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01 Úvod

VÝHLED HOSPODAŘENÍ 
SPOLEČNOSTI DO ROKU 2022

S polečnost bude poskytovat služby na profesionální úrovni 
i v roce 2022. Výsledky hospodaření za rok 2021 i schválený 
fi nanční a obchodní plán jsou základem pro stabilní a spoleh-

livé fungování společnosti v následujícím období. Investiční plán zajiš-
ťuje nutnou obnovu i rozvoj majetku potřebného pro bezproblémové 
provozování pronajaté infrastruktury. 

Výhled na rok 2022 je stabilní.

Společnost nemá pobočku, ani jinou část obchodního závodu v zahra-
ničí.

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 2021.
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01 Úvod

Základní údaje

6. 9. 2004
DATUM VZNIKU

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.

Akciová společnost
PRÁVNÍ FORMA

Společnost nemá organizační složku v zahraničí.

Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
SÍDLO SPOLEČNOSTI

27 46 12 11
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

250 000 tis. Kč
ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI

AKCIONÁŘI

34 %
Vodovody a kanalizace 

Hradec králové, a.s.

66 %
VEOLIA CENTRAL & 
EASTERN EUROPE
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PŘEDSTAVENSTVO
Ing. Rostislav Čáp − předseda

Ing. František Barák
Philippe Guitard

Ing. Martin Bernard, MBA
Ing. Miroslav Uchytil

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA
Ing. Jakub Hanzl
Ing. Tomáš Hosa

Bc. Michal Moravec

DOZORČÍ RADA
Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Ing. Stanislav Máslo
Ing. Oldřich Vlasák

Jiří Langer 
Zdeněk Krafka

Ing. Stanislav Javůrek
Ing. Martin Vaníček
Ing. Pavel Lipovský
Alena Hofmanová

VÝKONNÉ VEDENÍ
Ing. Jakub Hanzl − generální ředitel

Ing. Tomáš Hosa − provozní ředitel

Ing. Radim Staněk − technický ředitel

Ing. Martin Vaníček − fi nanční ředitel

�

STATUTÁRNÍ ORGÁNY 
SPOLEČNOSTI
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KLÍČOVÉ ÚDAJE

812 643 tis. Kč
Obrat společnosti

20 531 tis. Kč
Výsledek hospodaření

197 
Počet zaměstnanců

8 279 tis. m3

Voda k realizaci

15 500 tis. m3

Množství vyčištěné vody

8,55 %
Ztráty v trubní síti

274
Počet havárií na vodovodní síti

62
Počet havárií na kanalizační síti

170 684
Počet zásobovaných obyvatel

01 Úvod
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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY 
PŘEDSTAVENSTVA

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi opět shrnout předešlé období spo-

lečnosti Královéhradecká provozní, a.s. Uplynulý 

rok 2021 byl velmi obtížný pro všechna odvětví 

národního hospodářství, téma koronaviru nás 

provázelo již druhým rokem a bylo na nás, jakým 

způsobem se s touto složitou dobou vypořádáme. 

S hrdostí podotýkám, že společnost Královéhra-

decká provozní již od začátku nastavila pravidla 

v boji proti pandemii covid-19 velice striktně 

a zodpovědně, mnohdy i nad rámec aktuálních 

vládních usnesení. V této nelehké době jsme 

tak znovu prověřili naše schopnosti organizace 

práce, improvizace a krizového řízení společ-

nosti. Naším cílem bylo nejen předejít šíření viru 

na pracovištích a ochránit své zaměstnance, ale 

zároveň udržet vysoký standard zákaznických 

služeb a zásobování obyvatel pitnou vodou.

Nejistá byla také situace týkající se trhu práce, 

kdy v ČR docházelo ke ztrátě mnoha pracovních 

míst v důsledku epidemie koronaviru. Naše spo-

lečnost má však naštěstí jednu z mnoha velkých 

výhod, a tou je její dlouhodobá stabilita a per-

spektiva. I z tohoto důvodu jsme nebyli nuceni 

počty zaměstnanců nijak zásadně snižovat.

V loňském roce jsme také pomyslně uzavřeli 

první polovinu období, na které máme s naším 

partnerem Vodovody a kanalizace Hradec Krá-

lové, a.s. uzavřenu provozovatelskou smlouvu. 

Musím konstatovat, že strategie, kterou jsme 

před patnácti lety zvolili, tedy skutečně otevřené 

a důsledně oboustranně výhodné partnerství 

mezi naší společností a vlastníkem infrastruktu-

ry, se ukázala být správnou. Podařilo se nám pra-

covat v ovzduší vzájemné důvěry a spolehlivosti, 

máme za sebou řadu konkrétních zkušeností,

na základě kterých můžeme nyní nastavit para-

metry druhé poloviny období spolupráce. Jed-

ním z těchto parametrů bylo také sestavení no-

vého týmu vedení společnosti. Od března 2021 

nastoupil na pozici technického ředitele Ing. 

Radim Staněk a v září 2021 na pozici fi nanční-

ho ředitele Ing. Martin Vaníček. Obě tyto změny 

v nejvyšším vedení společnosti byly velmi dobře 

přijaty a povedou k dalšímu rozvoji a stabilizaci 

fi rmy.

Za významnou akci loňského roku považuji po-

kračování prací na modernizaci úpravny vody 

Orlice v Hradci Králové, která se už několikátým 

rokem ukazuje jako spolehlivý a stabilní zdroj 

pitné vody. Cílem této rekonstrukce je rozšíření 

výrobní kapacity úpravny vody ze současných 

150 na 250 litrů za vteřinu. Akce byla zahájena 

na podzim roku 2020 a její dokončení je naplá-

nováno na jaro 2022. Toto opatření bylo nezbyt-

né provést z důvodu zvýšení zabezpečenosti 

v zajištění pitné vody například v případě sucha 

či odstávky jiných úpraven v celé Vodárenské 
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soustavě východní Čechy, která propojuje okresy 

Hradec Králové, Náchod, Pardubice a Chrudim 

a zásobuje 500 tisíc obyvatel východních Čech.

V oblasti digitalizací se nám podařilo plnohod-

notně dokončit a implementovat na všech útva-

rech společnosti systém elektronického schvalo-

vání faktur. Pokračovali jsme v rozvíjení aplikací 

moderních technologií, které propojují praktic-

ký provoz a jeho výstupy s IT systémy - data 

z monitoringu kanalizace slouží ke zjištění ode-

zvy stokové sítě jednak v běžném režimu pro-

vozu, ale hlavně při situacích extrémní srážkové 

události. Měření průtoků na kanalizaci jsou vyu-

žívána pro obnovu a rozvoj kanalizační sítě. 

 

Informační centrum vodárenství „Vodovodov“ 

bylo i v roce 2021 otevřeno v důsledku pokra-

čujících hygienických opatření v omezeném re-

žimu, i přesto jej mělo možnost navštívit zhruba 

sto návštěvníků převážně z řad dětí a mládeže.

Koncem listopadu 2021 společnost úspěšně pro-

šla certifi kačním auditem protikorupčního ma-

nagementu AbMS ISO 37001. Zavedením tohoto 

principu tak prokázala svůj společný fi remní cíl, 

kterým je boj proti nekalým korupčním prakti-

kám a potvrdila svoji důvěryhodnost a kredit. 

Je jednou z mála společností v České republice, 

které se podařilo tento certifi kát získat. 

Královéhradecká provozní se dále aktivně podí-

lela na podpoře a pomoci nejen v oblasti boje 

proti koronaviru. Vedení společnosti se zabývalo 

také následky živelné katastrofy na Jižní Moravě 

v červnu 2021 a rozhodlo o poskytnutí daru obci 

Hrušky.

V částečném rozsahu mohly proběhnout spole-

čenská setkání zaměstnanců, která jsme uspořá-

dali jako poděkování za jejich pracovní nasazení, 

zodpovědnost, loajalitu a spolupráci. Jsem si vě-

dom toho, že dosahovat cílů, které jsme si stano-

vili, se nám daří hlavně díky nim a díky dobrým 

vztahům s našimi obchodními partnery. 

Domnívám se, že během uplynulého roku jsme 

získali spoustu cenných zkušeností a vyšli z této 

krize posíleni. Přejme si, aby nadcházející rok 

přinesl jen vše dobré, a opět bude možné čím se 

pochlubit a co připomenout.  

S úctou a díky
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Předseda 
představenstva

ROSTISLAV ČÁP
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Specialista BOZP

Manažer komunikace, 
marketingu a HR, 

tisková mluvčí

GŘ

Provozní ředitel,
zástupce GŘ

Referát
mezd

Provoz
pitných vod

Středisko
výroby vody

Provoz 
odpadních vod

Středisko
rozvodu vody

Středisko Západ

Finanční
ředitel

Zákaznický
útvar

Referát stavební
přípravy

Středisko 
dispečink

Oddělení 
prodeje 

a nákupu
Středisko 

ČOV

Středisko 
kanalizace

Středisko 
Synthesia

Elektroúdržba
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Oddělení 
plánování 

a fi nancování

Technický
ředitel

Oddělení účtárny Oddělení
GIS

Referát 
energetiky

Oddělení laboratorní 
kontroly

Technologické
oddělení

Oddělení IT

Správa provozních 
aplikací

Manažer compliance
a GDPR
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VÝROBA VODY, ODKANALIZOVÁNÍ 

A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD, KONTROLA 

KVALITY VODY

NAŠE SLUŽBY
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02 Naše služby
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V oda je základem života. Už si nedokážeme představit ani je-
den den strávený úplně bez vody. Využíváme ji na pití, hygi-
enu a další činnosti. Avšak vodu, kterou jsme použili, je třeba 

opět vyčistit a vrátit přírodě. O zajištění těchto základních potřeb se sta-
rá Královéhradecká provozní, a.s. (KHP).

Královéhradecká provozní, a.s. vyrábí a dodává vodu 

pro více než 170 tis. obyvatel okresu Hradec Králo-

vé a sousedících okrajových částí okresů Pardubice, 

Jičín, Trutnov, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Kolín 

a Nymburk. Voda připravená k realizaci je dopra-

vována Vodárenskou soustavou východní Čechy 

(VSVČ), které tvoří páteř zásobního systému v Krá-

lovéhradeckém 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 za-

jištění 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 3 a Lt 9

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

Zdroje Třebechovice – Bědovice – zdroj s omeze-

nou možností jeho využití z důvodů kontaminace 

pesticidem atrazin. 

Třesice – Písek – zdroj surové vody je z 3 středně 

hlubokých vrtů s vysokou mineralizací a vysokým 

obsahem manganu. Voda je upravována v úpravně 

vody v Chlumci nad Cidlinou. V roce 2020 pokra-

čovalo rozšířené sledování metabolitů pesticidních 

látek. Ukázalo se, že doplnění fi ltračního stup-

ně granulovaného aktivního uhlí na ÚV Chlumec 

nad Cidlinou realizované v roce 2019 je schopné 

s jistým omezením kapacity výroby na cca 10 – 13 l/s 

zajistit vyhovující kvalitu pitné vody z tohoto zdroje 

i nadále. V roce 2021 došlo k výměně granulovaného 

aktivního uhlí za novou náplň.

ÚV Nový Bydžov – zdrojem je podzemní voda 

z mělkých horizontů s vyšším obsahem železa 

a manganu. Surová voda je dvoustupňově upravo-

vaná a doplňuje VSVČ při zásobování Bydžovska 

pitnou vodou.

ÚV Hradec Králové – zdrojem surové vody je voda 

povrchová z řeky Orlice. V roce 2021 byla úpravna 

Hradec Králové – Orlice provozována ve stabilním 

provozu po dobu 7 měsíců. Byla odstavena během 

letních prázdnin a dále pak v měsících, kdy intenziv-

ně probíhala její rekonstrukce a zároveň byla zhor-

šená kvalita surové vody, za podmínky dostatečné 

zásoby vody podzemní. Výkon úpravny je obvykle 

90 l/s a dodává tak přibližně 40 % vody pro aglome-

raci Hradce Králové a okolí. 

VÝROBA PITNÉ VODY
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V roce 2021 probíhala na ÚV Orlice významná in-

vestice – byl realizován projekt rozšíření kapacity 

úpravny ze stávajících 150 l/s na 250 l/s. Zvýšená 

kapacita bude využita jako významný zdroj vodá-

renské soustavy v době sucha nebo v době zásahů 

a prací na přivaděčích podzemní vody. Úpravna 

bude po rekonstrukci sama schopna dodat veške-

rou vodu potřebnou pro vodovod Hradec Králové 

a okolí. Během rekonstrukce byla rekonstruována 

další čtveřice otevřených fi ltrů a byly také provede-

ny zásahy do čerpací techniky či fl otační jednotky. 

V roce 2022 bude tato akce končit a na ni naváže 

projekt rozšíření chemického hospodářství.

Z hlediska kvality se potvrzuje, že úpravna je schop-

ná stabilních dodávek kvalitní pitné vody, a to na-

vzdory nestabilitě vodního zdroje – řeky Orlice. Bě-

hem 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 (fl okulace s fl otací, ote-

vřené fi ltry a ozonizace s GAU fi ltrací), bez problé-

mů čelit a výstupem z úpravny je vždy kvalitní pitná 

voda, která splňuje veškeré parametry dle příslušné 

vyhlášky.

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou prostřednic-

tvím VSVČ využívány zdroje sousedních vodáren-

ských společností.

VÝROBA VODY

Voda k realizaci 8 279 tis. m3

Počet zásobovaných obyvatel 170 684 

Délka vodovodní sítě (bez přípojek) 1 359 km

Počet vodovodních přípojek 37 581 

Počet úpraven pitných vod 6

Počet vodojemů 30

Počet havárií na vodovodní síti 274 
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Přehled čerpaného množství ve zdrojích ve vlastnictví VaK HK za období 1-12/2021

Lokalita Oblast Zdroj
Skutečný odběr 
2021 (m3/rok)

Povolené množ-
ství z rozhodnutí 

vodoprávního 
úřadu (m3/rok)

Skutečné 
využití 

2021 (%)

Litá

České Meziříčí + 
Pohoří

Vrt Lt 1 566 994 640 000 78

79,6

Vrt Lt 2   713 742 1 010 000 70

Vrt V 2   775 467 920 000 84

Vrt Lt  3   210 172 260 000 81

Vrt Lt  6   864 555 1 010 000 86

Vrt Lt  8a   782 010 860 000 91

Vrt Lt 9a   385 124 570 000 67

Černčice Vrt Lt 4 594 464 600 000 99

Mokré

Vrt V 1b 0 410 000 0

10,3Vrt Lt 01a   44 930 410 000 11

Vrt Lt 02   79 978 410 000 20

Třebechovice p. 
Orebem

Bědovice
Vrty Staré a Nové 

Prameniště
  164 438 780 000 21

Nový Bydžov Prameniště I. a III. 237 671 355 000 67

Chlumec n. Cid-
linou

Třesice - Písek Vrty TP 2 a TP 4   202 127 450 000 45

Hradec Králové
Slezské Před-
městí

Řeka Orlice   1 425 055 5 361 000 27

Součet 7 046 727 14 046  000 50
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Zdroj Pamětník s odběrem 1 565 m3 vody není 

v přehledu dále uváděn, v červnu 2021 došlo 

k ukončení odběru podzemní vody z toho-

to zdroje z důvodu propojení novým řadem 

na VSVČ (investorem byla společnost Vodo-

vody a kanalizace Hradec Králové). 

Pro zajištění dodávek pitné vody jsou pro-

střednictvím VSVČ využívány zdroje soused-

ních vodárenských společností. Od VAKu Ná-

chod jsme za rok 2021 nakoupili 1 392 710 m3  

(13 620 tis. Kč), z VAKu Pardubice to bylo 219 

934 m3 (3 534 tis. Kč) pitné vody. V roce 2021 

opět docházelo k předávání vody i opačným 

směrem do VAKu Pardubice - v tomto ob-

dobí jsme předali 272 603 m3. Celkově jsme 

tedy do VAKu Pardubice více vody předali, 

než z něj odebrali.

Hospodaření s vodou v letech 2013-2021

Voda k realizaci                         
[tis. m3 ]

Voda fakturovaná                                                   
[ tis. m3 ]

Voda nefakturo-
vaná        [ tis. m3 ]

%  vody nefaktu-
rované z vody 

k realizaci
% ztrát

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

2019 8 390 7 264 1 126 13,43 10,39

2020 8 369 7 132 1 236 14,77 12,15

2021 8 279 7 296    982 11,70   8,55



ZTRÁTY VODY

Vývoj ztrát v roce 2021 byl velmi příznivý. 

Zaznamenali jsme téměř stejný počet havárií 

vodovodní sítě včetně přípojek jako v roce 2020. 

Ztráty v trubní síti se podařilo snížit větším 

množstvím délky preventivně prověřené sítě, v roce 

2021 to bylo celkem 375 km oproti 339 km v roce 

2020. Na snížení těchto ztrát se stále více projevuje 

využívání SMART technologií, které urychlují včasné 

odhalení skrytých úniků vody.

HAVÁRIE 

NA VODOVODNÍCH 

ŘADECH

V roce 2021 odstranili pracovníci KHP, a.s. 

na vodovodní síti celkem 386 havárií 

(274 na vodovodních řadech a na přípojkách 112).

02 Naše služby
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Odpadové hospodářství
Také v roce 2021 byla produkce odpadů podobná 

jako v letech minulých – bylo vyprodukováno celkem 

přes 13 tis. tun odpadu. Zásadní roli hrají nadále kaly 

z čistíren, těch bylo v roce 2021 celkem 8 535 tun 

(z toho 6 742 tun na ČOV Hradec Králové a 1 621 tun

na ČOV Nový Bydžov).  Produkce kalu na ČOV Hra-

dec Králové tak proti minulým rokům poměrně vý-

razně poklesla. Důvodem byla jak meziroční bilance 

na deponii, tak pokles zatížení čistíren během pan-

demie COVID-19.

Zbylých cca 3 000 tun odpadu pak z velké části 

tvoří odpady z výkopových prací a oprav na vodo-

vodních a kanalizačních sítích – zejména zemina 

a kamení, asfalt, betony a další. Naše společnost na-

dále provozuje třídičku na výkopovou zeminu, díky 

které došlo k opětovnému použití vytříděné zeminy, 

důsledkem čehož bylo odevzdáno ke konečné likvi-

daci méně tohoto odpadu.

Monitoring a čištění kanalizací 2021
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 poté provozovatel monitoruje její stav.

V roce 2021 bylo vyčištěno 116 km kanalizační sítě 

a proveden monitoring v délce 16,5 km.

Kontrola producentů, kteří překračují kanalizační 

řády.

Naše společnost se i v tomto roce věnovala syste-

matické kontrole kvality odpadních vod, které vy-

pouštějí naši zákazníci. Pomocí online zařízení, které 

nás informují o okamžité kvalitě, můžeme lépe iden-

tifi kovat zdroje znečištění a s konkrétními producen-

ty 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.

ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ 

ODPADNÍCH VOD
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Odvádění a čištění odpadních vod v roce 2021

Celková délka kanalizační sítě 559 km

Počet kanalizačních přípojek 21 480

Počet čerpacích stanic na kanalizační síti 106

Počet komunálních ČOV 14

Množství vyčištěné odpadní vody 15 500 tis. m3

Počet poruch na kanalizaci 62

Kanalizace čištěné speciální technikou 116 km  

Kanalizace prověřená inspekční kamerou 16,5 km  

Královéhradecká provozní, a.s. provozuje celkem 14 komunálních čistíren 

odpadních vod v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a.s.

Množství čištěných odpadních vod na komunálních ČOV 2014 – 2021 (v tis. m3)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14 984 16 640 13 879 15 204 13 940 14 548 16 117 15 500
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02 Naše služby

Kontrola kvality pitné vody
Kvalita pitné vody byla v uplynulém roce sledována 

v souladu s Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stano-

vuje rozsah a četnosti prováděných rozborů.

Mikrobiologické a biologické rozbory
Zdroje a úpravny

Počet vzorků    362

Počet analýz    2 090

% nevyhovujících analýz   0,0%

Počet provedených analýz je ovlivňován zejména 

provozem úpravny pitné vody Hradec Králové – Or-

lice, která je podrobně sledována. V roce 2021 byl 

provoz o cca 1,5 měsíce kratší, než v roce předcho-

zím.

Vodojemy a vodovodní síť
Počet vzorků    584

Počet analýz    4 053

% nevyhovujících analýz   0,0 %

Počet vzorků na síti je dlouhodobě ustálený – je dán 

plánem kontroly kvality pitných vod. Mikrobiologic-

ká kvalita naší vody je dlouhodobě velmi vysoká.

Chemické rozbory
Zdroje a úpravny

Počet vzorků    582

Počet analýz    7 592

% nevyhovujících analýz   0,0%

Počet provedených analýz je ovlivňován zejmé-

na provozem úpravny pitné vody Hradec Králové 

– Orlice, která je podrobně sledována. V roce 2021 

byl provoz o cca 1,5 měsíce kratší, než v roce před-

chozím. Rozbory na zdrojích byly naopak rozšířeny 

o podrobné sledování metabolitů pesticidů.

Vodojemy a vodovodní síť
Počet vzorků    592

Počet analýz    7 220

% nevyhovujících analýz   0,0%

Analýzy v rozsahu základního rozboru byly pro-

váděny akreditovanou laboratoří Královéhradecké 

provozní, a.s. posouzené Českým institutem pro 

akreditaci (ČIA). Speciální analýzy v rozsahu úpl-

ného rozboru pro nás provádí stejně akreditova-

ná laboratoř společnosti Středočeské vodárny, a.s. 

(SVAS).

Kvalita čištění odpadních vod   

ČOV 
Počet vzorků   137

Počet analýz   1 015

% nevyhovujících analýz  0,0%

Všechny provozované čistírny odpadních vod splni-

ly požadované koncentrace znečištění na odtoku a 

byly zpoplatněny pouze objemy vypouštěných vod.

KONTROLA KVALITY PITNÉ A ODPADNÍ VODY
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V šechny provozované čistírny odpadních vod v daném období 
plnily odtokové parametry dle platných rozhodnutí a společ-
ně vyčistily odpadní vody s následující účinností:

» odstranění CHSK 95,2 %

» odstranění BSK5  98,3 %

» odstranění NL              98,3 %

» odstranění Ncelk           73,8 %

» odstranění Pcelk            87,5 %

Z hlediska ochrany ovzduší společnost provozuje čtyři vyjmenované 
zdroje znečišťování ovzduší, které plní příslušná rozhodnutí a několik 
malých tzv. nevyjmenovaných zdrojů. Mezi vyjmenované zdroje patří 
ČOV Hradec Králové se svými kogeneračními jednotkami a dále pak zá-
ložní dieselagregáty většího výkonu v areálu Víta Nejedlého, na KČS Fa-
rářství a na ČS František. Pravidelná měření emisí na sledovaných zdro-
jích ukazují, že vypouštěné emise jsou hluboko pod stanovenými limity.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ, 

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY,

OSVĚTA A VZDĚLÁVÁNÍ

ZÁKAZNÍCI
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Z ákaznický útvar i v roce 2021 přijal řadu opatření v souvislosti 
s aktuální situací týkající se onemocnění covid-19 a ochranou 
kritické infrastruktury. Omezení styku se zákazníky a maxi-

mální využití systému práce z domova pozastavil projekt kampaně 
aktualizace smluv a osazování vodoměrů dálkovými odečty. Přes tato 
opatření trvá cíl osadit do konce roku 2022 celkem 2 000 odběrných 
míst dálkovým odečtem. Smluvní agendy jsme řešili část roku kore-
spondenčně.  
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STRUKTURA ZÁKAZNÍKŮ

Počet smluvních zákazníků  41 126                      

Počet fakturačních vodoměrů 36 907                      

Počet odeslaných faktur 43 487                     

Počet stížností a reklamací (oprávněných) 17             

03 Zákazníci



Společnost se snaží zákazníkům poskytovat maxi-

mum informací týkajících se dodávky vody a odvá-

dění vody odpadní. Zákaznická linka společnosti 

je dostupná 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Nejví-

ce operátorky zodpovídají dotazy týkající se smluv, 

fakturace a všeobecných informací a odečtů vo-

doměrů. Vedle vyřizování telefonických hovorů se 

operátoři telefonického centra podílejí také na pro-

pagaci poskytovaných služeb – provádějí registraci 

zákazníků ke službě SMS Info. Zaregistrovaní zákaz-

níci pak dostávají důležité informace o pitné vodě 

pomocí SMS zpráv na mobilní telefon. 

Další informace jsou zákazníkům k dispozici 

na webových stránkách společnosti. Zákazníci zde 

naleznou aktuální data o kvalitě vody v jednotlivých 

zásobovaných oblastech, mají možnost si objednat 

některé poskytované služby pomocí on-line formu-

lářů. V režimu on-line zde také naleznou informace 

o aktuálních haváriích vody a plánovaných výlukách 

dodávek vody.

Zákazníci prostřednictvím webových stránek mo-

hou využívat zákaznický portál, který jim umožňuje 

získat přes webový portál přehled o své spotřebě 

vody, platbách a fakturaci. Prostřednictvím portálu 

také mohou zadávat dotazy ohledně veškerých slu-

žeb poskytovaných společností.

K dispozici mají také mobilní aplikaci Moje Veolia, 

která je určena majitelům chytrých telefonů s iOS 

nebo Android OS.

Velmi oblíbenou zákaznickou službou se stala mož-

nost zasílání faktur elektronickou poštou. Faktura 

je tak zákazníkovi zasílána jako příloha e-mailové 

zprávy ve formátu PDF. Platba faktur je možná také 

pomocí QR kódu. 

Vyplněním elektronického formuláře lze dále využít 

Vyjadřovací službu, prostřednictvím které zákazník 

získá zákres existence vodohospodářských sítí, vy-

jádření k projektové dokumentaci pro územní řízení 

nebo vyjádření k  projektové dokumentaci pro sta-

vební řízení.

Všechny tyto služby byly v koronavirovém období 

velmi využívány, potvrdil to i prováděný průzkum 

spokojenosti.

33

ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY
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03 Zákazníci

Stejně jako v minulých letech společnost Králové-

hradecká provozní (KHP) zadala průzkum spokoje-

nosti zákazníků se službami, které poskytuje. Tento 

průzkum probíhá každoročně, a to už od roku 2008. 

Jsou v něm zařazeni jak individuální zákazníci, tak 

bytová družstva a fi rmy.

A jak letos dopadl? Z celkového počtu 450 dotazo-

vaných projevilo celkovou spokojenost s úrovní slu-

žeb 96 % zákazníků. V porovnání s minulým rokem 

tak zůstává celková spokojenost u většiny sledova-

ných parametrů přibližně na stejné úrovni.

Největší spokojenost zákazníci vyjádřili s plynu-

lostí dodávek pitné vody (97 %) a profesionalitou 

a přístupem zaměstnanců společnoti. Práci odečíta-

čů hodnotí kladně téměř 99 % dotázaných. Nejvíce 

preferovanými komunikačními kanály jsou internet 

a zákaznická linka a 98 % respondentů také ocenilo 

přehlednost webových stránek a 97 % zakaznický 

portál.

Už tradičně průzkum potvrdil, že nejdůležitějším 

parametrem je pro zákazníky kvalita pitné vody, se 

kterou je spokojeno 93 % z nich. Používání kohout-

kové vody zůstává stejné jako v minulých letech, 

častěji ji pijí ženy a respondenti s vysokoškolským 

vzděláním.

Telefonický průzkum, který provedla nezávislá vý-

zkumná agentura IBRS – International Business 

and Research Services, se uskutečnil od 13. září 

do 10. října 2021.

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI

Jak jste celkově spokojen/a s úrovní 
poskytovaných služeb vašeho 

dodavatele pitné vody a provozovatele 
kanalizace?

  spokojen

  nespokojen
4 %

96 %

Jak jste spokojen/a s profesionalitou 
zaměstnanců svého dodavatele 

pitné vody?

  spokojen

  nespokojen

3,6 %

96,4 %
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03 Zákazníci
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Společnost pro veřejnost každoročně pořádá Dny 

otevřených dveří na vodárenských objektech, kte-

ré spravuje. V minulosti se tyto akce uskutečnily 

u příležitosti Světového dne vody na věžovém vo-

dojemu, v podzemním vodojemu na Novém Hradci 

Králové nebo na čistírně odpadních vod v Hradci 

Králové v Třebši.

Ani na jaře roku 2021 nebylo v důsledku pokračují-

cích hygienických opatření možné tyto dny uspořá-

dat. Původním záměrem bylo představit veřejnosti 

nově vybudované interaktivní centrum vodárenství 

VODOVODOV. Jedná se o expozici, která má při-

tažlivým a moderním způsobem představovat obor 

vodárenství, hospodaření s vodou, doplňovat 

a rozšiřovat znalosti z environmentální oblasti. KHP 

tyto prostory využívá také pro vzdělávání a odbor-

né akce svých zaměstnanců. Pro veřejnost jsou ex-

kurze na základě předchozí rezervace poskytovány 

zdarma.

Po zbytek roku, kdy bylo centrum otevřeno 

v omezeném režimu, jej navštívilo několik skupin 

z řad dětí a mládeže – žáci ZŠ Jaroměř, Předměřic 

nad Labem, Domova dětí a mládeže Hradec Králové 

a také budoucí učitelé – studenti závěrečných roční-

ků Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

OSVĚTA 

A VZDĚLÁVÁNÍ
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ZAMĚSTNANCI, BOZP

VZDĚLÁVÁNÍ, INTERNÍ KOMUNIKACE

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

ODPOVĚDNOST
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04 Odpovědnost

Koncem listopadu společnost úspěšně prošla cer-

tifi kačním auditem protikorupčního managementu 

AbMS ISO 37001. Certifi kát získala prostřednictvím 

certifi kační autority Bureau Veritas a potvrdila tak 

svoji důvěryhodnost a kredit.

Získáním tohoto certifi kátu společnost dosáhla jed-

noho ze svých fi remních cílů, kterým je dlouhodobé 

úsilí v boji proti korupci a nekalým korupčním prak-

tikám. Královéhradecká provozní je zatím jednou 

z mála společností v České republice, které se poda-

řilo tento certifi kát získat.

CERTIFIKÁT PROTIKORUPČNÍHO 

MANAGEMENTU

V e dnech 25. – 26. 5. 2021 proběhl recertifi kační externí audit 
ISŘ dle norem ČSN EN ISO 9001; ČSN EN ISO 14001; ČSN EN 
ISO 50001; ČSN EN ISO 45001. 

I přes náročná období pandemie, lockdownů a ztížených podmínek bylo 
ověřeno, že systém pro plnění požadavků norem, včetně ČSN EN ISO 
45001 je řádně nastaven a společnosti se podařilo požadavky auditu 
úspěšně obhájit.

Ze závěru externího auditu ISŘ nebyly shledány žádné neshody, pouze 
byla určena doporučení pro zlepšení systému, na která budou muset 
jednotlivá střediska průkazným způsobem reagovat.

Pracovní úrazovost

Kalendářní rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Počet PÚ bez PN 8 5 6 7 6 2 2

Počet PÚ bez PN - 
z toho ošetřeno lékařem

                     3 3 4 2 0 0

Počet pracovních úrazů 
a PN

2             1 2 1 1 3 1

Kalendářní dny PN 109 228 80 78 79 178 153

Pracovní dny PN 73 161 56 54 57 122 110
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Mezinárodní týden bezpečnosti

20. − 24. září 2021

JEDNEJME

PRO 

LEP Š Í  ZÍTŘ
E

K
KROK

DO BEZPEČÍ!

 

 
 

  

 

 

Mezinárodní týden bezpečnosti

JEDNEJME
PRO L

E
PŠÍ  ZÍ T ŘEK

HON  
NA RIZIKA

se zaměřením na uklouznutí, zakopnutí a pády

Předcházejme 

co nejvíce nebezpečí

uklouznutí, zakopnutí

a pádu!

SDÍLEJTE
VŠECHNY nápady,

na čem vše stojí a padá!

*Zvláštní cena poroty
pro zemi, která publikuje nejvyšší počet správných postupů prevence rizika uklouznutí,

zakopnutí a pádů

Vyhrajte se svým týmem cenu Vždy bezpečně

V průběhu roku 2021 došlo celkově ke třem pracov-

ním úrazům, z toho ke dvěma pracovním úrazům 

bez pracovní neschopnosti a k jednomu pracovnímu 

úrazu s pracovní neschopností.

K pracovnímu úrazu, u kterého byla vystavena pra-

covní neschopnost, došlo ve venkovním prostoru 

při sestupování zaměstnance po schodišti. Při se-

stupu zaměstnanec zadrhl chodidlem o schodišťo-

vý stupeň a následným pádem si způsobil zranění 

pravého ramene a žeber. I přes přidržování se madla 

neodhadl zaměstnanec úchopovou sílu a následným 

nekorodovaným pohybem došlo k úrazovému ději.

Zaměstnanci v rámci zákonné povinnosti byli s úra-

zem seznámeni, včetně opatření proti opakování 

vzniku obdobných pracovních úrazů.

Historický přehled úrazovosti ve společnosti je zná-

zorněn v následujících grafech.

Královéhradecká provozní, a.s. se i v roce 2021 zú-

častnila soutěže zvané „HON NA RIZIKA“. Důleži-

té bylo pojmout tuto soutěž jako motivující prvek 

pro ostatní zaměstnance společnosti pro vyhledá-

vání případných rizik na pracovištích zaměstnavate-

le. Zaměstnanci KHP předložili do soutěže celkově 

5 projektů na tato témata:

» Za středisko ČOV HK: úprava pracoviště 

 pro uložení vysokotlakého čističe

» Za středisko Kanalizace: označení rizika vlhké 

 podlahy po úklidu mokrou cestou

» Za středisko Nový Bydžov: pád ze schodů 

 vlivem uvolněné podrážky boty

» Za středisko Rozvod vody: kluzká podlaha 

 s překážkou

» Za středisko Výroba vody HK: uklouznutí 

 na šikmé ploše

Jednotlivá střediska se snažila zaslat podněty, kte-

ré mohou být inspirující nejen pro ostatní střediska 

v působnosti společnosti KHP, ale i pro ostatní 

společnosti ze skupiny VEOLIA. Totéž platí i obrá-

ceně, kdy jsou zaměstnanci KHP inspirováni prav-

děpodobností nebezpečných činitelů a mohou jim 

na jednotlivých provozech předcházet.  

PRACOVNÍ ÚRAZOVOST

TÝDEN BEZPEČNOSTI
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04 Odpovědnost

V průběhu roku byly v KHP, a.s. realizovány tyto čin-

nosti:

» samostatné namátkové, popř. tematické 

 kontroly bez ročních prověrek BOZP, PO 

 specialistou BOZP, PO napříč společností,

» kontroly ze strany TOP managementu se 

 zaměřením na bezpečná pracoviště 

 a dodržování používání OOPP zaměstnanci 

 při pracovních činnostech v souladu s plánem 

 kontrol

» Ve dnech 7. – 8. 1. 2021 byla realizována kontrola 

 ze strany OIP nad dodržováním bezpečnosti 

 práce se zaměřením na vyhrazená technická 

 zařízení (VTZ). Nedostatky byly odstraněny 

 na místě a v některých případech stanoven 

 termín k odstranění s ohledem na klimatické 

 podmínky (obnova nátěru plynového potrubí). 

 Společnost se při kontrole obešla 

 bez fi nančních postihů. 

» Ve dnech 7. - 8. 12. 2021 byl uskutečněn dohled 

 na pracovištích společnosti ze strany smluvního 

 poskytovatele pracovnělékařských služeb 

 spol. MEDICARe.

Závěr:

» Ze strany kontrolních a dozorových orgánů 

 nebyla udělena žádná sankce za porušování 

 pravidel BOZP na pracovištích zaměstnavatele.

» 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.

KONTROLNÍ A DOZOROVÁ ČINNOST BOZP 

V ROCE 2021

CÍLE A ÚKOLY V OBLASTI BOZP

V oblasti BOZP jsou úkoly každoročně stanoveny prostřed-
nictvím Akčního plánu. Průběžné plnění plánu za rok 2021 
bylo vyhodnoceno v závěrečné zprávě z prověrek BOZP 

za rok 2021 a souhrnně zveřejněno v úvodu Akčního plánu na rok 
2022, včetně termínů k realizaci s určením odpovědných osob za je-
jich plnění.
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V roce 2021 byly realizovány komplexní prověrky 

BOZP a PO na základě příkazu generálního ředitele 

P-20/021-GŘ v termínu od 1. 9. 2021 a fyzicky byly 

dokončeny na jednotlivých provozech s ohledem na 

epidemii koronaviru, nařízených izolací a karantén 

až k 10. 12. 2021.

Při kontrole byla věnována pozornost stálému vy-

hledávání možných pracovních rizik na konkrétních 

pracovištích, úrovni zajišťování bezpečnosti práce 

a prevence PO vedoucími zaměstnanci, preventisty 

PO jednotlivých úseků a plnění základních povin-

ností na úseku BOZP a PO ostatními zaměstnanci.

Součástí komplexních prověrek BOZP a PO bylo 

přezkoumání systému managementu bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a navazující dokumentace. 

Lze konstatovat, že stávající systém a příslušná doku-

mentace vyhovují systémové normě managementu 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001 

a zůstávají nadále v platnosti. 

Na sociální výdaje daňově uznatelné i neuznatelné 

bylo v roce 2021 vynaloženo 9 218 tis. Kč.

Z toho bylo věnováno na činnost odborové orga-

nizace 15 tis. Kč, 704 tis. Kč na sportovní a kulturní 

využití a 528 tis. Kč na další odměny dle kolektivní 

smlouvy (KS), tj. životní a pracovní jubilea, odcho-

dy do důchodu, dárcovství krve, doporučení nového 

zaměstnance nebo kočárkovné.

Významnou součástí zaměstnaneckých výhod je 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní a/nebo život-

ní pojištění zaměstnanců. Tohoto příspěvku využilo 

v roce 2021 celkem 98 % zaměstnanců, kteří měli na 

tento příspěvek dle platné KS nárok. Výše příspěvku 

v roce 2021 činila 3 900 tis. Kč.

Průměrná mzda ve společnosti za rok 2021 vzrostla 

téměř o 7 % oproti roku 2020 na 36 623 Kč.

PROVĚRKY BOZP A PO 2021

ZAMĚSTNANCI

VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI V LETECH 2011 - 2021

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

233 217 206 206 205 205 201 204 209 204 197



44

04 Odpovědnost

Společnost v roce 2021 poskytovala svým zaměst-
nancům tyto benefi ty dle platné KS:

» závodní stravování nebo příspěvek 

 na stravování ve výši 66,- Kč (na stravenku 

 v hodnotě 95,- Kč),

» příspěvek na penzijní a/nebo životní pojištění 

 ve výši 3 % roční hrubé mzdy + 600,- 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 dva týdny (celkem 

 6 týdnů), u zaměstnanců pracujících 

 ve ztíženém pracovním prostředí až o jeden 

 další týden,

» odměny za pracovní a životní jubilea, odchod 

 do důchodu, dárcovství krve, doporučení 

 nového zaměstnance, kočárkovné,

» významné zaměstnanecké slevy na tarifní 

 využívání mobilních sítí, 

» medicínské služby, vzdělávání, zaměstnanecké 

 akce a další.

Společnost klade stále velký důraz na prohlubování 

a rozvoj vzdělávání zaměstnanců. Školení v oblasti 

BOZP (školení a výcviku) probíhá na všech stupních 

společnosti a jsou do něj zahrnuti všichni zaměst-

nanci.

Prezenční forma školení probíhala v roce 2021 i na-

dále v omezeném režimu v důsledku vládních opat-

ření týkajících se onemocnění covid-19. Výše nákla-

dů na vzdělávání v roce 2021 činila 1 613 tis. Kč. 

Společnost využívala vzdělávacích kurzů Institutu 

environmentálních služeb, a.s., kde došlo k význam-

nému rozšíření nabídky i rozsahu školení e-Campus 

Veolia, a to převážně online formy, která vycházela 

vstříc možnostem v době koronavirových opatření.

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Královéhradecká provozní, a.s. každoročně pod-

poruje mnoho regionálních kulturních, sportovních 

a společenských akcí. Je dlouholetým podporovate-

lem divadelního festivalu, hradeckých nábřeží, svát-

ku vína, hradeckého půlmaratonu a mnoha dalších. 

V průběhu léta 2021 byla situace pro organizátory 

příznivější a nahrazovaly se aktivity, které nemohly 

být v předchozím roce uskutečněny. Tyto akce jsou 

ze strany KHP podporovány především bezplatným 

zajištěním dodávkou pitné vody formou cisteren. 

JSME PARTNEREM SPOLEČENSKÉHO 

A KULTURNÍHO ŽIVOTA
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Vedení společnosti dlouhodobě považuje interní ko-

munikaci za jeden z nejvýznamnějších bodů efektiv-

ního řízení a klad na ni velký důraz. Velkou důležitost 

přikládá především pravidelným poradám na úrovni 

vedení společnosti i na jednotlivých provozech.

K informovanosti zaměstnanců slouží zejména fi -

remní intranet, na kterém jsou publikovány informa-

ce týkající se aktuálního dění společnosti. Nachází 

se v přívětivém a uživatelsky srozumitelném pro-

středí Google a je pravidelně aktualizován.

V roce 2021 byl zaveden další nástroj interní komu-

nikace, kterým je interní časopis pro zaměstnance 

KáHáPéčko vydávaný jako neperiodická publikace. 

Dále byla instalována pro zkušební provoz elek-

tronická nástěnka, která bude výhledově rozšířena 

o další s umístěním na jednotlivých provozech. Tyto 

nové interní nástroje mají za cíl efektivní přenos 

informací zaměstnancům bez přístupu na fi remní 

e-mail. 

V roce 2021 bylo možné uspořádat také již tra-

diční společenské akce – Rybářské závody a Den 

pro všechny (setkání zaměstnanců a dětský den).

INTERNÍ KOMUNIKACE

INFORMUJEME

Neperiodická publikace. Pro své zaměstnance vydává Královéhradecká provozní, a.s.
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www.khp.cz

Mikulášská nadílka: 

bez besídky, ale 

s dárky

Vzhledem k aktuální situaci související 

s pandemií bohužel nemohla proběhnout 

tradiční dětská mikulášská besídka. Avšak, 

stejně jako v loňském roce, i le
tos jsme 

na vaše děti nezapomněli. Připravili js
me 

pro ně dárkové balíčky.

Změny v týmu 

laboratoře ČOV HK 

Představujeme Vám nové kolegyně, které 

jsme mezi sebou přivítali v letošním roce. 

Mezi nové členy týmu naší laboratoře patří 

(zprava) Andrea Voborníková, Martina 

Plíšková, Jana Friedová a Markéta Tomková. 

Vítáme je mezi námi a těšíme se 

na spolupráci.

Protivirové 

vitamínové balíčky 

S hektickým obdobím blížícího se konce 

roku bychom neměli podceňovat prevenci 

a zapomínat na své zdraví. 

Proto jsme 

pro Vás připravili 

další PROTIVIRO-

VÉ VITAMÍNOVÉ 

BALÍČKY pro péči 

o Vaše zdraví 

a imunitu. 

Děkujeme, že 

o sebe pečujete. 

Hodně zdraví 

všem.

  Kolektivní smlouva na rok 2022 

Byla podepsána kolektivní smlouva na rok 2022, která zahrnuje několik změn. V tomto 

článku vám představujeme ty nejdůležitější z nich. 

Základní mzdy budou od 1. ledna 2022 navýšeny o 4,5 % oproti roku 2021, a to z objemu 

základních mezd společnosti dle následujících pravidel: 

� 2,5 % navýšení plošně jednotnou částkou z průměrné základní mzdy společnosti; 

� 1 % navýšení individuálně ze základní mzdy každého zaměstnance; 

� V individuálních případech navýšení základní mzdy s využitím rozpočtované částky 

 1 % z průměrné základní mzdy společnosti na základě návrhu nadřízeného pracovníka.

Zvýší se hodnota stravenek z 95 na 105 Kč. Příspěvek zaměstnavatele navýšíme 

ze současných 66 na 75 Kč na jednu stravenku.

  Vodovodov žije 

Interaktivní expozici o vodárenství navštívilo na podzim letošního roku několik skupin 

z řad dětí a mládeže. Přivítali jsme děti ze ZŠ Jaroměř, Předměřic nad Labem, Domova dětí 

a mládeže Hradec Králové a také budoucí učitele – studenty závěrečných ročníků Pedago-

gické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

Zvídavé dotazy a podněty návštěvníků nás utvrdily v tom, že se jedná o prostor s velkým 

přínosem nejen pro školní děti, ale do budoucna i pro návštěvníky z řad odborné a široké 

veřejnosti. Štěstí jsme měli také ve výběru průvodců exkurzí, kterými jsou Tereza Hofmano-

vá a nově také náš bývalý zaměstnanec Jiří Vaněk.

  KHP získala certifi kát protikorupčního 

managementu

Královéhradecká provozní koncem listopadu úspěšně prošla certifi kačním auditem proti-

korupčního managementu AbMS ISO 37001. Certifi kát získala prostřednictvím certifi kační 

autority Bureau Veritas.

„Úspěch projektu je dílem celé společnosti. Auditoři ocenili dlouhodobé úsilí v boji proti ko-

rupci, školení zaměstnanců a nastavování compliance systémů v duchu mateřského koncernu 

Veolia,“ řekl generální ředitel společnosti Jakub Hanzl.

„Zavedením tohoto principu prokazujeme náš společný fi remní cíl, kterým je boj proti neka-

lým korupčním praktikám. Certifi kace je pro nás důležitá i v souvislosti s potvrzením důvěry-

hodnosti a kreditu naší společnosti,“ dodal provozní ředitel Tomáš Hosa.

KHP je tak zatím jednou z mála společností v České republice, které se podařilo tento certi-

fi kát získat. 
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Co vše spadá do vaší pracovní náplně?
Jednoduše řečeno: musím zajistit vše tak, 
aby spotřebitelům tekla z kohoutků pitná 
voda. Do mé náplně patří také zajišťování 
oprav vozidel a techniky. Máme autodílnu. 
Mistr je od toho, aby vyřešil veškeré pro-
blémy, které přijdou. Řídím zhruba třináct 
pracovníků. Mám na starost různé objekty 
v rámci svěřeného rajónu.
 
Jak probíhá váš všední pracovní den?
Každé ráno máme miniporadu, na které 
jsou rozděleny úkoly. Následně obejdu 
jednotlivá pracoviště, navštívím také 
autodílnu a poté řeším administrativní 
záležitosti. 

Prozradíte, jak jste se k této práci vlastně 
dostal?
Zázrakem. Začalo to tím, že jsem se rozho-
dl změnit zaměstnání. V mé bývalé práci 
mi to nevyhovovalo. Zaujal mě inzerát 
a ve výběrovém řízení jsem uspěl. 

Co vás na vaší práci nejvíce baví?
To, že jde o práci s lidmi. Baví mě agenda, 
kterou řeším. Týká se například bezpečnos-

ti práce, školení, revizí a podobně. S tím 
vším mám bohaté zkušenosti. Na mé práci 
mě baví opravdu všechno. 

Dobrý pocit z práce jistě nepřichází sám 
o sobě, musíte předpokládám velmi dobře 
vycházet s kolektivem spolupracovníků. 
Je to tak? Chodíte spolu třeba i na pivo?
Ano, s kolegy, myslím, vycházíme skvěle. 
Scházíme se i mimo pracoviště. Někdy 
nám to komplikují koronavirová opatření, 
ale když to jde, scházíme se rádi. Kolegové 
mi říkají „šajba“. Já jim na to ale říkám, že 
šajba budu až poté, co budu vědět a umět 
to, co oni. Pořád se učím. Něco jsem se 
za ty dva roky naučil, ale člověk se učí stále.

A závěrem jedna oblíbená otázka perso-
nalistů: co byste chtěl dělat třeba za pět 
let? Kde se vidíte?
Doufám, že za pět let už budu v Králo-
véhradecké provozní znalý všeho a že už 
pak budu „šajba“. S kolegy máme skvělou 
partu, výborně se mi s nimi dělá. Mám 
také skvělého šéfa. To také není vždy sa-
mozřejmost. Jsem nadšený z přístupu lidí 
a z přístupu k lidem.

Veselé Vánoce 
a šťastný nový rok 
Vám a Vašim blízkým

www.khp.cz
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David Pražák, mistr úpravny vody

David Pražák: „Kolegové mi říkají šajba“
O následující rozhovor jsme požádali mistra úpravny vody Davida Pražáka, který v Králo-
véhradecké provozní pracuje dva roky. Jeho hlavním úkolem je zajištění bezproblémového 
chodu úpravny vody.

Navýšení mezd 
i 14. plat
Hospodářské výsledky naší společnos-
ti v závěru letošního roku nám umož-
nily nejen navýšení mezd pro příští 
rok 2022, ale i výplatu 14. platu ve výši 
20 % stejně tak, jak tomu bylo 
i v červnu letošního roku. Tato 
odměna bude všem zaměstnancům 
vyplacena ve mzdě za měsíc prosinec 
2021 dle podmínek uvedených 
ve mzdovém předpisu.

Rozhovor

Slovo GŘ

Vážené kolegyně, kolegové,

dovolte mi pár slov v souvislosti 
s blížícím se koncem roku, časem 
vánočním, zimním, adventním. Dříve 
byl advent dobou duchovní přípravy 
na Vánoce, dobou rozjímání, zpomale-
ní a dobročinnosti. Letošní advent již 
podruhé ovlivňuje epidemie koro-
naviru, potýkáme se s nekonečnými 
restrikcemi a zákazy, ze kterých jsme 
často již unavení a rozmrzelí, hledáme 
ztracené jistoty. 

I přesto, že letošní rok nebyl snadný, 
a ještě stále není vyhráno, nepře-
stávám se dívat vpřed optimisticky. 
V současné době nelze přehlédnout 
nejistou situaci na trhu práce, která 
znamená ztrátu mnoha pracovních 
míst v důsledku epidemie koronaviru. 
Naše společnost má však naštěstí jed-
nu z mnoha velkých výhod, a tou je její 
dlouhodobá stabilita a perspektiva. 

Jsem si vědom našeho vzájemného 
partnerství jako zaměstnavatele a za-
městnance. Je s obdivem, že přes veš-
keré komplikace, které nám současná 
doba přinesla, jsme se za uplynulý 
rok dokázali se vším bez problému 
vypořádat. Za to vám patří velký dík. 
Vážím si vašeho pracovního nasazení, 
zodpovědnosti, loajality a spolupráce 
a jsem pyšný na to, že jsme ve společ-
ném týmu. 

Přeji vám a vašim blízkým krásné 
a poklidné prožití vánočních svátků, 
také hlavně hodně zdraví v novém 
roce 2022.

Jakub Hanzl

casopis_KHP_2_2021.indd   1 16. 12. 2021   11:20:18
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Hradecké vodárny se dlouhodobě podílejí a pod-

porují vzdělávání veřejnosti. Doba koronavirová 

přinesla další možnosti a příležitosti. Společnost 

ve spolupráci s Institutem environmentálních služeb 

(IES) poskytla studentům Univerzity Hradec Králo-

vé a VŠCHT Praha možnost zdarma využít virtuální 

prohlídky čistírny odpadních vod. Jedná se o edu-

kativní program, který byl vytvořen IES a natočen 

na hradecké čistírně s odborným komentářem re-

álného průvodce. Studenti vysokých škol tak měli 

možnost načerpat znalosti z reálného prostředí 

provozu, a to i přesto, že epidemiologická situace 

nedovolila vstup do vodárenských objektů.

Tato virtuální prohlídka pokrývá všechny stupně čiš-

tění odpadní vody a je rozdělena na dvě kapitoly 

Vodní linka a Kalové hospodářství. Součástí Vodní 

linky je i samostatná část věnovaná centrálnímu ří-

zení. Jednotlivá 360´videa odděluje schematická 

mapka znázorňující konkrétní bod/místo výkladu 

v celém procesu čištění.

VZDĚLÁVÁNÍ 

I V DOBĚ 

KORONAVIROVÉ
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PODPORA V BOJI PROTI 

PANDEMII COVID 19

S polečnost Královéhradecká provozní, a.s. za-
čátkem roku 2021 nastavila pravidla v boji 
proti pandemii covid-19 nad rámec aktuální-

ho usnesení vlády. 

Cílem bylo nejenom předejít šíření viru na pracoviš-
tích, ale především udržet vysoký standard zákaz-
nických služeb a zásobování obyvatel pitnou vodou.
K aktuální situaci zasedal pravidelně  krizový štáb. 
Společnost také nakoupila pro své zaměstnance proti-
virové vitamínové balíčky.
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

MiNiGRANTy 

MiNiGRANTY patří k nejvýznamnějším programům 

Nadačního fondu Veolia. 

V roce 2021 získalo podporu v již 14. ročníku toho-

to programu celkem 10 projektů zaměstnanců KHP. 

Každý zaměstnanec má možnost získat až 50 tisíc 

korun na jakkoli zaměřený veřejně prospěšný pro-

jekt, na kterém se sám jako dobrovolník podílí. Cel-

kovou částku ve výši 350 tisíc korun si tak mezi sebe 

rozdělili například TJ Sokol, kynologická organizace, 

rybářský dorost a další spolky poskytující aktivity 

pro děti a mládež. Velká část žádostí se týkala re-

startu aktivit dětí a mládeže po covidovém útlumu.

MiNiGRANTy jsou oblíbeným způsobem podpory 

volnočasových aktivit zaměstnanců skupiny Veo-

lia. Ti mohou o podporu požádat nejen pro vlastní 

projekty, ale i doporučit projekt, který podle jejich 

názoru patří k obecně prospěšným. Nadační fond 

Veolia začal s programem MiNiGRANTů už v roce 

2008 a od té doby takto podpořil již 1 644 projektů 

částkou více než 44 miliony korun.



VRAŤME VODU PŘÍRODĚ 

Projekt Vraťme vodu přírodě realizuje Nadační fond Veolia 

ve spolupráci se společností Veolia. Nadační fond Veolia se tím-

to projektem připojil k Českému svazu ochránců přírody (ČSOP), 

který vyhledává vhodné lokality, následně je vykupuje a dlouho-

době chrání, a tím je i uchovává pro přírodu. Projekt ČSOP už 

od svého počátku zachránil 50 hektarů mokřadů, které navždy 

zůstanou přírodě. 

Mokřad je typ životního prostředí, který v sobě jedinečným způ-

sobem propojuje suchozemské a vodní ekosystémy. Představují 

přirozenou zásobárnu vody v krajině a mají i mimořádnou schop-

nost vodu zadržovat, například v období záplav. Pouhý 1 m2 plo-

chy mokřadu umí zadržet až 900 litrů vody, tedy mnohem více 

než umělé vodní nádrže.

Královéhradecká provozní, a.s. ve spolupráci s Českým svazem 

ochránů přírody zajistila v minulosti obnovu pobřežních prvků 

v areálu Biocentra Obora ve Smiřicích a Nadační fond Veolia 

v roce 2021 podpořil vznik nových informačních tabulí k této za-

jímavé přírodní lokalitě ve Smiřicích, kde KHP provozuje vodáren-

skou infrastrukturu.
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MONITORING PŘIVADĚČE

KANALIZACE

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

 DÁLKOVÉ ODEČTY VODOMĚRŮ

INOVACE
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Z pozice provozovatele byl zajištěn a zrealizován 

monitoring stavu potrubí betonového přivaděče 

DN 800 v celkové délce 780 m. Přivaděč začíná jí-

macím objektem na břehu řeky Orlice nad Malšo-

vickým jezem a dále pokračuje na pravém břehu 

až do objektu úpravny. 

Na tomto přivaděči se nachází dalších 5 ks vstup-

ních šachet, ze kterých tento průzkum monitorovací 

kamerou uloženou na samohybném vozíku probíhal. 

Výstup z tohoto monitoringu ve formě videozázna-

mu, protokolu s popisem zjištěného stavu, naměře-

ných délek, neměřeného spádu potrubí sloužil jako 

podklad k posouzení návrhu a tvorbě projektové 

dokumentace na potřebnou rekonstrukci. Tento při-

vaděč byl vystavěn v roce 1960 jako součást výstav-

by původní úpravny vody v Hradci Králové. 

MONITORING PŘIVADĚČE SUROVÉ VODY 

Z ŘEKY ORLICE DO ÚPRAVNY VODY HK

52

K rálovéhradecká provozní (KHP) zaměřuje svoji činnost 
na smart řešení, úspory energií, nové technologie šetrné k ži-
votnímu prostředí a mnoho oblastí přechází na digitalizaci. 

Nová řešení snižují uživatelům náklady, poskytují jim pohodlí a stálou 
kontrolu.

Obrázek polohy potrubí v mapovém podkladu

05 Inovace



V červnu 2021 byla dokončena akce obnovy kanali-

začních stok v městské části Labská kotlina (inves-

torem byl VAK HK), kdy na základě nevyhovujícího 

technického stavu došlo k výměně stávajících ka-

nalizačních potrubí v dimenzích DN 300, DN 400 

a to v celkové délce více než 550 m včetně přepojení 

stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí. 

Došlo k odstranění inkrustů na vnitřní stěně litinové-

ho potrubí vysokotlakým vodním paprskem potrubí 

DN 80 a DN 100 v celkové délce 670 m ulic Jirásko-

va, 9. května, Fučíkova, Labská (rok výstavby 1962). 

Práce byla provedena za minimálních odstávek 

vody. Zvýšení průtoku vody z 6,0 l/sec. na 12,0 l/sec.

Na objektech dvou stávajících vodojemů chybělo 

historicky provozní měření nátoku vody a dále chy-

bělo měření 3 odtoků z vodojemu na další 3 směry. 

V roce 2021 byla dokončena dodávka a montáž 

včetně zprovoznění celkem 4 ks ultrazvukových 

měřidel. Jedná se o tyčová měřidla, která jsou za-

montována přímo do stávajícího potrubí přes navr-

távací pas a zasunuta na osu potrubí. Tato měřidla 

jsou vždy vybavena sběračem dat, která se odesílají 

pomocí mobilní sítě na centrální dispečink, kde jsou 

zpracována a uložena. Touto instalací došlo k zajiš-

tění okamžitého přehledu o průtocích, kdy lze ih-

ned reagovat na případné úniky vody a snížení ztrát 

v trubní síti.     

DOPLNĚNÍ MĚŘENÍ VODY NA SKUPINOVÉM 

VODOVODU CHLUMEC NAD CIDLINOU

KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, LABSKÁ 

KOTLINA – ETAPA VII. (II. ČÁST)

ZVÝŠENÍ PRŮTOKU VE VODOVODNÍM POTRUBÍ 

SMIŘICE – UL. JIRÁSKOVA AŽ UL. LABSKÁ 
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Ve společnosti Středočeské vodárny, a.s. (SVAS) 

došlo k vybudování moderního datového centra 

(Disaster recovery), které slouží jako záložní pra-

coviště pro činnost dispečinků dalších společností 

Veolia. Toto centrum je schopné v případě výpadku 

dispečinku ve společnosti Královéhradecká provoz-

ní převzít dohled a řízení technologií v oblasti pitné 

vody. Nasazovány jsou nástroje pro detekci útoků 

na síťové vrstvě a anomálií na síti, ke sběru logů 

ze všech napojených zařízení, kontrola jejich běží-

cích procesů a další.

V oblasti řízení lidských zdrojů se společnost zamě-

řuje především na zvyšování bezpečnostního po-

vědomí všech svých zaměstnanců. V oblasti řízení 

změn jsou identifi kovány podněty, které mohou ky-

bernetickou bezpečnost pozitivně nebo negativně 

ovlivnit. V oblasti fyzické bezpečnosti společnost 

kontinuálně pracuje na principech, které předchází 

možnosti vniknutí do prostor technologických míst-

ností, zneužití mobilních zařízení, která mohou být 

odcizena, apod.

Jedním z hlavních cílů monitoringu v městském od-

vodnění je zjištění a dokumentace odezvy stoko-

vé sítě na dešťové události. S ohledem na vysokou 

rozmanitost a nahodilost toho kolik vody z deště se 

dostane do kanalizace, je měření jediným vypovída-

jícím zdrojem informací pro řadu úloh v městském 

odvodnění. K realizaci dlouhodobého monitoringu 

se přistoupilo především kvůli trvale udržitelnému 

rozvoji - potřebě znát a popsat chování kanalizační 

sítě jak v běžném režimu provozu, tak při situacích 

v reakci na extrémní srážkové události.

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

MONITORING KANALIZAČNÍ SÍTĚ 

A SRÁŽEK MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ
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Osazení měřící techniky v kanalizaci

05 Inovace
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05 Inovace

Dálkový odečet je způsob, jak jednoduše, rychle 

a pohodlně sledovat stav počítadla vodoměru, 

a  nastavit alarmová hlášení v případě zvýšeného 

průtoku vody za pomoci bezdrátové technologie 

prostřednictvím webové aplikace „CEM“. Předmě-

tem této služby je umožnění přístupu uživateli, zá-

kazníkovi společnosti, k informacím o spotřebě vody 

ve svém objektu. Spotřeba vody je prezentována jak 

v jednotkách průtoku či objemu, tak v podobě ná-

kladů v Kč. Dálkové odečty přináší komfortní řešení 

skrytých ztrát (úniků) vody na vnitřním vodovodu 

či rozúčtování nákladů jednotlivým spotřebitelům.

Službu lze poskytnout každému zákazníkovi spo-

lečnosti. Služba je zpoplatněna. Typy vodoměrů, 

které jsou osazovány na odběrná místa, umožňují 

instalaci zařízení pro dálkový přenos. V první řadě 

jsou však tyto odečty určeny zákazníkům z řad by-

tových družstev, fi rem, průmyslových zákazníků. In-

formace o možnosti instalace dálkového odečtu lze 

nalézt na webových stránkách společnosti vyplně-

ním poptávkového formuláře.

DÁLKOVÉ ODEČTY 

VODOMĚRŮ
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ENERGETICKÉ ÚSPORNÉ 

PROJEKTY

Společnost Královéhradecká provozní provádí pravidelné sledo-

vání a vyhodnocení energetické náročnosti na objektech s nejvyš-

šími spotřebami elektrické energie. Jsou to převážně ČOV Hradec 

Králové, ÚV Hradec Králové, zdrojové vrty, význačné čerpací sta-

nice, ČOV Nový Bydžov a ČOV Chlumec nad Cidlinou. Vyhodno-

cení je prováděno ve spolupráci s vedoucími pracovníky a roční 

analýza je předkládána vedení společnosti. Cílem tohoto projektu 

je udržení stávající účinnosti provozních zařízení, jejich moderni-

zace a následné vyhodnocení efektivity energetických úspor.

Tato cílená snaha o snížení energetické náročnosti, a to jak v čer-

pací technice, která byla uskutečněna na Vrtu Lt4 a čerpací stanici 

František, tak i ve snižování energií v obslužném sektoru. Zde byly 

uskutečněny výměny staré světelné techniky v objektu Zákaznic-

kého centra, svítidel v areálu střediska České Meziříčí a náhrada 

starých plynových kotlů s nízkou účinností za nové. Napříč společ-

ností jsou instalovány také měřiče energií na jednotlivé spotřebiče 

pro získání detailních údajů pro vyhodnocení efektivního chodu 

zařízení.

ČS František
» nejvyšší roční platba za maloodběr 1 003 100 Kč 

» po výstavbě transformátoru a přechodu na velkoodběr byly 

 náklady sníženy na 764 709 Kč

» roční úspora 238 391 Kč
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ROZVAHA

VÝROK AUDITORA

ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

FINANČNÍ ČÁST
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06 Finanční část

60

Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 
Označ. A K T I V A

řád. Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c 1 2 3 4

AKTIVA CELKEM 1 1 046 135 - 294 015  752 120  693 816

B. Stálá aktiva 2  442 222 - 291 226  150 996  156 819

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek  3  62 634 - 41 317  21 317  16 311

B.I.2. Ocenitelná práva 4  50 360 - 40 906  9 454  12 852

B.I.2.1. Software 5  50 360 - 40 906  9 454  12 852

B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 6   722 -  411   311   383

B.I.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7  11 552    11 552  3 076

B.I.5.2. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 8  11 552    11 552  3 076

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 9  378 838 - 249 909  128 929  139 758

B.II.1. Pozemky a stavby 10  74 795 - 9 390  65 405  70 064

B.II.1.2. Stavby 11  74 795 - 9 390  65 405  70 064

B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory 12  209 758 - 154 260  55 498  61 610

B.II.3. Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 13  84 467 - 84 467     

B.II.4. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 14   39     39   39

B.II.4.3. Jiný dlouhodobý hmotný majetek 15   39     39   39

B.II.5.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a 

nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
16  9 779 - 1 792  7 987  8 045

B.II.5.1. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 17  1 967    1 967   

B.II.5.2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 18  7 812 - 1 792  6 020  8 045

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 19   750     750   750

B.III.7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 20   750     750   750

B.III.7.1. Jiný dlouhodobý finanční majetek 21   750     750   750

ROZVAHA
v plném rozsahu

k 31. prosinci 2021
(v tisících Kč)

Královéhradecká provozní, a.s.

  

Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

Česká republika

a

274 61 211
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Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha 

k 31. prosinci 2021

 
Označ. A K T I V A řád.

Běžné účetní období
Minulé účetní 

období

   Brutto Korekce Netto Netto

b c   1   2   3   4

C. Oběžná aktiva 22  596 027 - 2 789  593 238  530 200

C.I. Zásoby 23  20 071    20 071  20 526

C.I.1. Materiál 24  19 423    19 423  19 666

C.I.2. Nedokončená výroba a polotovary 25   648     648   860

C.II. Pohledávky 26  575 692 - 2 789  572 903  509 474

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 27  20 075    20 075  34 229

C.II.1.5. Pohledávky - ostatní 28  20 075    20 075  34 229

C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 29  20 075    20 075  34 229

C.II.2. Krátkodobé pohledávky 30  555 617 - 2 789  552 828  475 245

C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 31  32 643 - 2 789  29 854  23 903

C.II.2.2. Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 32  160 159    160 159  106 922

C.II.2.4. Pohledávky - ostatní 33  362 815    362 815  344 420

C.II.2.4.3. Stát - daňové pohledávky 34  6 287    6 287  11 280

C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 35  17 302    17 302  16 756

C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní 36  338 965    338 965  316 096

C.II.2.4.6. Jiné pohledávky 37   261     261   288

C.IV. Peněžní prostředky 38   264     264   200

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 39   264     264   200

D. Časové rozlišení aktiv 40  7 886    7 886  6 797

D.1. Náklady příštích období 41  7 886    7 886  6 797

a
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06 Finanční část

Královéhradecká provozní, a.s.

Rozvaha 

k 31. prosinci 2021

 
Označ. P A S I V A řád. Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období

   b  c  5  6

PASIVA CELKEM 42  752 120  693 816

A. Vlastní kapitál           43  315 244  304 887

A.I. Základní kapitál 44  250 000  250 000

A.I.1. Základní kapitál              45  250 000  250 000

A.III. Fondy ze zisku 46  32 214  31 679

A.III.1. Ostatní rezervní fondy 47  32 214  31 679

A.IV. Výsledek hospodaření minulých let (+/-) 48  12 499  12 499

A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) 49  12 499  12 499

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 50  20 531  10 709

B. + C. Cizí zdroje 51  436 732  388 790

B. Rezervy 52  1 331   99

B.4. Ostatní rezervy 53  1 331   99

C. Závazky 54  435 401  388 691

C.I. Dlouhodobé závazky 55  3 025  1 933

C.I.8. Odložený daňový závazek 56  3 025  1 933

C.II. Krátkodobé závazky  57  432 376  386 758

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 58  310 496  303 093

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 59  27 207  44 125

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě 60  51 273   

C.II.8. Závazky ostatní 61  43 400  39 540

C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům 62  8 752  7 313

C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 63  5 041  4 553

C.II.8.5. Stát - daňové závazky a dotace 64  1 200  1 573

C.II.8.6. Dohadné účty pasivní 65  27 725  25 481

C.II.8.7. Jiné závazky 66   682   620

D. Časové rozlišení pasiv  67   144   139

D.2. Výnosy příštích období 68   144   139

a
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Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

Označ. řád.

b c  1  2

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 1  736 485  716 743

II. Tržby za prodej zboží 2  61 991  53 895

A. Výkonová spotřeba 3  587 516  565 566

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží 4  54 344  43 927

A.2. Spotřeba materiálu a energie 5  98 732  94 559

A.3. Služby 6  434 440  427 080

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 7   212 -  710

C. Aktivace (-) 8 -  100 -  74

D. Osobní náklady 9  148 227  146 737

D.1. Mzdové náklady 10  104 449  104 558

D.2.
Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní 

náklady
11  43 778  42 179

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12  34 560  33 096

D.2.2. Ostatní náklady 13  9 218  9 083

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 14  24 352  33 623

E.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku
15  24 545  33 909

E.1.1.
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného 

majetku - trvalé
16  24 545  33 909

E.3. Úpravy hodnot pohledávek 17 -  193 -  286

III. Ostatní provozní výnosy 18  12 871  9 666

III.1. Tržby z prodaného dlouhodobého majetku 19   584   372

III.3. Jiné provozní výnosy 20  12 287  9 294

F. Ostatní provozní náklady 21  25 431  21 542

F.1. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 22   229   6

F.3. Daně a poplatky 23  13 514  13 707

F.4.
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích 

období
24  1 232   67

F.5. Jiné provozní náklady 25  10 456  7 762

* Provozní výsledek hospodaření (+/-) 26  25 709  13 620

a

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
druhové členění

za rok končící 31. prosincem 2021
(v tisících Kč)

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí

500 03 Hradec Králové

274 61 211 Česká republika

Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období
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06 Finanční část

Královéhradecká provozní, a.s.
Výkaz zisku a ztráty - druhové členění 

za rok končící 31. prosincem 2021

 
Označ. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY řád.

b c  1  2

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 27  1 284   848

VI.1.
Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající 

osoba
28  1 284   848

VII. Ostatní finanční výnosy 29   12   5

K. Ostatní finanční náklady 30   884   681

* Finanční výsledek hospodaření 31   412   172

** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 32  26 121  13 792

L. Daň z příjmů 33  5 590  3 083

L.1. Daň z příjmů splatná 34  4 498  3 368

L.2. Daň z příjmů odložená (+/-) 35  1 092 -  285

** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) 36  20 531  10 709

*** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) 37  20 531  10 709

*
Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + 

VII.
38  812 643  781 157

a

Běžné 

účetní 

období

Minulé 

účetní 

období
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Obchodní firma a sídlo

Identifikační číslo 

 

Běžné účetní 

období

Minulé 

účetní 

období

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na začátku účetního období   200   349

Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti

Z: Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním  26 121  13 792

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  24 134  32 828

  A.1.1. Odpisy stálých  aktiv  24 545  29 685

  A.1.2. Změna stavu:  1 039  4 005

    A.1.2.1. goodwillu a oceňovacího rozdílu k nabytému majetku    4 224

    A.1.2.2. rezerv a opravných položek  1 039 -  219

  A.1.3. Zisk(-) ztráta(+) z prodeje stálých aktiv -  355 -  366

  A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky - 1 284 -  848

  A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   189   352

A*. Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním a změnami pracovního  50 255  46 620

      kapitálu

A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu - 74 254  1 949

  A.2.1. Změna stavu pohledávek z provozní činnosti, aktivních účtů dohadných a časového rozlišení - 69 059 - 7 570

  A.2.2. Změna stavu kr. závazků z provozní činnosti, pasivních účtů dohadných a časového rozlišení - 5 650  16 164

  A.2.3. Změna stavu zásob   455 - 6 645

A.** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním - 23 999  48 569

A.4. Přijaté úroky   802 -  434

A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a doměrky daně za minulá období   46 - 5 801

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti - 23 151  42 334

Peněžní toky z investiční činnosti

B.1. Nabytí stálých aktiv - 18 951 - 18 866

  B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku - 9 430 - 9 890

  B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku - 9 521 - 8 676

  B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku   -  300

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv   584   372

  B.2.1.Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku   584   372

B.3. Zápůjčky a úvěry spřízněným osobám   482  1 282

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti - 17 885 - 17 212

Peněžní toky z finančních činností

C.1. Změna stavu dlouhodobých, popř. krátkodobých závazků z finanční oblasti  51 273   

C.2. Dopady změn vlastního kapitálu na peněžní prostředky - 10 173 - 25 271

  C.2.6. Vyplacené podíly na zisku včetně zaplacené srážkové daně a tantiémy - 10 173 - 25 271

C.*** Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti  41 100 - 25 271

F. Čisté zvýšení nebo snížení peněžních prostředků   64 -  149

R. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na konci účetního období   264   200

500 03 Hradec Králové

274 61 211 Česká republika

  

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH
za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

Královéhradecká provozní, a.s.

Víta Nejedlého 893/6, Slezské Předměstí
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Identifikační číslo 

274 61 211

Základní kapitál 

Ostatní rezervní 

fondy

Nerozdělený zisk 

nebo 

neuhrazená 

ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období Celkem

Zůstatek k 1.1.2021 250 000 31 679 12 499 10 709 304 887

Převod výsledku hospodaření -- 535 -- -535 --

Podíly na zisku -- -- -- -10 173 -10 173

Zaokrouhlení -- -- -- -1 -1

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 20 531 20 531

Zůstatek k 31.12.2021 250 000 32 214 12 499 20 531 315 244

Základní kapitál 

Ostatní rezervní 

fondy

Nerozdělený zisk 

nebo 

neuhrazená 

ztráta minulých 

let (+/-)

Výsledek hospodaření 

běžného účetního 

období Celkem

Zůstatek k 1.1.2020 250 000 30 349 12 499 26 601 319 449

Převod výsledku hospodaření -- 1 330 -- -1 330 --

Podíly na zisku -- -- -- -25 271 -25 271

Výsledek hospodaření za běžný rok -- -- -- 10 709 10 709

Zůstatek k 31.12.2020 250 000 31 679 12 499 10 709 304 887

500 03 Hradec Králové

Česká republika

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU
za rok končící 31. prosincem 2021

(v tisících Kč)

  

Královéhradecká provozní, a.s.
Víta Nejedlého 893/6, Slezské 

Předměstí

Obchodní firma a sídlo
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●

 

  Schválení návrhu na rozdělení zisku / Approbation du projet de répartition du bénéfice 

KKrálovéhradecká provozní a.s.  
  

NNáávvrh na rozdělení zisku roku 2021  
   

ččistý HV roku 2021  220  5530 948  

příděl do rezervního fondu (5%) 1 026 547 

dividenda (čistý HV roku 2021 určený valnou hromadou 
k rozdělení mezi akcionáře) 

119  5504 400  

 - z toho VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. 12 872 904 

 - z toho Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 6 631 496 

ccelkem rozděleno  119  5504 400  

NNerozdělený zisk --  převod na účet nerozděleného zisku minulých 
let  

00  

 

Představenstvo v souladu s ust. § 421, § 435 ZOK a stanov společnosti předkládá valné hromadě návrh na 
rozdělení zisku. O rozdělení zisku společnosti rozhoduje valná hromada na návrh představenstva, po 
přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou. Návrh na rozdělení zisku odráží ekonomické výsledky společnosti  
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Královéhradecká provozní, a.s. 
Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2021 
 
(v tisících Kč) 

 

1 

1. Charakteristika a hlavní aktivity 

Vznik a charakteristika společnosti 

Královéhradecká provozní, a.s. („společnost”) vznikla 6. září 2004 zápisem do obchodního 

rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou 2383, oddíl B. 

Společnost koupila aktiva a pasiva provozní části společnosti Vodovody a kanalizace Hradec 

Králové, a. s. a od 30. září 2005 pokračuje v její provozní činnosti. Rozhodujícím předmětem 

činnosti společnosti je provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  

Vlastníci společnosti 

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2021 jsou: 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE, Paříž, Francouzská republika  66 % 

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

V průběhu roku 2021 nedošlo ke změnám základního kapitálu společnosti, který tedy 

k 31. prosinci 2021 činí 250 000 tis. Kč. 

Sídlo společnosti 

Královéhradecká provozní, a.s. 

Víta Nejedlého 893/6 

Slezské Předměstí  

500 03 Hradec Králové 

Česká republika 

Identifikační číslo 

274 61 211 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2021 

Členové představenstva Členové dozorčí rady 
Ing. Rostislav Čáp (předseda) Prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.   

          Ing. František Barák Ing. Martin Vaníček  

Ing. Jakub Hanzl Zdeněk Krafka  

Ing. Tomáš Hosa Ing. Pavel Lipovský 

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA Ing. Oldřich Vlasák 

Ing. Miroslav Uchytil Ing. Stanislav Javůrek 

Philippe Guitard Jiří Langer 

Ing. Martin Bernard, MBA Ing. Stanislav Máslo 

Bc. Michal Moravec Alena Hofmanová 
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Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2021 
 
(v tisících Kč) 

 

2 

Konsolidovanou účetní závěrku nejširší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako 

konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA ENVIRONNMENT S.A. se sídlem 21 rue 

La Boétie, 750 08 Paříž. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle konsolidující 

společnosti.  

Konsolidovanou účetní závěrku nejužší skupiny účetních jednotek, ke které společnost jako 

konsolidovaná účetní jednotka patří, sestavuje VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE se 

sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paříž. Tuto konsolidovanou účetní závěrku je možné získat v sídle 

konsolidující společnosti.  

 

Změny v obchodním rejstříku 

V roce 2021 byly provedeny následující změny v představenstvu a dozorčí radě: 

ke dni 14. dubna 2021 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti a funkce místopředsedy dozorčí 

rady Ing Václavu Hoškovi, změna byla zapsána 18. května 2021  

ke dni 22. června 2021 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti Mgr. Martinu Hanouskovi, 

změna byla zapsána 6. října 2021 

ke dni 30. června 2021 zaniklo členství v dozorčí radě společnosti Bc. Jitce Truksové, změna byla 

zapsána 6. října 2021  

ke dni 13. září 2021 vzniklo  členství v dozorčí radě společnosti Ing. Martinu Vaníčkovi, změna 

byla zapsána 6. října 2021 

ke dni 13. září 2021 vzniklo členství v dozorčí radě společnosti Ing. Oldřichu Vlasákovi, změna 

byla zapsána 6. října 2021 

ke dni 13. září 2021 vzniklo  členství v dozorčí radě společnosti Aleně Hofmanové, změna byla 

zapsána 6. října 2021 

V roce 2021 byly provedeny následující ostatní změny: 

ke dni 19. února 2021 byla u Ing. Františka Baráka vymazána adresa „Šimonova 1110/1, Řepy, 

163 00  Praha 6“ a nahrazena adresou „Topolová 2022, 253 01  Hostivice“ 

ke dni 22. června 2021 byl vymazán předmět podnikání „silniční motorová doprava – nákladní 

vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní 

vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny“ a nahrazen „silniční 

motorová doprava – nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené 

hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná 

vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li 

určeny k přepravě zvířat nebo věcí “ 



70

06 Finanční část

Královéhradecká provozní, a.s. 
Příloha v účetní závěrce 
 
Rok končící 31. prosincem 2021 
 
(v tisících Kč) 

 

3 

ke dni 22. června 2021 byla vymazána tato část způsobu jednání za společnost: „Podepisování za 

společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své vlastnoruční 

podpisy s uvedením jména a funkce příslušné osoby. V souladu s ust. § 164 odst. 3 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, je osobou pověřenou právním jednáním vůči zaměstnancům 

společnosti člen představenstva pan Ing. Jakub Hanzl  

 

Organizační struktura 

Společnost je rozdělena do tří provozů, a to provoz Pitných vod, provoz Odpadních vod a provoz 

Synthesia. Provoz Synthesia je v Pardubicích, ostatní 2 provozy mají sídlo v Hradci Králové. Tyto 

provozy zajišťují provozní činnost, kterou je výroba a rozvod vody, odvádění a čištění odpadních 

vod a stavomontážní práce na území okresu Hradec Králové, částečně pak na území okresů 

Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Nymburk a Pardubice. Účetnictví, plánování, správa finančních 

zdrojů, informační technologie a nákup převážné části materiálu je zabezpečován centralizovaně 

pro celou společnost útvarem finančního a provozního ředitele.   
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2. Zásadní účetní postupy používané společností 

Tato účetní závěrka je připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví) a s vyhláškou Ministerstva financí České 

republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví, (dále jen vyhláška). Srovnávací údaje za rok 2020 jsou uvedeny v souladu 

s uspořádáním a označováním položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty dle vyhlášky v platném 

znění pro rok 2021. 

Účetní závěrka je sestavena za předpokladu nepřetržitého trvání společnosti.  

(a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný 

majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč, a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně 

do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. 

Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 40 tis. do 80 tis. Kč se odpisuje po dobu tří 

let. 

Výjimku tvoří majetek získaný jako součást koupené provozní jednotky, kdy byl tento majetek 

zařazen mezi dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a je odepisován podle individuálně 

stanovené doby životnosti.  

Doba životnosti každého jednotlivého dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je 

stanovována individuálně odborným odhadem s tím, že minimální doba odepisování je 

stanovena podle zákona o daních z příjmů. Odpisování je pro veškerý dlouhodobý majetek 

lineární.  

V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: 

Majetek Metoda Doba odpisování 

Stroje a přístroje Lineární 3 – 10 let 

Dopravní prostředky Lineární 6 – 10 let 

Inventář Lineární 3 – 10 let 

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Lineární  6 let 

Software Lineární 3 – 6 let 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku Lineární 15 let 

Odpisy jsou ve výkazu zisku a ztráty vykázány v položce „Úpravy hodnot dlouhodobého 

nehmotného a hmotného majetku – trvalé“. 
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(b) Zásoby 

 Materiál je oceňován v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení  

a dopravné za dodání do výrobního areálu. Úbytek materiálu je oceňován metodou váženého 

aritmetického průměru. 

 Nedokončená výroba je oceňována vlastními náklady, které zahrnují cenu materiálu, práce, 

jízdních výkonů vozidel, dodavatelských subdodávek a proporcionální část výrobních 

a režijních nákladů podle stavu rozpracovanosti. 

 Zboží je oceňováno v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení, celní 

poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání do skladu. Úbytek zboží je 

oceňován metodou váženého aritmetického průměru. 

(c) Stanovení opravných položek a rezerv 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Společnost tvoří opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání 

zůstatkové hodnoty budov a pozemků s jejich zpětně získatelnou hodnotou. Tvorba a zúčtování 

opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot 

dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasné“. 

Pohledávky 

Společnost stanoví opravné položky k pohledávkám po splatnosti na základě vlastní analýzy 

platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Tvorba a zúčtování 

opravných položek je vykázána ve výkazu zisku a ztráty v položce „Úpravy hodnot 

pohledávek“. 

Rezervy 

Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané 

dovolené a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní 

pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. 

Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní 

závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním 

období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. 

V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná 

výsledná pohledávka by byla vykázána v položce rozvahy Stát - daňové pohledávky. 

V roce 2021 byla tvořena rezerva na pokutu cenové kontroly, na základě protokolu o cenové 

kontrole ze dne 17.2.2021, kde byl zjištěn neoprávněný majetkový prospěch. 

(d) Přepočty cizích měn 

Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurs ČNB. V průběhu roku účtuje 

společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. 

Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu 

devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny 

ve výsledku hospodaření. 
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(e) Najatý majetek 

Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů 

rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět 

leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně. 

(f) Daň z příjmů 

Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. 

Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby 

platné v první den účetního období. 

Odložená daň vychází z  rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého 

hmotného majetku a dalších dočasných rozdílů s použitím očekávané daňové sazby platné pro 

následující období. 

O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude 

v následujících účetních obdobích uplatněna. 

(g) Výnosy 

Výnosy se účtují do období, s nímž časově i věcně souvisejí, a jsou vykázány bez daně 

z přidané hodnoty. Dohadné položky aktivní na nevyfakturované tržby za vodné a stočné jsou 

vypočteny jako násobek průměrné denní spotřeby na jednotlivá odběrní místa a počtu dní, které 

uplynuly od posledního odečtu do data účetní závěrky. 

(h)  Klasifikace závazků 

Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků a finančních výpomocí, jejichž doba 

splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. 
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3. Dlouhodobý majetek 

(a) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

  Software Ostatní NM Nedok.NM Celkem 

Pořizovací cena      

Zůstatek k 1.1.2021  49 315 722 3 076 53 113 

Přírůstky  1 045 -- 8 476 9 521 

Úbytky  -- -- -- -- 

Přeúčtování  -- -- --                     -- 

Zůstatek k 31.12.2021  50 360 722 11 552 62 634 

Oprávky      

Zůstatek k 1.1.2021  36 463 339 -- 36 802 

Odpisy  4 443 72 -- 4 515 

Oprávky k úbytkům  -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.12.2021  40 906 411 -- 41 317 

Zůst. hodn. k 1.1.2021  12 852 383               3 076 16 311 
Zůst. hodn. 31.12.2021  9 454 311 11 552 21 317 

 

  Software Ostatní NM Nedok.NM Celkem 

Pořizovací cena      

Zůstatek k 1.1.2020  42 173 542 1 881 44 596 

Přírůstky  6 181 -- 2 495 8 676 

Úbytky  -159 -- -- -159 

Přeúčtování  1 120 180 -1 300                     -- 

Zůstatek k 31.12.2020  49 315 722 3 076 53 113 

Oprávky      

Zůstatek k 1.1.2020  29 950 311 -- 30 261 

Odpisy  6 672 28 -- 6 700 

Oprávky k úbytkům  -159 -- -- -159 

Zůstatek k 31.12.2020  36 463 339 -- 36 802 

Zůst. hodn. k 1.1.2020  12 223 231               1 881 14 335 
Zůst. hodn. 31.12.2020  12 852 383 3 076 16 311 
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(b) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

 

Budovy, 

stroje a 
zařízení 

Doprav. 
prostř. Inventář 

Jiný 
DHM 

Oceň. rozdíl 
k nabyt. 
majetku 

Nedok. 
hmotný 
majetek Zálohy Celkem 

Pořizovací cena         

Zůstatek k 1. 1. 2021 180 526 91 096 6 802 39 84 467 9 837  -- 372 767 

Přírůstky      1 125 2 815 -- -- -- 3 523 1 967 9 430 

Úbytky -612 -2 291 -456 -- -- -- -- -3 359 

Přeúčtování 4 132 1 416 -- -- -- -5 548    -- -- 

Zůstatek k 31. 12. 2021 185 171 93 036 6 346 39 84 467 7 812 1 967 378 838 

Oprávky         

Zůstatek k 1. 1. 2021 78 215 64 259 4 276 -- 84 467 1 792 -- 233 009 

Odpisy 13 056 6 486 488 -- -- -- -- 20 030 

Oprávky k úbytkům       -612 -2 062 - 456 -- -- -- -- -3 130 

Změna stavu opr. položek -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.12.2021 90 659 68 683 4 308 -- 84 467 1 792 -- 249 909 

Zůst. hodn. 1.1.2021 102 311 26 837 2 526 39 -- 8 045     -- 139 758 
Zůst. hodn. 31.12.2021 94 512 24 353 2 038 39 -- 6 020  1 967 128 929 

 

 

Budovy, 

stroje a 
zařízení 

Doprav. 
prostř. Inventář 

Jiný 
DHM 

Oceň. rozdíl 
k nabyt. 
majetku 

Nedok. 
hmotný 
majetek Zálohy Celkem 

Pořizovací cena         

Zůstatek k 1. 1. 2020 85 223 81 161 4 856 39 84 467 110 866  517 367 129 

Přírůstky -- 4 365 1 872 -- -- 3 653 -- 9 890 

Úbytky -2 189 -2 014 -49 -- -- -- -- -4 252 

Přeúčtování 97 492 7 584 123 -- -- -104 682 -517   -- 

Zůstatek k 31. 12. 2020 180 526 91 096 6 802 39 84 467 9 837 -- 372 767 

Oprávky         

Zůstatek k 1. 1. 2020 63 736 60 425 3 850 -- 80 243 1 792 -- 210 046 

Odpisy 16 662 5 848 475 -- 4 224 -- -- 27 209 

Oprávky k úbytkům -2 183 -2 014 - 49 -- -- -- -- -4 256 

Změna stavu opr. -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zůstatek k 31.12.2020 78 215 64 259 4 276 -- 84 467 1 792 -- 233 009 

Zůst. hodn. 1.1.2020 21 487 20 736 1 006 39 4 224 109 074     517 157 083 
Zůst. hodn. 31.12.2020 102 311 26 837 2 526 39 -- 8 045         -- 139 758 

Nákup dlouhodobého majetku v roce 2021 se týkal provozního majetku a to automobilů  

a mechanizačních prostředků a dále pořízení software, softwarových licencí a IT vybavení.  

Společnost neeviduje majetek zatížený zástavním právem. 
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4. Najatý majetek 

(a) Finanční leasing 

Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing osobních 

automobilů následovně: 

2021 
Leasingové splátky 

celkem 
Zaplaceno 

k  31.12.2021 

Splatné 

do 1 roku 

Splatné 

od 1 do 5 let 

Osobní 
automobil 6 612 2 812 424 3 376 

     

2020 
Leasingové splátky 

celkem 
Zaplaceno 

k  31.12.2020 

Splatné 

do 1 roku 

Splatné 

od 1 do 5 let 

Osobní 
automobil 6 444 2 792 643 3 009 

(b) Operativní leasing 

Společnost má od 30. září 2005 na 30 let pronajatý majetek od společnosti Vodovody 

a kanalizace Hradec Králové, a. s., který provozuje.  Celkové roční náklady týkající se tohoto 

nájmu v roce 2021 činily 275 477 tis. Kč (2020 – 264 526 tis. Kč). 

Společnost má k 31.12.2021 od společnosti LeasePlan Česká republika, s.r.o. pronajatý jeden 

nákladní automobil a 11 osobních automobilů.   
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5. Zásoby 

Společnost provedla fyzickou inventarizaci skladovaných zásob materiálu a zboží ke dni  

30. listopadu 2021, přičemž byly prověřeny zásoby, u kterých nedošlo k pohybu více než  

12 měsíců. Bylo konstatováno, že se jedná převážně o zásoby potřebné a že u nich nedošlo vlivem 

skladování k nežádoucímu opotřebení. Tento materiál je nutné mít v zásobách pro případ havárií 

na vodovodních a kanalizačních sítích, tudíž nebylo nutné tvořit opravnou položku  

ke skladovanému materiálu (2020 – 0 tis. Kč). 

6. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

(a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí 32 643 tis. Kč (2020 – 26 885  tis. Kč),  

ze kterých 6 366 tis. Kč (2020 – 8 020 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti.  

(b) Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2021 činila 2 789 tis. Kč (2020 – 

2 982 tis. Kč). 

(c) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí 27 207 tis. Kč (2020 – 44 125 tis. Kč). Po lhůtě 

splatnosti jsou závazky ve výši 271 tis. Kč (2020 – 7 904 tis. Kč).  

(d) Krátkodobé směnky k úhradě činí 51 273 tis. Kč (2020 – 0 Kč). Směnky byly v roce 2022 

zaplaceny. 

7. Dohadné účty aktivní 

Na dohadných účtech aktivních společnost vykazuje zejména nevyfakturované tržby za vodné  

a stočné ve výši 338 965 tis. Kč (2020 – 316 096  tis. Kč), které budou zákazníkům vyfakturovány 

v následujícím období na základě provedených odečtů. 

8. Krátkodobé přijaté zálohy 

Krátkodobé přijaté zálohy v celkové částce 310 496 tis. Kč (2020 – 303 093 tis. Kč) jsou přijaté 

zálohy na vodné a stočné snížené o odvedenou DPH. 

9. Opravné položky k pohledávkám 

 

Zůstatek k 1. 1. 2021 2 982 

Změna stavu opravných položek                                                                                                                         -    193 

Zůstatek 31. 12. 2021 2 789 
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10. Základní kapitál 

 

 Základní kapitál 

20 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč 2 000 

248 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000 Kč 248 000 

Základní kapitál celkem 250 000 

Tento zapsaný základní kapitál byl ke dni 31. prosince 2021 plně splacený. 

 

11. Přehled o změnách vlastního kapitálu 

Plánované rozdělení zisku vytvořeného v běžném období je následující: 

 
Zisk běžného období 20 531 

Příděl do rezervního fondu (5 %) -1 027 

Výplata podílu na zisku - 19 504 

Nerozdělený zisk -- 

 
12. Rezervy 

 

 

Rezerva na pokutu 
cenové kontroly 

Rezerva na nevybranou 
dovolenou Celkem 

Zůstatek k 1.1.2021 -- 99 99 

Tvorba 1 235 96 1 331 

Čerpání / rozpuštění -- -99 -99 

Zůstatek k 31.12.2021 1 235 96 1 331 

13. Dohadné účty pasivní 

Dohadné účty pasivní činí 27 725 tis. Kč (2020 – 25 481 tis. Kč). Nejvýznamnější položky jsou 

představovány dohadem na platbu za odběr podzemních vod ve výši 11 284 tis. Kč (2020 – 

10 855 tis. Kč) a dále nevyfakturovanými službami a dodávkami od podniků ve skupině  

ve výši 4 967 tis. Kč (2020 – 3 863 tis. Kč). 
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14. Informace o tržbách 

Tržby společnosti byly v roce 2021 a 2020 následující: 

 2021 2020 

Vodné a stočné 677 955 640 452 

Ostatní vlastní výrobky a služby 58 530 76 291 

Prodej zboží (vodohospodářský materiál) 61 991 53 895 

Obrat celkem 798 476  770 638 

Převážná většina tržeb (více než 99%) je generována v České republice. 

15. Informace o spřízněných osobách 

(a) Pohledávky a závazky z obchodních vztahů 

V pohledávkách a závazcích z obchodních vztahů, popsaných v bodě 6 jsou obsaženy 

následující zůstatky účtů týkající se vztahů ke spřízněným osobám. 

 

 
               Pohledávky k 31.12.                Závazky k 31.12. 

 2021 2020 2021 2020 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. -- -- -- 15 

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. -- -- -- -- 

Solutions and Services, a.s. -- -- 362 212 

Středočeské vodárny, a.s. 520 230 -- 10 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE  -- -- -- -- 

Česká voda - Czech Water, a.s. -- -- 59 146 

Veolia Komodity ČR, s.r.o. -- -- 2 278 3 791 

Veolia Support Services Česká republika, a.s. -- 5 151 286 

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 9 9 848 951 

AmpluServis, a.s. -- -- 237 340 

IoT.water a.s. -- -- 1 807 -- 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 4 515 1 901 -- 11 391 

Celkem 5 044 2 145 5 742 17 142 
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(b) Tržby a nákupy 
 

                   Tržby za rok                Nákupy za rok 

 2021 2020 2021 2020 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE -- -- 7 724 7 651 

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. -- -- 431 480 

VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. -- -- 1 265 1 256 

Institut environmentálních služeb, a.s. -- -- 575 653 

Solutions and Services, a.s. 321 311 37 414 26 448 

Česká voda - Czech Water, a.s.  -- -- 994 1 121 

Středočeské vodárny, a.s. 5 508 6 281 5 722 1 346 

Veolia Komodity ČR, s.r.o.  -- -- 25 718 21 938 

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 31 30 4 745 5 973 

AmpluServis, a.s. -- -- 237 410 

RAVOS, s.r.o. 235 10 230 8 

Veolia Support Services Česká republika, a.s. 32 199 1 498 944 

Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 11 610 34 011 278 992 265 044 

IoT.water a.s. -- -- 3 286 -- 

Celkem 17 737 40 842 368 831 333 282 

Společnost nakupuje materiál, využívá služeb, prodává materiál a poskytuje služby 

spřízněným stranám v rámci běžné obchodní činnosti podniku. Všechny významné transakce 

se spřízněnými osobami byly uskutečněny za běžných tržních podmínek. 

(c) Poskytnuté zálohy 

Společnost poskytla svému akcionáři Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. zálohu  

na budoucí nájemné. Zůstatek této zálohy snížené o DPH k 31. prosinci 2021 činí  

34 231 tis. Kč (2020 – 48 385 tis tis. Kč), z toho dlouhodobá část (nad 1 rok) činí 20 075 tis. Kč 

(2020 – 34 229 tis. Kč) a je vykázána v pozici Dlouhodobé poskytnuté zálohy.  

(d) Pohledávky za společníky 

Od června r. 2007 společnost využívá cashpoolingu, kdy veškeré volné peněžní prostředky  

na obou účtech vedených v Komerční bance, a.s. jsou denně převáděny na cashpoolingový účet 

VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE do 30.4.2021 a od 1.5.2021 VEOLIA 

ENVIRONNEMENT  a zároveň jsou chybějící prostředky z tohoto účtu čerpány. Měsíčně jsou 

pak vyúčtovány jak kreditní, tak debetní úroky. 
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Zůstatek vkladu společnosti byl následující: 

                                 Pohledávky k 31.12. 

 2021 2020 

VEOLIA ENVIRONNEMENT 160 159 106 922 

 
V roce 2021 činily výnosové úroky 1 284 tis. Kč (2020 - 848 tis Kč). Nákladové úroky nebyly 
účtovány. 

(e) Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba 

Nejsou. 

 

(f) Odměny členům statutárních a dozorčích orgánů 

 

                     Představenstvo                     Dozorčí rada 

 2021 2020 2021 2020 

Počet členů 9 9 9 9 

Odměny z titulu výkonu funkce 4 275 2 700 2 500 1 740 

Dva členové představenstva a jeden člen dozorčí rady, kteří jsou zároveň členy vedení 

společnosti, používají služební automobily i k soukromým účelům.  

V roce 2021 a 2020 neobdrželi členové řídících, kontrolních a správních orgánů žádné zálohy, 

závdavky, zápůjčky, úvěry, přiznané záruky a jiné výhody a nevlastní žádné akcie/podíly 

společnosti. 

Společnosti nevznikly do 31. prosince 2021 žádné penzijní závazky vůči bývalým členům 

řídících, kontrolních a správních orgánů. 

 

16. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci 

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 

2021 a 2020: 

2021 

 Počet 

zaměstnanců Mzdové náklady 
Z toho 

odstupné 

Náklady na 
sociální 

zabezpečení a 
zdravotní 
pojištění 

Sociální 

náklady 

Zaměstnanci      192 86 947 809 31 543 9 218 

Vedoucí pracovníci                       4 10 727 -- 3 017 -- 

Celkem 196 97 674 809 34 560 9 218 
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2020 
Počet 

zaměstnanců Mzdové náklady 

 
Z toho 

odstupné 

Náklady na 
sociální 

zabezpečení a 
zdravotní 
pojištění 

Sociální 

náklady 

Zaměstnanci 200 89 960 1 240 30 135 9 083 

Vedoucí pracovníci 4 14 598 -- 2 961 -- 

Celkem 204 104 558 1 240 33 096 9 083 

17. Spotřeba materiálu a energie 

  

2021  2020 

Spotřeba materiálu 37 588 35 633 

Voda pitná / povrchová 24 866 24 124 

Elektřina a plyn 26 289 24 884 

Pohonné hmoty 4 500 3 807 

Ostatní 5 489 6 111 

Celkem 98 732 94 559 

18. Služby 

  

2021  2020 

Opravy a údržba 59 041 52 074 

Cestovné 49 67 

Náklady na reprezentaci 957 1 107 

Nájemné a leasingy 282 206 271 380 

Ostatní 92 187 102 452 

Celkem 434 440 427 080 

19. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 5 041 tis. Kč (2020 – 4 553 tis. Kč), 

ze kterých 3 441 tis. Kč (2020 – 3 117 tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení  

a 1 600 tis. Kč (2020 – 1 436 tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto 

závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 

20. Stát – daňové pohledávky, závazky a dotace 

(a) Daňové pohledávky činí 6 287 tis. Kč (2020 – 11 280 tis. Kč). Představují nadměrný odpočet 

DPH za prosinec 3 858 tis. Kč (2020 – 1 937 tis. Kč) a listopad 934 tis. Kč (2020 – 2 961 Kč), 

daň z příjmů ve výši 796 tis. Kč (2020 – 5 340 tis. Kč) a zálohy na ostatní daně ve výši 

699 tis. Kč (2020 – 1 042 tis. Kč).  Daň z příjmů představuje zaplacené zálohy na daň z příjmů 
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ve výši 5 291 tis Kč (2020 – 8 354 tis. Kč) snížené o odhad daně z  příjmů za běžné účetní 

období ve výši 4 495 tis. Kč (2020 – 3 014 tis. Kč). 

(b) Daňové závazky činí 1 200  tis. Kč (2020 - 1 573 tis. Kč). Představují zaúčtovanou daň z příjmů 

ze závislé činnosti za měsíc prosinec ve výši 1 187 tis. Kč (2020 -1 536 tis. Kč), která byla 

v lednu 2022 uhrazena. Doplatek silniční daně za rok 2021 ve výši 13 tis. Kč (2020 – 37 tis. Kč). 

21. Informace o odměnách statutárním auditorům 

Údaje o celkových nákladech na odměny statutárnímu auditorovi nebo auditorské společnosti  

za účetní období budou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky společnosti VEOLIA 

ENVIRONNEMENT S.A., ve které je společnost zahrnuta. 

22. Daň z příjmů 

(a) Splatná 

Splatná daň z příjmů zahrnuje odhad daně za zdaňovací období 2021 ve výši 4 495 tis. Kč  

(2020 – 3 014 tis. Kč) a upřesnění odhadu daně za zdaňovací období 2021 ve výši 3 tis. Kč 

(2020 – 354 tis. Kč).    

(b) Odložená 

 

 Stav k 1.1.2021 Změna v r. 2021 Stav k 31.12.2021 

Dlouhodobý majetek 12 067 5 741 17 808 

Rezervy -99 3 -96 

Opravné položky -1 791 --  -1 791 

Dočasné rozdíly celkem 10 177 5 744 15 921 

Odložený daňový závazek 1 933 1 092 3 025 

V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2 (f) byla pro výpočet odložené daně použita 

daňová sazba ve výši 19 % (2020 – 19 %). 

23. Závazky nevykázané v rozvaze 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné podmíněné  

či budoucí smluvní závazky. 
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24. Přehled o peněžních tocích 

Pro účely sestavení přehledu o peněžních tocích jsou peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

definovány tak, že zahrnují peníze v pokladně, peníze na cestě, peníze na bankovních účtech a 

další finanční aktiva, jejichž ocenění může být spolehlivě určeno a která mohou být snadno 

přeměněna v peněžní prostředky. Zůstatek peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů je na 

konci účetního období následující: 

 Zůstatek k 31.12. 

 2021 2020 

Peněžní prostředky v pokladně 264 200 

Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 

264 200 

Peněžní toky z provozních, investičních nebo finančních činností se uvádějí v přehledu o 

peněžních tocích nekompenzované.  

Společnost využívá k financování skupinový cashpooling. Pohledávka ve výši 160 159 tis. Kč 

(2020 – 106 922 tis. Kč) je vykázána na řádku Pohledávky – ovládající nebo ovládaná osoba. 

Změna stavu je ve výkazu cash flow vykázána na řádku A.2.1 Změna stavu pohledávek 

z provozní činnosti. 
 

25. Významná událost roku 2021 

Společnost působí v odvětví, jež nebylo významným způsobem ovlivněno pandemií COVID-19 

a v průběhu roku 2021 realizovala Společnost stabilní tržby. Na základě aktuálně veřejně 

dostupných informací neočekává vedení Společnosti bezprostřední významný negativní dopad 

pandemie COVID-19 na Společnost, její fungování, finanční situaci a výsledek hospodaření. 

Vedení Společnosti danou situaci nadále pečlivě sleduje a bude reagovat tak, aby zmírnilo dopad 

těchto událostí a okolností dle aktuálního vývoje.   

Ve společnosti k datu účetní závěrky stále probíhá cenová kontrola za období 1.1.2017 – 

31.12.2018, která byla zahájena 2.8.2019 Specializovaným finančním úřadem. V protokole 

o cenové kontrole ze dne 17.2.2021 byl zjištěn neoprávněný majetkový prospěch. Společnost se 

závěry cenového kontrolního orgánu nesouhlasí, a proto prostřednictvím právního zástupce dne 

10.3.2021 podala námitky proti tomuto protokolu. Dne 9.4.2021 Specializovaný finanční úřad 

námitky zamítl. Rozhodnutím o námitkách bylo kontrolní řízení skončeno. Při cenové kontrole 

správní orgán neukládá žádnou sankci, může tak učinit na základě rozhodnutí vydaném 

v navazujícím správním řízení. 

Na základě kontrolních zjištění bylo dne 31.12.2021 se společností zahájeno správní řízení (o 

přestupku). Dne 21.2.2022 společnost podala v rámci správního řízení vyjádření a návrh důkazů, 

jímž navrhla, aby kontrolní zjištění bylo opraveno. Toto vyjádření bylo dále doplněno dne 

28.2.2022. Ke dni vyhotovení této zprávy Specializovaný finanční úřad nepodnikl žádné další 

kroky v rámci správního řízení. Z tohoto důvodu Společnost nevytvořila rezervu 
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26. Významná následná událost 

K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné významné následné 

události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci 2021. 

 

 

 

 

 

Datum: 
 

Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou 
 

           

          

 14. dubna 2022    Ing. Jakub Hanzl 
  generální ředitel 
 člen představenstva 
 
 
 

 
Ing. Martin Vaníček 

Finanční ředitel 
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Královéhradecká provozní, a.s.  

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

IČO: 274 61 211. 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci 

Králové, oddíl B, vložka 2383  

 

 

 

ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU A OSOBOU OVLÁDANOU 

 A MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ 

OSOBOU 

 

 (dále jen „Zpráva o vztazích“)  

Tato Zpráva o vztazích je vyhotovena v souladu s ustanovením § 82 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

I. Struktura vztahů mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou    

a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

OVLÁDANÁ OSOBA: Královéhradecká provozní, a.s.  

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

 IČO: 274 61 211, zapsaná v obchodním rejstříku  

 vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2383 

   

OVLÁDAJÍCÍ OSOBA 

A OSOBY OVLÁDAJÍCÍ 

OVLÁDAJÍCÍ OSOBU: VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE  

akciová společnost zřízená podle francouzského práva,  

se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paris, 

zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži,  

RCS PARIS B 433 934 809. 

 

Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux 

komanditní společnost na akcie, 

se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paris, 

zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži, 

RCS PARIS B 572 025 526. 
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VEOLIA ENVIRONNEMENT-VE 

akciová společnost zřízená podle francouzského práva, 

se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paris, 

zapsaná v obchodním rejstříku Obchodního soudu v Paříži, 

RCS Paris 403 210 032. 

 

 

PROPOJENÉ OSOBY: VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. 

 se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

 IČO: 492 41 214 zapsaná v obchodním rejstříku, 

 vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 2098. 

 

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

 se sídlem Tovární 1059/41, Hodolany, Olomouc, PSČ: 779 00, 

 IČO: 618 59 575, zapsaná v obchodním rejstříku, 

 vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle B, vložce 1943. 
 

 Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

 se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, 

 IČO: 256 56 635, zapsaná v obchodním rejstříku,  

 vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 5297. 

 

 Středočeské vodárny, a.s. 

 se sídlem Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ: 272 80, 

 IČO: 261 96 620, zapsaná v obchodním rejstříku, 

 vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 6699. 

  

 RAVOS, s.r.o. 

 se sídlem Frant. Diepolta 1870, Rakovník II, 269 01 Rakovník, 

 IČO: 475 46 662, zapsaná v obchodním rejstříku, 

 vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 19602. 

  

 Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. 

 se sídlem Sedláčkova 651, Plzeňské Předměstí, 337 01 Rokycany 

IČO: 453 51 325, zapsaná v obchodním rejstříku, 

 vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle C, vložce 2378. 

    
1. SčV, a.s. 

se sídlem Praha 10, Ke Kablu 971, PSČ 100 00, 

IČ: 475 49 793, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 10383. 

 

Institut environmentálních služeb, a.s. 

se sídlem Podolská 15/17, 147 00 Praha 4 – Podolí, 

 IČ: 629 54 865, zapsaná v obchodním rejstříku, 

 vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 9967. 
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Česká voda - Czech Water, a.s. 

se sídlem Ke Kablu 971/1, 102 00 Praha 10 – Hostivař, 

IČO: 250 35 070, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 12115. 

 

Solutions and Services, a.s.  
se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,   

IČO: 272 08 320, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 11409.  

 

Veolia Support Services Česká Republika, a.s. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  

IČO: 290 60 770, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B, vložce 18573. 

 

VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL 

se sídlem 21 rue La Boétie, 750 08 Paris, France, 

RCS Paris 433 539 566. 

 

Veolia Energie ČR, a.s.  

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 451 93 410, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 318. 

  

Veolia Energie Praha, a.s. 

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

IČO: 036 69 564, zapsaná v obchodním restříku, 

vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20284. 

  

Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. 

se sídlem Zelená 2061/88a, Mariánske Hory, 709 00 Ostrava,  

IČO: 278 26 554, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3722. 

  

Veolia Powerline Kaczyce Sp. z o.o. 

Morcinka 17, 43-417 Kaczyce, Polsko, 

Obchodní rejstřík Ciezyn 141 89 229. 

  

AmpluServis, a.s. 

se sídlem Ostrava-Třebovice, ul. Elektrárenská 5558, PSČ 709 74, 

IČO: 651 38 317, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1258. 

  

Veolia Komodity ČR, s.r.o. 

se sídlem 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 

IČO: 258 46 159, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 21431. 
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OLTERM & TD Olomouc, a.s. 

se sídlem Janského 469/8, Povel, 779 00  Olomouc, 

IČO: 476 77 511, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 872. 

  

Veolia Energie Kolín, a.s. 

se sídlem Kolín V., Tovární 21, PSČ 280 63, 

IČO: 451 48 091, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1523. 

  

Energie Projekt ČR, s.r.o. „v likvidaci“ 

se sídlem Praha 2, Americká č.p. 415, 

IČO: 257 06 969, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62955. 

  

RECOVERA CZ, a.s. (dříve JVCD, a.s.) 

se sídlem Praha 2, Americká 36/415, PSČ 120 00, 

IČO: 601 93 204, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2321. 

  

Veolia Energie Mariánské Lázně, s.r.o. 

se sídlem Nádražní náměstí 294, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně, 

IČO: 497 90 676, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4776. 

 

Severočeská servisní a.s. 

Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 

IČO: 051 75 917, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2659. 

 

Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 

se sídlem Ostrava, Poruba, Dělnická 6082/34, PSČ: 708 00, 

IČO: 247 15 964, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 63276. 

 
VWS MEMSEP s.r.o. 
se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 100/94,PSČ: 186 00  
IČO: 416 93 752, zapsaná v obchodním rejstříku,  
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3925 

 
Veolia Smart Systems ČR, s.r.o. 

   se sídlem V Lázních 224, 252 42 Jesenice 
    IČO: 030 81 761, zapsaná v obchodním rejstříku, 
   vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227174 

 
    IoT.water a.s. 
   se sídlem Sokolovská 100/94, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČO: 055 89 916, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25457 
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PT Transit a.s. 
se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 293 52 797, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19399 

 
Pražská teplárenská a.s. 
se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 452 73 600, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1509 

 
TERMONTA PRAHA a.s. 
se sídlem Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10 
IČO: 471 16 234, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1846 

 
PT Koncept, a.s. 
se sídlem Partyzánská 1/7, Holešovice, 170 00 Praha 7 
IČO: 032 61 816, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19886 

 
Teplo Neratovice, spol. s r.o. 
se sídlem Školní 162, 277 11 Neratovice 
IČO: 498 27 316, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34074 

 
PT Distribuční, s.r.o. 
se sídlem Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9 – Střížkov, 
IČO: 457 93 590, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 11208. 

 
ENERGOPROJEKTA s.r.o. 
se sídlem Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,  
IČO: 059 85 005, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 70165. 
 
Veolia Holding Česká republika, a.s. 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha1, 
IČO: 106 96 539, zapsaná v obchodním rejstříku, 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26190. 
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Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. 

se sídlem Víta Nejedlého 893/6, Slezské předměstí, 500 03 Hradec Králové, 

IČO: 481 72 898, zapsaná v obchodním rejstříku, 

vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964. 

 

Grafické schéma skupiny ovládající a ovládané osoby, jakož i propojených osob je uvedeno v příloze č. 1 a 2 

této Zprávy. 

 

II. Úloha ovládané osoby. 

 

Ovládaná osoba využívá odborných, konzultačních a dalších služeb propojených osob. Ovládaná osoba má 

dále možnost využívat rozsáhlé know-how v rámci propojených osob a ovládající osoby. 

III. Způsob a prostředky ovládání. 

 

Ovládání je uskutečňováno zejména přímým způsobem prostřednictvím hlasovacích práv vykonávaných  

na valné hromadě, v rámci obchodního vedení představenstvem společnosti a dále prostřednictvím výkonného 

managementu. 

IV. Přehled jednání učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud 

nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo 

majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjištěného podle 

poslední účetní závěrky. 

 

Ovládaná osoba si pronajímá od společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. vodovodní 

infrastrukturu. Roční nájemné za tento pronájem činí 275 477 tis. Kč. 

Společnost využívá k financování skupinový cashpooling. Pohledávka ve výši 160 159 tis. Kč je vykázána na 

řádku Pohledávky – ovládající nebo ovládaná osoba. 

V. Přehled vzájemných smluv mezi osobou ovládanou a osobou ovládající nebo mezi 

osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 

 

V průběhu kalendářního roku 2021 byly společností Královéhradecká provozní, a.s. (dále také jen 

„Společnost“) a propojenými osobami uzavřeny a/nebo zůstaly v platnosti následující smlouvy a byla 

poskytnuta následující plnění: 
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5.1 Smlouvy uzavřené v průběhu kalendářního roku 2021 mezi propojenými osobami 

 

A. Smluvní plnění spřízněných osob vůči Společnosti: 

 

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost Solutions and Services, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- Smlouva o poskytnutí služeb EDR, 

- Smlouva o poskytnutí služeb OnetoOne Intranet skupiny Veolia ČR, 

- Smlouva o dílo – implementační projekt PIS etapa II., 

- Smlouva o dílo – poskytnutí licencí a služeb, PIS II. Etapa, 

- Rámcová smlouva o poskytování reklamních a propagačních služeb, 

- Dodatek č.3 ke Smlouvě o zajištění provozu koncových zařízení odečtů energií a souvisejících služeb 

se zpracováním odečtů, 

- Dodatek č.6 Smlouvy o poskytování služeb technické podpory informačního systému Helios Green, 

- Dodatek č.7 ke Smlouvě o technické podpoře informačního systému Helios Green, 

- Dodatek č.17 Smlouva o poskytování služeb, 

- Dodatek č.8 Smlouva o poskytován služeb zákaznického centra, 

- Dodatek č.1 Smlouva o poskytování služeb – Google Apps for work. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti IoT.water a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost IoT.water a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- Smlouva o dodávce zařízení,  

- Smlouva o dílo – projekt návrhu řešení pro dálkové odečty dat z elektroměrů a jejich integraci, 

- Dodatek č.1 ke smlouvě o dodávce zařízení. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti IoT.water a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o.   

 

V roce 2021 prováděla společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o. pro Společnost tato plnění: 

 

- Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny/Smlouva o dodávce elektřiny, 

- Dodatek č.2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu, 

- Dodatek č.2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o. v účetním období roku 2021 žádná újma  

nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. 

 

V roce 2021 prováděla společnost Veolia Support Services Česká republika, a.s. pro Společnost tato 

plnění: 

 

- Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. v účetním období roku 

2021 žádná újma nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- Smlouva o spolupráci a o poskytování poradenských služeb. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. v účetním období roku 2021 žádná 

újma nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost Středočeské vodárny, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- dodávky testů na Covid 19 (bez smlouvy). 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.. v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 

 

 

B. Smluvní plnění Společnosti vůči spřízněným osobám: 

 

Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla Společnost pro společnost Středočeské vodárny, a.s. tato plnění: 

 

- dodávky materiálu. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti  Středočeské vodárny, a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti RAVOS, s.r.o.  

 

V roce 2021 prováděla Společnost pro společnost RAVOS, s.r.o. tato plnění: 

 

- dodávky materiálu. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti  RAVOS, s.r.o. v účetním období roku 2021 žádná újma nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. 

 

Na Základě Smlouvy o obstarání a poskytnutí pracovní sily poskytovala Společnost společnosti Veolia 

Support Services Česká republika, a.s. pracovní sílu v rámci projektu sdíleného centra služeb. 

 

Na základě Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího k podnikání byla sepsána: 

 

- Dohoda o skončení smlouvy o podnájmu prostor sloužících k podnikání. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. v účetním období roku 

2021 žádná újma nevznikla. 

 

5.2 Smlouvy uzavřené v předchozích letech s platností zasahující do průběhu roku 2021 

 

A. Smluvní plnění spřízněných osob vůči Společnosti: 

Vztahy ke společnosti AmpluServis, a.s. 

 

V roce 2021 prováděla společnost AmpluServis, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- poskytování služeb - revize vyhrazených technických zařízení. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti AmpluServis, a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. pro Společnost tato plnění:  

 

- realizaci dálkových odečtů, 

- kultivační média, 

- laboratorní rozbory, 

- spolupráce při provozování srážkoměrů a průtokoměrů. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. v účetním období roku 2021 

žádná újma nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti Česká voda - Czech Water, a.s. 

 

V roce 2021 prováděla společnost Česká voda - Czech Water, a.s. pro Společnost tato plnění:  

 

- ověřování a opravy vodoměrů. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Česká voda - Czech Water, a.s. v účetním období roku 2021  žádná 

újma nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- zajištění rozvoje webu, 

- reklamní a propagační služby při jednáních s veřejností, v médiích, 

- identifikování možných krizových bodů, 

- výpočet finančních údajů na zaměstnanecké benefity, 

- pojištění obecné odpovědnosti. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. v účetním období roku 2021 žádná 

újma nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost Solutions and Services, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- technické a softwarové  zajištění provozu bezpečné komunikace datové linky, 

- poskytnutí služeb – správa, podpora a údržba Centrální DB,  

- Sml. o zajištění a koordinaci konzultačních služeb (14 148), 

- poskytnutí služeb – centrální VPN, Service Level Agreement, 

- poskytnutí služeb Google, 

- poskytnutí služeb – QualysGuard, 

- centrální tisk faktur vodného a stočného z dodaných datových souborů,  

- zajištění kancelářských tisků,  

- podlicenční smlouva k počítačovému programu ZIS PVODwin CRM, 

- poskytování souboru služeb pro interaktivní komunikaci se spotřebiteli v rámci marketingových nebo 

obchodních aktivit odběratele prostřednictvím SMS zpráv, 

- poskytování služeb vzdáleného připojení k Portálu Veolia, 

- zajištění činnosti spojené s výběrem dodavatele elektřiny a plynu,  
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- zajištění činnosti spojené s výběrem dodavatelů činností a zboží, 

- zajišťování konzultačních služeb harmonizace, 

- zajišťování služeb v oblasti IT, 

- přenos dat o hotovostních platbách přes terminály Sazka, 

- podpora zákaznického informačního systému, 

- roční aktualizace licence SW Správce IT, 

- poskytování podlicence k SW Správce IT, 

- zajištění a integrace datové komunikace v rámci skupiny, 

- testování bezpečnosti informačních systémů společnosti, 

- zajištění zobrazování provozních událostí na webové mapě, 

- poskytování služeb při prodeji materiálu, 

- spolupráce při zajištění služeb centr.nákupů, 

- poskytování služeb technické podpory Helios Green, 

- poskytování servisní podpory pro zákaznický portál, 

- poskytování služeb-správa lokálního SCCM, 

- poskytování služeb-práva k užívání SV produktu GIST Intelligence (Systému), implementační služby, 

údržba a podpora při užívání Systému, 

- Sml.o podpoře v oblasti kybernetické bezpečnosti, 

- SoD - poskytování technické podpory - Povodňový inform.systém, 

- poskytování služeb – personální reporting, 

- zajištění konzultačních služeb. 

 

Veškerá plnění a smlouvy se uskutečnily za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Institut environmentálních služeb, a.s. 

 

V roce 2021 prováděla společnost Institut environmentálních služeb, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- služby v oblasti školení a vzdělávání. 

 

Na základě smlouvy ze dne 15. ledna 2010 dále zajišťovala společnost Institut environmentálních služeb, 

a.s. služby vzdělávání prostřednictvím vzdělávacího portálu (e-learning). 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti  Institut environmentálních služeb, a.s. v účetním období roku 2021 

žádná újma nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti Středočeské vodárny, a.s.  

 

V roce 2021 prováděla společnost Středočeské vodárny, a.s. pro Společnost tato plnění: 

 

- rozbory pitných vod, 

- poskytování služeb - užívání Vodárenské věže, 

- náklady na automobil zaměstnance. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti  Středočeské vodárny, a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o.  

 

V roce 2021 prováděla společnost Veolia Komodity ČR, s.r.o. pro Společnost tato plnění: 

 

- dodávka elektrické energie, 

- dodávka plynu. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Komodity ČR, s.r.o v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 

  

V roce 2021 prováděla společnost Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. pro Společnost tato plnění: 

 

- přeprava odpadu.  

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o v účetním období roku 2021 žádná 

újma nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE. 

 

Na základě žádosti o přistoupení k Dohodě o cashpoolingu uzavřené mezi Komerční bankou, a.s., 

společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE a společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., je 

Společnost začleněna do systému cashpoolingu v rámci skupiny. 

 

Na základě licenční smlouvy byla Společnosti poskytována práva z ochranných známek, pojistné smlouvy 

na krytí finančních následků za hmotné škody a za materiální a nemateriální škody způsobené třetím 

osobám za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti  VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE v účetním období roku 2021 

žádná újma nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. 

 

V roce 2021 prováděla společnost Veolia Support Services Česká republika, a.s. pro Společnost tato 

plnění: 

 

- Smlouva – služby centra sdílených služeb.  

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. v účetním období roku 

2021 žádná újma nevznikla. 

 

 

B. Smluvní plnění Společnosti vůči spřízněným osobám: 

 

Vztahy ke společnosti Solutions and Services, a.s.  

 

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Společnost společnosti Solutions and 

Services, a.s. pronájem kancelářských prostor. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Solutions and Services, a.s. v účetním období roku 2021 žádná újma 

nevznikla. 
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Vztahy ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o. 

  

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Společnost společnosti Veolia Vedlejší 

produkty ČR, s.r.o. pronájem kancelářských prostor. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o v účetním období roku 2021 žádná 

újma nevznikla. 

 

 

Vztahy ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. 

 

Na základě Smlouvy o obstarání a poskytnutí pracovní síly poskytovala Společnost společnosti Veolia 

Support Services Česká republika, a.s. pracovní sílu v rámci projektu sdíleného centra služeb. 

 

 

Na základě Smlouvy o podnájmu nebytových prostor poskytovala Společnost společnosti Veolia Support 

Services Česká republika, a.s. pronájem kancelářských prostor. 

 

Plnění bylo prováděno za podmínek obvyklých v obchodním styku. 

 

Ze vztahu převládají pro Společnost výhody a žádná rizika nehrozí. 

 

Společnosti ze vztahu ke společnosti Veolia Support Services Česká republika, a.s. v účetním období roku 

2020 žádná újma nevznikla. 
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VI. Závěr 

 
Společnosti, jako ovládané osobě, nevznikla v účetním období končícím 31. prosincem 2021 žádná újma. 

 

V Hradci Králové, dne 22.2.2022 

                                    

 

Za představenstvo Královéhradecká provozní, a.s. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

   Ing. Rostislav Čáp, předseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

 

       Ing. Jakub Hanzl, člen představenstva
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Příloha č. 1 – Organigram společnosti VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE 
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Příloha č. 2 – Organigram společnosti VEOLIA ENERGIE INTERNATIONAL 
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Královéhradecká provozní, a.s. 

Víta Nejedlého 893

500 03 Hradec Králové

E-mail: info@khp.cz

Zákaznická linka

601 273 273, 841 11 12 13

Váš dodavatel vodohospodářských služeb

www.khp.cz


