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

  DATUM VZNIKU:  6.9.2004

  PRÁVNÍ FORMA:  Akciová společnost 

  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.

  IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO:  27 46 12 11

  ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI:  250 000 000 Kč

  AKCIONÁŘI: Veolia Voda S.A. (66 %)

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

  SÍDLO SPOLEČNOSTI:  Hradec Králové, Víta Nejedlého 893, PSČ 500 03
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Klíčové údaje

Obrat společnosti: 617 612 tis. Kč                                 

Hospodářský výsledek: 54 123 tis. Kč  

Voda k realizaci: 8 313 tis. m3      

Množství vyčištěné odpadní vody: 18 499 tis. m3 

Ztráty vody: 15,06 %    

Počet zaměstnanců: 206

Počet havárií na vodovodní síti: 418 

Počet havárií na kanalizační síti: 73 

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Společnost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti výzkumu 
a vývoje.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.

Významné události

  Povodně
Ve dnech 2. a 3. června dosáhla řeka 
Cidlina postupně I. až III. stupně povod-
ňové aktivity. Nejvíce zasaženou oblastí, 
kterou provozuje společnost Královéhra-
decká provozní, a.s., tak bylo město Nový 
Bydžov a Chlumec nad Cidlinou. Po dobu 
trvání povodně nebylo zásobování obyva-
telstva přerušeno. Z preventivních důvodů 
byl odstaven vrt pro úpravnu pitné vody 
Nový Bydžov, který byl v teoretickém do-
sahu povodně. Nejvíce zasaženou oblastí 
bylo město Nový Bydžov, zde se jednalo 
o historicky nejničivější povodeň, v ně-
kterých ulicích města dosahovala voda až 
do výšky 1 metru. Došlo k zaplavení 3 ka-
nalizačních čerpacích stanic, částečnému 
zaplavení některých budov na čistírně od-
padních vod v Novém Bydžově a zanesení 
kanalizace sedimentem na většině území 
města. Méně dramatickou, ale podobnou 
situaci řešilo i město Chlumec nad Cidli-
nou. Celkové škody způsobené povodní se 
vyšplhaly na téměř 10 milionů korun.

  Sbližování se 
Středočeskými vodárnami
Od června 2013 má Královéhradecká pro-
vozní, a.s. společné vedení se společností 
Středočeské vodárny, a.s.  Hned v počátku 
se během červnových záplav ukázalo, 
že obě společnosti jsou schopny dobře 
spolupracovat a pomáhat si. KHP poskytla 
dieselové kalové čerpadlo Sterling Q150, 
kanalizační čerpací techniku a pracovníky, 
kteří pomáhali s odstraňováním povodňo-
vých škod.



Editorial předsedy
představenstva
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Vážení akcionáři, dámy a pánové,

opět otevíráte výroční zprávu naší spo-
lečnosti a dovolte mi tedy, abych
v jejím úvodu krátce shrnul ty nejzá-
sadnější okamžiky uplynulého roku.

Po náročném roce 2012, který přinesl 
mnoho organizačních změn, se po-
čátek uplynulého roku zdál mnohem 
poklidnější. V červnu začala společ-
nost Královéhradecká provozní, a.s. 
fungovat pod stejným vedením spolu 
se společností Středočeské vodárny, 
a.s. Hned v počátku fungování toto 
nové spojení prověřily povodně, které 
oběma společnostem způsobily mno-
ho starostí i škod. Ukázalo se však, že 
obě společnosti jsou schopny dobře 
spolupracovat a pomáhat si.

Další významnou událostí pro naši 
společnost byla změna loga. Dosud 
jsme používali logo akcionáře – spo-
lečnosti Veolia Voda, od podzimu pou-
žíváme logo nové. Nové logo by mělo 
přispět k účinnější prezentaci KHP, a.s. 
u svých odběratelů.

V provozní oblasti byla stále nejdůležitější událostí probíhající modernizace úpravny 
vody v Hradci Králové, která se již pomalu chýlí ke konci. Neméně důležité jsou však 
další provozní činnosti, za které mohu jmenovat například rekonstrukci kalového hos-
podářství, regeneraci vodních zdrojů Třesice nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod
v obci Mokré.

I tento rok byl tedy nakonec velmi bohatý na události nejen provozní, ale také orga-
nizační, správní a v neposlední řadě i lidské. Znovu bych chtěl poděkovat všem, kteří 
strávili během červnových povodní mnoho času prací a věnovali mnoho úsilí tomu, aby 
vše fungovalo, aby ztráty a omezení byly minimální. Díky patří všem, kteří byli ochotni 
pomáhat.

Mé poděkování patří obchodním partnerům a zaměstnancům, kteří se na zdárném 
fungování naší společnosti podílí.

S úctou

Rostislav Čáp

předseda představenstva Královéhradecké provozní, a.s.



Organizační struktura
k 31. 12. 2013
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  Nové logo společnosti
S cílem srozumitelněji prezentovat dodavatele vodárenských služeb v Hradci 
Králové a okolí se společnost Královéhradecká provozní, a.s. rozhodla pou-
žívat nové logo. Dosud používala logo svého akcionáře – společnosti Veolia 
Voda.

K tomuto kroku bylo přistoupeno na základě výsledků průzkumu spokojenosti, ze kterého vyplynulo, že naši zákazníci mají 
jen malé povědomí o názvu svého dodavatele, který pro ně zajišťuje dodávku pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní. 
Nové logo by mělo přispět k účinnější prezentaci společnosti KHP, a.s. u svých odběratelů a správně je nasměrovat při řešení 
nejrůznějších dotazů a požadavků nebo hlášení poruch a havárií.

Nový symbol Královéhradecké provozní, a.s. je tvořen linkami, které stylizují měření výšky vodní hladiny a čistoty vody. Barev-
nost sloupce pak zachycuje různé odstíny vody v přírodě.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.
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Naše služby
Zajišťujeme pro své zákazníky
komplexní servis

PŘÍSTUP
K ZÁKAZNÍKOVI, 

INOVACE, 
ODPOVĚDNOST, 

SOLIDARITA
A VÝKONNOST

ZTRÁTY
VODY 

URDŽUJEME 
NA NÍZKÉ
ÚROVNI

  Výroba vody
Královéhradecká provozní, a.s. vy-
rábí a dodává vodu pro téměř 150 
tis. obyvatel okresu Hradec Králové 
a částí okresů Jičín, Kolín a Náchod. 
Voda připravená k realizaci je do-
pravována Vodárenskou soustavou 
východní Čechy (VSVČ), která tvoří 
páteř zásobního systému v Králo-
véhradeckém a Pardubickém kraji.

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

Zdrojová oblast Litá – nejvýznam-
nější 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. Závě-
ry průzkumu zatím nedokázaly 
přesně určit ohnisko kontaminace, 
tudíž bez dalšího doprůzkumu 
nelze přistoupit k sanaci zdrojové 
oblasti.
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ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda z mělkých horizontů s vyšším 
obsahem železa a manganu. Surová voda je dvoustupňově upravovaná a dopl-
ňuje VSVČ při zásobování Bydžovska pitnou vodou.

ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda povrchová z řeky Orlice. V 
rámci VSVČ je tento zdroj pitné vody zařazen jako zdroj záložní. V roce 2012 
byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce úpravny vody. Ta potrvá do roku 2014. 
Výsledkem rekonstrukce bude úpravna vody, která bude spolehlivě upravovat 
říční vodu s využitím nejmodernějších technologií. Technologie úpravny bude 
schopna v budoucnu ze surové vody odstraňovat i tolik diskutované látky jako 
hormony a obecně zbytky léčiv.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje 
sousedních vodárenských společností. Od VaKu Náchod jsme v roce 2013 na-
koupili přibližně 1 016 tis. m3, z VaKu Pardubice to bylo 596 tis. m3 pitné vody.

Počet zásobovaných obyvatel 159 259

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 293 km

Počet vodovodních přípojek 33 546

Počet úpraven pitných vod 6

Počet čerpacích stanic 46  

Počet vodojemů 30
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VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.

Odběr surové vody v roce 2013 
z jednotlivých zdrojů 

Zdroj  tis.m3

Litá a Bědovice 6 135

ÚV Nový Bydžov a ÚV 
Chlumec 566

ÚV Hradec Králové 0

Celkový objem vody vyrobené 
ve vlastních zdrojích v roce 2013 je 
6 701 tis. m3, objem vody k realiza-
ci je 8 313 tis. m3.

Hospodaření s vodou v letech 2005-2013

KHP Voda k realizaci                         
[tis. m3]

Voda 
fakturovaná                                                   

[tis. m3]

Voda 
nefakturovaná 

[tis. m3]

%  vody 
nefakturované 
z vody k real.

2005 9 500 7 678 1 823 19,2 %

2006 9 644 7 722 1 922 19,9 %

2007 9 222 7 498 1 724 18,7 %

2008 8 968 7 403 1 565 17,5 %

2009 8 894 7 233 1 661 18,7 %

2010 8 795 7 226 1 569 17,8 %

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 %

  Ztráty vody
Vývoj ztrát v roce 2013 pozitivně ovlivnil počátek roku bez extrémně nízkých 
teplot. I po zbytek roku se dařilo udržet úniky na nízké úrovni. Množství vody 
nefakturované 1 443 tis. m3 znamená meziroční pokles o 344 tis. m3 a nejlep-
ší výsledek za dobu existence KHP. V roce 2013 byly dokončeny další měřící 
okrsky na vodovodní síti v Hradci Králové, čímž získá provozovatel důležité 
informace o výskytu úniků. Společně s další technikou pro lokalizaci poruch a 
zkušenostmi našich zaměstnanců máme velký předpoklad udržet ztráty vody 
na vynikající úrovni.



  Havárie na 
vodovodních řadech
V roce 2013 odstranili pracovníci 
KHP, a.s. na vodovodní síti celkem 
418 havárií, tedy o 78 havárií 
méně než v roce 2012. Především 
mírný průběh zimy v počátku roku 
pozitivně ovlivnil výskyt poruch.
Vzniklé uniky způsobené poru-
chou 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 vodo-
vodní síti v Hradci Králové nám od 
roku 2013 slouží i nově vybudova-
ná místa měření průtoků 
s přenosem informací na dispe-
čink.
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  Úpravna vody prochází modernizací
Před více než 40 lety byla postavena úpravna vody v Hradci Králové, která 
zajišťuje přeměnu surové vody z řeky Orlice ve vodu pitnou. Zařízení úpravny 
vody za celou dobu své existence používá původní technologická zařízení 
a neproběhla zde žádná zásadní rekonstrukce. 
V září 2012 byla slavnostně zahájena její modernizace, v jejím průběhu 
dojde ke kompletní výměně technologických zařízení a instalaci moderního 
řídicího systému, díky čemuž úpravna stoprocentně zabezpečí dodávku vody 
v požadovaném celoročním množství a kvalitě. 
V roce 2013 proběhla zásadní část rekonstrukce technologické linky úpravny, 
která zahrnovala především realizaci separačních stupňů – flotaci a rychlo-
filtraci. Na počátku roku 2014 proběhnou garanční testy, které dle předpo-
kladů prokáží garantované účinnosti technologii v zimním provozu. V červnu 
roku 2014 pak budou následovat letní garanční testy, při kterých bude již 
upravená voda dodávána do vodovodní sítě.
Ukončení rekonstrukce je naplánováno na říjen 2014.

  Odpadové hospodářství
V roce 2013 bylo vyprodukováno 12 875 tun odpadu. V předchozích letech 
bylo vyprodukováno - v roce 2008 14 386 tun, v roce 2009 13 855 tun, v roce 
2010 celkem 11 614 tun, v roce 2011 13 971 tun odpadu, v roce 2012 pak
14 522 tun.
V roce 2013 tak oproti posledním dvěma rokům došlo k mírnému poklesu 
množství vyprodukovaných odpadů. Způsobily to zejména dva faktory – 
mírně menší množství kalů z čistíren odpadních vod (důvodem je zejména 
menším množství přijatého externího substrátu k výrobě bioplynu). Dru-
hým faktorem je pokračující nižší produkce odpadu zemina a kamení. Tento 
pokles souvisí se zavedením likvidace zeminy v režimu vedlejšího produktu, 
kdy je námi vytěžená zemina předávána k dalšímu využití bez nutnosti přeji-
tí do režimu odpadu. Mírně se opět podařilo snížit také množství produkova-
ného komunálního odpadu.



11

  Kontrola neoprávněného vypouštění srážkových 
vod do kanalizace
Pod společným vedením hledají společnosti Královéhradecká provozní, a.s. 
a Středočeské vodárny, a.s. další možné cesty spolupráce a vzájemného vyu-
žívání zkušeností.
V průběhu září se KHP rozhodla přistoupit ke kontrole neoprávněného 
vypouštění srážkových vod z nemovitostí do splaškové kanalizace, které je 
v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem pro veřejnou 
potřebu. Využila tak zkušeností pracovníků Středočeských vodáren s touto 
technologií a celkem bylo prověřeno více než 500 nemovitostí. Průzkum 
kanalizačních přípojek jednotlivých nemovitostí je prováděn tzv. kouřovou 
metodou. Tímto způsobem lze provést kontrolu správnosti napojení srážko-
vých vod bez účasti majitele nemovitosti, aniž by docházelo k poškození či 
zásahu do majetku. 
Metoda je založena na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné 
do oddílné splaškové kanalizace. Pokud je do kanalizační přípojky na splaško-
vé kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví 
se mlha v okapech či dvorních vpustích. Tyto jevy jsou v průběhu zkoušky vy-
hodnocovány a dokumentovány a slouží jako podklady pro pozdější jednání 
s majiteli objektů.
Z prováděných kontrol vyplynulo několik desítek případů neoprávněného 
vypouštění srážkových vod z nemovitostí.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.

  Odvádění a čištění odpadních vod

Celková délka kanalizační sítě 517 km

Počet kanalizačních přípojek 17 762 

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 79 

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 18 499 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 73

Kanalizace čištěné speciální technikou 120 km

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 18,2 km

Královéhradecká provozní, a.s. 
provozuje 13 komunálních čistíren 
odpadních vod v majetku Vodovo-
dů a kanalizací Hradec Králové a 
jednu v majetku města Chlumec 
nad Cidlinou (servisní smlouva).

  Monitoring a čištění 
kanalizací
Čištění kanalizací je jednou ze 
základních činností provozovatele 
pro zachování funkce kanalizač-
ních systémů. Kanalizace provo-
zované společností KHP, a.s. jsou 
vzhledem ke spádovým poměrům 
náročné na jejich pravidelné na 
jejich čištění. V návaznosti na 
čištění kanalizace provozovatel 
pak monitoruje její stav a výsledky 
monitoringu přenáší do systému 
GIS. V roce 2013 bylo vyčištěno 
120 km kanalizační sítě a zmoni-
torováno 18,2 km.
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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 2013 byly provedeny tyto rozbory:

MIKROBIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ ROZBORY

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 250

Počet analýz 1 736

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 668

Počet analýz 4 929

% nevyhovujících analýz 0,0 %

CHEMICKÉ ROZBORY

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 484

Počet analýz 7 053

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 671

Počet analýz 7 743

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Analýzy v rozsahu základního 
rozboru byly prováděny akredito-
vanou 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 %
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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 2013 plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí 
a společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:
• Odstranění CHSK  93,0 %
• Odstranění BSK5 97,6 %
• Odstranění NL  95,9 %
• Odstranění Ncelk 64,8 %
• Odstranění Pcelk 73,2 %
Naše společnost využívá jako alternativní zdroj energie vyprodukovaný 
bioplyn na ČOV Hradec Králové. Během roku proběhla rekonstrukce míchání 
objemu vyhnívacích nádrží a společně s dávkováním externího substrátu se 
daří celý proces ještě zintenzivnit.
Společnost provozuje dva střední zdroje znečišťování ovzduší a několik malých 
zdrojů. Pravidelná měření emisí ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko 
pod stanovenými limity.
V roce 2012 byl realizován projet ekvitermní regulace vytápění administra-
tivních objektů a budovy úpravny vody v Hradci králové. Výsledky za rok 2013 
ukázaly meziroční snížení spotřeby tepla o 10%.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.

  Zákaznické služby
V oblasti zákaznických služeb proběhla v první polovině roku analýza zákaz-
nických služeb, která bude mít vliv na změny v organizaci společností v roce 
2014. 
V souvislosti s novelou Zákona o vodovodech a kanalizacích byla zpřesněna 
evidence vodovodních a kanalizačních řadů podle jednotlivých  vlastníků. 
Proběhlo testování implementace nové jednotné odběratelské smlouvy 
reflektující novelu zákona o VAK a novelu Občanského zákoníku. Bylo zahá-
jeno zasílání elektronických faktur do datových schránek a zasílání souborů 
elektronických faktur a zavedena možnost platby faktur přes QR kódy na 
fakturách za vodné a stočné.

ZÁKAZNÍCI

Počet smluvních zákazníků 30 341

z toho  individuálních zákazníků 26 132

            bytových družstev, bytových domů 1 120

            ostatních zákazníků 3 089

Počet fakturačních vodoměrů 31 856

Počet odeslaných faktur 41 016

Počet stížností a reklamací 259

INFO VEOLIA VODAVazeny zakazniku,z duvodu planovaneopravy vodovodubude dne 8. 9. 2013prerusena dodavkavody v lokaliteHlavni ulice,Pardubice, od 8.00do 16.00 hod.Dekujeme za pochopeni



  Zákazníci jsou 
se službami vodáren 
spokojeni
V rámci průzkumu spokojenos-
ti zákazníků bylo osloveno 400 
respondentů z řad individuálních 
zákazníků, správců bytových 
domů a firem. Telefonický prů-
zkum provedla nezávislá agentura 
IBRS, s.r.o. - International Business 
and Research Services s.r.o. v září
a říjnu roku 2013. Cílem dotazová-
ní je zjistit celkovou spokojenost
s úrovní služeb poskytovaných 
naší společností.

Celkem 88,3% zákazníků je velmi 
spokojeno nebo spíše spokojeno 
se službami poskytovanými Králo-
véhradeckou provozní, a.s.

Vysoce hodnotí zákazníci
profesionalitu našich zaměstnan-
ců – 99 % velmi spokojených nebo 
spíše spokojených.
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Z průzkumů také vyplývá, že zákazníci stále více vyhledávají informace na 
webových stránkách. Královéhradecká provozní, a.s. se snaží na svých webo-
vých stránkách poskytovat požadované informace. Zákazníci zde naleznou 
aktuální havárie, ale i plánované výluky vody. V závěru roku 2012 byly nově 
upraveny webové stránky společnosti tak, aby byly přehlednější a přístup-
nější zákazníkům. 

Zákazníci prostřednictvím webových stránek mohou využívat zákaznický in-
ternet, který umožňuje našim zákazníkům získat přes webový portál přehled 
o své spotřebě vody, platbách a fakturaci. Prostřednictvím portálu také mo-
hou zadávat dotazy ohledně veškerých služeb poskytovaných společností.

Přes internetové stránky si mohou naši zákazníci rezervovat schůzku týkající 
se smluvních záležitostí.

Jak jste celkově spokojen/a s úrovní poskytovaných 
služeb Vašeho dodavatele pitné vody a provozovatele 
kanalizace?

velice spokojen - 40,8 %

zcela nespokojen - 0,8 %

spíše spokojen - 54,0 %

spíše nespokojen - 4,4 %



  Služby
Zákaznická linka společnosti je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně, 
v roce 2013 bylo obslouženo celkem 11 481 hovorů. Nejvíce operátorky zod-
povídají dotazy týkající se smluv, fakturace a všeobecných informací 
a odečtů vodoměrů. Vedle vyřizování telefonických hovorů se operátoři tele-
fonického centra podílejí také na propagaci poskytovaných služeb – prová-
dějí registraci zákazníků ke službě SMS Info, ve které je zaregistrováno více 
než 37 000 odběrných míst. Zaregistrovaní zákazníci pak dostávají důležité 
informace o pitné vodě pomocí SMS zpráv na mobilní telefon. V roce 2013 
bylo takto odesláno více než 2 000 sms zpráv.

Zákazníky velmi oblíbenou službou se stala možnost zasílání faktur elek-
tronickou poštou. Faktura je tak zákazníkovi zasílána jako příloha e-mailové 
zprávy ve formátu PDF. Celkem naše společnost registruje již více než 4000 
zákazníků se zasíláním faktur emailem. 

15

Jak jste spokojen/a s kvalitou pitné vody?

velice spokojen - 41,5%spíše spokojen - 48,0 %

nespokojen - 1,5 %

spíše nespokojen - 9,0 %

Používáte vy osobně vodu 
z kohoutku také na pití?

ano 83,5 %

ne 16,5 %

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.

Jaký způsob poskytování 
informací Vám vyhovuje?

internet 35,8 %

tištěné 
materiály 34,3 %

telefon 30,0 %

média
(TV, rádio, 

tisk)
31,5 %

SMS 
zprávy 22,3 %

e-mail 22,5 %



ODPOVĚDNOST
Odpovědnost vůči zaměstnancům
a zákazníkům
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ETIKA, 
DODRŽOVÁNÍ 
NOREM ISO, 
BEZPEČNOST 

PRÁCE

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST 

A ROZVOJ 
ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

  Bezpečnost práce
Společnost Královéhradecká pro-
vozní, a. s. v roce 2013 pokračova-
la v naplňování cílů z předchozích 
programů a cílů. Jeden z hlavních 
bodů v péči o zaměstnance je 
oblast bezpečnosti práce. Naše 
společnost považuje vynakládání 
prostředků na BOZP jako investici 
do budoucnosti. K dlouhodo-
bým cílům v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci patří 
snižování počtu pracovních úrazů. 
Zaměstnanci procházejí periodic-
kými školeními dle legislativních, 
normativních požadavků a potřeb 
společnosti. V roce 2013 bylo u za-
městnanců společnosti provedeno 
opětovné školení první pomoci.

Kalendářní rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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

Kalendářní dny PN 284 815 311 166 294 53 41 132

Pracovní dny PN 191 556 220 113 195 35 31 92

Společnost je od roku 2008 držitelem certifikátu bezpečnosti dle ČSN OHSAS 
18001. V dubnu 2013 společnost v rámci kontrolního dozorového auditu 
obhájila certifikáty integrovaného systému řízení. Z výsledné zprávy tohoto 
auditu je zřejmé že, vedení společnosti věnuje dostatečnou pozornost zajiš-
tění 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 za-
městnanců na všech úrovních řízení.

Doporučení auditorů, která vzešla z dozorového auditu v roce 2013, vedoucí 
zaměstnanci společnosti operativně zrealizovali. 

Pracovní úrazovost:
V roce 2013 vznikly celkem 2 pracovní úrazy s pracovní neschopností delší 
než 3 kalendářní dny, kterými zaměstnanci zameškali 132 kalendářních dní, 
z toho 92 pracovních. 
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  Kontrolní činnost v rámci BOZP
V rámci prováděných kontrolních činností byly v roce 2013 
uskutečněny následující kontroly:
• interní audit ISO
• externí audit ISO

V souladu s Akčním plánem BOZP proběhlo na jednotlivých 
pracovištích celkem:
• 26 kontrol ze strany BT společnosti za účasti vedoucích pracovníků se 
zaměřením nad dodržováním dodržování zásad BOZP při pracovních činnos-
tech. 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. 
• V souladu s požadavky zákoníku práce a kolektivní smlouvy na rok 2013 
byly provedeny ve spolupráci s odborovou organizací a zástupcem zaměst-
nanců v oblasti BOZP roční prověrky BOZP na pracovištích společnosti. 

Ve společnosti proběhly i dvě nezávislé kontroly ze strany kont-
rolních a dozorových orgánů:
• Svazovou inspekcí odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, 
lesního a vodního hospodářství ČR se zaměřením nad stavem BOZP 
e společnosti KHP, a.s.
• Kontroly pracovišť ze strany smluvního poskytovatele pracovnělékařských 
služeb

V obou případech bylo při kontrolách zjištěno, že v důsledku zavedení sys-
tému BOZP podle ČSN OHSAS 18001 dochází k neustálému prohlubování 
zdokumentování běžně prováděných činností v oblasti BOZP a PO, ke zvyšo-
vání dobrovolné spoluúčasti zaměstnanců na zajištění BOZP ve společnosti 
a ke zvýšení odpovědného přístupu k zajišťování BOZP ze strany vedoucích 
zaměstnanců.

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. 

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech

2009 229

2010 239

2011 233

2012 217

2013 206

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.

  Interní komunikace
K interní komunikaci a informova-
nosti zaměstnanců slouží zejmé-
na podnikový intranet, na kterém 
jsou publikovány informace ze 
všech oborů společnosti včetně 
nabídek společenských a kultur-
ních 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. 

Struktura zaměstnanců podle 
délky zaměstnání v roce 2013

do 5 let 48

6 až 10 let 41

11 až 20 let 64

21 a více 53



  Vzdělávání
Společnost stále klade důraz na prohlubování a rozvoj vzdělávání zaměst-
nanců. 

V roce 2013 společnost pokračovala v přípravě určených nástupců a talen-
tů, a to i formou vysokoškolského studia. Společnost finančně podporovala 
jednoho zaměstnance při bakalářském studiu v oboru vodovodů a kanali-
zací pořádaném IES - zaměstnanec v roce 2013 bakalářská studia úspěšně 
ukončil.

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 2013. Náklady na vzdělávání byly v roce 2013 
545 tis. Kč, což představuje mírný nárůst oproti částce vynaložené v loňském 
roku. Z této částky bylo věnováno 25 % na povinná školení ze zákona včetně 
školení BOZP a 75 % prostředků sloužilo ke zvyšování kvalifikace
a ostatnímu odbornému vzdělávání.

I v tomto roce využila společnost nabídky vzdělávacích kurzů Institutu 
environmentálních služeb, a.s. a online služeb vzdělávacího internetového 
portálu.

  Zaměstnanecké 
benefity
Na sociální výdaje daňově uzna-
telné i neuznatelné bylo v roce 
2013 vynaloženo 6 568 tis. Kč.

Z toho bylo věnováno na činnost 
odborové organizace 15,9 tis Kč, 
na sportovní a kulturní využití 
295 tis. Kč a 148,5 tis. Kč na život-
ní a pracovní jubilea.

Významnou součástí zaměstna-
neckých výhod je penzijní připo-
jištění a životní pojištění zaměst-
nanců, kterého využívá 97,6 % 
zaměstnanců. Při průměrném 
měsíčním příspěvku zaměstnava-
tele 1 223 Kč na něj bylo vyplace-
no 3 010 tis. Kč. Průměrná mzda 
(bez managementu)vzrostla 
za rok 2013 o 2,36 %.

Přes 80 % zaměstnanců využívá 
pro sebe a rodinné příslušníky zvý-
hodněného programu mobilních 
služeb elektronických komunikací 
zajištěné rámcovou dohodou s O2 
Telefonica.
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Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 1 - Březen 2013

Magazín zaměstnanců skupiny Veolia Voda ČR - č. 2 - Červenec 2013

Philippe Guitard Philippe Guitard 
jmenován ředitelem Veolia 
jmenován ředitelem Veolia Environnement pro střední 
Environnement pro střední a východní Evropu
a východní Evropu

Struktura zaměstnanců 
dle věku v roce 2013
do 30 let 6

31 - 40 let 48

41 - 50 let 57

51 - 55 let 31

56 - 60 let 42

60 a více 22
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Ochrana životního 
prostředí a společenská 
odpovědnost

OHLEDUPLNÝ 
PŘÍSTUP 

K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ

ZODPOVĚDNÝ 
PŘÍSTUP 

V OBLASTI 
NAKLÁDÁNÍ 
S ODPADY

  Osvěta a vzdělávání
Společnost se snaží širokou veřej-
nost seznamovat s náročností pro-
cesů úpravy, distribuce pitné vody 
a v neposlední řadě i odvádění a 
čištění vod odpadních. Tradičně 
se zaměřujeme zejména na 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 letošním 
roce byla otevřena široké veřej-
nosti čistírna odpadních vod
v Hradci Králové, která se setkala
s velkým zájmem. 
Prostřednictvím projektu Čerstvou 
kohoutkovou? Stačí říct! podporu-
jeme i nadále pití vody z kohoutku 
v restauracích královéhradeckého 
regionu.

  Spolupráce s Nadačním fondem Veolia
Královéhradecká provozní, a.s. byla i v roce 2013 spolu s Nadačním fon-
dem Veolia partnerem udělování Ceny Křesadlo v Královéhradeckém kraji. 
Křesadlo je určeno všem, kdo se bezplatně věnují potřebným v neziskové 
organizaci, nebo zcela nezištně pomáhají své obci či při záchraně kulturního 
a přírodního bohatství.
Solidaritu a pomoc potřebným prokázali také zaměstnanci společnosti 
během červnových povodní. Společnost přispěla prostřednictvím organizace 
ADRA materiální pomocí na odstraňování povodňových škod. Zaměstnanci 
pak uspořádali finanční sbírku na pomoc svým kolegům z Nového Bydžova, 
kteří byli vyplaveni.
Již 6. ročník MiNiGrantů, v němž mají zaměstnanci možnost získat podporu 
pro aktivity, na kterých se ve svém volném čase podílejí, přinesl celkem
26 žádostí o podporu. Podpořeno bylo 16 projektů v celkové finanční výši 
300 000 Kč. Mezi projekty se objevila dětská hřiště, sportovní turnaje, letní 
tábory, ale třeba také podpora vytvoření podmínek pro vznik náhradní rodin-
né péče.

VÝROČNÍ ZPRÁVA/2013/Královéhradecká provozní, a.s.



INOVACE

NOVINKY, 
OBNOVITELNÉ 

ZDROJE

REKONSTRUKCE, 
TECHNICKÁ 
VYLEPŠENÍ

  Technologické úpravy 
na vodovodu Pamětník
Pro vodovod Pamětník byl od 
roku 2011 určen Krajskou hygi-
enickou stanicí Hradec Králové 
mírnější hygienický limit pro 
heyazinon. Díky pravidelným 
výměnám aktivovaného uhlí v 
instalovaných filtrech pro odstra-
nění pesticidních látek však od 
října 2011 nedošlo k překročení 
základních hygienických limitů. 
Dalším problémem, který zde byl 
řešen, bylo zanášení filtru GAU 
způsobené zvýšenými koncentra-
cemi železa a manganu ve zdroji, 
které významně zkracovalo 
životnost granulovaného aktivní-
ho uhlí při záchytu hexazinonu. 
V říjnu 2013 KHP přistoupila k 
instalaci technologie pro odstra-
nění železa a manganu z pitné 
vody, která byla předřazena filtru 
s granulovaným aktivním uhlím. 
Tím byla prodloužena životnost 
aktivního uhlí na více jak 2 roky 
a zaručena tak spolehlivost celé 
úpravy. Pro posílení provozní spo-
lehlivosti došlo k také doplnění 
přenosů na dispečink společnosti. 
Po přijetí všech těchto opatření 
tedy nebudou nadále nutné mír-
nější hygienické limity. 
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  Regenerace zdrojů Třesice
V roce 2013 jsme věnovali významnou pozornost vodním zdrojům v lokali-
tě Třesice – Písek, které zásobují přilehlé město Chlumec nad Cidlinou včet-
ně okolních patnácti obcí. Tyto vrty byly vybudovány v roce 1974 a 1987 a 
dnes již bylo nutné řešit zvýšení jejich vydatnosti. Po kamerové prohlídce 
vrtů jsem přistoupili k regeneraci těchto vrtů pomocí mechanicko-technic-
ké metody. Regenerace přispěla k 75 - 100% nárůstu vydatnosti.

  Rekonstrukce kalového hospodářství
V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce kalového hospodářství na ČOV 
Hradec Králové, jež navázala na již rekonstruovaný odtah primárního kalu 
z usazovacích nádrží a rekonstrukci vyhnívací nádrže č.1. V roce 2013 pro-
běhla rekonstrukce vyhnívací nádrže č.2. Tato rekonstrukce sestávala
z vypuštění vyhnívací nádrže a jejím kompletním vyčištění. Byla vyměněna 
potrubí, ve kterých proudí bioplyn za účelem promíchávání objemu nádrže, 
dále proběhla sanace betonového vrchlíku nádrže a výměna ručních klapek 
na potrubí bioplynu za klapky s elektrickým pohonem. Po ukončení prací 
byla provedena zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti nádrže.



  Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na třídě ČSA
v Hradci Králové
Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. začala počátkem 
roku 2013 realizovat rozsáhlou rekonstrukci vodovodu a kanalizace na tří-
dě ČSA v Hradci Králové. První část od ulice Rokycanova po ulici Chmelova 
se provádí bezvýkopově, druhá část od ulice Chmelova za křižovatku s ulicí 
Mosteckou v otevřeném výkopu. Celá rekonstrukce sítí by měla být dokon-
čena v závěru roku 2014.

Bezvýkopová metoda spočívá v zednickém vyspravení 142 m stoky včet-
ně provedení žlábku s čedičovým obkladem ve dně stoky. Do otevřeného 
výkopu v pažené rýze v délce 152 m bude uloženo do hloubky 5,5 metrů 
potrubí o průměru 1,2 metru. V celém úseku jsou tři betonové šachty 
budované na místě (tzv. monolitické) a tři prefabrikované šachty, které se 
na stavbě smontují. Šachta na křižovatce s ul. Chmelovou má základovou 
spáru v hloubce 6,15 m.

Vzhledem k rozsahu, náročnosti a umístění staveniště na jednom z nej-
frekventovanějších míst Hradce Králové byla celá rekonstrukce významnou 
technologickou akcí.

  Inovace v oblasti IT
V oblasti informačních technologií bylo během minulého roku realizováno 
několik projektů přispívajících ke standardizaci IT procesů v rámci skupiny 
Veolia. Elektronická pošta byla kompletně převedena do datového centra 
skupiny, kde je zajištěna vysoká dostupnost služby. Byla zavedena řada 
nových systémů v oblasti zabezpečení  a  rozvoje. Za zmínku stojí uvedení 
centrálního přístupového bodu internetu, zajišťující vysokou bezpečnost 
sítě. V rámci skupiny proběhly testy bezpečnosti a audity hardwarového a 
softwarového vybavení. Pokud se jedná o vlastní infrastrukturu společnos-
ti, došlo po 6 letech k výměně diskového pole, které tvoří základ serverové 
infrastruktury společnosti. Systém Gis byl převeden na server společnosti 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. a byl ve spolupráci s firmou 
Geovap inovován na nejnovější verzi. 
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  Rekonstrukce čistírny 
odpadních vod Mokré
V roce 2013 proběhla rekonstruk-
ce čistírny odpadních vod Mokré, 
jejímž cílem bylo obnovit staveb-
ní objekty (zejména nátokové 
žlaby), vyrovnat průtok ČOV vy-
budováním nové vstupní čerpací 
stanice a zvýšit hydraulickou a 
látkovou kapacitu ČOV navýše-
ním objemů nádrží. Další částí 
rekonstrukce bylo nové vystrojení 
dosazovací nádrže a zajištění 
přenosů provozních stavů na 
centrální dispečink. 

V rámci rekonstrukce ČOV byla 
realizována i automatická ochra-
na proti zpětnému vzdutí potoka 
do technologie ČOV.
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Rozvaha

v tis. Kč 2013 2012

   AKTIVA 840 685 829 219

A. Pohledávka za upsaný vlast. kapitál 0 0

B. Dlouhodobý majetek 113 161 124 511

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 559 5 961

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 107 602 118 550

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 0 0

C. Oběžná aktiva 726 577 702 894

C.I. Zásoby 14 659 18 149

C.II. Dlouhodobé pohledávky 158 308 173 711

C.III. Krátkodobé pohledávky 553 441 510 092

C.IV. Krátkodobý finanční majetek 169 942

D. Časové rozlišení 947 1 814

v tis. Kč 2013 2012

   PASIVA 840 685 829 219

A. Vlastní kapitál 340 133 332 011

A.I. Základní kapitál 250 000 250 000

A.II. Kapitálové fondy 

A.III. Fondy ze zisku 17 473 14 995

A.IV. Hosp. výsledek minulých let 18 537 17 452

A.V. Hospodářský výsledek běžného období 54 123 49 564

B. Cizí zdroje 500 552 497 208

B.I. Rezervy 815 728

B.II. Dlouhodobé závazky 166 133 188 233

B.III. Krátkodobé závazky 321 604 308 247

B.IV. Bankovní úvěry a výpomoci 12 000 0

C. Ostatní pasiva 0 0

Finanční část



23

VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT ve zkráceném znění

Po rozvahovém dni k datu sestavení 
výroční zprávy nedošlo k žádným 
významným událostem. 
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v tis. Kč 2013 2012

+ Tržby za prodej zboží 120 248 131 482

- Náklady vynaložené na prodané zboží 108 435 118 752

+ Výkony 617 903 644 618

- Výkonová spotřeba 421 838 443 189

Přidaná hodnota 207 878 214 159

- Osobní náklady 101 691 106 347

- Daně a poplatky 16 007 16 461

- Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 

21 678 22 942

+ Ostatní provozní výnosy 7 200 2 853

- Ostatní provozní náklady 4 875 5 456

* Provozní hospodářský výsledek 70 827 65 806

+ Finanční výnosy 1 285 841

- Finanční náklady 4 691 5 166

* Hospodářský výsledek z finančních operací -3 406 -4 325

+ Mimořádné výnosy 

- Mimořádné náklady 

Hospodářský výsledek před zdaněním 67 421 61 481

Daň z příjmů z mimořádné činnosti

* Mimořádný hospodářský výsledek 

Daň z příjmu - splatná 14 243 12 992

Daň z příjmu - odložená -945 -1 075

*** Hospodářský výsledek za účetní období 54 123 49 564
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Zpráva dozorčí rady
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Zpráva auditora a  účetní závěrka
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KONTAKTY

Sídlo společnosti

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893, 500 03  Hradec Králové 3

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 30. dubna 2014.


