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VÝHLED HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI DO ROKU 2019

Společnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni i v roce 2019. Výsledky hospodaření za rok 2018 

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 2019 je stabilní.

PODZEMNÍ

ČOV
CHLUMEC NÁBŘEŽÍ

GURMÁNŮ

VODOJEM



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.

základní 
údaje 

Obchodní jméno 

Královéhradecká provozní, a.s. 
(KHP)

Identifikační číslo

27461211
CZ 27461211

Datum vzniku

6. 9. 2004
Základní kapitál společnosti

250 000 000 Kč

Právní forma

akciová společnost

Akcionáři

Veolia Central & Eastern 
Europe s.a.  |  66 %

Vodovody a kanalizace Hradec 
Králové, a.s.   |  34 %

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Sídlo společnosti

Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
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statutární 
orgány společnosti 

PLATNÉK 31. PROSINCI 2018

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. Tomáš Hosa

Dne 28. února 2019 byl jmenován členem 

představenstva pan Bohdan Soukup.

VÝKONNÉ VEDENÍ

Ing. Jakub Hanzl – generální ředitel

Ing. Tomáš Hosa – provozní ředitel

Ing. Václav Hošek – technický ředitel

Dne 1. ledna 2019 byla do funkce fi nanční ředitelky 

jmenována paní Jitka Truksová.

DOZORČÍ RADA

MUDr. Zdeněk Fink

Ing. Stanislav Máslo

Petr Luska

Ing. Jiří Pirner

Zdeněk Krafk a

Ing. Stanislav Javůrek

Ing. Václav Hošek

Pavel Lipovský

Dne 19. února 2019 byla jmenována členkou 

dozorčí rady paní Jitka Truksová.
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Klíčové
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OBRAT 

SPOLEČNOSTI:

746 398 tis. Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:

30 827 tis. Kč

POČET ZAMĚSTNANCŮ:

204

VODA K REALIZACI:

8 329 tis. m3

ZTRÁTY V TRUBNÍ SÍTI:

13,3 %

MNOŽSTVÍ VYČIŠTĚNÉ VODY:

13 940 tis.m3

POČET HAVÁRIÍ NA VODOVODNÍ SÍTI:

283

POČET HAVÁRIÍ NA KANALIZAČNÍ SÍTI:

49

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 2018
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Úvodní slovo 
předsedy 

představenstva
VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, DÁMY 
A PÁNOVÉ,

opět se dostávám ke shrnutí předešlého období 

společnosti Královéhradecká provozní, a.s. a rád bych Vás 

na následujících řádcích seznámil s těmi nejdůležitějšími 

okamžiky v životě naší společnosti.

V roce 2018 došlo k několika významným organizačním 

změnám ve společnosti. V lednu 2018 nastoupil na pozici 

technického ředitele Václav Hošek. V říjnu pak byla řízením 

útvaru finanční ředitelky pověřena Jitka Truksová. Všechny 

tyto změny v nejvyšším vedení společnosti byly velmi dobře 

přijaty a vedly k dalšímu rozvoji a stabilizaci firmy.

Na rok 2018 budeme nesjpíše vzpomínat jako na rok 

dlouhotrvajícího sucha a bezdeštného období. I přes některá 

opatření při nedostatku vody, ke kterým byly nuceny 

přistoupit místní samosprávy, zásobování pitnou vodou 

zajišťované naší společností nebylo nikterak omezeno.

Na podzim 2018 se Královéhradecká provozní, a.s. účastnila 

46. výjezdní Bezpečnostní rady obcí s rozšířenou 

působností. Společnost předložila materiál a podklady 

pro zabezpečení dodávek pitné vody obyvatelstvu za 

krizového stavu - v důsledku rozsáhlého výpadku elektrické 

energie. Během zasedání BR ORP byla zdůrazněna důležitost 

projektu výstavby Nadregionálního SMART krizového 

centra, jehož výstavba právě nyní probíhá v areálu sídla 

naší společnosti. Pro KHP, a.s. je nesmírně důležité, aby byla 

připravena na řešení nejen běžného provozování při zajištění 

dodávek pitné vody obyvatelstvu, ale i v mimořádných, 

krizových stavech, při extrémních klimatických jevech 

jakými jsou např. povodně, extrémní sucho, či již zmiňovaný 

rozsáhlý výpadek el. energie, tzv. blackout. KHP, a.s. na 

tomto zasedání vystupovala jako profesionální firma a její 

přístup byl oceněn přítomnými odborníky.

I v tomto roce se KHP, a.s. podílela na významných 

investičních akcích. Podíleli jsme se na rekonstrukcích 

kanalizačních sítí v obcích Třebechovice p.Orebem a Smiřice. 

V obou těchto lokalitách rekonstrukce infrastruktury 

přispěly ke zkapacitnění důležitých kanalizačních uzlů 

a ke zlepšení hydraulických poměrů při odtoku odpadních 

vod, aby již nedocházelo k zatápění nemovitostí během 

přívalových dešťů. 

V roce 2018 byla realizovaná další etapa postupné 

modernizace ČOV Chlumec nad Cidlinou, která spočívala 

v rekonstrukci nadzemní dosazovací nádrže. Provedené 

práce přispěly k vyšší spolehlivosti funkce čistírny. 
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ROSTISLAV
ČÁP

Na čistírně odpadních vod v Hradci Králové byla dokončena 

výměna aeračních elementů v regeneračních nádržích. 

Nové elementy budou v provozu minimálně dalších 10 let 

a přispějí ke správné funkci ČOV a sníží spotřebu elektrické 

energie pro výrobu tlakového vzduchu. 

Ani oblast zákaznických služeb není v inovacích opomíjena. 

Projekt dálkových odečtů se v roce 2018 rozšířil a v roce 2019 

dosáhneme počtu 1 400 odběrných míst, kde je osazena 

nová přenosová technologie. Dále byla uvedena do praxe 

nová aplikace pro odečty vodoměrů a výrazně se tím zkrátila 

doba mezi odečtem a fakturací.

V roce 2018 moji kolegové věnovali mnoho úsilí a pozornosti 

problematice ochrany osobních údajů a zejména pak aplikaci 

nových nařízení do praxe a do fungování společnosti. Vše 

se nám během minulého roku podařilo zajistit a dobře 

aplikovat do běžného chodu firmy.

Rok 2018 jako již tradičně přinesl bohatý a pestrý 

společenský život. Patří do něho tradiční setkávání 

zaměstnanců při sportovních, kulturních a společenských 

akcích. Stále se těšíme z velkého zájmu o v předchozím roce 

založený Klub bývalých zaměstnanců.

Prioritou naší společnosti jsou zaměstnanci, snažíme 

se, abychom jejich prostřednictvím poskytovali svým 

zákazníkům kvalitní služby, i proto je pro nás tak důležitá 

podpora jejich profesního rozvoje. Další naší prioritou 

zůstává i nadále BOZP a dobré 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

Zástupce generálního ředitele 
Provozní ředitel

Specialista BOZP

Manažer úseku GŘ, 
tisková mluvčí

GŘ

Pe

Provoz 
pitných vod

Specialista 
stavební výroby

Provoz 
odpadních vod

Středisko 
ČOV

Středisko 
kanalizací

Provoz 
Synthesia

Oddělení prodeje 
a nákupu

Středisko 
výroby vody

Středisko 
rozvod vody

Středisko 
Západ

Dispečink

Zákaznický
útvar
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PLATNÁ

K 31. PRO
SINCI 

2018

 

struktura
ersonální  manažer

Referát
mezd

Oddělení plánu 
a fi nancování

Oddělení 
laboratorní

kontroly

Oddělení 
dokumentace

a GIS

Technologické 
oddělení

Oddělení IT

Energetik

SCADA 
systémy

Finanční 
manažerka Technický ředitel

Účtárna
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Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu pro více 

než 160 tis. obyvatel okresu Hradec Králové a sousedících 

okrajových částí okresů Pardubice, Jičín, Trutnov, Náchod, 

Rychnov nad Kněžnou, Kolín a Nymburk. Voda připravená 

k realizaci je dopravována Vodárenskou soustavou východní 

Čechy (VSVČ), které tvoří páteř zásobního systému 

v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

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. 

Zdrojová oblast Litá zahrnuje následující jímací oblasti 

a v nich tyto vrty:

- oblast Černčice: vrt Lt 4

- oblast České Meziříčí a Pohoří: vrty Lt 1, V 2, Lt 2 (ovlivňuje 

poměry v přírodní rezervaci a Evropsky významné lokalitě 

NATURA 2000 Zbytka), Lt 6,  Lt 8a, Lt 10 a, Lt 3 a Lt 9

- oblast Mokré: vrty Lt 01a, Lt 02 a V1b  

 Naše služby  —  Výroční zpráva 2018 13

Voda k realizaci 8 329 tis.m3

Počet zásobovaných obyvatel 167 119

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 332 km

Počet vodovodních přípojek 35 801

Počet úpraven pitných vod 6

Počet vodojemů 30

Počet havárií na vodovodní síti 283

VÝROBA VODY

PODZEMNÍ
VODOJEM
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HOSPODAŘENÍ S VODOU V LETECH 2012-2018

Voda 
k realizaci                         
[tis. m3 ]

Voda fakturovaná                                                   
[ tis. m3 ]

Voda nefakturovaná        
[ tis. m3 ]

%  vody 
nefakturované z vody 

k realizaci
% ztrát

2012 8 711 6 924 1 787 20,5% 17,64%

2013 8 313 6 869 1 433 17,4% 15,06%

2014 8 045 6 737 1 307 16,25% 14,24%

2015 8 380 6 867 1 513 18,06% 15,89%

2016 8 426 6 840 1 585 18,81% 16,54%

2017 8 078 6 892 1 186 14,68% 12,11%

2018 8 329 7 005 1 324 15,90% 13,32%

Zdroje Třebechovice – Bědovice – zdroj s omezenou 

možností jeho využití z důvodů kontaminace pesticidem 

atrazin. 

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 2018 byla úpravna Hradec Králové – 

Orlice provozována v trvalejším stabilním provozu 

a dodávala tak poměrně významnou část vody do části 

Vodárenské soustavy východní Čechy. Úpravna bývá 

v provozu celkem 10 měsíců v roce s provozní přestávkou 

v době letních prázdnin. Výkon úpravny je 150 l/s 

a dodává tak přibližně 30-40 % vody pro aglomeraci Hradce 

Králové a okolí.

Z hlediska kvality se potvrzuje, že úpravna je schopná 

stabilních dodávek kvalitní pitné vody, a to navzdory 

nestabilitě vodního zdroje – řeky Orlice. Během období 

provozu jsou občasně 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 

nepříznivým podmínkám dokáže moderní technologie 

úpravny, která sestává ze tří stupňů (flokulace s flotací, 

otevřené filtry a ozonizace s GAU filtrací), bez problémů 

čelit a výstupem z úpravny je vždy kvalitní pitná voda, která 

splňuje veškeré parametry dle příslušné vyhlášky.

Třesice – Písek – zdroj surové vody je z 2 středně hlubokých 

vrtů s vysokou mineralizací a vysokým obsahem manganu. 

Voda je upravována v úpravně vody v Chlumci nad Cidlinou. 

Kvalita je dlouhodobě stabilní, ani v budoucnu se neočekává 

změna v její kvalitě. 

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ 

využívány zdroje sousedních vodárenských společností.

ÚPRAVNA VODY
INTERIÉR
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ODBĚR SUROVÉ VODY V ROCE 2018 Z JEDNOTLIVÝCH ZDROJŮ V TIS. M3

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednictvím VSVČ využívány zdroje sousedních vodárenských společností. 

Od VaKu Náchod jsme za období roku 2018 nakoupili 1 209 250 m3 (10.241 tis. Kč), 

z VaKu Pardubice to bylo 105 894 m3 (1 133 tis. Kč) pitné vody.

Přehled čerpaného množství ve zdrojích ve vlastnictví VaK HK za období 1-12/2018

Lokalita Oblast Zdroj
Skutečný odběr
2018 (m3/rok)

Povolené množství 
z rozhodnutí 

vodoprávního úřadu 
(m3/rok)

Skutečné využití 
2018 (%)

Litá

České Meziříčí + 
Pohoří

Vrt Lt 1 565 184 640 000 88

66

Vrt Lt 2 383 794 1 010 000 38

Vrt V 2 434 532 920 000 47

Vrt Lt  3 219 465 260 000 84

Vrt Lt  6 649 859 1 010 000 64

Vrt Lt  8a 771 407 860 000 90

Vrt Lt 9a 479 695 570 000 84

Černčice Vrt Lt 4 497 266 600 000 83

Mokré

Vrt V 1b 0 410 000 0

12Vrt Lt 01a 90 735 410 000 22

Vrt Lt 02 56 739 410 000 14

Třebechovice 
p. Orebem

Bědovice
Vrty Staré a Nové 

Prameniště
154 721 780 000 20

Nový Bydžov Prameniště I. a III. 243 161 355 000 68

Chlumec n. 
Cidlinou

Třesice - Písek Vrty TP 2 a TP 4 375 275 450 000 83

Hradec 
Králové

Slezské Předměstí Řeka Orlice 2 239 974 3 000 000 75

Součet 7 161 807 11 685 000 61
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ZTRÁTY VODY

Vývoj ztrát v roce 2018 byl příznivý a významně ovlivnil 

i průměrnou hodnotu % ztrát za uplynulé 3 roky, přestože 

jsme museli v červenci (J. Masaryka ul. DN 600) a v říjnu 

(přivaděč Litá DN 800 u Třebechovic p/O) řešit 2 významně 

velké havárie s únikem vody v součtu cca 23 tis. m3.

HAVÁRIE NA VODOVODNÍCH 
ŘADECH V ROCE 2018

V roce 2018 odstranili pracovníci KHP, a.s. na vodovodní síti 

(včetně přípojek) celkem 458 havárií, v roce 2017 to bylo 479. 

Počet havárií na vodovodní síti (bez přípojek) v roce 2018 

se zvýšil, což bylo způsobeno hlavně větším množstvím 

počtu havárií armatur, které byly plně nefunkční, ale 

nedocházelo u nich k významnějším únikům vody. Dalším 

důležitým krokem ke snížení ztrát vody bylo rozšíření počtu 

osazených distriktních měřidel a jejich důsledné každodenní 

vyhodnocení s následným okamžitým rychlým průzkumem 

v terénu – v roce 2018 osadil provozovatel na své náklady 

5 distriktů, čímž dostal pod on-line kontrolu dalších 

cca 110 km vodovodní sítě. Tyto uvedené faktory ve spojení 

s nárůstem fakturovaného množství se příznivě projevily 

na zlepšení.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

V roce 2018 bylo vyprodukováno 13.290 tun odpadu.  

Produkce odpadů se snížila oproti roku 2017, kdy bylo 

vyprodukováno 14.389 tun. Množství vyprodukovaných 

odpadů celkem v letech 2010 - 2018 kolísá mezi 12 - 15 

tunami. Nadále držíme velmi nízké množství nebezpečných 

odpadů - v roce 2018 bylo vyprodukováno 0,229 tun.

Zásadní roli nadále hrají dva co do váhy nejvýznamnější 

odpady.  Je to jednak množství kalů z čistíren odpadních vod 

a dále odpad, který pochází ze stavební výroby 

a oprav potrubí – zemina a kamení. V roce 2018 společnost 

zakoupila a uvedla do provozu třídičku na výkopovou 

zeminu, díky které došlo k opětovnému použití vytříděné 

zeminy, důsledkem čehož bylo odevzdáno ke konečné 

likvidaci o polovinu méně tohoto odpadu a tím se i snížila 

celková roční produkce odpadů.

ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNICH VOD



MONITORING A ČIŠTĚNÍ 
KANALIZACÍ 2018

Čištění kanalizací je jednou ze základních činností 

provozovatele pro zachování funkce kanalizačních systémů. 

Kanalizace provozované společností KHP, a.s. 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 2018 bylo vyčištěno 175 km kanalizační sítě a 

zmonitorováno inspekční kamerou 24 km.

Kontrola producentů, kteří překračují kanalizační řády.

Naše společnost se i v tomto roce věnovala systematické 

kontrole kvality odpadních vod, které vypouštějí naši 

zákazníci. Pomocí online zařízení, které nás informují 

o okamžité kvalitě, můžeme lépe identifikovat zdroje 

znečištění a s konkrétními producenty řešit nápravu. 

Dodržování kvality odpadních vod dle Kanalizačního řádu 

má význam nejen z hlediska nákladovosti a zvládnutí 

procesu čištění, ale také z důvodu ochrany zdraví našich 

pracovníků.
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ČOV CHLUMEC

Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2018 

Celková délka kanalizační sítě 543 km

Počet kanalizačních přípojek 21 030

Počet čerpacích stanic na kanalizační 

síti
93

Počet komunálních ČOV 13

Množství vyčištěné odpadní vody 13 940 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 49

Kanalizace čištěné speciální technikou 174,77 km

Kanalizace prověřená inspekční 

kamerou
24,33 km

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje celkem 13 

komunálních čistíren odpadních vod v majetku společnosti 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

MNOŽSTVÍ ČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH 
VOD NA KOMUNÁLNÍCH ČOV 2013-2018 

(V TIS. M3)

2013

2014

2015

2016

2017

18 499

14 984

16 640

13 879

15 204

2018 13 940
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Kontrola kvality pitné vody

Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována v souladu 

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

prováděných rozborů.

Mikrobiologické a biologické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 543

Počet analýz 2643

% 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 620

Počet analýz 4255

% 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.

LABORATORNÍ PRÁCE

KONTROLA KVALITY PITNÉ A ODPADNÍ VODY
Chemické rozbory

Zdroje a úpravny

Počet vzorků 759

Počet analýz 8622

% 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 631

Počet analýz 7011

% 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).

Kvalita čištění odpadních vod   

ČOV 

Počet vzorků 132

Počet analýz 962

% nevyhovujících analýz 0,0%

Všechny provozované čistírny odpadních vod splnily 

požadované koncentrace znečištění na odtoku a byly 

zpoplatněny pouze objemy vypouštěných vod. 



OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

Všechny provozované čistírny odpadních vod v daném 

období plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí a 

společně vyčistily odpadní vody s následující účinností:

- odstranění CHSK 95,9 %

- odstranění BSK5  98,5 %

- odstranění NL              99,0 %

- odstranění Ncelk           77,0 %

- odstranění Pcelk            89,6 %

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

Projekt dálkových odečtů se v roce 2018 rozšířil a v roce 2019 

dosáhneme počtu 1 400 odběrných míst, kde je osazena 

nová přenosová technologie. Nově byla uvedena do praxe 

nová aplikace pro odečty vodoměrů a výrazně se tím zkrátila 

doba mezi odečtem a fakturací. Počet stížností a reklamací 

se daří trvale držet na nízké úrovni.   

Počet smluvních zákazníků 39 237

Počet fakturačních vodoměrů 34 974

Počet odeslaných faktur 41 792

Počet stížností a reklamací (oprávněných) 28

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI 
ZÁKAZNÍKŮ

Zákazníci oceňují vysokou profesionalitu zaměstnanců KHP 

Vysokou spokojenost s úrovní služeb ukázal poslední 

průzkum spokojenosti, který pro Královéhradeckou provozní, 

a. s., (KHP) provedla nezávislá výzkumná agentura IBRS – 

International Business and Research Services, s. r. o. 

Celková spokojenost zákazníků se službami, které 

KHP nabízí, dosáhla úrovně 92 %, což je nad hodnotou 

dlouhodobého průměru trhu podobných segmentů. 

U bytových družstev celková spokojenost dosáhla dokonce 

98 %. S plynulostí dodávek vody je spokojeno 96 % 

oslovených zákazníků, stoprocentní spokojenost vyjádřily 

s plynulostí dodávek bytová družstva a oslovené firmy.

S kvalitou vody je spokojeno přes 89 % dotázaných. 

Z respondentů, kteří přišli do kontaktu se zaměstnanci 

společnosti KHP, ocenilo jejich profesionalitu 93 %. Vyšší 

spokojenost s profesionalitou zaměstnanců je zaznamenána 

u firem. Průzkum dále ukázal, že 92 % respondentů zná 

název svého dodavatele. Telefonického průzkumu se 

zúčastnilo 400 respondentů z řad majitelů rodinných domů, 

správců bytových domů či družstev, průmyslových zákazníků 

a firem. Sběr dat se uskutečnil v září 2018.
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JAK JSTE CELKOVĚ SPOKOJEN(A) 
S PLYNULOSTÍ DODÁVEK VODY?

velice spokojen/a

spíše spokojen/a

46,8 % 

49,0 % 

3,8 % 
0,5 % 

spíše nespokojen/a

zcela nespokojen/a



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. Od roku 2018 mají zákazníci k 

dispozici dvě různá telefonní čísla zákaznické linky. 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 portál, 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.
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MODERNÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

WEBOVÉ STRÁNKY KHP

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. 

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, 

přednášky o vodě, odborným školám a odborné veřejnosti 

nabízíme i exkurze do provozů.

Přibližovat a popularizovat celý proces výroby, distribuce 

a čištění vody se společnost snaží v rámci Dnů otevřených 

dveří. V roce 2018 byl zpřístupněn široké veřejnosti 

podzemní vodojem na Novém Hradci Králové. Tato akce se 

setkala opět a obrovským zájmem.



ODPOVĚDNOST



V květnu 2018 ve společnosti úspěšně proběhl dozorový 

audit ISŘ ve společnosti je v souladu s ČSN OHSAS 18001; 

ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001 a ČSN EN ISO 50001 

celý systém úspěšně nastaven. Ze závěrečné zprávy 

dozorového 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.

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST
Historický přehled úrazovosti ve společnosti je znázorněn v 

následujících grafech:

Poznámka: Počty PÚ bez PN jsou v grafu znázorněny souhrnně pro celou 

společnost od r. 2015.

V roce 2018 došlo ve společnosti k jednomu pracovnímu 

úrazu, u kterého byla pracovní neschopnost delší než tři 

kalendářní dny a kde vzniká povinnost vyhotovit záznam 

o úrazu.

KONTROLNÍ ČINNOST BOZP 
V ROCE 2018

V působnosti KHP, a.s. bylo v roce 2018 realizováno:

» 31 kontrol bez ročních prověrek BOZP, PO ze strany 

 specialisty BOZP, PO napříč společností.

» 24 kontrol ze strany TOP managementu se zaměřením 

 na bezpečná pracoviště a dodržování používání OOPP 

 zaměstnanci při pracovních činnostech.

» V měsíci lednu 2018 byla ve společnosti provedena 

 namátková kontrola ze strany OIP se zaměřením 

 na provozování vyhrazených technických zařízení 

 a na podmínky jednotlivých pracovišť ve společnosti, 

 včetně vybavenosti OOPP zaměstnanci při pracovních 

 činnostech.

» V prosinci 2018 byl proveden dohled na pracovištích 

 společnosti ze strany smluvního poskytovatele 

 pracovnělékařských služeb spol. MEDICARe.

» Závěr: Ze strany kontrolních a dozorových orgánu 

 nebyla udělena žádná sankce za porušování pravidel 

 BOZP na pracovištích zaměstnavatele, drobné 

 nedostatky byly operativně a prokazatelným způsobem 

 odstraněny.

» Závěry z dílčích kontrol TOP managementu a kontrol 

 specialistou BOZP a PO jsou uvedeny v dílčích zprávách, 

 kde byly určeny termíny k odstranění a odpovědné 

 osoby za jejich odstranění.
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST
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CÍLE A ÚKOLY V OBLASTI BOZP

Ke zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců byl vydán 

vedením společnosti Akční plán BOZP 2018. Značným přínosem 

je rozšíření projektu dálkových a pochůzkových odečtů, který 

snižuje četnost vstupů do podzemních prostor (šachet) 

při odečtech vodoměrů. Některé úkoly byly z investičních důvodů 

operativně zahrnuty do Akčního plánu na rok 2019. Hodnocení 

Akčního plánu, tak úrovně BOZP v KHP, a.s. jsou detailně 

zdokumentovány v Závěrečné zprávě z prověrek BOZP 2018. 

Do Akčního plánu na rok 2018 byly nově zakomponovány 

přijetí nových bezpečnostních standardů VEOLIA a to 

k jednotlivým tématům z Týdne bezpečnosti. 

TÝDEN BEZPEČNOSTI

V týdnu tj. od 17.  9. 2018 – 21. 9.2018 probíhal již čtvrtý 

ročník Týdne bezpečnosti, a to na všech pracovištích 

společnosti. Tento Týden bezpečnosti byl opětovně pojat 

v mezinárodním měřítku pro všechny společnosti skupiny 

VEOLIA pod společným heslem „Jednejme pro lepší zítřek“.

V roce 2018 byl Týden bezpečnosti zaměřen na pracovní 

činnosti:

» Elektrická zařízení

» Práce ve výškách

» Tlaková voda - čištění / tryskání

» Zajišťování zařízení

» Zdvihací zařízení

TÝDEN ZDRAVÍ TI

Všechna pracoviště byla vybavena metodickými materiály, 

s kterými se zaměstnanci průkazně seznámili, shlédli 

instruktážní videa k jednotlivým tematickým okruhům. 

Zaměstnanci v průběhu Týdne bezpečnosti 2018 obdrželi 

praktické upomínkové předměty - tričko s vítězným motivem 

na téma BOZP, reflexní vestu a nálepku s tematikou k BOZP. 

V roce 2018 byly ze strany vedení společnosti provedeny 

nejen tematické kontroly na jednotlivých pracovištích 

společnosti, ale se zaměstnanci se vedla i podnětná diskuze 

na téma úrovně BOZP ve společnosti. Pro úspěšné fungování 

společnosti, snahu o minimalizaci pracovních úrazů je 

nesmírně důležitá zpětná vazba od zaměstnanců, diskuze se 

zaměstnanci, což mělo velice pozitivní ohlas.

ÚČAST KRÁLOVÉHRADECKÉ 
PROVOZNÍ NA ZASEDÁNÍ BR ORP 

Na podzim 2018 se Královéhradecká provozní, a.s. účastnila 

46. výjezdní Bezpečnostní rady ORP. Společnost předložila 

materiál a podklady pro zabezpečení dodávek pitné vody 

obyvatelstvu za krizového stavu - v důsledku rozsáhlého 

výpadku elektrické energie. 

Během zasedání BR ORP byla zdůrazněna důležitost projektu 

výstavby Nadregionálního SMART krizového centra. Pro 

KHP je nesmírně důležité, aby byla připravena na řešení 

nejen běžného provozování při zajištění dodávek pitné vody 

obyvatelstvu, ale i v mimořádných, krizových stavech, při 

extrémních klimatických jevech jakými jsou např. povodně, 

extrémní sucho, či již zmiňovaný rozsáhlý výpadek el. 

energie, tzv. blackout.
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Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné bylo 

v roce 2018 vynaloženo 8 727 tis. Kč.

Z toho bylo věnováno na činnost odborové organizace 

16 tis. Kč, na sportovní a kulturní využití 750 tis. Kč 

a 203 tis. Kč na další odměny dle kolektivní smlouvy 

(KS) - životní a pracovní jubilea, odchody do důchodu 

a dárcovství krve.

Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní a/nebo životní pojištění 

zaměstnanců. Tohoto příspěvku využilo v roce 2018 celkem 

98 % zaměstnanců, kteří měli na tento příspěvek dle platné 

KS nárok. Výše příspěvku v roce 2018 činila 3 756 tis. Kč.

Průměrná mzda ve společnosti za rok 2018 vzrostla oproti 

roku 2017 o 6,76 % na 31 057 Kč.

Společnost v roce 2018 poskytovala svým zaměstnancům 

tyto benefity dle platné KS:

• závodní stravování nebo příspěvek na stravování 

 ve výši 62,- Kč (na stravenku v hodnotě 90,- Kč),

• příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění ve výši 

 3 % roční hrubé mzdy + 590,- Kč za každý měsíc trvání 

 pracovního poměru v daném roce,

• zvýšení odstupného ve vazbě na rozvázání pracovního 

 poměru výpovědí nebo dohodou dle § 52 odst. a) 

 až c) zákoníku práce (ZP),

• zkrácenou pracovní dobu 37,5 hod. týdně

• prodloužení dovolené o jeden týden (celkem 5 týdnů), 

 u zaměstnanců pracujících ve ztíženém pracovním 

 prostředí až o jeden další týden 

• odměny za pracovní a životní jubilea, odchod 

 do důchodu a dárcovství krve

• významné zaměstnanecké slevy na tarifní využívání 

 mobilních sítí 

• 3 dny zdravotního volna (sick days)

Počet zaměstnanců v jednotlivých letech k 31. 12.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

233 217 206 206 205 205 201 204

KBZ SPORT
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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 dle zásad stanovených příslušnou 

legislativou.

Výše uvedené preference spolu s periodicitou školení se 

promítly i v členění nákladů na vzdělávání v roce 2018. 

Náklady na vzdělávání v roce 2018 činily 1 478 tis. Kč. Z této 

částky bylo na věnováno 30 % na povinná školení ze zákona 

včetně školení BOZP a 70 % prostředků sloužilo ke zvyšování 

kvalifikace a dalšímu odbornému vzdělávání.

I v roce 2018 společnost využívala nabídky vzdělávacích 

kurzů Institutu environmentálních služeb, a.s., kde je nadále 

rozšiřována nabídka i rozsah online služeb vzdělávacího 

internetového portálu e-Campus Veolia.

INTERNÍ KOMUNIKACE

Dlouhodobě považuje vedení společnosti interní komunikaci 

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, 

Mikulášská nadílka, taneční zábava.

KLUB BÝVALÝCH 
ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2017 byl založen Klubu bývalých zaměstnanců. 

Do tohoto klubu jsme pozvali nejen bývalé zaměstnance 

společnosti Královéhradecká provozní, a.s., ale také bývalé 

zaměstnance společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s. V klubu bývalých zaměstnance registrujeme 

přes 100 členů a i v roce 2018 jsme pro ně připravili několik 

zajímavých akcí. V jarních měsících měli členové klubu 

nejprve možnost využít workshopu o zdravém životním styl 

s Daviden Hufem „Věk je jen číslo“. 

Následoval moc příjemný a prosluněný výlet 

do Broumovského kláštera spojený s obědem a návštěvou 

vodárenského objektu. Sezóna byla pak ukončena 

pozvánkou na společenskou kulturní akci pořádanou 

pro všechny, zaměstnance, děti i bývalé zaměstnance. Toto 

propojení všech generací se ukázalo jako skvělá volba.

KBZ SPORT



SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

MiNiGRANTY patří k nejvýznamnějším programům 

Nadačního fondu Veolia. Jejich prostřednictvím podporuje 

skupina Veolia již od roku 2008 dobrovolnictví svých 

pracovníků konané ve volném čase. Každý zaměstnanec 

může získat až 50 tisíc korun na jakkoli zaměřený veřejně 

prospěšný projekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí.

Královéhradecká provozní, a.s. v roce 2018 podpořila 

12 projektů v celkové výši 300 tisíc korun. 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 opravu zvonů v kostele.

„V mnoha případech se jedná už o dlouhodobou spolupráci 

se subjekty, které naši zaměstnanci svým dobrovolnictvím 

podporují, příkladem je Dětské centrum Veská“ říká Jakub 

Hanzl, generální ředitel společnosti.  „Ale jsou tu i projekty, 

které kolegové realizují sami skvělým příkladem je kolega, 

který každoročně ve svém volném čase organizuje kurz 

plavání; největší zastoupení mají již tradičně dobrovolníci z 

řad hasičů a trenérů různých sportů. Letos také již podruhé 

podporujeme opravy v kostele v Sendražicích, poprvé to 

byly varhany, tentokrát putuje podpora na opravu zvonů,“ 

doplňuje Veronika Bergrová, tisková mluvčí.

„Letos přišlo do nadačního fondu téměř 300 žádostí a o 

kvalitní projekty opět nebyla nouze, takže regionální komise 

měly z čeho vybírat. Máme radost z toho, že i po 10 letech se 

nám hlásí každý rok polovina nových projektů či organizací. 

Potvrzuje to, že šanci s dobrým projektem má u nás každý,“ 

uvedla Vendula Valentová, ředitelka nadačního fondu. 

Celkem bylo v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA za 11 

let podpořeno 1 307 projektů částkou 34,1 milionu korun.
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JSME PARTNEREM 
SPOLEČENSKÉHO 
A KULTURNÍHO ŽIVOTA

Královéhradecká provozní, a.s. každoročně podpoří mnoho 

kulturních, sportovních a společenských akcí v regionu jejího 

působení. Je dlouholetým partnerem hradeckého divadelní 

festivalu, mnoha sportovních aktivit a událostí, podporuje 

ochotníky i sportovce v Chlumci nad Cidlinou. Letos jste 

logo společnosti mohli zaznamenat na mnoha kulturních 

událostech

„Vždycky jsme se snažili být součástí kulturního života v 

Hradci Králové. A snad můžu říct, že se nám to dařilo a daří. 

V letních měsících opravdu čím dál tím víc podporujeme akce 

pro nás tím nejjednodušším způsobem, a to dodávkou pitné 

vody. Někde je to jen o přistavení cisteren, ale na mnoha 

akcích se prezentujeme také stánkem s kohoutkovou vodou, 

kterou podáváme třeba se sirupem anebo jen tak čerstvou. 

Pro organizátory může být i tohle velká pomoc a my jsme 

rádi, že ji můžeme poskytnout,“ říká Tomáš Hosa, provozní 

ředitel společnosti.

DĚTSKÝ DEN



INOVACE



MONITORING PŘIVADĚČŮ

V roce 2018 byly naše činnosti kromě oprav vodovodní sítě 

a vodárenských objektů zaměřeny také na zdokonalení 

a rozšíření monitoringu měření průtoků v hlavních 

přivaděčích. V průběhu roku 2018 byly osazeny 2 ks 

indukčních průtokoměrů DN 300 a DN 400. 

REKONSTRUKCE KANALIZACE 
SMIŘICE, ULICE JIRÁSKOVA, 
PALACKÉHO, EDUARDA KARLA

Vzhledem k plánované rekonstrukci komunikace byla v roce 

2018 provedena obnova stávající betonové stoky DN 800. 

Během této akce došlo k zásadnímu zkapacitnění důležitého 

kanalizačního uzlu za použití nového potrubí ULTRA HELIX 

(UPOROL) PEHD/PP DN 1400 mm SN16, které přispěje ke 

zlepšení hydraulických poměrů při odtoku odpadních vod, 

aby již nedocházelo k zatápění nemovitostí.

Rekonstrukce Kanalizace Třebechovice p.O., ulice Čsl. legií, 

Trčkova, Týnišťská

Rekonstrukce betonové kanalizace DN 500 před kompletní 

opravou komunikace. Kanalizace byla vyměněna za 

únosnější kameninové potrubí stejné dimenze s kompletní 

rekonstrukcí kanalizačních přípojek. 

MODERNIZACE ČOV CHLUMEC 
NAD CIDLINOU

V roce 2018 byla realizovaná další etapa postupné 

modernizace ČOV Chlumec nad Cidlinou, která spočívala v 

rekonstrukci nadzemní dosazovací nádrže. Byla provedena 

oprava ocelové konstrukce se smaltovanými plechy, 

komplexní modernizace technologického vystrojení nádrže 

v nerezovém provedení se sběrem plovoucích nečistot. 

Provedené práce přispívají k vyšší spolehlivosti funkce ČOV.

ČOV HRADEC KRÁLOVÉ 
- VÝMĚNA AERAČNÍCH 
ELEMENTŮ

Nezbytnou součástí regeneračních nádrží je provzdušňovací 

systém s aeračními elementy, jejichž výměna byla započata 

v roce 2017 a dokončena v roce 2018. Došlo tak k obnovení 

rovnoměrnosti provzdušnění a zvýšení efektivity distribuce 

kyslíku v nádržích. Nové elementy budou v provozu dalších 

cca 10 let a přispívají ke správné funkci ČOV a snižují 

spotřebu elektrické energie pro výrobu tlakového vzduchu.  

SMART CENTRUM
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KONTAKTY

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 16. dubna 2019.


