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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  

Sídlo společnosti: 
Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové

Identifi kační číslo: 
27 46 12 11

Základní kapitál společnosti: 
250 000 000 Kč

Akcionáři:
Veolia CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A.  66 %
Vodovody a kanalizace Hradec králové, a.s.  34 %
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Statutární 
orgány 
společnosti 

k 31. 12. 2016

PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp předseda

Ing. František Barák 

Philippe Guitard

Ing. Martin Bernard MBA

Ing. Miroslav Uchytil

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 

Petr Luska

Ing. Jiří Pirner  

Zdeněk Krafk a

Ing. Stanislav Javůrek 

Ing. Václav Hošek

Josef Marek

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Jakub Hanzl generální ředitel

Ing. Tomáš Hosa provozní ředitel

Ing. Lucie Králová fi nanční ředitelka

Ing. Jiří Šolc technický ředitel
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Klíčové údaje

Obrat společnosti:  652 310 tis. Kč

Hospodářský výsledek:  41 901 tis. Kč

Počet zaměstnanců:  205

Voda k realizaci:  8 426 tis. m3   

Ztráty v trubní síti:  16,54 %  

Množství vyčištěné vody:  13 879 tis. m3  

Počet havárií na vodovodní síti:  473 

Počet havárií na kanalizační síti:  187 

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 2016.
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Editorial předsedy 
představenstva

Vážení akcionáři, dámy a pánové,

opět držíte v rukou výroční zprávu naší společnost, dovolte 
mi v jejím úvodu shrnout ty nejvýznamnější okamžiky 
uplynulého období. 

Velmi sledovaným a zásadním technologickým celkem 
je pro nás i naše zákazníky úpravna pitné vody Hradec 
Králové. I v roce 2016 během svého stabilního provozu 
prokázala svoje technické parametry a je pro nás 
spolehlivým zdrojem kvalitní vody. V roce 2016 pokračovala 
další etapa její rekonstrukce, která byla zaměřena 
především na čerpací techniku. Výsledná řešení umožní 
lepší a plynulou regulaci čerpaného množství vody 
a především dojde ke snížení energetické náročnosti 
provozu úpravny vody a čerpání vody ze zdrojové oblasti 
Litá na vodojemy na Novém Hradci Králové. 

Naše společnost se i v tomto roce podílela na významných 
investičních akcích. V roce 2016 byla dokončena 
rekonstrukce čistírny odpadních vod v Černilově. Cílem 
této rekonstrukce bylo navýšení kapacity čistírny a posílení 
provozní spolehlivosti jednotlivých technologických 
stupňů. V tomto roce byla zahájena rekonstrukce čistírny 
odpadních vod ve Smiřicích – v rámci této rekonstrukce 
dojde ke kompletní obnově stavebních objektů včetně 
provozního zázemí. Naše společnost se také podílela 
na rekonstrukci kanalizační stoky v Novém Bydžově, 
v rámci níž došlo k vybudování zcela nové betonové stoky. 

V oblasti zákaznických služeb pokračoval projekt dálkových 
odečtů, do něhož vstoupilo i město Hradec Králové. 
V rámci této spolupráce byla realizována instalace 
dálkových odečtů u několika desítek školských zařízení.

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 mi znovu dovolte poděkovat všem, kteří se 
podílejí a přispívají k tomu, že se nám i tento rok podařilo 
dosáhnout cílů, které jsme si stanovili. 

S úctou

Rostislav Čáp
předseda představenstva Královéhradecké provozní, a.s.
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Organizační 
struktura 
k 31. 12. 2016

VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI DO ROKU 2017

Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2017. Výsledky hospodaření za rok 2016 i schválený 

fi nanční 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 2017 je stabilní.

Zástupce generálního ředitele 
Provozní ředitel

Provoz 
pitných vod

Asistentka Energetik

Specialista 
stavební výroby

Specialista 
BOZP

Asistentka, 
tisková mluvčí

Personální 
manažer

GŘ

Provoz 
odpadních vod

Středisko ČOV

Středisko 
kanalizací

Provoz 
Synthesia

Provoz 
logistiky a zásobování

Středisko 
výroby vody

Středisko 
rozborů vody

Středisko 
Západ

Dispečink

Zákaznický
útvar

Účtárna

Oddělení plánu 
a financování

Referát
mezd

Finanční
manažer

Finanční
ředitel

Technický
ředitel

Laboratoře

Dokumentace
a GIS

Technologický 
útvar

IT
Asistentka
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Naše služby

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.

Počet zásobovaných obyvatel 163 700

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 315 km

Počet vodovodních přípojek 34 670

Počet úpraven pitných vod 6

Počet vodojemů 30
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KHP, a.s. 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 2016 byla úpravna Hradec 
Králové – Orlice provozována v trvalejším stabilním 

provozu a dodávala tak poměrně významnou část vody do 
Vodárenské soustavy východní Čechy. Úpravna byla 
v provozu 9 měsíců v roce. Konkrétně se jednalo o etapu 
od února do června a následně pak provoz na konci roku 
od října do konce roku. Výkon úpravny činil 70 – 90 l/s 
a dodávala tak přibližně 20 % vody pro aglomeraci Hradce 
Králové a okolí.

Třesice – Písek – zdroj surové vody je ze dvou středně 
hlubokých vrtů s vysokou mineralizací a vysokým obsahem 
manganu. Voda je upravována v úpravně vody v Chlumci 
nad Cidlinou. Kvalita je dlouhodobě stabilní.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím 
VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských 
společností. Od společnosti Vodovody a kanalizace 
Náchod, a.s. jsme v roce 2016 nakoupili 1 002 tis. m3, 
ze společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
to bylo 554 tis. m3 pitné vody. Celkem voda nakoupená 
od těchto provozovatelů činila 18,6 % z celkového množství 
vody určené k realizaci.

VÝROBA VODY



ODBĚR SUROVÉ VODY V ROCE 2016 
Z JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ V TIS. M3

Lokalita Oblast Zdroj
Skutečné využití 

2016 (%)

Litá

České 
Meziříčí + 
Pohoří

Vrt Lt 1 97

72

Vrt Lt 2 65

Vrt Lt 2 63

Vrt Lt 3 79

Vrt Lt 6 75

Vrt Lt 8a 68

Vrt Lt 9a 71

Černčice Vrt Lt 4 64

Mokré

Vrt V 1b 0

13Vrt V 01a 15

Vrt Lt 02 24

Třebechovice 
p. Orebem

Bědovice
Vrty Staré 
a Nové 
Prameniště

23

Nový Bydžov
Prameniště I. 
a III.

65

Chlumec n. 
Cidlinou

Třesice - 
Písek

Vrty TP 2 a 
TP 4

86

Hradec 
Králové

Slezské 
Předměstí

Řeka Orlice 61

Celkový objem vody vyrobené ve vlastních zdrojích 
v roce 2016 je 6 967 tis. m3, objem vody k realizaci 
je 8 426 tis. m3.

naše služby  |  08



HOSPODAŘENÍ S VODOU V LETECH 2011-2016

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%

2016 8 426 6 840 1 585 16,54%

ZTRÁTY VODY
Průměrná ztráta ve veřejných vodovodech v celé České 
republice je dle údajů Ministerstva zemědělství ČR 16,7 %. 
Tato hodnota je o 1,1 % vyšší, než jsou ztráty ve vodovodní 
síti ve vlastnictví VAKHK a provozované KHP. Ztráty ve 
vodovodní síti VAK HK a provozované KHP jsou 
v současnosti na úrovni 93 % celorepublikového průměru.  

Procento zvýšení ztrát o 0,5 % (tj. 15,6 – 15,1), za období 2014 
– 2016 a 2013 – 2015 není významné, nicméně KHP i VAKHK 
budou tuto agendu podrobně dále sledovat a zavádět 
případná opatření tak, abychom dosáhli příznivého trendu 
vývoje ztrát.

HAVÁRIE NA VODOVODNÍCH 
ŘADECH V ROCE 2016
V roce 2016 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovodní síti 
celkem 473 havárií, v roce 2015 to bylo 339 havárií. 

Vzniklé uniky způsobené poruchou potrubí jsou 
identifi kovány 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. 
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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 
2016 plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí 
a společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:

>  Odstranění CHSK 95,5 %

>  Odstranění BSK5 98,2 %

>  Odstranění NL 98,9 %

>  Odstranění Ncelk 72,0 %

>  Odstranění Pcelk 86,9 %

Účinnosti odstranění znečištění jsou v porovnání s ostatními 
roky stabilní a nedochází k významným změnám.

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.

Celková délka kanalizační sítě 538 km

Počet kanalizačních přípojek 20 912

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 90

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 13 879 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 187

Kanalizace čištěné speciální technikou 163,96 km

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 27,16 km

Královéhradecká provozní, a.s. 
provozuje celkem 13 komunálních 
čistíren odpadních vod v majetku 
Vodovodů a kanalizací Hradec 
Králové.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

MNOŽSTVÍ ČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD 

NA KOMUNÁLNÍCH ČOV 2013-2016 (V TIS.M3)

KVALITA ČIŠTĚNÍ 
ODPADNÍCH VOD  

ČOV 

Počet vzorků 132

Počet analýz 962 

% nevyhovujících analýz 0,0%

strana  |  03

2013

2014

2015

2016

15 985

12 976

12 661

13 879
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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 2016 byly provedeny tyto rozbory:

Mikrobiologické a biologické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 452

Počet analýz 2 463

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Počet provedených vzorků se opět o něco navýšil. To souvisí 
s dlouhodobým provozem úpravny pitné vody Hradec 
Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 644

Počet analýz 4 473

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Počet vzorků na síti je dlouhodobě ustálený – je dán 
plánem kontroly kvality pitných vod. Mikrobiologická 
kvalita naší vody je dlouhodobě velmi vysoká.

KONTROLA KVALITY PITNÉ A ODPADNÍ VODY

Chemické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 689

Počet analýz 8 964

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Počet provedených vzorků se opět o něco navýšil. To souvisí 
s dlouhodobým provozem úpravny pitné vody Hradec 
Králové – Orlice, která je podrobně sledována.

Vodojemy a vodovodní síť

Počet vzorků 646

Počet analýz 7 398

% nevyhovujících analýz 0,0 %

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly prováděny 
akreditovanou laboratoří Královéhradecké provozní, 
a.s. posouzené Českým institutem pro akreditaci (ČIA). 
Speciální analýzy v rozsahu úplného rozboru pro nás 
provádí stejně akreditovaná laboratoř společnosti 
Středočeské vodárny, a.s. (SVAS).
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V roce 2016 pokračoval projekt dálkových odečtů 
vodoměrů v oblasti Hradec Králové. Do projektu také 
vstoupilo město Hradec Králové, které ve spolupráci 
s naší společností realizovalo instalaci dálkových odečtů 
u sedmdesáti školských zařízení. Pokračoval trend 
snižování objemu pohledávek a počtu splátkových 
kalendářů. 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 Olešnice. 

Zákazníci

Letošní průzkum spokojenosti, který v září a říjnu 2016 
provedla nezávislá agentura IBRS, s.r.o., ukázal, že celkově 
je spokojeno 91% zákazníků s úrovní poskytovaných služeb 
společností Královéhradecká provozní, a.s.

Letošní průzkum potvrdil spokojenost s profesionalitou 
zaměstnanců (91 %), 96 % oslovených zákazníků je také 
spokojeno s plynulostí dodávek pitné vody. Zákazníci 
Královéhradecké provozní, a.s. jsou také spokojeni 

s dostatkem informací a s jejich kvalitou (84 %). Většina 
z nich dává přednost internetu a zákaznické lince jako 
zdroji poskytování informací. 

V rámci průzkumu spokojenosti zákazníků bylo osloveno 
400 respondentů z majitelů rodinných domů, správců 
bytových domů a průmyslových zákazníků. 

Počet smluvních zákazníků       38 436

Počet fakturačních vodoměrů   33 891

Počet odeslaných faktur 41 014

Počet stížností a reklamací  164

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ



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. 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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Odpovědnost

POROVNÁNÍ ÚRAZOVOSTI

Kalendářní rok 2012 2013 2014 2015 2016

Počet PÚ bez PN    8 5

Počet pracovních 
úrazů s PN

3 2 0 2 1

Kalendářní dny PN 41 132 0 109 151

Pracovní dny PN 31 92 0 73 63

BEZPEČNOST PRÁCE
Na základě získané certifi kace z roku 2008 dle OHSAS 
18001 obhájila v dubnu 2016 naše společnost certifi káty 
integrovaného systému řízení. Nově byl v uvedeném roce 
zaveden systém managementu hospodaření s energií dle 
ČSN EN ISO 50001.

Z výsledné zprávy tohoto auditu je zřejmé že, vedení 
společnosti věnuje dostatečnou pozornost zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců 
a dalších systému ISO v souladu ISŘ. 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, která vzešla z dozorového auditu 
v roce 2016, vedoucí zaměstnanci společnosti operativně 
zrealizovali. 

Pracovní úrazovost:

V tabulce porovnání úrazovosti jsou od r. 2015 vedeny 
součtově i pracovní úrazy bez pracovní neschopnosti. 
Z následující tabulky a grafu je od podrobné evidence 
r. 2015 zřejmá klesající tendence jak u úrazů bez pracovní 
neschopnosti, tak u úrazů s pracovní neschopností, což je 
naší snahou a prioritou v této oblasti. 

V rámci prováděných kontrolních činností byly v roce 2016 
uskutečněny následující kontroly:

>  interní audit ISO

>  externí audit ISO

>  kontroly ze strany dozorových orgánů
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1. Ve dnech 24. 06.; 07. 07. a 13. 07. 2016 byla provedena 
kontrola ze strany OIP se zaměřením na plnění povinnosti 
provozovatele při činnostech s provozováním bioplynové 
stanice areálu ČOV HK. Závěr z kontroly se zaměřením 
na vyhrazená tlaková zařízení, bioplyn a vyhrazená 
elektrická zařízení byl potěšující, proti provozovateli nebylo 
zahájeno žádné řízení z důvodu porušení BOZP 
při činnostech spojených s chodem bioplynové stanice.

2. V KHP, a.s. byla dne 17. 10. 2016 uskutečněna tematická 
kontrola ze strany HZS. Kontrola se dotýkala plnění 
povinnosti provozovatele nad nastavením systému PO 
v působnosti KHP, a.s., včetně fyzické kontroly jednotlivých 
pracovišť nad dodržováním požární bezpečnosti. Během 
této kontroly nebyly zjištěny žádné závady, ani nedostatky.

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

>  27 kontrol ze strany BT společnosti za účasti vedoucích 
pracovníků se zaměřením na 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 2016 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. 

KONTROLY ZE STRANY DOZOROVÝCH ORGÁNŮ
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V souladu s přijatým Akčním plánem BOZP na rok 2016 
byly nastaveny úkoly ke zlepšení pracovních podmínek 
zaměstnanců společnosti. Některé úkoly byly 
z investičních důvodů přesunuty na rok 2017 a operativně 
zahrnuty do Akčního plánu na rok 2017. Hodnocení jak 
Akčního plánu, tak úrovně BOZP v naší společnosti jsou 
souhrnně uvedeny a zdokumentovány v Závěrečné zprávě 
z prověrek BOZP 2016.

Týden bezpečnosti

V týdnu tj. od 19. 9. 2016 – 23. 9. 2016 probíhal Týden 
bezpečnosti, a to na všech pracovištích společnosti. Tento 
Týden bezpečnosti byl opětovně pojat v mezinárodním 
měřítku pro všechny společnosti skupiny VEOLIA.

V roce 2016 byl Týden bezpečnosti zaměřen na pracovní 
činnosti:

>  Bezpečnost v dopravě

>  Uzavřené prostory

>  Nebezpečné látky – přeprava, skladování, manipulace

>  Nebezpečí požáru a výbuchu

>  Zemní a výkopové práce

Všechna pracoviště byla vybavena metodickými 
materiály, s kterými se zaměstnanci průkazně seznámili. 
Zaměstnanci obdrželi refl exní prvky, které mají možnost 
využívat i v soukromém životě a tím předcházet krizovým 
situacím při pohybu na komunikacích.

V době probíhajícího Týdne bezpečnosti byly ze strany 
vedení provedeny fyzické namátkové kontroly 
na pracovištích, které svým charakterem odpovídaly 
tematickému zaměření – práce na veřejných 
komunikacích, výkopové zemní práce (opětovně 
na veřejných komunikacích). Z uvedených kontrol byly 
pořízeny prokazatelné záznamy, včetně fotografi í z míst 
pracovních činností.

CÍLE A ÚKOLY V OBLASTI BOZP
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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 2016. 
Náklady na vzdělávání byly v roce 2016 1 319 tis. Kč, což 
představuje nárůst 19% oproti částce vynaložené 
v loňském roku. Z této částky bylo věnováno 10 %, 
na povinná školení ze zákona včetně školení BOZP a 90 % 
prostředků sloužilo ke zvyšování kvalifi kace a ostatnímu 
odbornému vzdělávání.

I v tomto roce využila společnost nabídky vzdělávacích 
kurzů Institutu environmentálních služeb, a.s., nadále 
se zvyšuje podíl a nabídka online služeb vzdělávacího 
internetového portálu e-Campus Veolia.

Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo 
v roce 2016 vynaloženo 6 710 tis. Kč.

Z toho bylo věnováno na činnost odborové organizace 
18 tis. Kč, na sportovní a kulturní využití 377 tis. Kč 
a 213 tis. Kč na životní a pracovní jubilea.

Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je penzijní 
připojištění a životní pojištění zaměstnanců, kterého 
využívá 88 % zaměstnanců. V roce 2016 bylo vyplaceno 
3 356 tis. Kč.

Průměrná mzda za rok 2016 vzrostla oproti roku 2015 
o 4,17 % na 27 914 Kč.

Společnost v roce 2016 poskytovala svým zaměstnancům 
tyto další benefi ty:

>  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

odpovědnost  |  18



ZVÝŠENÍ PODVĚDOMÍ 
A ÚROVNĚ BOZP V OBLASTI 
DOPRAVY
V roce 2016 byla zahájena spolupráce s dopravním 
výcvikovým střediskem, se společností S-DRIVE spol. 
s r.o. Hradec Králové, která poskytuje širou škálu 
nabízených služeb v oblasti školení a prevencí v dopravě. 
V prvopočátku byla z naší strany využita možnost účasti 
zaměstnanců na polygonu, kde si zaměstnanci mohli 
osobně vyzkoušet a nacvičit krizové situace, se kterými 
se můžeme při řízení motorových vozidel kdykoliv setkat. 
Obrovskou výhodou je si uvedené krizové situace 
a reakce na ně vyzkoušet ve vozidlech, která při pracovních 
činnostech zaměstnanec běžně využívá. V následujícím 
období se předpokládá rozšíření spolupráce se školícím 
centrem jak pro řidiče „profi “, tak pro řidiče ostatní.

INTERNÍ KOMUNIKACE
Dlouhodobě 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, fotografi cká soutěž, 
taneční zábava.
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Společenská odpovědnost a ochrana 
životního prostředí

MINIGRANTY
Už 8 let mají zaměstnanci společností Veolia v České 
republice možnost požádat o podporu veřejně prospěšného 
projektu, na jehož realizaci se dobrovolnicky ve svém volném 
čase podílejí.

Královéhradecká provozní, a.s. v letošní roce podpoří 
14 projektů v celkové výši 280 tisíc korun. Královéhradecká 
provozní spolu s NF Veolia podpořila od roku 2008 celkem 
99 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. 

Rozmanitost aktivit, které projekty zaměstnanců pokrývají 
je opravdu široká. Mezi projekty činnosti a subjekty, které 
podporujeme dlouhodobě, a každý rok se objeví také úplní 
nováčci. Zaměstnanci jsou velmi aktivní v oblasti volnočasové 
práce s dětmi. Podpořili jsme například mladé dobrovolné 
hasiče z Výravy, Třebše, Starých Nechanic, skautský oddíl 
z Třebechovic pod Orebem, ale také třeba ekologické aktivity 
dětí ze základní školy Stěžery. 

I SENIOŘI MOHOU BÝT 
ONLINE
V rámci programu Nadačního fondu Veolia Stále s 
úsměvem – Aktivně po celý život naše společnost 
prostřednictvím spolku Moudrá Sovička z.s. přispěla 
k realizaci kurzů pro seniory. Od září 2016 se mohou 
osoby starší 60 let přihlásit v Hradci Králové na speciální 
kurzy „Jak správně ovládat tablet nebo telefon“, dále 
mohou využít služeb „Hodinového ajťáka“, který jim 
pomůže vyřešit problémy s počítačem, tabletem nebo 
telefonem přímo u nich doma. 
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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 2016 byl zpřístupněn široké veřejnosti podzemní vodojem na Novém Hradci Králové. Tato akce se setkala 
s obrovským zájmem.
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ÚPRAVNA PITNÉ VODY 
HRADEC KRÁLOVÉ – ORLICE 
PLNOHODNOTNÝM A 
SPOLEHLIVÝM ZDROJEM 
VODÁRENSKÉ SOUSTAVY
Úpravna vody Hradec Králové během svého provozu 
prokázala svoje technické parametry a je spolehlivým zdrojem 
kvalitní vody zapojeným do Vodárenské soustavy východní 
Čechy. V roce 2016 pokračovala další etapa její rekonstrukce, 
která byla zaměřena především na čerpací techniku. Výsledné 
řešení umožní lepší a plynulou regulaci čerpaného množství 
a především dojde ke snížení energetické náročnosti provozu 
úpravny vody a čerpání vody z Lité na vodojemy na Novém 
Hradci.

REKONSTRUKCE ČOV 
ČERNILOV
V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce ČOV 
Černilov. Cílem rekonstrukce bylo navýšení kapacity 
ČOV a posílení provozní spolehlivosti jednotlivých 
technologických stupňů. Navýšení kapacity ČOV bylo 
realizováno zvětšením objemů aktivační nádrže. 
Součástí rekonstrukce stavebních objektů byla 
kompletní výměna provozního zázemí objektu 
a výměna technologického vystrojení ČOV (aerační 
elementy, čerpadla, dmychadla). Byla též vybudována 
uskladňovací nádrž kalu, která přispěje 
ke spolehlivějšímu provozu kalového hospodářství této 
ČOV.
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REKONSTRUKCE ČOV SMIŘICE
V roce 2016 byla zahájena rekonstrukce ČOV Smiřice. V rámci 
rekonstrukce dojde ke kompletní obnově stavebních objektů 
včetně provozního zázemí ČOV. Rekonstrukce technologické 
části sestává mimo jiné z výměny čerpadel, aeračních 
elementů a nového vystrojení dosazovacích nádrží. V roce 2016 
proběhla rekonstrukce mechanického čištění a vstupní čerpací 
stanice. Byla vyměněna čerpadla odpadní vody a osazeny 
automatické hrubé česle. Byl také vybudován zcela nový objekt 
integrovaného hrubého předčištění.

REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ 
STOKY V NOVÉM BYDŽOVĚ 
Ulicí Karla IV. vede páteřní stoka A města Nový Bydžov. 
Tato stoka nebyla v technicky dobrém stavu, při silnějších 
deštích byla navíc kapacitně nedostačující. V rámci 
rekonstrukce došlo k vybudování zcela nové betonové 
stoky o průměru DN 1200 mm a délce 260 metrů. Tato 
rekonstrukce přispěla k plynulejšímu odvádění odpadních 
vod a k větší kapacitě stoky při přívalových deštích.

V oblasti informačních technologií bylo v průběhu roku 
2016 realizováno několik projektů, které se věnovaly 
bezpečnosti jak v oblasti IT tak SCADA systémů. Dále 
jsme pokračovali ve vývoji mobilní aplikace EPU (Evidence 
provozních událostí) která nám usnadňuje přístup 
z terénu do podnikových systémů. V celé skupině byl 
zaveden pokročilý systém antivirové kontroly a proaktivní 
systém varování před virovou nákazou popř. zneužití 
systémů
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Finanční část VÝROK AUDITORA

Královéhradecká provozní, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2016

 
Ozna . A K T I V A ád.

B žné ú etní období
Minulé ú etní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c   1   2   3   4

C. Ob žná aktiva 20  699 126 - 6 703  692 423  705 462

C.I. Zásoby 21  12 617    12 617  14 026

C.I.1. Materiál 22  10 932    10 932  12 320

C.I.2. Nedokon ená výroba a polotovary 23  1 685    1 685  1 706

C.II. Pohledávky 24  686 326 - 6 703  679 623  691 341

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 25  94 090    94 090  115 495

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 26  94 090    94 090  115 495

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 27  94 090    94 090  115 495

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 28  592 236 - 6 703  585 533  575 846

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztah 29  26 242 - 6 703  19 539  35 205

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 30  565 994    565 994  540 641

C.II.2.4.1. Pohledávky za spole níky 31  217 241    217 241  193 098

C.II.2.4.3. Stát - da ové pohledávky 32  21 176    21 176  22 370

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 33  23 857    23 857  24 200

C.II.2.4.5. Dohadné ú ty aktivní 34  303 531    303 531  300 813

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 35   189     189   160

C.IV. Pen žní prost edky 36   183     183   95

C.IV.1. Pen žní prost edky v pokladn 37   183     183   95

D. asové rozlišení aktiv 38   655     655   773

D.1. Náklady p íštích období 39   655     655   773

a
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Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo 

 
Ozna . A K T I V A

ád. B žné ú etní období
Minulé ú etní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1  964 878 - 185 155  779 723  800 171

B. Dlouhodobý majetek 2  265 097 - 178 452  86 645  93 936

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  23 216 - 14 139  9 077  7 324

B.I.2. Ocenitelná práva 4  21 038 - 13 913  7 125  6 075

B.I.2.1. Software 5  21 038 - 13 913  7 125  6 075

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6   542 -  226   316   348

B.I.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 
nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 7  1 636    1 636   901

B.I.5.2. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 8  1 636    1 636   901

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9  241 431 - 164 313  77 118  86 162

B.II.2. Hmotné movité v ci a jejich soubory 10  147 680 - 100 962  46 718  50 685

B.II.3. Oce ovací rozdíl k nabytému majetku 11  84 467 - 63 351  21 116  26 747

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 12   39     39   39

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 13   39     39   39

B.II.5. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 
nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 14  9 245    9 245  8 691

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 15  4 000    4 000  2 499

B.II.5.2. Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek 16  5 245    5 245  6 192

B.III. Dlouhodobý finan ní majetek 17   450     450   450

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finan ní majetek 18   450     450   450

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finan ní majetek 19   450     450   450

ROZVAHA
v plném rozsahu
k 31. prosinci 2016

(v tisících K )

Královéhradecká provozní, a.s.

  

Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí

500 03 Hradec Králové 

eská republika

a

27461211
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Královéhradecká provozní, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2016

 
Ozna . A K T I V A ád.

B žné ú etní období
Minulé ú etní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c   1   2   3   4

C. Ob žná aktiva 20  699 126 - 6 703  692 423  705 462

C.I. Zásoby 21  12 617    12 617  14 026

C.I.1. Materiál 22  10 932    10 932  12 320

C.I.2. Nedokon ená výroba a polotovary 23  1 685    1 685  1 706

C.II. Pohledávky 24  686 326 - 6 703  679 623  691 341

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 25  94 090    94 090  115 495

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 26  94 090    94 090  115 495

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 27  94 090    94 090  115 495

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 28  592 236 - 6 703  585 533  575 846

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztah 29  26 242 - 6 703  19 539  35 205

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 30  565 994    565 994  540 641

C.II.2.4.1. Pohledávky za spole níky 31  217 241    217 241  193 098

C.II.2.4.3. Stát - da ové pohledávky 32  21 176    21 176  22 370

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 33  23 857    23 857  24 200

C.II.2.4.5. Dohadné ú ty aktivní 34  303 531    303 531  300 813

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 35   189     189   160

C.IV. Pen žní prost edky 36   183     183   95

C.IV.1. Pen žní prost edky v pokladn 37   183     183   95

D. asové rozlišení aktiv 38   655     655   773

D.1. Náklady p íštích období 39   655     655   773

a
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Královéhradecká provozní, a.s.
Rozvaha 
k 31. prosinci 2016

 
Ozna . P A S I V A ád. B žné 

ú etní 
období

Minulé 
ú etní 
období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 40  779 723  800 171

A. Vlastní kapitál           41  328 709  324 809

A.I. Základní kapitál 42  250 000  250 000

A.I.1. Základní kapitál              43  250 000  250 000

A.III. Fondy ze zisku 44  24 709  22 686

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 45  24 709  22 686

A.IV. Výsledek hospoda ení minulých let (+/-) 46  12 099  11 655

A.IV.1. Nerozd lený zisk minulých let 47  12 099  11 655

A.V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) 48  41 901  40 468

B. + C. Cizí zdroje 49  450 888  475 237

B. Rezervy 50   48   105

B.4. Ostatní rezervy 51   48   105

C. Závazky 52  450 840  475 132

C.I. Dlouhodobé závazky 53  99 215  126 117

C.I.2. Závazky k úv rovým institucím 54    3 000

C.I.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 55  95 963  119 988

C.I.8. Odložený da ový závazek 56  3 252  3 129

C.II. Krátkodobé závazky  57  351 625  349 015

C.II.3. Krátkodobé p ijaté zálohy 58  270 110  263 965

C.II.4. Závazky z obchodních vztah 59  14 203  19 200

C.II.6. Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba 60  21 155  18 285

C.II.8. Závazky ostatní 61  46 157  47 565

C.II.8.2. Krátkodobé finan ní výpomoci 62  3 000  3 000

C.II.8.3. Závazky k zam stnanc m 63  5 933  5 350

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 64  3 649  3 156

C.II.8.5. Stát - da ové závazky a dotace 65  1 147  1 271

C.II.8.6. Dohadné ú ty pasivní 66  31 744  34 173

C.II.8.7. Jiné závazky 67   684   615

D. asové rozlišení pasiv  68   126   125

D.2. Výnosy p íštích období 69   126   125

a
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Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo 

 
Ozna . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ád.

b c  1  2

I. Tržby z prodeje výrobk  a služeb 1  652 310  643 526

II. Tržby za prodej zboží 2  69 567  80 174

A. Výkonová spot eba 3  529 323  532 539

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4  62 786  72 628

A.2. Spot eba materiálu a energie 5  94 541  86 624

A.3. Služby 6  371 996  373 287

B. Zm na stavu zásob vlastní innosti (+/-) 7   21 -  662

C. Aktivace (-) 8 -  54 -  35

D. Osobní náklady 9  108 370  104 001

D.1. Mzdové náklady 10  76 274  72 609

D.2. Náklady na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní a 
ostatní náklady 11  32 096  31 392

D.2.1. Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní 12  25 386  24 498

D.2.2. Ostatní náklady 13  6 710  6 894

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  20 312  22 141

E.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku 15  21 341  21 555

E.1.1. Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku - trvalé 16  21 341  21 555

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 17 - 1 029   586

III. Ostatní provozní výnosy 18  9 873  6 318

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 19   694  1 019

III.3. Jiné provozní výnosy 20  9 179  5 299

F. Ostatní provozní náklady 21  18 632  18 011

F.1. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku 22   164   530

F.3. Dan  a poplatky 23  12 250  12 934

F.4. Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady p íštích 
období 24 -  57 -  53

F.5. Jiné provozní náklady 25  6 275  4 600

* Provozní výsledek hospoda ení (+/-) 26  55 146  54 023

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové len ní

za rok kon ící 31. prosincem 2016
(v tisících K )

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí

500 03 Hradec Králové 
27461211 eská republika

B žné 
ú etní 
období

Minulé 
ú etní 
období
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Královéhradecká provozní, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové len ní 

za rok kon ící 31. prosincem 2016

 
Ozna . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ád.

b c  1  2

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 27   22   18

VI.2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 28   22   18

J. Nákladové úroky a podobné náklady 29  1 794  2 154

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 30  1 794  2 154

VII. Ostatní finan ní výnosy 31   89   48

K. Ostatní finan ní náklady 32   799   751

* Finan ní výsledek hospoda ení 33 - 2 482 - 2 839

** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) 34  52 664  51 184

L. Da  z p íjm 35  10 763  10 716

L.1. Da  z p íjm  splatná 36  10 640  10 928

L.2. Da  z p íjm  odložená (+/-) 37   123 -  212

** Výsledek hospoda ení po zdan ní (+/-) 38  41 901  40 468

*** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 39  41 901  40 468

*
istý obrat za ú etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 

VII.
40  731 861  730 084

a

B žné 
ú etní 
období

Minulé 
ú etní 
období
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Obchodní firma a sídlo

Identifika ní íslo 

 
B žné 
ú etní 

Minulé 
ú etní 

P. Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na za átku ú etního období   95   175

Pen žní toky z hlavní výd le né innosti

Z: Ú etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním  52 664  51 184

A.1. Úpravy o nepen žní operace  24 272  23 735

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  15 875  15 924

  A.1.2. Zm na stavu:  4 545  6 164

    A.1.2.1. goodwillu a oce ovacího rozdílu k nabytému majetku  5 631  5 631

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek - 1 086   533

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -  530 -  489

  A.1.6. Vyú tované nákladové a výnosové úroky  1 772  2 136

  A.1.7. P ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace  2 610

A*. istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního  76 936  74 919
      kapitálu, finan ními a mimo ádnými položkami

A.2. Zm na pot eby pracovního kapitálu  35 401  45 730

  A.2.1. Zm na stavu pohledávek z provozní innosti, aktivních ú t  dohadných a asového rozlišení  34 249  43 316

  A.2.2. Zm na stavu kr. závazk  z provozní innosti, pasivních ú t  dohadných a asového rozlišení -  257  1 537

  A.2.3. Zm na stavu zásob  1 409   877

A.** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, finan ními  112 337  120 649

A.3. Zaplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok - 1 794 - 2 154

A.4. P ijaté úroky   22   18

A.5. Zaplacená da  z p íjm  za b žnou innost a dom rky dan  za minulá období - 9 167 - 12 664

A.*** istý pen žní tok z provozní innosti  101 398  105 849

Pen žní toky z investi ní innosti   

B.1. Nabytí stálých aktiv - 15 706 - 13 973

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 11 294 - 10 270

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 4 412 - 3 703

B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv   694  1 019

  B.2.1.P íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   694  1 019

B.3. Záp j ky a úv ry sp ízn ným osobám - 24 143 - 21 197

B.*** istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti - 39 155 - 34 151

Pen žní toky z finan ních inností   

C.1. Zm na stavu dlouhodobých, pop . krátkodobých závazk  z finan ní oblasti - 24 155 - 24 155

C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky - 38 000 - 47 623

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku v etn  zaplacené srážkové dan  a tantiémy - 38 000 - 47 623

C.*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti - 62 155 - 71 778

F. isté zvýšení nebo snížení pen žních prost edk   88 -  80
R. Stav pen žních prost edk  a pen žních ekvivalent  na konci ú etního období   183   95

500 03 Hradec Králové 
27461211 eská republika

  

P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH
za rok kon ící 31. prosincem 2016

(v tisících K )

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí
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Identifika ní íslo 

27461211

Základní 
kapitál 

Ostatní 
rezervní fondy

Výsledek hospoda ení 
min. let a výsledek 

hospoda ení b žného 
ú etního období Celkem

Z statek k 1.1.2016 250 000 22 686 52 123 324 809

P íd ly fond m -- 2 023 -2 023 --

Podíly na zisku -- -- -38 000 -38 000

Zaokrouhlení -- -- -1 -1

Výsledek hospoda ení za b žný rok -- -- 41 901 41 901

Z statek k 31.12.2016 250 000 24 709 54 000 328 709

Základní 
kapitál 

Ostatní 
rezervní fondy

Výsledek hospoda ení 
min. let a výsledek 

hospoda ení b žného 
ú etního období Celkem

Z statek k 1.1.2015 250 000 20 179 61 785 331 964

P íd ly fond m -- 2 507 -2 507 --

Podíly na zisku -- -- -47 623 -47 623

Výsledek hospoda ení za b žný rok -- -- 40 468 40 468

Z statek k 31.12.2015 250 000 22 686 52 123 324 809

500 03 Hradec Králové 

eská republika

P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok kon ící 31. prosincem 2016

(v tisících K )

  

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské P edm stí

Obchodní firma a sídlo



fi nanční část  |  36



37  |  fi nanční část



fi nanční část  |  38



39  |  fi nanční část



fi nanční část  |  40



41  |  fi nanční část



fi nanční část  |  42



43  |  fi nanční část



fi nanční část  |  44



45  |  fi nanční část



fi nanční část  |  46



47  |  fi nanční část



fi nanční část  |  48



49  |  fi nanční část



fi nanční část  |  50



51  |  fi nanční část



fi nanční část  |  52



53  |  fi nanční část



fi nanční část  |  54



55  |  fi nanční část



fi nanční část  |  56



57  |  fi nanční část



fi nanční část  |  58



59  |  fi nanční část



fi nanční část  |  60



61  |  fi nanční část



fi nanční část  |  62



Sídlo společnosti:
Královéhradecká provozní, a.s. 
Víta Nejedlého 893 500 03 Hradec Králové
E-mail: info@khp.cz

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

Zákaznická linka
841 11 12 13

www.khp.cz

Výroční zpráva sestavena k 26. dubnu 2017.


