodárenské soustavy Východní Čechy. Úpravna byla v provozu celkem 7 měsíců 

v roce. Konkrétně se jednalo o etapu od února do června a následně pak provoz na konci roku 

od listopadu dále. Výkon úpravny činil 70 – 90 l/s a dodávala tak přibližně 30 – 40 % vody pro 

aglomeraci Hradce Králové a okolí.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních 

vodárenských společností. Od Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., jsme v roce 2015 nakoupili 

přibližně 1 000 tis. m3, z Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., to bylo 581 tis. m3 pitné vody.

Počet zásobovaných obyvatel 162 179

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 302 km

Počet vodovodních přípojek 34 207

Počet úpraven pitných vod 6

Počet čerpacích stanic 46  

Počet vodojemů 30
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Odběr surové vody v roce 2015 
z jednotlivých zdrojů v tis. m3

Celkový objem vody vyrobené ve vlastních zdrojích v roce 2015 je 

6 966 tis. m3, objem vody k realizaci je 8 380 tis. m3.

KHP
Voda k realizaci                         

[tis. m3]

Voda fakturovaná                                                   

[tis. m3]

Voda nefakturovaná        

[tis. m3]

% vody nefakturované 

z vody k real.

2011 8 554 7 022 1 532 17,9 %

2012 8 711 6 924 1 787 20,5 %

2013 8 313 6 869 1 433 17,4 %

2014 8 045 6 738 1 307 16,2 %

2015 8 380 6 867 1 513 18,0 %

Havárie na vodovodních řadech 

V roce 2015 odstranili pracovníci KHP na vodovodní síti celkem 

339 havárií, tedy o 52 havárií méně než v roce 2014. Především mírný 

průběh zimy v počátku roku pozitivně ovlivnil výskyt poruch.

Vzniklé uniky způsobené poruchou potrubí jsou identifikovány 

na centrálním dispečinku KHP. V určené oblasti následuje práce posádky 

pátracího vozu, kde za pomocí moderní techniky technici určí přesné 

místo poruchy. 

Pro upřesnění místa poruchy na vodovodní síti v Hradci Králové nám 

od roku 2013 slouží projekt spočívající ve vybudování nových míst 

měření průtoků s přenosem informací na dispečink. Dokončení tohoto 

projektu proběhne v průběhu roku 2016.

Litá a Bědovice 4 855

ÚV Nový Bydžov a ÚV Chlumec 618,6

ÚV Hradec Králové 4 855, 4

Náchod 1 002,4

Pardubice 575,8

Hospodaření s vodou v letech 2011-2015

Ztráty vody
Vývoj ztrát vody byl v roce 2015 méně příznivý než v roce 2014, nicméně stále hodnoty % vody 

nefakturované patří k nadprůměrným v rámci ČR. Svůj vliv mohou mít zvýšené odběry během 

suchého léta, které se díky jednoročním odečtovým cyklům mohou částečně projevit až v roce 

2016. 
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Odpadové hospodářství

V roce 2015 bylo vyprodukováno 15 264 tun odpadu.  Došlo k mírnému nárůstu, oproti roku 

2014, kdy bylo vyprodukováno 14 989 tun. Množství vyprodukovaných odpadů celkem v letech 

2010 -2015 kolísá mezi 12 - 15 tisíci tunami.  

Zásadní roli hrají dva co do váhy nejvýznamnější odpady.  Je to jednak množství kalů z čistíren 

odpadních vod  - zde došlo v roce 2015 k dosažené větší sušině a tím ke snížení celkového 

množství tohoto odpadu. Druhý odpad pochází ze stavební výroby a oprav potrubí - zemina 

a kamení.  Zde bohužel přestala být využívána možnost likvidovat zeminu mimo režim odpadů 

v režimu vedlejšího produktu – důvodem jsou legislativní překážky a složitosti, kdy partner 

přestal tuto možnost využívat. 

Jednoznačně pozitivním faktorem v oblasti odpadového hospodářství KHP je trvale velice nízká 

produkce nebezpečných odpadů – v roce 2015 vzniklo pouze 0,37 tuny těchto odpadů. 

Monitoring a čištění kanalizací

Čištění kanalizací je jednou ze základních činností provozovatele pro zachování funkce 

kanalizačních systémů. Kanalizace provozované společností KHP jsou vzhledem 

ke spádovým poměrům náročné na jejich pravidelné čištění. V návaznosti na čištění kanalizace 

provozovatel pak monitoruje její stav a výsledky monitoringu přenáší do systému GIS. 

V roce 2015 bylo vyčištěno téměř 103 km kanalizační sítě a zmonitorováno přes 23 km. 

Zvýšená potřeba čištění kanalizace byla vyvolána nízkými průtoky v kanalizaci.
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Kontrola producentů, kteří překračují 
kanalizační řády

Naše společnost se od roku 2014 zaměřuje na techniku, která nám 

umožní odhalovat producenty odpadních vod, kteří překračují 

kanalizační řád. Kanalizační řád stanovuje mimo jiné kvalitativní 

parametry, které jsou pro producenty závazné. Jejich překročení může 

ohrozit provoz stokové sítě (tuky) nebo čistírny odpadních vod (dusík, 

fosfor, těžké kovy,…). 

V současnosti jsme vybaveni přenosným zařízením, které rozpozná 

nadlimitní vypouštění a zahájí vzorkování odtoku. Jednoznačné 

argumenty nám usnadňují další postup proti nadlimitním producentům 

vedoucí k uplatnění sankcí. 

V roce 2015 byl pořízen automatický vzorkovač ISCO, který slouží 

k odběru vzorků v kanalizační síti. Odběr vzorku může být navázán 

na vodivostní nebo pH sondu, která dá vzorkovači pokyn k zahájení 

odběru vzorku v případě, kdy kvalita protékající vody překročí předem 

nastavený limit vodivosti nebo pH.

Pro náležité ukotvení sacího koše vzorkovače a přídavných sond jsou 

k dispozici speciální nerezové vestavby do kanalizace, které umožní 

správné provedení odběru a zároveň ochrání sací koš i přídavné sondy 

před poškozením.

Celková délka kanalizační sítě 521 km

Počet kanalizačních přípojek 20 579

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 81

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 14 640 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 150

Kanalizace čištěné speciální technikou 102,55 km

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 23,27 km

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje celkem 13 komunálních čistíren odpadních vod 

v majetku Vodovodů a kanalizací Hradec Králové.

Odvádění a čištění odpadních vod
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Množství čištěných odpadních vod 
na ČOV HK 2010-2015 v tis. m3

2011 2012 2013 2014 2015

Počet provedených vzorků se navýšil. To souvisí s dlouhodobým provozem úpravny pitné vody 

Hradec Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 625

Počet analýz 4 590

% nevyhovujících analýz 0,0 %

CHEMICKÉ ROZBORY

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 624

Počet analýz 8 229

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Počet provedených vzorků se navýšil. To souvisí s dlouhodobým provozem úpravny pitné vody 

Hradec Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 627

Počet analýz 7 424

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly prováděny akreditovanou laboratoří 

Královéhradecké provozní, a.s. posouzené Českým institutem pro akreditaci (ČIA).

Kvalita čištění odpadních vod   

ČOV 

Počet vzorků 132

Počet analýz 962 

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Jak je patrné, roky 2014 – 2015 byly velmi suché a to zapříčinilo v Hradci 

Králové úbytek balastních vod.
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Kontrola kvality pitné a odpadní vody
Pitná voda 

Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována v souladu 

s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje rozsah a četnosti 

prováděných rozborů.

V roce 2015 byly provedeny tyto rozbory:

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ ROZBORY

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 390

Počet analýz 2 236

% nevyhovujících analýz 0,0 %
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Ochrana životního prostředí

Společnost Královéhradecká provozní, a.s., si je vědoma závazku k ochraně životního prostředí 

a aktivně k němu přispívá. 

Všechny provozované čistírny odpadních vod v roce 2015 plnily odtokové parametry dle 

platných rozhodnutí a společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:

>  Odstranění CHSK 96,2 %

>  Odstranění BSK5 98,5 %

>  Odstranění NL  98,4 %

>  Odstranění Ncelk 73,1 %

>  Odstranění Pcelk 86,0 %

Účinnosti odstranění znečištění se oproti minulému roku mírně zvýšily. Je to dáno tím, že byl 

suchý rok a odpadní vody přitékaly koncentrovanější bez balastních a srážkových vod.

Z hlediska ochrany ovzduší společnost provozuje dva vyjmenované zdroje znečišťování ovzduší, 

které plní příslušná rozhodnutí a několik malých tzv. nevyjmenovaných zdrojů.  Pravidelná 

měření emisí na sledovaných zdrojích ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko pod 

stanovenými limity.

Zákazníci

V roce 2015 byl v provozu Západ – Nový Bydžov realizován projekt 

dálkových odečtů vodoměrů. Trvale se dařilo snižovat objem pohledávek 

a počet splátkových kalendářů. Významný podíl na tomto pozitivním 

vývoji má také důsledné zavádění zálohových plateb. Strukturální 

změny, které proběhly v roce 2014, byly akceptovány bez negativního 

dopadu na chod zákaznického útvaru. Legislativní změny byly 

promítnuty do nové verze zákaznické smlouvy na dodávku pitné vody 

a odvádění odpadních vod. 

KHP a.s., uzavřela smlouvu o provozování veřejné kanalizace v obci 

Předměřice. Tento krok se projevil nárazovým nárůstem agendy, která 

je spojena s aktualizací smluv a uzavřením nových smluvních vztahů se 

zákazníky z této oblasti.

Počet smluvních zákazníků 38 073

Počet fakturačních vodoměrů 33 388

Počet odeslaných faktur 40 941

Počet stížností a reklamaci 177
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Společnost má spokojené zákazníky
Letošní průzkum spokojenosti, který v září a říjnu 2015 provedla nezávislá agentura 

IBRS – International Business and Research Services s.r.o. ukázal, že 95 % zákazníků je 

spokojeno s profesionalitou zaměstnanců Královéhradecké provozní, a.s.

Letošní průzkum potvrdil celkovou spokojenost zákazníků se službami naší společnosti, 

například 97 % oslovených zákazníků je spokojeno s plynulostí dodávek vody. Průzkum také 

ukázal nárůst spokojenosti s dostatkem informací, rostoucí znalost nabízených služeb 

a celkovou spokojenost s kvalitou pitné vody. 

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků bylo osloveno 400 respondentů z majitelů rodinných 

domů, správců bytových domů a průmyslových zákazníků. 

 Jak jste celkově spokojen(a) s plynulostí dodávek vody?

velmi spokojen

spíše spokojen

spíše nespokojen

zcela nespokojen

56,8 %40,5 %

2,3 % 0,5%
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Služby

Společnost se snaží zákazníkům poskytovat maximum informací 

týkajících se dodávky vody a odvádění vody odpadní. Zákaznická 

linka společnosti je dostupná 7dní v týdnu 24 hodin denně, v roce 

2015 bylo obslouženo celkem 11 000 hovorů. Nejvíce operátorky 

zodpovídají dotazy týkající se smluv, fakturace a všeobecných informací 

a odečtů vodoměrů. Vedle vyřizování telefonických hovorů se operátoři 

telefonického centra podílejí také na propagaci poskytovaných služeb 

– provádějí registraci zákazníků ke službě SMS Info. Zaregistrovaní 

zákazníci pak dostávají důležité informace o pitné vodě pomocí SMS 

zpráv na mobilní telefon. 

Stále více informací společnost zpřístupňuje na svých webových 

stránkách. Zákazníci zde naleznou aktuální data o kvalitě vody v 

jednotlivých zásobovaných oblastech, mají možnost si objednat některé 

poskytované služby pomocí on-line formulářů. V režimu on-line zde také 

naleznou informace o aktuálních haváriích vody a plánovaných výlukách 

dodávek vody.

Zákazníci prostřednictvím webových stránek mohou využívat zákaznický internet, který 

umožňuje našim zákazníkům získat přes webový portál přehled o své spotřebě vody, platbách 

a fakturaci. Prostřednictvím portálu také mohou zadávat dotazy ohledně veškerých služeb 

poskytovaných společností.

Zákazníci mají také k dispozici mobilní aplikaci Moje voda, která je určena majitelům chytrých 

telefonů s iOS nebo Android OS.

Zákazníky velmi oblíbenou službou se stala možnost zasílání faktur elektronickou poštou. 

Faktura je tak zákazníkovi zasílána jako příloha e-mailové zprávy ve formátu PDF. Zákazníci mají 

také možnost platit své faktury pomocí QR kódu. 
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Úpravna pitné vody Hradec Králové – Orlice 
plnohodnotným a spolehlivým zdrojem vodárenské 
soustavy

V roce 2015 byla úpravna Hradec Králové – Orlice poprvé po letech rekonstrukcí a zkušebních 

a garančních provozů v trvalejším stabilním provozu a dodávala tak poměrně významnou část 

pitné vody do části vodárenské soustavy východní Čechy. Úpravna byla v provozu v roce 2015 

celkem 7 měsíců. Konkrétně se jednalo o etapu od února do června a následně pak provoz na 

konci roku od listopadu dále. Výkon úpravny činil 70 – 90 l/s a dodávala tak přibližně 30 – 40 % 

vody pro aglomeraci Hradce Králové a okolí.

Z hlediska kvality se opět ukázalo, že úpravna je schopná stabilních dodávek kvalitní pitné 

vody a to navzdory nestabilitě vodního zdroje – řeky Orlice. Během období provozu byly 

zaznamenány silné okalové stavy (zvýšený zákal vody v důsledku zvýšených průtoků), období s 

extrémním oživením surové vody v řece mikroorganismy a také vysoké výkyvy v teplotě vody. 

Všem těmto nástrahám dokázala moderní technologie úpravny, která sestává ze tří stupňů 

(flokulace s flotací, otevřené filtry s náplní Filtralite a ozonizace s GAU filtrací), bez problémů 

čelit a výstupem z úpravny vždy byla kvalitní pitná voda, která splňovala veškeré parametry dle 

příslušné vyhlášky.

Provoz úpravny má svá pozitiva pro zákazníky – mezi nimi lze zmínit zejména optimalizaci 

tvrdosti vody v síti, kdy při provozu úpravny je voda v síti cca o 25 % měkčí, než při dodávkách 

čistě podzemní vody. Dalším pozitivem je kvalita z hlediska obsahu speciálních látek a reziduí 

léčiv – rozbory ukazují, že vyrobená pitná voda je těchto látek zcela prostá.

Provoz v roce 2015 je bez pochyby příslibem do budoucna – s úpravnou na řece Orlici lze počítat 

jakožto se spolehlivým zdrojem v naší vodárenské soustavě.

Rekonstrukce ČOV Černilov

V roce 2015 byla započata rekonstrukce ČOV Černilov. V této obci 

dochází díky blízkosti Hradce Králové k dlouhodobému nárůstu počtu 

obyvatel. V rámci rekonstrukce dochází k obnově stavebních konstrukcí, 

k výstavbě uskladňovací nádrže kalu a zejména ke kompletní výměně 

a doplnění technologického vystrojení ČOV. Mimo jiné byly vyměněny 

aerační elementy, zautomatizován odtah vratného a přebytečného 

kalu, došlo k navýšení objemu nitrifikační nádrže. V roce 2016 dojde 

k rekonstrukci mechanického čištění a výstavbě nového provozního 

zázemí ČOV. Výsledkem rekonstrukce je navýšení kapacity ČOV a posílení 

provozní spolehlivosti jednotlivých technologických stupňů.
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Výstavba kanalizace Předměřice 
nad Labem

Předměřice nad Labem, obec s necelými dvěma tisíci obyvateli, těsně 

přiléhá k Hradci Králové. Až do roku 2014 byly odpadní vody vypouštěny 

nečištěné do řeky Labe. V roce 2015 došlo k výraznému rozšíření 

kanalizační sítě. Nově vystavěná kanalizační síť společně se stávající 

kanalizační sítí byla napojena do systému 6 nově vybudovaných 

kanalizačních čerpacích stanic.

Veškerá odpadní voda je poté přečerpávána centrální kanalizační čerpací 

stanicí do kanalizační sítě Hradce Králové. Odpadní voda z Předměřic 

nad Labem je tak vyčištěna na ČOV Hradec Králové.

Výstavba retenční stoky na kmenové stoce B 
(ulice Zahrádkářská - Svobodné Dvory)

V roce 2015 byla zahájena další etapa výstavby retenční stoky v západní části města. Retenční 

stoka umožní zadržet srážkové vody z přívalových dešťů a zvýší tak kapacitu kanalizační sítě. 

Navýšení kapacity kanalizační sítě zabrání hydraulickému přetěžování sítě během přívalových 

dešťů, jež se v některých lokalitách může projevovat vytápěním níže položených nemovitostí. 

Dokončení další etapy výstavby retenční stoky se předpokládá v roce 2016.

V oblasti informačních technologií bylo v průběhu roku 2015 realizováno několik projektů, 

které snižovaly náklady a zvětšily bezpečnost společnosti. Jedním z nich bylo zavedení 2-fázové 

autentifikace na poštovním systému Google, dále zavedení politik složitosti hesla. Během roku 

jsme přecházeli na novější verze serverů Microsoft z verze 2008 na verzi 2012. Dále jsme zavedli 

nový systém na správu počítačů - Microsoft System Center Configuration Manager, který nám 

pomáhá řešit a reagovat na aktuální počítačové hrozby včasnou instalací záplat. Důležitým 

projektem bylo také pokračování v již započatém projektu Evidence provozních událostí, dále 

systém pro management společnosti SSRS, který optimalizuje a hlídá náklady na jednotlivých 

odděleních. Opět jako každý rok, probíhaly testy bezpečnosti a audity SW. Dále jsme v rámci 

synergických efektů se společností SVAS zavedli modul Doprava, který nám bude nápomocen 

ve snižování nákladů na provoz automobilového parku. 
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Pracovní úrazovost:

V roce 2015 došlo v působnosti společnosti k  8 úrazům bez pracovní neschopnosti 

a ke  2 úrazům s pracovní neschopností. 

Příčiny pracovních úrazů s pracovní neschopností:

> Pád břemena na kotník dolní končetiny.

> Dopravní nehoda zaviněná třetí osobou.

Bezpečnost práce

Na základě získané certifikace dle OSHAS 18001 v roce předchozím byl 

v dubnu 2015 proveden certifikačním orgánem dozorový audit. 

Z výsledné zprávy tohoto dozorového auditu je zřejmé, že vedení 

společnosti věnuje dostatečnou pozornost zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců. Zavedením systému 

managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 

18001 došlo k prohloubení angažovanosti a osobní aktivity vedoucích 

zaměstnanců na všech úrovních řízení.

Doporučení auditorů při dozorovém auditu vedoucí zaměstnanci 

společnosti operativně zrealizovali. 

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

2011

233

2012

217

2013 2014

206

2015

205

5 let 
a méně

30

6 - 10 let

70

11 - 20 let

45

více než 
20 let

60

Struktura zaměstnanců dle délky zaměstnání

Porovnání úrazovosti:

Kalendářní rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Počet PÚ bez PN 8

Počet pracovních úrazů s PN 6 9 3 5 7 2 3 2 0 2

Kalendářní dny PN 284 815 311 166 294 53 41 132 0 109

Pracovní dny PN 191 556 220 113 195 35 31 92 0 73

206

(Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2015) 
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Kontrolní činnost v rámci BOZP

V rámci prováděných kontrolních činností byly v roce 2015 uskutečněny následující kontroly:

> interní audit ISO

> externí audit ISO

> dohled na pracovištích společnosti poskytovatelem pracovnělékařských služeb

V souladu s Akčním plánem BOZP proběhlo na jednotlivých pracovištích celkem:

> 25 kontrol ze strany BT společnosti za účasti vedoucích pracovníků se zaměřením 

 nad dodržováním dodržování zásad BOZP při pracovních činnostech. Zaměstnanci 

 se v průběhu roku podrobovali namátkovým kontrolám na alkohol a návykové látky.

> Do průběžných kontrol na jednotlivých pracovištích se zapojili i zástupci vrcholového 

 vedení společnosti, kdy každý z nich uskutečnil 6 kontrol se zaměřením na BOZP a PO 

 v organizaci.

> V souladu s požadavky zákoníku práce a kolektivní smlouvy na rok 2015 jsou v současné 

 době ve spolupráci s odborovou organizací a zástupcem zaměstnanců v oblasti BOZP 

 uskutečňovány roční prověrky BOZP na pracovištích společnosti. 

O všech provedených kontrolách jsou vedeny prokazatelné zápisy; ke zjištěným závadám 

jsou stanovena adekvátní opatření k nápravě, je určen termín realizace a osoba odpovědná 

za splnění úkolu. Kontrola odstranění zjištěných nedostatků je prováděna vedoucími 

zaměstnanci na příslušných pracovištích a specialistou BOZP a PO. 

Věková struktura zaměstnanců

31 - 40 let

50

41 - 50 let

63

51 - 55 let

31

60 a více let

23

do 30 let

7

56 - 60 let

31

(Fyzický počet zaměstnanců k 31. 12. 2015) 
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Cíle a úkoly v oblasti BOZP

Vedení společnosti stanovilo pro rok 2015 v oblasti BOZP tři hlavní 

úkoly:

> trvale hodnotit a sledovat stávající rizika vč. stanovených opatření, 

 případně objevovat rizika nová

> zajistit odborná školení podle stanoveného plánu

> splnit úkoly pro rok 2015 v závěrečné zprávě z prověrek BOZP 2014

Na rok 2015 byl přijat Akční plán BOZP, kde byly nastaveny úkoly 

ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců společnost a úkoly, které 

vycházejí z Akčního plánu BOZP VEOLIA.

Aplikace úkolů z konference evropské komise BOZP

> Udržení nulového počtu pracovních úrazů s PN - specifikovaných 

 dle §105 odst. 3 zákoníku práce, u nichž vzniká povinnost vystavovat 

 záznamy o úrazu, úrazy s PN delší než 3 kalendářní dny, 

> pokles počtů pracovních úrazů bez pracovní neschopnosti 

 a s pracovní neschopností do 3 kalendářních dnů,

> 100 % manažerů musí mít absolvované školení BOZP, PO,

> 100 % zaměstnanců musí projít vstupním a zákonným školením BOZP, PO,

> každý člen TOP-managementu musí osobně absolvovat minimálně 6 auditů BOZP,

> 100% kvalitní vyšetření každého úrazu,

> 100% kvalitní vyšetření každé skoronehody

(Skoronehodou se rozumí jakákoliv neplánovaná, náhlá událost, která může zapříčinit zranění 

osob, zvířat, škodu na majetku nebo na životním prostředí, vedoucí k nepříjemným důsledkům, 

ale pouhou shodou náhodných okolností k těmto nežádoucím událostem nedošlo)

Do systému skoronehod jsou zapojeni všichni zaměstnanci společnosti, kdy na základě podnětů 

dojde k prošetření a důkladné analýze možné negativní události a přijímají se adekvátní 

opatření ke snížení rizikových faktorů, ať se to týká pracovních prostor, nebo vhodnějšího 

zajištění pracovních činností v organizaci práce.

Úspěšnost plnění hlavních úkolů a Akčního plánu pro rok 2015 bude vyhodnoceno v Závěrečné 

zprávě z prověrek BOZP, které se v současné době chýlí k samému závěru.
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Vzdělávání

Společnost klade stále velký důraz na prohlubování a rozvoj vzdělávání 

zaměstnanců.

Vzdělávání v oblasti BOZP (školení a výcviku) probíhalo na všech 

stupních a byli do něj zahrnuti všichni zaměstnanci. Povinná školení 

probíhala v nezbytně nutném rozsahu dle zákonů.

Výše uvedené preference spolu s periodicitou školení se promítly 

i v členění nákladů na vzdělávání v roce 2015. Náklady na vzdělávání 

byly v roce 2015 1 112 tis. Kč, což představuje nárůst oproti částce 

vynaložené v loňském roku. Z této částky bylo na věnováno 11 %, 

na povinná školení ze zákona včetně školení BOZP a 89 % prostředků 

sloužilo ke zvyšování kvalifikace a ostatnímu odbornému vzdělávání.

I v tomto roce využila společnost nabídky vzdělávacích kurzů Institutu 

environmentálních služeb, a.s. Zvýšil se podíl online služeb vzdělávacího 

internetového portálu e-Campus Veolia.

Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo v roce 2015 

vynaloženo 6 894 tis. Kč. Z toho bylo věnováno na činnost odborové 

organizace 20 tis Kč, na sportovní a kulturní využití 363 tis. Kč 

a 273 tis. Kč na životní a pracovní jubilea.

Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je penzijní připojištění

a životní pojištění zaměstnanců, kterého využívá 88 % zaměstnanců. 

V roce 2015 bylo vyplaceno 3 312 tis. Kč.

Průměrná mzda vzrostla oproti roku 2014 o 3,9 % za rok 2015 

na 26 798 Kč .

Interní komunikace
Důležitou událostí v životě společnosti byla v letošním roce oslava 10 let vzniku KHP. Byla to 

příležitost rekapitulovat, slavit, ale zejména se potkat a společně strávit příjemné chvíle.

Dlouhodobě však považuje vedení společnosti interní komunikace za jeden z nejvýznamnějších 

bodů efektivního řízení společnosti a je na ni kladen velký důraz.  K informovanosti 

zaměstnanců slouží zejména podnikový intranet, na kterém jsou publikovány informace ze 

všech oborů společnosti včetně nabídek společenských a kulturních akcí.

Nejefektivnějším nástrojem interní komunikace jsou však stále společná setkání a aktivity 

zaměstnanců společnosti. Tradicí už mají akce jako Dětský den, bowlingový turnaj, sjezd Orlice, 

Mikulášská nadílka, fotografická soutěž, taneční zábava.

Společnost v roce 2015 poskytovala svým zaměstnancům tyto další benefity:

> závodní stravování pro zaměstnance i důchodce (stravenky v hodnotě 80 Kč)

> penzijní připojištění (příspěvek ve výši 3 % z vyměřovacího základu pro pojistné 

 a na sociální  zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti) 

> zvýšení odstupného ve vazbě na odchodu zaměstnance v průběhu výpovědní doby

> pracovní doba 37,5 hod. týdně

> prodloužená dovolená o jeden týden

> odměny při životních výročích a jubileích

> zaměstnanecké slevy na tarifní mobilní volání

 

 

Skupina VEOLIA v České republice: Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.,
Středočeské vodárny, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., 1. SčV, a.s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Česká voda - Czech Water, a.s., Veolia Energie ČR, a.s.
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Společenská odpovědnost

Královéhradecká provozní, a.s. spolupracuje s Nadačním fondem Veolia, jehož nejvýznamnějším 

projektem jsou MiNiGRANTY. V roce 2015 se uskutečnil již 8. ročník MiNiGRANTŮ, v němž měli 

zaměstnanci opět možnost získat podporu pro aktivity, na kterých se ve svém volném čase 

podílejí. Podpořeno bylo tentokrát 14 projektů v celkové finanční výši 270 000 Kč. Od roku 2008 

podpořila společnost spolu s Nadčním fondem celkem 84 projektů. Projekty zaměstnanců 

pokrývají velmi rozmanitou sféru oblastí a zájmů. Finanční podpora míří na sportovní aktivity 

dětí, na podporu aktivit spojených se vzděláváním dětí, ale třeba také na nákup cvičebních 

pomůcek pro děti do základní školy. 

Královéhradecká provozní, a.s. se také zapojila do nového projektu Nadačního fondu Veolia 

„Stále s úsměvem!“ Jeden projekt s názvem SPOLEČNĚ! vznikl ve spolupráci s městem Smiřice 

a nabízí seniorům cyklus aktivit přispívajících k udržení a rozvoji jejich duševních i fyzických sil, 

např. tvořivé dílny, besedy, trénink paměti, koncert.

Druhý projekt vznikl ve spolupráci s Oblastní charitou Hradec Králové, která má 

s ošetřovatelskou a pečovatelskou službou seniorů obrovské zkušenosti. Cílem tohoto projektu 

je povzbudit a potěšit seniory prostřednictvím osobního setkávání, soutěžení, kulturních 

vystoupení, vytrhnout je ze všední každodennosti.

Osvěta a vzdělávání

Společnost stále seznamuje širokou veřejnost s náročností procesů 

úpravy, distribuce pitné vody a v neposlední řadě i odvádění a čištění 

vod odpadních. Cílovou skupinou pak jsou zejména školy, kterým 

poskytujeme vzdělávací materiály a přednášky o vodě.

Přibližovat a popularizovat celý proces výroby, distribuce a čištění vody 

se společnost snaží v rámci Dnů otevřených dveří. V roce 2015 byla 

zpřístupněna široké veřejnosti čistírna odpadních vod v Hradci Králové. 

V září 2015 v rámci Dnů evropského dědictví a ve spolupráci s Městem 

Hradec Králové byl zpřístupněn věžový vodojem na Novém Hradci 

Králové.



26

Zpráva dozorčí rady



VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 • Královéhradecká provozní, a.s.

27

Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí
500 03 Hradec Králové

eská republika

 

Ozna .
A K T I V A

ád. B žné ú etní období Minulé ú . 
období

   Brutto Korekce Netto Netto

a b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM ( .02+03+31+63) 001  971 395 - 171 224  800 171  830 209

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002

B. Dlouhodobý majetek ( .04+13+23) 003  257 428 - 163 492  93 936  102 048

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  ( .05 až 12) 004  18 804 - 11 480  7 324  5 866

B.I.1. Z izovací výdaje 005

2. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006

3. Software 007  17 361 - 11 286  6 075  3 829

4. Ocenitelná práva 008

5. Goodwill 009

6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010   542 -  194   348   380

7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 011   901   901  1 657

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 012

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek  ( .14 až 22) 013  238 174 - 152 012  86 162  95 732

B.II.1. Pozemky 014

2. Stavby 015

3. Samostatné hmotné movité v ci a soubory hmotných movitých 
v cí 016  144 977 - 94 292  50 685  53 192

4. P stitelské celky trvalých porost 017

5. Dosp lá zví ata a jejich skupiny 018

6. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019   39   39   22

7. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 020  6 192  6 192  9 298

8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021  2 499  2 499   842

9. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 022  84 467 - 57 720  26 747  32 378

B.III. Dlouhodobý finan ní majetek  ( .24 až 30)      023   450   450   450

B.III.1. Podíly - ovládaná osoba 024

2. Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 025

3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026

4. Záp j ky a úv ry - ovládaná nebo ovládající osoba, podstatný 
vliv 027

5. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 028   450   450   450

6. Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek 029

7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek 030

ROZVAHA
v plném rozsahu

k 31. prosinci 2015
( v tisících K  )

274 61 211

 
Královéhradecká provozní, a.s.

  Královéhradecká provozní, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2015

 
Ozna . A K T I V A ád. B žné ú etní období Minulé ú . 

období
   Brutto Korekce Netto Netto

a b c   1   2   3   4

C. Ob žná aktiva  ( .32+39+48+58) 031  713 194 - 7 732  705 462  726 917

C.I. Zásoby  ( .33 až 38) 032  14 026  14 026  14 903

C.I.1. Materiál 033  12 320  12 320  13 859

2. Nedokon ená výroba a polotovary 034  1 706  1 706  1 044

3. Výrobky 035

4. Mladá a ostatní zví ata a jejich skupiny 036

5. Zboží 037

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 038

C.II. Dlouhodobé pohledávky  ( .40 až 47) 039  115 495  115 495  136 904

C.II.1. Pohledávky z obchodních vztah 040

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 041

3. Pohledávky - podstatný vliv 042

4. Pohledávky za spole níky 043

5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044  115 495  115 495  136 904

6. Dohadné ú ty aktivní 045

7. Jiné pohledávky 046

8. Odložená da ová pohledávka 047

C.III. Krátkodobé pohledávky  ( .49 až 57) 048  583 578 - 7 732  575 846  574 935

C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah 049  42 937 - 7 732  35 205  59 478

2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 050  193 098  193 098  171 901

3. Pohledávky - podstatný vliv 051

4. Pohledávky za spole níky 052

5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 053

6. Stát - da ové pohledávky 054  22 370  22 370  20 755

7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055  24 200  24 200  24 355

8. Dohadné ú ty aktivní 056  300 813  300 813  298 292

9. Jiné pohledávky 057   160   160   154

C.IV. Krátkodobý finan ní majetek  ( .59 až 62) 058   95   95   175

C.IV.1. Peníze 059   95   95   175

2. Ú ty v bankách 060

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 061

4. Po izovaný krátkodobý finan ní majetek 062

D.I. asové rozlišení  ( .64+65+66) 063   773   773  1 244

D.I.1. Náklady p íštích období 064   773   773  1 244

2. Komplexní náklady p íštích období 065

3. P íjmy p íštích období 066

Finanční část - Účetní závěrka k 31. 12. 2015
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  Královéhradecká provozní, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2015

 
Ozna . P A S I V A ád. B žné 

ú etní 
období

Minulé ú . 
období

  a    b  c  5  6

PASIVA CELKEM  ( .68+89+122) 067  800 171  830 209

A. Vlastní kapitál  ( .69+73+80+83+87+88)          068  324 809  331 964

A.I. Základní kapitál  ( .70+71+72) 069  250 000  250 000

A.I.1. Základní kapitál              070  250 000  250 000

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-) 071

3. Zm ny základního kapitálu 072

A.II. Kapitálové fondy  ( .74 až 79) 073

A.II.1. Ážio 074

2. Ostatní kapitálové fondy 075

3. Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk 076

4. Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách obchodních 
korporací 077

5. Rozdíly z p em n obchodních korporací 078

6. Rozdíly z ocen ní p i p em nách obchodních korporací 079

A.III. Fondy ze zisku  ( .81+82) 080  22 686  20 179

A.III.1. Rezervní fond 081  22 686  20 179

2. Statutární a ostatní fondy 082

A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let  ( .84+85+86) 083  11 655  11 654

A.IV.1. Nerozd lený zisk minulých let 084  11 655  11 654

2. Neuhrazená ztráta minulých let 085

3. Jiný výsledek hospoda ení minulých let 086

A.V.1. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 087  40 468  50 131

A.V.2. Rozhodnuto o zálohách na výplatu podílu na zisku (-) 088

B. Cizí zdroje  ( .90+95+106+118) 089  475 237  498 245

B.I. Rezervy  ( .91 až 94) 090   105   158

B.I.1. Rezervy podle zvláštních právních p edpis 091

2. Rezerva na d chody a podobné závazky 092

3. Rezerva na da  z p íjm 093

4. Ostatní rezervy 094   105   158

B.II. Dlouhodobé závazky  ( .96 až 105) 095  123 117  144 484

B.II.1. Závazky z obchodních vztah 096

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 097  119 988  141 143

3. Závazky - podstatný vliv 098

4. Závazky ke spole ník m 099

5. Dlouhodobé p ijaté zálohy 100

6. Vydané dluhopisy 101

7. Dlouhodobé sm nky k úhrad 102

8. Dohadné ú ty pasivní 103

9. Jiné závazky 104

10. Odložený da ový závazek 105  3 129  3 341

  Královéhradecká provozní, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2015

 
Ozna . P A S I V A ád. B žné 

ú etní 
období

Minulé ú . 
období

  a b  c   5   6

B.III. Krátkodobé závazky  ( .107 až 117) 106  346 015  344 603

B.III.1. Závazky z obchodních vztah 107  19 200  28 496

2. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 108  18 285  18 285

3. Závazky - podstatný vliv 109

4. Závazky ke spole ník m 110

5. Závazky k zam stnanc m 111  5 350  4 313

6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 112  3 156  2 648

7. Stát - da ové závazky a dotace 113  1 271  2 477

8. Krátkodobé p ijaté zálohy 114  263 965  253 831

9. Vydané dluhopisy 115

10. Dohadné ú ty pasivní 116  34 173  33 992

11. Jiné závazky 117   615   561

B.IV. Bankovní úv ry a výpomoci  ( .119 až 121) 118  6 000  9 000

B.IV.1. Bankovní úv ry dlouhodobé 119  3 000  6 000

2. Krátkodobé bankovní úv ry 120  3 000  3 000

3. Krátkodobé finan ní výpomoci 121

C.I. asové rozlišení  ( .123+124) 122   125

C.I.1. Výdaje p íštích období 123

2. Výnosy p íštích období 124   125
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Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo

 

Ozna . TEXT ád.

a b c  1  2

I. Tržby za prodej zboží 01  80 174  92 273

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02  72 628  84 888

+ Obchodní marže   ( .01-02) 03  7 546  7 385

II. Výkony  ( .05+06+07) 04  644 223  626 696

II.1. Tržby za prodej vlastních výrobk  a služeb 05  643 526  625 758

II.2. Zm na stavu zásob vlastní innosti 06   662   726

II.3. Aktivace 07   35   212

B. Výkonová spot eba  ( .09+10) 08  459 911  428 389

B.1. Spot eba materiálu a energie 09  86 624  78 008

B.2. Služby 10  373 287  350 381

+ P idaná hodnota  ( .03+04-08) 11  191 858  205 692

C. Osobní náklady  ( .13 až 16) 12  104 001  105 365

C.1. Mzdové náklady 13  69 680  72 034

C.2. Odm ny len m orgán  obchodní korporace 14  2 929  2 896

C.3. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 15  24 498  23 987

C.4. Sociální náklady 16  6 894  6 448

D. Dan  a poplatky 17  12 934  14 492

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18  21 555  21 580

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu  ( .20+21) 19  1 019  2 350

III.1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20  1 019  2 350

III.2 Tržby z prodeje materiálu 21

F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu  
( .23+24) 22   530  1 397

F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 23   530  1 397

F.2. Prodaný materiál 24

G. Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a 
komplexních náklad  p íštích období 25   533 -  884

IV. Ostatní provozní výnosy 26  5 299  5 293

H. Ostatní provozní náklady 27  4 600  5 501

V. P evod provozních výnos 28

I. P evod provozních náklad 29
* Provozní výsledek hospoda ení 30  54 023  65 884

( .11-12-17-18+19-22-25+26-27+28-29)

eská republika274 61 211

B žné 
ú etní 
období

Minulé ú . 
období

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové len ní

za rok kon ící 31. prosincem 2015

 
Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí
500 03 Hradec Králové

( v tisících K  )

  Královéhradecká provozní, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové len ní 
za rok kon ící 31. prosincem 2015

 
Ozna . TEXT ád.

a b c  1  2

VI. Tržby z prodeje cenných papír  a podíl 31

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku   ( .34+35+36) 33

VII.1. Výnosy z podíl   v ovládaných osobách a v ú etních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34

VII.2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír  a podíl 35

VII.3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku 36

VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 37

K. Náklady z finan ního majetku 38

IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát 39

L. Náklady z p ecen ní cenných papír  a derivát 40

M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 41

X. Výnosové úroky 42   18   18

N. Nákladové úroky 43  2 154  2 592

XI. Ostatní finan ní výnosy 44   48   62

O. Ostatní finan ní náklady 45   751   730

XII. P evod finan ních výnos 46

P. P evod finan ních náklad 47
* Finan ní výsledek hospoda ení 48 - 2 839 - 3 242

( .31-32+33+37-38+39-40-41+42-43+44-45+46-47)
Q. Da  z p íjm  za b žnou innost   ( .50+51) 49  10 716  12 511

Q.1. -splatná 50  10 928  13 005

Q.2. -odložená 51 -  212 -  494
** Výsledek hospoda ení za b žnou innost 52  40 468  50 131

( .30+48-49)
XIII. Mimo ádné výnosy 53

R. Mimo ádné náklady 54

S. Da  z p íjm  z mimo ádné innosti  ( .56+57) 55

S.1. -splatná 56

S.2. -odložená 57

* Mimo ádný výsledek hospoda ení  ( .53-54-55) 58

T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 59
*** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 60  40 468  50 131

( .52+58-59)
**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním 61  51 184  62 642

( .30+48+53-54)

B žné 
ú etní 
období

Minulé ú . 
období
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Vznik a charakteristika spole nosti 

Vlastníci spole nosti 

Sídlo spole nosti 

Identifika ní íslo 

lenové p edstavenstva a dozor í rady k 31. prosinci 2015 

lenové p edstavenstva lenové dozor í rady 

 

Zm ny v obchodním rejst íku 

 
Organiza ní struktura 
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Královéhradecká provozní, a.s.  
Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí, 500 03 Hradec Králové. 

Zapsaná v Obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Hradci 
Králové, oddíl B, vložka 2383  

 
 

 
ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU 

 A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU 
 

 (dále jen „Zpráva o vztazích“) 

  

Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona . 90/2012 Sb., o obchodních 
spole nostech a družstvech, v platném zn ní. 

I. Struktura vztah  mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

OVLÁDANÁ OSOBA: Královéhradecká provozní, a.s.  
 Se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí, 500 03 Hradec Králové,  
 I O: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejst íku  
 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 
   
OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 
A OSOBY OVLÁDAJÍCÍ 
OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE  

akciová spole nost z ízená podle francouzského práva,  
se sídlem 36-38 Avenue Kleber, 751 16 Paris, 
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži,  
RCS PARIS B 433 934 809. 
 
Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux 
komanditní spole nost na akcie, 
se sídlem 193-169 Avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, 
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, 
RCS PARIS B 572 025 526. 
 

 

 

VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE 
akciová spole nost z ízená podle francouzského práva, 
se sídlem 36-38 Avenue Kleber, 751 16 Paris, 
zapsaná v obchodním rejst íku Obchodního soudu v Pa íži, 
RCS Paris 403 210 032. 
 

 
PROPOJENÉ OSOBY: VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. 
 se sídlem Praha 1, Na Flerenci 2116/15, PS : 110 00, 
 I O: 492 41 214 zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098. 
 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 
 se sídlem Olomouc, Tovární 41, PS : 779 00, 
 I O: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíle B, vložce 1943. 
 
 VODOSPOL s. r. o. 

se sídlem Klatovy, Ostravská 169, Klatovy IV, 339 01 Klatovy, 
 I O: 483 65 351, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 3931. 
 
 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 
 I O: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejst íku,  
 vedeným M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297. 
 
 St edo eské vodárny, a.s. 
 se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PS : 272 80, 
 I O: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699. 
 
 Severo eské vodovody a kanalizace, a.s. 
 se sídlem Teplice, P ítkovská 1689, PS : 415 50, 
 I O: 490 99 451, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíle B, vložce 465. 
  
 RAVOS, s.r.o. 
 se sídlem Františka Diepolta 1870, Rakovník PSC: 269 01 
 I O: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602. 
  
 Vodohospodá ská spole nost Sokolov, s.r.o. 
 se sídlem Sokolov, Ji ího Dimitrovova 1619, PS : 356 01, 

I O: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378. 
    

. S V, a.s. 
se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS  100 00, 
I : 475 497 93, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383. 
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Institut environmentálních služeb, a.s. 
se sídlem Praha 1, Pa ížská 11, PS : 110 00, 

 I : 629 54 865, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967.

 
VODÁRNA PLZE  a.s.  

 se sídlem Plze , Malostranská 143/2, PS : 317 68, 
 I O: 252 05 625, zapsaná v obchodním rejst íku, 
 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574. 

 
eská voda - Czech Water, a.s. 

se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PS : 102 00, 
I O: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12115. 
 
Solutions and Services, a.s
se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PS : 110 00, 
I O: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.  
 
Veolia Support Services eská Republika, a.s. 
se sídlem Praha 1, Na Florenci 2116/15, PSC: 110 00, 
I O: 290 60 770, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíle B, vložce 18573. 
 
VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL 
se sídlem Avenue Kléber 36-38, 75116 Paris, France, 
RCS Paris 433 539 566. 
 
Veolia Energie R, a. s. eská republika 
se sídlem 28. íjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
I O: 451 93 410, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 318. 
  
SPID 2 (Societé de participations et d´investissements diversifies 2), 
se sídlem Place Ronde 33, 92800 Puteaux-Paris La Defense, France, 
RCS Nanterre 399 345 206. 
  
Veolia Pr myslové služby R, a.s. 
se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Zelená 2061/88a, PS  709 74, 
I O: 278 26 554, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 3722. 
  
Veolia Powerline Sp. z o.o. 
Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko, 
Obchodní rejst ík Ciezyn 141 89 229. 
  
AmpluServis, a.s. 
se sídlem Ostrava-T ebovice, ul. Elektrárenská 5558, PS  709 74, 
I O: 651 38 317, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 1258. 
  

 

 

Veolia Komodity R, s.r.o. 
se sídlem 28. íjna 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
I O: 258 46 159, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl C, vložka 21431. 
  
OLTERM & TD Olomouc, a.s. 
se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00  Olomouc, 
I O: 476 77 511, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Ostrav , oddíl B, vložka 872. 
  
Veolia Energie Kolín, a.s. 
se sídlem Kolín V., Tovární 21, PS  280 63, 
I O: 451 48 091, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523. 
  
Dalkia, s.r.o. 
se sídlem Praha 2, Americká .p. 415, 
I O: 257 06 969, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62955. 
  
JVCD, a.s. 
se sídlem Praha 2, Americká 36/415, PS  120 00, 
I O: 601 93 204, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném M stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2321. 
  
Veolia Energie Mariánské Lázn , a.s. 
se sídlem Nádražní nám stí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázn , 
I O: 497 90 676, zapsaná v obchodním rejst íku, 
vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4776. 
 

 
Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v p íloze . 1 a 2 
této Zprávy. 
 
Ovládaná osoba je vlastn na 66 % ovládající osobou, p i emž ovládající osoba volí statutární orgány. 
 
 

II. Úloha ovládané osoby. 
 

Ovládaná osoba využívá odborných, konzulta ních a dalších služeb propojených osob. Ovládaná osoba má 
dále možnost využívat rozsáhlé know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby. 

III. Zp sob a prost edky ovládání. 
 

Ovládání je uskute ováno zejména p ímým zp sobem prost ednictvím hlasovacích práv vykonávaných na 
valné hromad , v rámci obchodního vedení p edstavenstvem spole nosti a dále prost ednictvím výkonného 
managementu. 
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IV. P ehled jednání u in ných v posledním ú etním období, která byla u in na na popud 
nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 
majetku, který p esahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjišt ného podle 
poslední ú etní záv rky. 

 

V roce 2015 vyplatila ovládaná osoba ovládající osob  dividendu ve výši 47 623 tis. K . 

Žádná další transakce ani suma transakcí mezi ovládanou osobou a ostatními subjekty popsanými výše 
nep esáhla 10 % vlastního kapitálu ovládané spole nosti. 

V. P ehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi 
osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

V pr b hu kalendá ního roku 2015 byly spole ností Královéhradecká provozní, a.s. (dále jen 
„Spole nost“) a propojenými osobami uzav eny a/nebo z staly v platnosti následující smlouvy a byla 
poskytnuta následující pln ní: 
 

5.1 Smlouvy uzav ené v pr b hu kalendá ního roku 2015 mezi propojenými osobami 
 

A. Smluvní pln ní sp ízn ných osob v i Spole nosti: 

Vztahy ke spole nosti VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2015 provád la spole nost VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 

 
- reklamní a propaga ní služby p i jednáních s ve ejností, v médiích, 
- identifikování možných krizových bod . 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná 
újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti Solutions and Services, a.s.  
 
V roce 2015 provád la spole nost Solutions and Services, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- správa datového centra a IT infrastruktury, 
- poskytnutí služeb Google, 
- poskytnutí služeb - QualysGuard. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 

 

 

Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Solutions and Services, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  
 
V roce 2015 provád la spole nost St edo eské vodárny, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- rozbory pitných vod. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti Veolia Komodity s.r.o.  
 
V roce 2015 provád la spole nost Veolia Komodity s.r.o. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- dodávka elektrické energie. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Veolia Komodity s.r.o v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
B. Smluvní pln ní Spole nosti v i sp ízn ným osobám: 
Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  
 
V roce 2015 provád la Spole nost pro spole nost St edo eské vodárny, a.s. tato pln ní: 
 
- išt ní vodovodního potrubí. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti eská voda - Czech Water, a.s. 
 
V roce 2015 provád la Spole nost pro spole nost eská voda - Czech Water, a.s. tato pln ní: 
 
- stavební práce dle smlouvy o dílo – OV ernilov rekonstrukce. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
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Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 

 
5.2 Smlouvy uzav ené v p edchozích letech s platností zasahující do pr b hu roku 2015 

 
A. Smluvní pln ní sp ízn ných osob v i Spole nosti: 

Vztahy ke spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
 
V roce 2015 provád la spole nost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pro Spole nost tato pln ní:  
 
- laboratorní rozbory pitných vod. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v ú etním období roku 2015 
žádná újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti eská voda - Czech Water, a.s. 
 
V roce 2015 provád la spole nost eská voda - Czech Water, a.s. pro Spole nost tato pln ní:  
 
- ov ování a opravy vodom r . 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti eská voda - Czech Water, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná 
újma nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s.  
 
V roce 2015 provád la spole nost VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- služby spojené s propagací a dodávky drobných reklamních p edm t , 
- služby v oblasti finan ního business plánu, zavád ní cash managementu, p íprav  reportingu 

a rozpo t , 
- zajišt ní rozvoje webu, 
- zpracování výpo t  finan ních údaj  na zam stnanecké benefity, 
- ízení MOV, telemetrie odtoku istírny. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ve vztahu ke spole nosti VEOLIA ESKÁ REPUBLIKA, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná 
újma nevznikla. 
 
 
 

 

 

Vztahy ke spole nosti Solutions and Services, a.s.  
 
V roce 2015 provád la spole nost Solutions and Services, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
  
- centrální tisk faktur vodného a sto ného z dodaných datových soubor ,  
- zajišt ní centrální fakturace vodného a sto ného, 
- zajišt ní kancelá ských tisk ,  
- zajišt ní systému elektronické pošty MS Exchange, 
- zajišt ní služeb centrálního call centra, 
- výkon práva k po íta ovému programu s obchodním ozna ením ZIS PVODwin®CRM a zajiš uje 

implementaci aktualizace programu s komer ním ozna ením ZIS is-USYS®.net a zajiš ovala servis 
zákaznického informa ního systému, 

- poskytování souboru služeb pro interaktivní komunikaci se spot ebiteli v rámci marketingových nebo 
obchodních aktivit odb ratele prost ednictvím SMS zpráv, 

- poskytování služeb vzdáleného p ipojení k Portálu Veolia, 
- zajišt ní p ístupu k portálu finan ního reportingu Vector, 
- zajišt ní innosti spojené s výb rem dodavatele elekt iny a plynu,  
- zajišt ní innosti spojené s výb rem dodavatel  inností a zboží, 
- zajiš ování konzulta ních služeb projekt SAP, 
- poskytování služeb – p eprava osob, 
- zajiš ování služeb v oblasti IT, 
- p enos dat o hotovostních platbách p es terminály Sazka, 
- podpora zákaznického informa ního systému, 
- ro ní aktualizace licence SW Správce IT, 
- poskytování podlicence k SW Správce IT, 
- zajišt ní a integrace datové komunikace v rámci skupiny, 
- zajišt ní p ístupu k systému datových schránek, 
- testování bezpe nosti informa ních systém  spole nosti, 
- poskytnutí služby správy, podpory a údržby VPN, 
- zajišt ní zobrazování provozních událostí na webové map . 

 
Veškerá pln ní a smlouvy se uskute nily za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Solutions and Services, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti Institut environmentálních služeb, a.s. 
 
V roce 2015 spole nost Institut environmentálních služeb, a.s. zajiš ovala pro Spole nost služby v oblasti 
školení a vzd lávání.   
 
Na základ  smlouvy ze dne 15. ledna 2010 dále zajiš ovala spole nost Institut environmentálních služeb, 
a.s. služby vzd lávání prost ednictvím vzd lávacího portálu (e-learning). 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  Institut environmentálních služeb, a.s. v ú etním období roku 2015 
žádná újma nevznikla. 
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Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  
 
V roce 2015 provád la spole nost St edo eské vodárny, a.s. pro Spole nost tato pln ní: 
 
- osobní doprava. 

 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE. 
 
Na základ  žádosti o p istoupení k Dohod  o cashpoolingu uzav ené mezi Komer ní bankou, a.s., 
spole ností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE a spole ností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je 
Spole nost za len na do systému cashpoolingu v rámci skupiny. 
 
Na základ  licen ní smlouvy byla Spole nosti poskytována práva z ochranných známek, pojistné smlouvy 
na krytí finan ních následk  za hmotné škody a za materiální a nemateriální škody zp sobené t etím 
osobám za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 
Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE v ú etním období roku 2015 
žádná újma nevznikla. 
 

B. Smluvní pln ní Spole nosti v i sp ízn ným osobám: 
 

Vztahy ke spole nosti St edo eské vodárny, a.s.  
 

V roce 2015 provád la Spole nost pro spole nost St edo eské vodárny, a.s. dodávky materiálu a išt ní 
kanalizace. 
 

Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 

Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti  St edo eské vodárny,  a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
 
Vztahy ke spole nosti Solutions and Services, a.s.  
 
Na základ  Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Spole nost spole nosti Solutions and 
Services, a.s. pronájem kancelá ských prostor. 
 
Pln ní bylo provád no za podmínek obvyklých v obchodním styku. 
 

Ze vztahu p evládají pro Spole nost výhody a žádná rizika nehrozí. 
 
Spole nosti ze vztahu ke spole nosti Solutions and Services, a.s. v ú etním období roku 2015 žádná újma 
nevznikla. 
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Sídlo společnosti:

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Tel.:  495 715 111

Fax:  495 406 108

Zákaznická linka: 841 11 12 13

E- mail:  info@khp.cz

Internet: www.khp.cz

Výroční zpráva sestavena 15. dubna 2016.


